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VoortUttr
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Ik ln'li 'Ie eer dezen ten geleide te doen .strekken van liet
K o l o n i a a l V e r s l a g v a n 1 8 9 0 , tot welks aanbieding, overeenkomstig art. 6 2 , Lste lid, der Grondwet,
door den Koning machtiging is verleend. Afgedrukt zijn
tot dusver de hoofdstukken A tot en met K (van uit
laatste alleen de eerste twee affleelingen) van tiet Oo*tIndisch Verslag, met «ie «laarbij behoorende bijlagen
(waaronder de k a a r t ) , zoomede de Verslagen betreffende
Suriname en Curacao, van welke beide laatste verslagen
de bijlagen ter perse zijn. De overige gedeelten van bet
Oost-Indisch Verslag zullen , op de in de laatste jaren
gevolgde wijze, zoo spoedig mogelijk aan de leden der
K.nner worden toegezonden.
De Minister

MM Koloniën ,

MACKAÏ.
.I'.WA I N

Nederlandach-IndiB (zie bis. '2 va 4 van bijlage A hierachter)
zijn in 1889 geen nieuwe gegevens verkregen.
W a t het 1>ekeude of geraamde zielental betreft , zijn
de jongst verzamel Ie opgaven, loopende over bet jaar
1888 , weder opg, teeken 1 in een negental tabellen , die
te /.amen de aangehaalde bijlage A uitmaken. ï e n aanzien
van Java en Madura wijzen die staten , vergeleken met
die. over 1887, op eene stijging van het bevolkingscijfer
der inlanders met ruim 1.7 pet., namelijk v a n 2 2 1 3 9 6 2 4
tot 22 52(5 885 zielen , tot welke vermeerdering alle gewesten
tonder uitzondering in meerdere of mindere mate bijdroegen.
Voor de buitenbezittingen valt aan eene rationeele vergelijking van de nu en in 't vorig verslag verstrekte cijfers
niet te d e n k e n , aangezien voor de meeste streken dier
gewesten de opgaven , wat de getalsterkte der inboorlingen
betreft, evenals altijd, slechts op ramingen berusten.
Met betrekking tot de ingezetenen van Westersche
afkomst en de vreemde oosterlingen blijkt uit onderstaand
overzicht dat ook hun aantal in 1888 zoowel op Java als
daarbuiten weder was toegenomen.
BciTENBEZITTINGUN.

MADURA.

ZIELENTAL D«B NIET-INLANDEBS.
1887
Europeanen en met dezen jrelijkjrestelden») . . .

1887.

1888

41 Ü3X
232 683

183 717

Arabieren

13-205

13 o'.5

2 891

2 843

Andere vreeaula oosterlingen
.

200 4111

i

TOTAAL.

1KS

1888.

I

Chineexen

Te zanien . .

Grondgebied en bevolking-

*;

1*88.

11 557

52 330

53 931

ioo30i

410 500

433 108

6 159

19 498

IS 884

C 047

7 181

9 8*0

10 488

2il7 055

•224 000

u

|N3M7

e)

517

ii) Ongerekead liet Burupeeech gedeelte van leger en vloot.
*) Tot deze vermeerdering met 15 574 Chineexen droef: do hoogere opgaaf betreffende de re-identie Oostkusi van Sumatra alleen 10 58s il
c) Ongerekend de Arabieren in de vontenryken op B;di en Lombok.

V. O p p c r b c h c c r .
tn Augustus 1889 maakte de Gouverneur-Generaal,
vergezeld van den Algemeenen Secretaris, eene korte
dienstreis in de residentie Preanger Regentschappen, ook
om tegenwoordig te zijn bij de opening voor het publiek
verkeer van het gedeelte Tjitjalengka-( laroet van de \vesterlijnen der staatsspoorwegen. Het dagelijksch beleid der
zaken was gedurende 'sLandvoogds afwezigheid van den
zetel lies bestuurs (1*2 — 18 Augustus) opgedragen aan den
vice-president van den Baad van Nederlandsch-IndiC jhr.
(J. H. A.

VAN o n

WIJCK.

In de samenstelling van genoom 1 regeeringscollege,
zooals die in het vorig verslag is medegedeeld, kwam
sedert geen verandering. Aan een der leden van den B a a d ,
die zich daartoe , op verzoek van den Gouverneur-Generaal,
beschikbaar had gesteld, namelijk aan den heer W. 1'.
ÜROKNKA HI.DT , i s , krachtens eene daartoe door den Koning
verleende machtiging, in den aanvang van dit jaar eene
zending opgedragen naar de naburige Franscbe kolonie
Indo-Cbina, ten einde aldaar een onderzoek i:. te stellen
naar de inrichting en werking van het stelsel van opium*
regie (zie voor verdere bijzonderheden aangaande deze
zending hoofdstuk M § 4 van dit verslag). De heer GEOBNB>
VELDT aanvaardde den 13den Maart jl. zijne reis . welke
gerekend werd zes a acht weken te zullen duren.
Aan het in April 1888 wegens ziekto eervol van zijne
betrekking ontheven raadslid, den heer J . H . I'ANNEKOEK,
die zich hier te lande op wachtgeld bevond , werd op zijn
Handelingen der Statea-Generaal.

Belagen. 1890-1891.

verzoek bij Koninklijk besluit dd. 12 Februari 1890 n*.
18 een eervol ontslag uit 's lands dienst verleer.':.
t

ftlcdcdeellngcn
van staatkundigen en
algenicencii aard.
§ 1.

Betrekkinnen

met h '

buitenland.

De seden 187!) door de besturen der Straits-Settlemects
en van Laboean periodiek uitgevaardigde verbodsbepalii _
tegen den uitvoer van buskruit en wapenen naar onze 1
tingen werden, op verzoek van den Gouverneur-Generaal,
wederom niet de meeste bereidwilligheid tijdelijk bestendigd.
Voor de door een onzer mijningenieurs bewezen diensten
met betrekking tot het artesisch onderzoek in Perak (verg.
vorig verslat? blz. 2) liet de gouverneur derStraits-Settle*
ments door tusscheukomst van de Indische Betreerinc zyn
dank aan dien ambtenaar overbrengen.
Onze autoriteiten in de residentie Westerafdeeling van
Borneo en het bestuur van Berawak waren elkander over
en weder behulpzaam in het opvatten van misdadigers ot
verdachten die zich over de grenzen badden uit de voeten
gemaakt, o p aanbod van bet Berawaksch bestuur nam
een onzerzijds daartoe gecommitteerd ambtenaar , de Europeesche tolk voor de Chineescbe taal te Pontianak, te
Koetjing (hoofdplaats van Serawak) inzage van verschillende
ge-chriften die bij de leden van een in Serawak ontdekt
geheim Cbineescfa genootschap in beslag waren genomen
(September 1889). Daarbij en in het verkrijgen van verdere
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inlichtingen met de zaak in verband staande werd de meeste voudige aanvraag van den betrokken consul , aan den dader
bereidwilligheid ondervonden. Aan eene door den radja tot i van een in volle zee op een vreemd koopvaardijschip
den resident te I'ontianak gerichte uitnoodiging om hem j gepleegden moord , die zich op hetzelfde schip in arrest
te Koetj ing te komen bezoeken , kon door verschillende bevond , in een onzer havens waar hst schip was aange*
omstandigheden geen gevolg worden gegeven.
i komen tij lelijk eene plaats in de gevangenis in te ruimen
Gewelddadigheden over en weder In bet binnenland van tot zoolang de beklaagde kon worden overgebracht naar de
Timor gepleegd door lieden onder ons gezag en Inboor* naastbij zijnde vreemde haven waar hij terecht moest staan.
lingen van Portugeesch Ti mor (/.ie lager | L9 van dit In October 1889 werd dezerzijds san de Indische Begeering
hoofdstuk) gaven den Portugeeacheu gouverneur aanleiding medegedeeld dat er geen bezwaar kan bestaan om , wanneer
ter zake een schrijven naar BataTW te richten, dat in er noch van inhechtenisneming, noch van uitlevering
Februari jl. door den (iouveineur-Oencranl op bevredigende sprake i s , de gezagvoerders van vreemde schepen die eene
wijze kon worden beantwoord.
Nederlandsch-lndische haven aandoen, behulpzaam te
Sedert de mededeelingen in 't vorig verslag betreden Ie zijn om aan misdadigers die zich op zoodanig schip in
onze aanrakingen met Engeland in zake Borneo is van verzekerde bewaring mochten bevi: len , bij gebreke van
Engelsche zijde een voorstel ontvangen betredende de eene geschikte localiteit aan boor.1 . -n tijdelijk verblijf in
regeling der grens tusschen het Nederlandsch gebied ter 's lands gevangenissen te verschaffen , in dier voege dat de
Oostkust en dat der British North Borneo Compeny. hulp of bemoeiing der Regeering zich blootelijk bepale tot
Onzerzijds zijn hij de beantwoording van dit voorstel eenige het leenen van eene bepaalde ruimte buiten het schip,
voorwaarden gesteld, waartoe o. a. deze behoort dat de te waar de misdadiger (die intusacben geheel ter beschikking
treffen regeling zich niet tot de grens ter Oostkust alleen blijft vau hem onder wiens gezag hij zich aan boord bevond)
bepale (verg. lager § 14), maar tevens eene, zij het ook OJI betere wysekan worden bewaakten verzorgd dan aan boord.
g l o b a l e , aanwijzing omvatte Tan de grenzen van bet weder*
We_-ens de verbind baarheid ook voor Ne lerlandsch-Indië
zijdsch gebied over de geheele breedte van Borneo.
werd aldaar afkondiging gedaan (zie Indisch .Staatsblad 1889
Tusschen den Onderkoning van Britsch-IndiB en den n°. 233) van de op 12 December 1888 te "Weenen tusschen
Gouverneur-Generaal had in 1889 eene briefwisseling plaats Nederland en Oostenrijk-Hongarije gesloten overeenkomst
over de voorwaarde! eener eventueel niet Bngelaud t>- s!ui- tot aanvulling van het tractaat van handel en scheepvaart
ten conventie nopens de emigratie van Britsen-Indische van 26 Maart lNoT.
koelies naar Nederlandsch-Indië, maar bet blijkt met dat
Twee der vreemde Staten , met welke onzerzijds consulaire
daardoor de zaak (waarover zie de twee voorgaande verslagen overeenkomsten voor Nederlandsch-Indifi gesloten zijn,
bis. 84) voorshands verder is gebracht.
breidden hun consulair personeel in Indië u i t , namelijk
Het officieele bezoek , in Juni/Juli 1889 namens de in Aug-ustns 1889 Denemarken door de benoeming van een
Indische Regeering door het schroefstooinschip lsteklasse consul te Menado, ei; in Januari 1890 de Vereenigde Staten
de Rut/ter gebracht aan de Britscbe en Duitsche nederzet- van Noord-Amerika door de benoeming van een consulairen
tangen o]i Nieuw-Guinea, en wel te Port Moresby. de agent te .dakasser. Het Duitsche Rijk verhief met 1 April
hoofdplaats van Britsch Nieuw-Guinea , en te Finschhafen , ji. zij'! e usulaat te Batavia tot een consulaat-generaal.
de zetel van het onder Duitsch Protectoraat staande gebied
§ 2. Jata e:i Madura.
der > Neu Guinea C o m p a g n i e " , werd aldaar zeer gewaar*
deerd. Vooraf had liet oorlogsschip, behalve PortDarwirj
In de residentie Bantam bleef, na het herstel der door
(Noord-Australië), Townsville iTI Queensland bezocht, onder de Tjilegonsche onlusten van Juli 1888 verstoorde r u s t ,
welke kolonie Britsch Nieuw-Guinea ressorteert. Te Port het bestuur voortdurend een wakend oog houden op h e n ,
die geacht konden worden met de door de Regeerinj' tot
Moresby werden, bij afwezigheid van den > administrat
die zich op een onderzoekingstocht in het binnenland bevond, onderdrukking' van de oproerigc beweging g< nomen maatre*
i niet ingenomen te zijn. Om zich over die maatrede onzen verwelkomd door den secretaris, die bij bet veri, ' -;i meer bijzonder over de verbanning van een hadji,
trek van de ie Ruyter (deze oorlogsbodem vertoefde er van
10 tot 1") Juni) den bevelhebber eene schriftelijke dank* tot wiens aanhangers zij in 1888 behoorl hadden, te
b e t a i g i n g voor hét gebracht bezoek deed toekomen, hetwelk wreken, badden in het voorjaar van 1889 eenige kwaadlater in een brief van den » administrator" zelf werd her- willigen in de afdeeling Serang het plan gesmeed om bij
van het op d"n laatsten dag der poeasa (31
haald. Het van dezen ontvangen schrijven werd in October peleg
1889 beantwoord door den Gouverneur-G ueraal. Ook te Mei) te Serang <\^>'V ien regent te geven feest, die hoofdFinschhafen. waar de onzen van 21 Juni tot 4 J u l i verble* plaats af te loopen en de aanwezige Europeanen te verven , betuigde de eerste autoriteit. toen nog de > Landes- moorden. Dank zij de waakzaamheid van het bestuur werd
h a u p t m a n n " der genoemde Neu Guinea Compagnie, ') de/.e nieuwe samenzwering tijdig ontdekt en door de opvat*
zijne bijzondere erkentelijkheid voor de door de Nederlandsch* ling van de voornaamste deelnemers verijdeld. Vier hunner
Indische Hegeering betoonde belangstelling. (Voor verdere (drie godsdienstleeraars en een dessahoofd), die, ook door
I zij in de onlusten van 1888 genomen badden ,
bijzonderheden nopens de besproken zending /.ie men de
n Bantam ge-aariijk moesten worden
kwartaalverslagen betreffende de verrichtingen der marine voor de rus
in Nederlandsch-Indië, gedrukt als bijvoegsels tot de J a . geacht, werden i-ij go ivernementsl ssluitad. 11 October 1889
i.°. 8 op verschillende plaatsen buiten Java geïnterneerd J ).
vasche Courant va:, 11 October en lil December :N<SÜ.J
Geruchten omtrent een voorgenomen opstand inDjokjo*
Op een paar van Duitsche zijde gedane verzoeken om .
met dispensatie van het verbod in Indisch Staatsblad 1887 k a r t a , meer bijzonder tegen het sultansbestuur, welke
n°. <S, in onze bezittingen een beperkt aantal inboorlingen opstand zou moeten uitbreken ter gelegenheid van de in
te mogen aanwerven voor Duitscb Nieuw-Guinea, werd
deze verbanning, en de toepassing bfj gonvcrnementsdoor de Indische Regeering gunstig beschikt. Ook werd betlnitDoor
dd. 8 Juli 188'J n" 8 van gelQkea manticgel ten opzichte
nu en dan , in bijzondere gevallen , dergelijke dispensatie van no^r i der door liet Hooggerechtshof in re-visie vrijgesproken
verleen 1 waar de aan te werven Nederlandsch-lndische j beklaagden van deelneming aan de IJflegoasehe onlusten, is het
inboorlingen zich wenschten te verbinden tot het verrichten aantal der in verband met dejongite oproerige bewegingen in ltantam
van arbeid op Malakka en in Australië (verg. lager hoofd* van (laar verwijderde personen — op bel tij.I-tip der aAdattiag van
de opgaaf ia "t vorig verslag bedragende 88 — gekkMunen tot 04.
Stuk -f. afd. I , § ó).
Wat de i:i bet gewest bescheiden militaire macht betreft. dese wordt,
Meer dan eens werd langs diplomatieken WBg de dank all maatregel van voorzorg, nog altyd op eene verhoogde Merkte
van vreemde Begeeringen overgebracht voor de behulp- gebonden. Aan bet garnizoen ter hoofdplaats Serang (afdeeliag Serang)
niijit namelijk nog toegevoegd de derwaarti in Maart 1888 geaoodea
zaarnheid. die wetenschappelijke reizigers, harerzijds met
infanterie en eovalerie [sie vorig verslag 'dz. 4 noot -i . tarwfl ook
zeniingen naar Indië belast, aldaar van de zijde van sommige vooreerst
gehandhaafd wordt liet tfjdelijk gomkttea te Tjilegon(afonzer autoriteiten hadden ondervonden.
deeling Anjer). dat sedert October 1889 tot eene kleinere rtericte
Verschil vau gevoelen deed zicli in Indië voor nopens de is teruggebracht Tegeljjk is toen echter besloten om is de twee
v r a a g , of men zich daar gerechtigd kon achten, op een- i 't verst van de hoofdplaats Serang verwijderde afdeelingen Tjiringin
en Lebak twee goed gedisdpHueerde detacheawnten gewapende
•) Sedert werd van den Diiitsehen consul te Batavia de mededeelint; ' politieuienaren op te richten . bestaande uit leden van een anderen
ontvangen dat met 1 NoTtanber 1889 let amljt van , Landeshaupt- I landaard dan de Bantamsehe bevolking. Kik dezer detachementen
mann " was opgelieven en de daaraan verbonden attributen waren zal Itaon ouder een Kuropee3cben instructeur en overigens zijn inovergegaan deels op een KelaeiHP.es Ceanataarte, deeti os ees gericht op gelijken roef als dergelijke korpsen in sommige der
buiten bezittingen.
directeur-generaal.

i*.
[tb] verslag van 1890,
September 1889 door den sultan te geven fatten in verband
met het meerderjarig worden van diens verrnoedelijken
opvolger, gaven aanleiding tat de ontdekking van den
boofdaanlegger, icekere DOBLUADJID, een goeroe uit Kadoe ,
die een vrij grooten aanhang bezat, daar het aantal zijner
moeridi (leerlingen) reeds tneer dan 1000 bedroeg. De
verdachte werd tijdig g e v a t , terwijl hij zich met een paar
volgelingen in Blitar (residentie Kediri) ophield. Ook op
een paar voorname moerids van DOBUfADJin werd in Djokjokarta de hand gelegd. Bij gouvernementsbesluit dd. fl) Hei
1890 n*. 20 is Mn dit drietal mede eene verblijfplaats
baiten Java aangewezen , en welaan DOELMADJID de hoofdplaats Amboina en aan zijne twee in Djokjokejrtagearresteerde handlangers respectievelijk Ternate en Muntok.
Ten aanzien van een anderen goeroe, KASANBESAKI
geheeten , die zich al sedert jaren in Djokjokarta ophield
en aldaar onder hoog- en laaggeplaatsten vele vereer Iers
t e l d e , die hern het bezit van bovennatuurlijke krachten
toeschreven, kwam aan het licht dat de Regeering ter
zake van zijn verleden nog met hem af te rekenen ba 1.
In 1849 namelijk was hij wrgens deelneming aan eene
samenzwering tot het verwekken van een opetend in
Mi Iden-Java levenslang n>iar Menado verbannen . en tijdene
zijne ballingschap wer ! hij medeplichtig aan her namaken
van papieren gel i, ter zake waarvan hem in 1853 eene
veroordeeling trof van vijl' jaren dwangarbeid in den kett i n g buiten het eiland Celehes. Nadat hij die straf in de
residentie Amboina had ondergaan, was K ASAMIKSATU door
een verzuim niet naar .Menado teruggezonden. Hij ia nu
in Maart jL in verzekerde bewaring genomen ton einde
alsnog naar zij.: vroeger ballingsoord te worden teruggevoerd.
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neming van het ambt van rijksbestierder van SoenÜcarta
belaste behuwdxonn van den toen gepensionneerden titularis
(zie bet verslag van 18S8 blz. '.ij bleek voor eene definitieve
enting niet te kunnen in aanmerking komen. De
Indische Begeering aarzelde dan ook niet hem — bij besluit
dd. 10 December 18!S9 n" 10 — van zijne tijdelijke functiën
eervol te ontheffen, en deze, mede nog voorloopig, op te
dragen aan ee!, der eigen zenen van bedoelden oudrijksb stierder , tot dusver regent nayoko (rijksraad). Van
dezen kundigen en voortvarenden inlandschen groote, die
gehuwd is met eene dochter des toesoehoenans, en bij
dezen in lnw.^ gonsl s t a a t , wordt verwacht dat hij , met
heter gevolg dan zijn voorganger, de samenwerking tusschen
het Buropeescbe en inlandsche element zal weten te bevor*
deren, die v< or het tot stand brengen van hervormingen
in Soerakarta een zoo dringend vereischte is. Om hel bestuur
in staat te stellen in die richting werk/aam te zijn , moeten tal van zaken onderzocht en voorbereid worden, waartoe
echter de resident krachtigen bijstand behoeft. Met het
oog hierop is dien gewesteüjl.en bestuurder in Februari j l . ,
bij wijze van tij lelijken maatregel,een assistent-resident boven
de formatie ter zijde gesteld. In Djokjokarta , waar het doorgaans minder moeite kost om tot gewenachte verbeteringen
de toetreding van het inlandacb bestuur te verkrijgen , is
ter voltooiing van gedeeltelijk reeds ontworpen plannen, en
casu quo tot leiding der uitvoering daarvan, den resident
tijdelijk een controleur toegevoegd (mede io Februari jl.).
In een zestal regentschappen, i ehoorende tot de residentien
Bantam, Ka loe . Bembangen Bezoeki, en wel respectievelijk
in Serang en Pandeglang, i n T e m a n g g o e n g , in Keur
en Bodjonegoro en in Banjoewangi. g i n g in 1889 het hoogste
Onder een deel der Cbineezen ter hoofdplaats i'jokj' — inlandsche gezag in andere handen over. In plaats van den
karta , tegen wie
I bestuur in den laateten tijd strenger op verzoek eervol uit s'lande dienst ontslagen regent van
was
m hen in hunne kwade praktijken S e r a n g , wiens oudste (twintigjarige) zoon de geschiktheid
>md de regent
ten opzichte van de inlandsche bevolking te bemoeilijken, miste om zijn vader op te volgen , wer
als om hen tot geregelder aanzuivering van hunne belas- van P a n d e g l a n g , behuwdbroeder van den aftredenden
ting te nopee., openbaarde zich te dier zake zekere onte> regent en als zoodanig mede aan de vroegere Bantamsche
vredenbeid. Ii
ond van 19 November 1889 vormden sultansfamilie vermaagschapt, terwijl v o o r d e vervulling
van den regentezetel van Pandeglang — met voorbijgang,
een paar honderd hunner een oploop, waarbij zij zich tej
de politie feitelijk verzetten en aan de woningen va:; twee o;n g e l d e ' ' redenen, van den zoon des overgeplaateten
gegoede
landgenooten
baldadigbeden pleegden.
Met titularis — de keuze viel op den patib van S e r a n g , een
behulp van e,
tkte militairen en een detache- zoo;: van den in 1880 gepensionneerden regent van Lebak.
ment van de dragonder-lijfwacht ies Buitens was de orde Ook in «Ie vier andere vacatures moest voorzien worden
binnen weinige uren hersteld, terwijl nog
enzelfden door benoeming van personen ni I behoorende tot de zonen
avond e:i • ;e~> volgenden morgen de grootste helft fier of nabestaanden van den laateten regent . wat de zonen
betref" omdat zij deels onvoorwaardel
tlsvoorala
onruststokers in voorlo ipig arrest v as genomen.
Op godsdienstig gebied viel, na de onoerlrukking der de vereischten misten, bedoeld bij art. G9, 4de l i l , van
Tjile
t e n , in deresidenl
tam eene reactie het Regeeringsreglement. In Temanggoeng w e r d , t e r v e r ig van den op verzoek eervol ontslagen titularis, tot
waar te r.sme:);
gebleken overmoed dei' Mo»
regent benoemd de patih van het regeutscbap; in Bodjo*
hammedaansche v<
rera maak
voor vrees, en
slechts aarzelend traden sommige personen weder als kiai negoro (waar de eerst in 188^ opgetreden regent wegens
of goeroe op Niettemin blijft de Bantamsche bevolking, ziekte zijn ontslag had gevraagd) evenzoo <!e patih ; in
vooral i-i te'" noordelijk deel
sr, zich ken- Bern bang-(waar d«j Beget ring eigener beweging den titularis
merken door strenge opvolging van de voorschriften der eervol ontsloeg omdat zijne handhaving in die waardigheid
niet vereei
wer! LT"aeht met eet ge.'len g a n g van
Mohammedaansche leer, terwijl verschillendegodsdiei
hriften, zelfa oor eenvoudige lieden, ijverig worden
I de we lono van Blitar (Kediri); en in Banji ewangi,
gelezen. Tegen het gevaar dat deze geloofsijver I j voort- ter vervanging van den overleden regent, de patih van
during eene aan het Gouvernement vijandige strekking zal
het regentschap Panaroekan in hetzelfdi gewest.
behouden, meent men een waarborg te vinden in Ie omIn de afdeeling Mngettai resi lentie Madioen) werden
stendigheid da* de van la
bezoldigd*
eloe's eeinge hoogere en lagere inlandsche ambtenaren verdacht
bij de landn
:eeën als voor- van deelneming aan een uitgebreiden sluikhandel in opium,
gende let te dier zake bevolen volledig onderzoek,
gangers (imam) optreden en deze' geestelijken zoowed het
vertrouwen vi
estuur ais van de bevolking genieten. waarvan de leiding i- opgedragen aan dei: hoofdinspecteur
Ook elders op Java bleef over hel algemeen onder de voor 'ie opiumaangelegenheden, houden de regent en zijne
amilieleden . op last van de Indische Regeering,
Mohamn •
>n >: _ wekt
l itig leven waar te
nemen, zij het ook dat in bijna alle gewesten aan de bede- te Batavia verblijf.
vaart naar Mekka min Ier werd deelgenomen dan in 1888.
Aan een negental regenten werden onderscheidingen
Wal
ft, valt inzonderheid te wijzen
i ekend naar aanleiding van hunne langdurige en trouwe
op eene niet onaanzienlijke toeneming va
-dar.d-ten. De regent van Kendal (Samarang) ontving namelijk
sche c.riste:
ntie Djokjokarta, waar zich den titel van pangeran; het praedicaat > ario " werd veronder hen ook verscheidene dessahoofden moeten bevinden. leend aan 'ie regenten van Limbangnn . Soekapoera(PreanIn sommige dessa's
bekeerlingen kerkjes, i w Regentecl appen), Tagal en Bandiarnegara (Banjoemas);
waar de godsdienstoef
[oor inlandsche voorgangers de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten werd
worden geleid, terwijl ee:; te Poerworedjo (Bagelen) geveshonken aan de regenten van Bezoeki en Bondowosto
tigde zendelingleeraar de algemeene leiding laarvan heeft. (Bezoeki); terwijl de regenten van Tjiandjoer il'reanger
Over het geheel waren 'Ie overige op Java toegelaten
Regentschappen) en Pamakasaan (Hadura) gerechtigd werzendelingieeraren van verschillende kerkgenootschappen
oeren van den irelen songsong. Verder ontin 1889 weder niet zonder vrucht werkzaam.
vingen de regenten van Bandong en Soemedang geschenken
Met de inlaDdsche vorsten op Java bleef eene goeie als aandenken aan de in Augustus 1889 door den Qouverstandhouding bestaan, De sedert Juli 1887 met de waar- verneur-Generaal gedane reis in de Preanger Regentschap.

i5.
Ko.oniaa. verslag van IS.

[Neder.. (Oost-) I

|

Veetyphus vertoonde zich in eenige gedeelten der resipi 11, bij welke gelegenheid tevens aan verscheidene mindere
inlandsche am
a in dat gewest hoogere rraedicaten dentien Bantam, Batavia, Krawang en Bembang, doch
of zilveren medailles werden toegekend. Dok elders vielen over 't geheel niet in onrustbarende mate. Meer algemeen
aan t t bei inlandich bestuur behoorende personen beneden openbaarden zich onder bet vee monóV èn klauwzeer, in
dei i rang van regent, die zich op de eene of andere wijze PekalOLgan nogal in belungrijken graad en jui.-.t in den tijd
verdienstelijk hadden gemaakt , weder belooningen tendeeL
van bet riettransport uit de tuinen naarde fabrieken,
Daarentegen moesten eenigen hunner ambtgenooten wegens hetgeen den suikerfabrikanten slecht te stade kwam.
plichtverzuim of ongeoorloofde handelingen ontslagen of
Over het algemeen mochten de uitkomsten var. den
gerechtelijk vervolgd worden.
rijstbouw bevredigend worden genoemd, ofschoon op eenige
Ten opzichte van de veiligheid van personen en goederen plaatsen veel miagewas voorkwam ten gevolge van de zeer
viel in 1880 geen noemenswaard verschil met vorige jaren . abnormale weersgesteldheid , waardoor het jaar 1889 zich
waar te nemen. Jn de gouvernementsresidentien mocht de onderscheidde. Bijna overal gaf ook de teelt der andere
staat van zaken te dien aanzien over hel algemeen weder ! voedingsgewassen reden tot tevredenheid , maar de katjangbevredigend worden genoemd. Istusschen waren er enkele i soort, die voor de oliebereiding vooral in de Preanger
gewesten , waar het aantal misdrijven , inzonderheid vee- Regentschappen en (Jheribon veelvuldig wordt verbouwd,
diefstallen , talrijker was dan in 1888. Van gevallen van : mislukte grootendeels ten gevolge van eene ziekte welke
zee- ofstrandroof werd in de gewestelijke rapporten geen reeds sedert eenige jaren daarin heerscht en door sommigen
gewag gemaakt. Wat de Vorstenlanden betreft, beliep aan verbastering wordt toegeschreven. Daarom is in eenige
volgens de ontvangen opgaven bet aantal ketjoe- en bogal- streken, waar de bevolking daarmede kon gebaat w orden ,
partyen (roof in gewapende bende enroofopdenpublieken van gouvernementswege zaad uit andere gewesten verstrekt.
wegj in Djokjokarta 7 en 4 (tegen 4 en 3 in 1888) en in Uitgenomen in de Preanger Begentacbappen en in eenigo
Soerakarti 5 en 16 (tegen 2 en n' in 1888). Vergeleken andere, trouwens voor die cultuur minder belangrijke , g e bij dis over 1887 wijzen de hier medegedeelde cijfers over westen had de koffieplantende bevolking op Java zich
1888 en 1889, althans voor Djokjokarta, op eenige ver- t over 't algemeen over geen beteren oogst dan in 1888 te
betering, hetgeen wel grootendeels zal mogen worden : verheugen. Moge de in 1888 en 1889 door den inlander
toegeschreven aan het reeds in 't vorig verslag (blz. <>)i ingeleverde koffleproductie, vergeleken hij de cijfera van
vermelde krachtig optreden van den sultan tegen een groot vroegere jaren, slechts als zeer middelmatig worden beaantal van deelneming aan ketjoepartiien of andere mis- ; schouw:', een zoo ongunstige oogst als voor het jaar 1890
drijven verdachte personen. Van de 220 in 1888 te dier voor uu gouvemements kofneplantsoenen wordt voorspeld ,
zake in hecht": [g gestelden werden er in Mei 1889 85 , is nog nimmer voorgekomen. Voor een betrekkelijk g-root
door den tultan . als gevaarlijk voor de openbare rust en deel der bevolking zal dit een achteruitgang in inkomsten
orde, uit het tijk verbannen ' ) , aan wie in Juli daarop ; ten gevolge hebben , die des te meer zal gevoeld worden
door den Gouverneur-Generaal verblijfplaatsen buiten Java omdat reeds in de laatste jaren de welvaart der bevolking
werden aangewezen , meerendeels ter Sumatra ' s Westkust vrij algemeen min of meer geleden heeft. Toch deden zich
en i:i de Zuider- en Oostarafdeeling van Jiorneo en verder in 1889, blijkens de ontvangen berichten, in sommige
te Bengkalis (Sumatra'a Oostkust). Bene voorname oorzaak streken der gouvernementsresidentien verschijnselen voor
van de geringe veiligheid , die in de Vorstenlanden voor van eene herlevende koopkracht der bevolking , af te leiden
de inlandsche ingezetenen bestaat, ia gelegen in liet sterk uit het ontstaan van verschillende nieuwe passars, uit het
doorgevoerde stelsel van erfopvolging bij de begeving van weder meer dragen van sieraden en uit den aankoop van
inlandsche ambten, waardoor vaak geheel on bekwamen i vee. Die verschijnselen waren echter uitzonderingen , en
worden aangesteld. De sultan van Djokjokarta heeft n u , : over 't geheel had het bestuur nog veel inspanning en
op aandrang van den resi leut, een stap gedaan om hierin zorg te wijden aan pogingen om de geringe volkswelvaart
geleidelijk verbetering te brengen, door te bepalen dat geleidelijk weder op te beuren. In menige streek zagen
voortaan geen zoon het ambt zijns vaders kan krijgen , ! de bewoners hunne Jasten verlicht door légeren aanslag
tenzij hij mei goed gevolg eene inlandsche school nebbe j i i de landrente en betere regeling van beerendiensten, of
doorloopen
; wel werd tijdelijk een deel der heerendiensten omgezet in
De volksgezondheid gedurende 1889 was op Java en betaalden arbeid. Waar ziekte, miagewas of overstrooming
Hadura over 't gi heel minder gunstig te noemen. Gedu- ! den toestand zorgelijk maakten en de gelegenheid ontbrak
rende de maanden Mei tot medio October heerschte in een I om zonder buitengewonen bijstand op verhaal te komen ,
gedeelte van de residentien Samarang en Japara
! liet het bestuur weder, evenals in 1 8 8 8 , verschillende
koorts-epidemie, welke meer bijzonder in de tol eerstgemeld > zoogenaamde onderstandswerken in uitvoering komen,
gewest oehoorende afdeeling Demak buitengewone genees* om langs dien weg geld ouder ue bevolking te brengen J ).
kundige maatregelen noodzakelijk mankte, die veel nut (Jok strekte de Kegeering die hulp uit tot de \orstenhebben opgeleverd en door de bevolking (waarvan het landen, namelijk tot een gedeelte van het gebied van
gezonde deel tevens in liet praesteeren van heerendienst MANOKOB NHOOBO (.Soerakarta).
werd verlicht) blijkbaar zeer gewaardeerd zijn geworden *).
Als gewoonlijk lieten ook in 1889 weder tal van Javanen
Ook in verscheid.';.e andere gewesten , voornamelijk in de zich, onder controle van het bestuur , als koedies aanwerven
kuststreken, kwnmen gedurende 1889 meer dan gewoonlijk voor cultuuronderneiningen in de buitenbezittingen , voor*
koortsen voor, die bier en daar gedurende korteren of namelijk voor die in ileli en elders ter Uostku>t van Bulaogeren tijd een epidemisch karakter aannamen. In meer> niatra. In Djokjokarta hield de emigratie naar Deli echter
di
>f mindere mate heerschten ia Bommige gewesten op, toen het bestuur was tuaschenbeide getreden om aan
ook pokken en cholera, doch zonder belangrijke epidemi
gebleken misbruiken der wervers een einde te maken. Jn
verbreiding. Hier en daar zorgde bet bestuur voor de enkele gevallen vond de Kegeering termen om , met diepen»
afzondering van lijders aan besmettelijke ziekten door hel satie van liet veruod in Indisch Staatsblad 1887 n*. 8 ,
doen opslaan ran tij lelijke loodsen.
, en onderde noodige voorzorgen tegen misleiding en dwi
de werving van een beperkt aantal inlanders toe te staan
') 15ij gouveriieiiicntsbcMuit dd. 86 November 1889 n". "J7 is in | voor arbeid buiten Nederlandsch-indie.
beginsel aangenomen dal politieke verwijdering uit Djokjokarta ea
Ter bevordering van eene vrijwillige emigratie van een
Soerakarta van vonten-onderüanen voortaan niet meer door de deel der overbevolking van Zuia-Bagelen naar de naburige
vorsten dier rijken , maar door de Begeering zal z.un te hevelen ,
uitgenomen ten aansien vaa pangeran'a poetro ea Matoao ea hoog- i residentie Preanger Regentschappen , en wel naar het gemak*
keiijk te bereiken zuidelijk deel der afdeelingSoekapoera,
geplaatate ambtenaren. Voor zoolang verbannen onderdanen niet
zelvuo in hun onderhoud konden voorzien , plachten de vorsten hun
waar de ruimscJioots aanwezige woeste gronden den ont-

doorgaans tijdelijk eealgeu onderstand toe te leggen. Van die ver- i
pliehting zullen zij nu in 't vervolg in de meeste gevallen ontheven
5
) Tot het verstrekken van meer wetenswaardigheden omtrent de
zijn. (Jok nfiin de Kegeering alsnog voor hare rekening da onderI
oeconomisehe
verhoudingen onder den inlander worden pogingen in
standen die ten laste der Djokjosrhe financiën aan de hierbedoelde
't werk gesteld. Nog onlangs is dit onderwerp, ten vervolge op
85 bannelingen waren toegelegd.
! eene vroegere aanschrijving, hü de Indische Begeering ter sprake
;
) Zie het uitvoerig rapport van den in Demak vertoefd hebbenden i gebracht naar aanleiding van het rapport (Gedrukte stukken Zitting
inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor Java en ! 1889-1890 — 5 5 ) door eene Commissie uit de Tweede Kamer uitgeMadura, gedrukt als bijvoegsel tot de Javaschc Courant van 15 ,: bracht nopens het regecringsverslag betreffende Nederlandsch-indie
van 1888.
November 1889.
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ginners een beter bestaan middel beloven dan zij in Bazelen
kunnen vinden, is in November 1889 door de Indtaohe

gen en rooverijen achterwege bleven. Aangezien die veiliglieidsdiensten niet geacht kunnen worden tot de gewone
Regeering een crediet van f 5000 toegestaan. Data gelden taak van het leger te behooren , is bij gouvernementabealuit
moeten dienen om hen , die van de geopende gelegenheid van 2 April jl. n°. 10 machtiging verleend om tot het
tot grondontginning in de genoemde schaars bevolkte •ƒ• einde van 1891 boven de legerformatie te doen voeren de
deeling willen gebruik m a k e » , kosteloos naar hunne noodige officieren en manschappen voor de oprichting van
nieuwe vestigingsplaatsen over te voeren , de kosten van een korps > marechaussee " te voet in Groot-Atjeh, d a t ,
eerste inrichting der kolonisten te bestrijden en hun tot na te recruteeren uit officieren, onderofficieren en de beste
den eersten oogst der te ontginnen velden levensonderhoud niet-Europeesche manschappen van het leger , de moeilijke
te verschaften. Men stelde zich voor dat de personen , die taak zal hebben om binnen onze linie den politiedienst
de kolonisten zich tot dorpshoofden wenscliten , het nood ige waar te nemen. Dit korps, onder commando van een kapivoor de ontvangst der gezinnen /.ouden gereed maken , en tein , en verder één luitenanten 218 onderofficieren en muidiil deze bij groepen van 20 a 25 personen zouden volgen, ten deren slerk , zal voorshands deel uitmaken van bet l e g e r ,
einde geene moeilijkheden te ondervinden om onder dak te doch is bestemd o m , wanneer de toestanden in Atjeh in die
komen. Bij het einde des jaars was de zaak in zoover op g a n g mate zullen zijn verbeterd dat de uitoefening der politie
dat reeds 13 zoodanige kwartiermakers en 95 immigranten aan het burgerlijk bestuur kan worden opgedragen , tot een
uit Bagelen in Zuid-Soekapoera waren aangekomen. ')
korps gewapende politiedienaren te worden gereorganiseerd.
Het vak der ceintuurbaan van den stoomtramweg tusscheu
§ 3. Atjeli en ondêrkoorigktdtu.
Lam baroe en Lamreng werd , wegens de herhaalde beschadiNa afloop van het tijdvak, waarop de me ledeelingen in gtngen waaraan het blootstond, opgeheven, en in plaats
het vorig verslag betrekking hadden, kenmerkte rw toe- daarvan eene straalbaan aangelegd van Bringin (op den weg
stand in Groot-Atjeh zich voornamelijk door de hevigheid tusschen Kotta Radja en Lambaroe) naarLamreng. Voorts
waarmede de vijand onze posten beschoot, waartoe hij zich werden, ter betere beveiliging van de zuiderlinie, de ter weersal meer en meer van geschut bediende, terwijl hij op zijden van de versterking Lampeneroet gelegen blokhuizen ,
verschillende plaatsen venterkingen opwierp om van daar namelijk dat te Lauiara en dat te Lamsajoen , verplaatst, het
uit ons te bestoken. Vooral was het o n z e poet Kotta Pohama , eerste naar een punt gelegen op 600 M. afstand van Lampedie in de maand Juli van het afgeloopen jaar hevig met neroet, en het andere naar de Lohong Boeug Aroen. Sedert
geschut werd beschoten. Ten einde aan die beschieting een
1 Maart j l . is voorts het beheer van den tramweg , zoomede
einde te maken , werd besloten om den 20sten Juli het van alle wegen, bruggen en duikers in het gewest (uitgegeschut van den vijand te vernielen ; een kanon van 7 a zonderddie voor gewoon verkeer gelegen binnen Kotta Radja)
8 c.M. in de Oedjong Gedong werd niet dynamiet vernield , van het departement der burgerlijke openbare werken overdoch eene poging tot overrompeling van de voornaamste gegaan on het departement van oorlog (gouvernementsbevijandelijke bentiug Kotta Toeankoe mislukte en berokkende sluit dd. 7 Januari 1890 n°. 8). Het militair karakter van
ons een gevoelig verlies. Later op den dag werd daarom de werkzaamheden, noodig om de aan de baan en de treinen
met eene sterkere macht op nieuw tegen die benting op^e- toegebrachte schade te herstellen, en in het algemeen van
rukt. Na een verwoed gevecht slaagde men er toen in de de bediening en de bestemming van de waterstaatswerken
tegenover Kotta Toeankoe gelegen benting Kotta Hagoe te in Atjeb, gaf tot dezen maatregel aanleiding.
nemen , doch van verder ageeren tegen de hoofdbenting , die
Roofzuchtig volk uit Lanipagger, dat reeds vroeger door
door struikgewas aan het oog onttrokken was en omtrent wier
de onzen voor het plegen van zeerooverij getuchtigd werd ,
ligging men zich daarom geen goede voorstelling kon maken,
moest voor dien d a g worden afgezien. Eene beschrijving maakte zich in het afgeloopen jaar schuldig aan de plundevan dit gevecht is te vinden in hoofdstuk D . § 5 , hierna. ring van eenige aan de onderhoorigen van TOEKOE NEQ van
Merassa toebehoorende prauwen. Deze hoeloebalang zond
Jn den nacht van 5 op (i Januari van dit jaur werd ander- daarop in den uacht van 12 op 13 Juli drie gewapende praumaal gepoogd Kotta Toeankoe bij verrassing ie nemen , en wen naar de Ceder-passage', om de van Poeloe Bras naar Lamditmaal met volledig succes. De geringe Atjehsche bezetting , pagger terugkeerende roovers op te wachten. Toen dezen ,
welke zich daar en in de sedert den aanval van 2(5 Juli op- ten getale van 2 0 , met hunne prauw kwamen aanroeien,
gerichte benting Kotta Baroe bevonden schijnt te hebben , werden zij zoo hevig door het volk van Merassa beschoten ,
was blijkbaar in alle stilte gevlucht, zoodat binnen de Ter dat zij allen het leven verloren en de prauw naar zee dreef'.
sterkingen geen vijanden werden aangetroffen. Tot den
Deii 19den December werd bericht ontvangen dat het
25sten Januari is de positie Kotta Baroe-Kotta Toeankoe door bekende bendehoofd N J A MAKAM meteen 80-tal gewapende
onze troepen bezet gehouden om bet terrein ten oosten van volgelingen des nachts van KwalaGigieng naar Poeloe
den weg Pakan Kroeng Tjoet-Kotta Pohama open te kappen. Waij overgestoken was ter beslechting van een persoonlijk
Toen dit den 24sten J a n u a r i , ouder behoorlijke d e k k i n g , geschil tusschen hem en PANGLIMA MOKDA SBTIA , hoofd
zonder verliezen was geschied , werd des nachts alle materieel van Balohan en vertegenwoordiger van ons gezag op gevan waarde met prauwen naar Kotta Pohama gevoerd en den noeind eiland. Ter ondersteuning van dit hoofd vertrok den
volgenden dag tot de slechting der beide versterkingen volgenden dag hei oorlogsstoomschip Bromo derwaarts,
overgegaan en werden alle brandbare materialen en versper- medenemende de beide reeds in onderwerping gekomen
riugen aan de vlammen prijs gegeven, waarop de troepen leden van de Atjehsche sultansfamilie TOEANKOE HOBSSIN
naar onzen post Pakan Kroeng Tjodt terugkeerden.
en TOEANKOE ABDUL MADJID , alsmede onzen zendeling
Herhaaldelijk trachtte de vijand het openkappen van
terrein in de nabijheid van onze versterkingen te verhinderen , hetgeen meermalen aanleiding gaf tot kleine gevecbten , die ons af en toe verliezen berokkenden.
Om de beschadigingen aan de telephoongeleidingen en
aan de trambaan , waarvan reeds in 't vorig verslag meiding werd g e m a a k t , zooveel mogelijk tegen te gaan en
om *s vijands pogii.gen om ons op allerlei wijzen's nachts
afbreuk te doen te verijdelen , werden nachtelijke hinderlagen gelegd waarbij gebruik werd gemaakt van gewa
pende dwangarbeiders, die zich daartoe vrijwillig aanmeldden. Deze maatregelen hadden ten gevolge dat sedert
November van het afgeloopen jaar belangrijke beschadigin
') Volgens berichten van Maart.il. was toen het getal aankomelingen
in 't geheel reeds gestegen tot 182 (mannen, vrouwenen kinderen),
• n spoedig werden er nog een HO-tal verwacht. De lieden zijn over
hun toestand en over de getroffen regelingen zeer tevreden, eu ook
de Beeaéaaaeeea znn nart de komst der immigranten ingenomen ,
omdat hunne vestiging meer leven en vertier op de paasars en
in i e naburige dessa's doet ontstaan. Daar het voor de stabiliteit van
de nieuwe vestigingen van belang wordt geacht dat zü tot geen t e
kleine schaal beperkt blijven, heeft de Indische Begeering in Meijl.
voor het besproken doel nogmaals f 5000 toegestaan.
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TOEKOK N J A MOUAMAD en den hoofddjaksa,

benevens 30

gewapende volgelingen van eerstgenoemde. Bij aankomst
te Balohan trok N J A MAKAM'S bende, die de kampong
van PANOLIUA MOEDA SBTIA reeds omsingeld en den gan-

schen nacht beschoten had , naar het gebergte af, na alvoreus een paar huizen van de kedei in brand gestoken
te hebben. Dooi bemiddeling van TOEANKOE HOESSIN werd

later liet geschil tusschen de beide Atjehsche hoofden in
der minne geschikt. Bij eene poging van de Bromo om
een paar vijandelijke prauwen , die aan de oostzijde van
Poeloe Waij onder den wal l a g e n , te vernielen, bekwam
een der officieren eene schotwond, aan de gevolgen waarvan hij eenigen tijd later is overleden.
De politieke gebeurtenissen in Groot-Atjeh buiten het door
ons bezet terrein bleven grootendeels beheerscht door den in
het vorig verslag vermelden naijver tusschen deadat-hoofden
en de priesterpartij, van welke laatste TBNGKOE DI TIROU nog

steeds de ziel is. Dit bleek o. a. duidelijk toen door de voornaamsteleden der adat-partij in Groot-Atjeh, waarvan PANUI.IMA POI.IM als het hoofd is te beschouwen , stappen werden

gedaan om de verschillende hoofden in de drie sagi's te bewegen tot een gezamenlijken tocht naar Kemala, waar de

6

[«. 2.]
Koloniaal verslag van 1890. [Nederl. (Oost-) Indië.]

pretendent-sultan

TOBANKOE

MOHAMAD

DAOEO

noopt door de omstandigheid dat de sluiting ter Noordkust,

verblijf

houdt. Op eene te Lampanas (XXII Moekim) gehouden
vergadering, waaraan ook TOKKOI N E Q van Merassa deelnam , was reeds hut Insluit daartoe genomen , doch thans
was het TENGKOE ui TIROU , d i e , gebruik makende van

de talrijke grieven welke tusschen de Atjehsche grooten
onderling bestaan, de meeste hoofden der XXV en XXVI
Moekim wist te weerhouden om zich bij PAXGLIMA POLIM
aan te sluiten. Zelfs o n t n g hij zich niet een tweetal Atjehsche grooten, die als vertegenwoordigen der hoofden
binnen de linie aau een door het sagihoofd der XXII
Moekim te geven feest zouden deelnemen , met geweld den
doorjtocht t3 beletten, Evenwel bleek dit alleen liet gevolg
te zijn van zijne vrees door de adat-partij geheel ter zijde
geschoven te zullen worden, want terwijl hij de door
PANGLIMA I'OI.I.M bijeengeroepen algemeene samenkomst
der hoofden van Groot-Atjeh , I'e lir eo Gighen tegenhield ,
noodigde hij ÏOKKOE NEQ dringend uit tot een onderhoud en
verzocht hem toestemming om met de anderen naar Kemala
te mogen gaan. Hierop kon deze nochtans geen ander antwoord geven dan dat alleen PAXGLIMA POLI.M en hij eene
uitnoodiging van den pretendent-sultan hadden ontvangen ,
en in geen geval TEXGKOE DI TIKOU zou kunnen medegaan
zonder instemming van eerstgenoemd hoofd , dat echter, door
de ondervonden tegenwerking, tegen TENGKOK ni TIROU
zoo verbitterd was dat hij aan zijne onderhoorigen zelfs
verbood bijdragen voor den heiligen oorlog te leveren.
Den lOden October 1889 aanvaardden TOEKOE N E Q ,
TOEKOE PAXGLIMA MESD.IID R A U A , TOKKOE KADLI MAI.IKOEL A D I L , de kedjoeroean TOEKOE T J I H I K MOIIAVAD AI.IBASFAH van Samalangan , TOEKOE MOEDA PEDADA en een i

groot aantal volgelingen de reis naar Kemala. Nadat zij
te Laong (Pedir) geland waren , voegde zich PAXGLIMA
POLIM met talrijk gevolg te Padang Mesdjid Tadji bij hen !
en werd de reis voortgezet. Onderweg groeide hun gevolg
nog voortdurend a a n ; ook TOEKOE BINTARA PALEUH van

de federatie Gighen en TOEANKOE MAOHMÖED voegden zich
bij de verzamelde

hoofden.

TOEKOE N E Q en

PAXGLIMA

POLIM werden binnen de kotta van den pretendent-sultan
gehuisvest, terwijl de overige hoofden in den omtrek een '
onderkomen vonden Nagenoeg drie weken bleef men bij
elkander; vele Atjehsche aangelegenheden werden besproken,
doch deze eerste ontmoeting leidde nog niet tot onderhandelingen over de onderwerping aan het Gouvernement,
daar dit punt van de zijde van TOEKOE N E Q niet het eerst
ter sprake mocht komen en deze ook niet gemachtigd
was om namens het Gouvernement op te treden. Zoowel
de pretendent als zijn vertrouwde raadsman , de bejaarde
TOEANKOE HASCHIM , beklaagden zich zeer over de verlatenheid en betrekkelijke armoede, waarin zij leefden, en
legden geene blijken van vijandigheid tegen het Gouvernement aan den d a g ; integendeel kreeg TOEKOE NEQ den
indruk dat TOEANKOE MOHAMAD DAOEU zich minder afkee-

!

rig betoonde om zich met het Gouvernement in betrekking ,
te stellen. Als gunstig gevolg van den tocht kan worden !
aangemerkt dat Kemala, waarheen het Gouvernement
voorheen zelfs g^en brief kon bezorgd krijgen , omdat overbrengen hunne dienstvaardigheid met den dood moesten
boeten, sedert voor de hoofden binnen de linie toegankelijk is.
De blijkens de beide laatste verslagen zoowel op de Noord- !
kust als op de Westkust toegepaste dwangmaatregel van
sluiting van eenige landschappen voor allen in- en uitvoer i
werd aanmerkelijk uitgebreid. Ter Noordkust, waar de sluiting tot dusver de Pe'lirsche kust en het oostwaarts gelegen
gedeelte tot aan den westelijken oever der Kwala Merdoe be- '
trof, werd namelijk de maatregel, met ingaug van 16 December 1889 , westelijk uitgebreid tot den rechteroever der Kwala
Atjeh en oostelijk tot aan de westelijke grens van Telok Seraawé, terwijl op de Westkust, waar de sluiting, te rekenen van
11 April 1889 af, beperkt was geworden tot het kleine kust- j
gebied der landschappen Lagen, Ranoi en Rigas, de maatregel
weder werd van kractit verklaard met ingang van 20 October
1889 voor het zuidelijk van Rigas gelegen gebied tot aan de
noordelijke grens vat: T e n o m - P a n g a , en met ingang van 1
Februari 1890 voor het goheele kustgebied benoorden Lagen j
tot aan Koningspuut. De uitbreiding van den sluitingsmaat- j
regel ter Noordkust was onvermijdelijk geworden omdat het
bleek dat Pedir zeer veel van hetgeen het noodig had ontving
van Kroeng Raiju en «en MerJoe. Tot de uitbreiding van den
maatregel ter Westkust werd de Regeering voornamelijk g e - !

in verban I niet den verholen uitvoer uit bet gebied bmnen
onze, linie in Groot-Atjeh naar bet gebied daarbuiten, veel
van hare kracht zou verlieten indien op de Westkust de gelegenheid bleef bestaan om de vijandelijke lieden in GrootAtjeh van het noodige te voorzien , van welke gelegenheid ,
sedert de uitbreiding van de sluiting ter Noordkust, inderdaad
gebruik werd gemaakt. Voor de handhaving van den sluitingsmaatregel is in December 1889 en later aan de sterkte der
in de wateren van Atjeh samengetrokken scheepsinacht nog
zouveel mogelijk uitbreiding gegeven. Ten einde het verbod
van in- en uitvoer krachtiger te kunnen handhaven, werd ook
de viechvanget langs het gesloten kustgebied verboden; zie
de ordonnantie dd. 9 Mei 1890 (Indisch Staatsblad n». 103).
De sluiting van de Noordkust had daar een ongunstigen
Invloed op de peper productie, zooals o. a. daaruit merkbaar
was dat zich veel minder lieden dan gewoonlijk uit GrootAtjeh naar die kust begaven om er gedurende den peperpluk geld te verdienen. Daarentegen keerde veel volkuit
de XXVI Moekim, dat vroeger naar Pedir was uitgeweken
en zich voornamelijk in Endjoeug ophield, in den loop
van het jaar naar deze sagi t e r u g , waarop de sluiting
der kust grooten invloed uitoefende, ofschoon het plan
daartoe reeds vroeger bestond. De hoeloebalangs der III
Moekim Oleh Karang en III Moekim Kajoe Adang vestigden
zich wederom in hun gebied , de eerste te L a m g a p a n g ,
de tweede te Lamgoegoep, en deden hun best om deze
streken wederom bevolkt te krijgen.
De gezondheidstoestand in het gewest was gedurende
1H89 vrij gunstig. Wel bleven berriberri en malaria, tiidelijk
ook cholera en pokken, heersenen, doch de eerste ziekte in
geringere mate dan gedurende voorafgegane jaren, zooals kan
blijken uit de cijfers der gedurende 1880 t/m 1889 in het
militair hospitaal te Panteh Perak opgenomen Hjders, te weten
respectievelijk 6008 , .'1545, 4168 en 2568 personen. Van de
aangetasten overleden weinigen, doordien zij zoo spoedig mogelijk geëvacueerd werden. Opmerking verdient dat Atjebers
weinig of niet door deze ziekte schijnen te worden aangetast.
De uitkomsten van den peperoogst waren elders dan op
de Noordkust vrij gunstig ; in de Zuidelijke staatjes ter Westkust en in Siropang Olim (Oostkust), alsmede in GrootAtjeh gaf men aau deze cultuur opnieuw uitbreiding. Binnen
de linie zagen de rijstbouwers hunne aanvankelijke verwachting op een rijken oogst, ten gevolge van de verwoe«tingen aangericht door veldmuizen, grootendeels teleurgesteld.
Ten aanzien van de Onderhoorigheden valt nog het volgende mede te deelen.
Tusschen Pasangan en Samalangan (Noordkust) bleef
de toestand gespannen. In Juli 1889 bezetten lieden van
laatstgenoemd landschap het op den rechteroever van de
Pedada-rivier gelegen grondgebied van Pedada , dat steeds
eene onderhoorigheid van Samalangan is geweest, doch
waarop Pasangan aanspraken deed gelden. Botsingen
waren hiervan het gevolg, terwijl Pasangan zich genoodzaakt zag de reeds aangevangen vijandelijkheden tegen Nizam
en Sawaug te stuken. De veroveringszucht van dit laudsehap is een voortdurend gevaar voor de zoogenaamde
Pasei-staatjes , waartoe , behalve Nizam en Sa wang , ook
Tjoenda , Kloempang Doea, Bajoe en Telok Semawé behooren ; en het gevolg der aanvallen , waaraan deze in de
laatste jaren van de zijde van Pasangan hebbeu blootge»
staan , was dan ook dat zij eenige samenwerking met Samalaugan aan den dag legden.
In de verhouding tusschen de hoofden der federatie Pedir
en die der federatie Gighen kwam geen verandering;
BINTARA PALEUU , een der Gighensche hoofden , volhardde
in zijn verzet tegen zijne federatie en werd daarin door
de hoofden van Pedir gesteund. In de maand Juni braken
tusschen deze partij en BINTARA PINANG van Pakau Baroe
vijandelijkheden u i t . met den uitslag dat in een geleverd
gevecht dit laatste hoofd verraderlijk doodgeschoten en zijn
bondgenoot BINTARA PAKAN van Merdoe lichtgewond werd.
De brandpunten van het verzet ter Noordkust zijn de
landschappen Pantei Badje, Endjoeng, Aijer Leboe en Pedir,
en van daaruit wordt dan ook de voortdurende beschieting
van onze versterking te Segli onderhouden. Toen ongeacht
onze waarschuwingen aan de beschieting van die versterking en van de sloepen onzer marine geen einde k w a m ,
werden Pantei Radja en daarna de meer westelijk gelegen
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staatjes tot aan Segli toe door de blokkeerende oorlogs*
|
schepen inet granaatvuur getuchtigd.
|
Uit de rapporten omtrent de aanleiding tot de in April :
en Mei 188!) in Edi (Oostkust) plaats gehad hebbende

ernstige rust verstoring ie gebleken ast die voor bet grootste
deel moet geweten worden aan de wraaklust ven den reedi
in bet vorig verslag genoemden HAD.II BIN AHHAS, die

vroeger een vertrouweling wat van den radja van Bdi,

grenslijn tusschen beide gewesten. Volgens die regeling
zou de grens loopen langs de oevers van de Soengei Pantei
Kerina naar de bron van die rivier, van daar over Paija
Keloebi naar den top van de Boekit Messigit en verder
rechtdoor naar Goenoeng Itam. Later is echter gebleken
dat de bovenloop van de Soengei Pantei Kerma uit twee
armen bestaat, waarvan de linker door RADJA BANDAHAKA
en de rechter door do Langsarsche hoofden als de eigenlijke
loop der rivier wordt aangemerkt.

doch diens vijand werd omdat de radja weigerde he:u in
geldelijke moeilijk heden te hulp te komen , welke vijandIn den toestand ter Westkust kwam sedert de i n ' t vorig
schap nog toenam toen HADJI BIN AHHAS, die te Bdi in ' verslag medegedeelde gebeurtenissen verbetering. Het rechtde missigit verblijf hield, wegens zijne slechte reputatie, matig hoofd van R i g a s , POTJOET ISMAIL , kon zich in
van TOEKOE T J I H I K EDI , op advies van liet Europeescb Augustus 1889 weder in zijn gebied vestigen , terwijl N J A

bestuur, de aanzegging kreeg om Edi te verlaten, waaraan

MAKAM,

die het land voor TOEKOE ÜE.MAR

bezet hield,

hij zeer vertoornd gevolg gaf.
in October d. a. v. naar de XXVI Moekim terugkeerde.
Als schadeloosstelling voor de militaire expeditie, waarvan De verstandhouding tusschen TOEKOE OEMAE en de radja's
op bis. 9 van het vorig verslag melding is g e m a a k t , werd van Kroeng Sabil en Tenom nam een meer vriendschapden hoeloebalangs ter Oostkust, van Djamboe Aijer af tot pelijk karakter aan sinds de eerste zich niet meer met de
aan Tamiang t o e , de betaling opgelegd van 10 dollars zaken van hun gebied bemoeide.
per uitgevoerden kojang peper , waarvan de inning zonder
Te Malaboeh werd gedurende 1889 de rust nog herhaalmoeilijkheden plaats had. Over het algemeen werd veel i delijk verstoord door de orang moslemin, die het in den
hulp van die hoeloebalangs ondervonden ; niet één wei- regel tegen den door ons erkenden radja en de passarbegerde te voldoen aan de oproeping van het bestuur om volking gemunt hadden , en somtijds ook onze versterking
naar Edi op te komen.
: bestookten, zoodat n u en dan onzerzijds de wapenen
In de maand Februari j l . werden berichten ontvangen moesten worden gebruikt. Zoo zond de postcommandant
omtrent een voorgenomen nieuwen aanval op onze verster- den 6den Juli een luitenant met 20 bajonetten tegen eene
king te Edi. Dit gaf den radja aanleiding om 6 inlandsche vijandige bende die de passarbezoekers en bevriende kamversterkingen op te richten. Ten einde onzerzijds den toe- pongbewoners beschoot, welk detachement de aanvallers
stand in Edi zooveel mogelijk te beheersehen en de hoof- f met achterlating van 5 dooden en een verlies van 4 g e den tot energieker optreden te nopen, werd de uitvoer wonden op de vlucht dreef. Den 27sten September werd
van rijst van Edi naar de ter weerszijden gelegen land- i van eene gunstige gelegenheid gebruik gemaakt en overscbappen verboden en het afgeven van opiumlicenties ge- rompelden onze troepen , onder aanvoering van den postcomstaakt. Niettemin hielden de berichten omtrent een te nia ndant zelf, de vijandelijke versterking Kotta Pasir , waar
verwachten aanval aan , totdat den 29sten April de onzen ' 24 Atjehers neergelegd en vervolgens de aanwezige g e inderdaad genoodzaakt werden om tegen den in aantocht bouwen in brand gestoken werden , waarop de bevriende
zijnden vijand u i t te rukken. Dit had plaats met eene bevolking kwam opdagen en de versterking sloopte. Kort
compagnie infanterie en eene landingsdivisie van het ram- daarop kwam de op blz. 10 van het vorig verslag getorenschip Prins Hendrik der Nederlanden. De ongeveer noemde wettige radja , TOEKOE T J I H I K MANPOER , te Rigas
200 man sterke vijand , die zich in twee bentings nabij in onderwerping , bij welke gelegenheid ook TOBKOE OEMAK
Pedawa Pontong genesteld h a d , werd, na een gevecht op nieuw eene poging deed om in genade aangenomen
waarin wij 9 gewonden bekwamen, uit zijne stellingen te worden. Eerstgeuoemde werd deu 29sten October met
verdreven en op de vlucht gejaagd met een verlies van 8 het gouvernementsstoomschip Condor naar Malaboeh overdooden en 14 gewonden. Volgens later ontvangen telegra- gebracht en daar als eerste hoofd erkend . in plaats van
phische berichten was de vijand er in geslaagd eene door de TOEKOE T J I H I K MOHAMAD ABAS , die den 2den September
troepen van den radja van Bdi verlaten benting t e bezetten ' te Kotta Radja aan de cholera was gestorven. Den 24sten
en werd op 14 Mei j l . onzerzijds vruchteloos gepoogd hem December vertoonde de nieuwe radja zich te Kotta Radja
daaruit te verdrijven. Het aantal vijanden nam toe , en de ; om aan den civielen en militairen gouverneur persoonlijk
radja, die zijn eigen volk wantrouwde, nam de vlucht in zijne onderwerping aan te bieden en als hoofd van Maïaonze versterking. Nadat troepen versterking van Java aan- boeh te worden geïnstalleerd, hetgeen den "den Februari
gekomen w a s , werd op den 1 lden Juni tegen de vijandelijke jl. plaats h a d ; hij verkreeg den titel van TJIHIK MANSOER
stellingen aan den linkeroever der Edi-rivier opgerukt en de LEI.A PERKASA. Volgens de iaatste berichten deed hij al wat in
vijand met achterlating van 80 dooden daaruit verdreven. zijn vermogen was om de rust in zijn landschap te verzekeren.
Twee dagen later werd opgerukt tegen Kwala Bagoh en
In de Zuidelijke staatjes werd de rust niet meer verOleh Gadja , met het gevolg dat de vijand andermaal ver- stoord; van de aanvoerders, die daar in naam van den
dreven en Oleh Gadja genomen werd. De colonne was sultan in vorige jaren den oorlogstoestand gaande hielden,
den 17den J u n i (met 3 licht gewonden) in Edi terug. ')
lieten TENOKOE YOESOKF en TENGKOK MOEDA MATSAID
Overigens kwamen ter Oostkust kleine rooverijen te land weinig of niets van zich vernemen , terwijl POTJOET HASS W
nog al eens voor. In October werd eene aan een Chinee- zich naar de Noord- en Oostkust en vervolgens naar Grootschen handelaar toebehoorend^ tongkong in de Bajan-rivier ; Atjeh begaf, waar zijne bloedverwanten zijn gevestigd.
door lieden van Simpang Anas verraderlijk overvallen , de
§ 4.
Midden-Sumatra.
bemanning vermoord en het vaartuig verbrand. Ofschoon
de hoofdaanlegger van dit, misdrijf bekend is , mocht het
Naarmate, door de aanwijzing van een controleur voor
niet gelukken hem te arrjsteeren , doch TOEKOE TJIHIK
1V.IU.AK heeft zich bereid verklaard om de waarde van de \ de aangelegenheden der onder Maleisch bestuur staande
tongkong en van het geroofde te vergoeden , terwijl voor de '. Battaks ter Sumatra*s Oostkust (zie vorig verslag blz. 11),
vermoorde Ohineezen de bloedprijs (bangoen) zal worden onze bemoeiingen met de zoogenaamde Battaksche Doesoen
betaald. Ook eenige gevallen van zeeroof vonden plaats, vermeerderen , is ons bestuur in de gelegenheid om tevens
waaraan meestal lieden van Blangmeh , eene enkele maal i beter bekend te worden met de toestanden en verhoudingen
ook van K e r t i . de schuldigen waren ; de slachtoffers waren : in de aangrenzende onafhankelijke Battakstrekeu. De kenAtjehers die zich zonder vuurwapenen met kleine vaartuigen i nis daarvan blijkt meer en meer onmisbaar om de drijfin zee gewaagd hadden en zich dus niet konden verdedigen. veeren, waarmede door hoofden uit die streken zoo vaak
Tusschen de radja's van Langsar en Modjopahit (gouver- ; aanrakingen met onze ambtenaren worden g e z o c h t , op
nement Atjeh en onderhoorigheclenjaan d c e e n e , en RADJA hare juiste waarde te schatten. In 1889 waren die aanBANDAHAHA van Tamiang (residentie Oostkust van Sumatra) raltingen over 't geheel veelvuldiger dan vroeger. Veraan de andere zijde , bestaat geschil over de uitlegging schillende sibajaks der Karau-Battaks, waaronder de vier
van de in 1881 (Indisch Staatsblad n". 212) vastgestelde voornaamsten , bezochten de hoofdplaats Medan , enkelen
zelfs meermalen, en betuigden bij elke gelegenheid hunne
: goede gezindheid jegens ons bestuur, doch verzochten dan
') Blijkens een Indisch telegram van .'i Juli jl. was, na eene vcrnieuwde tuchtiging van Oleh (iadjah, wat zonder verlies onzerzijds ge- j bijna altijd vergunning tot het aankoopen van vuurwapenen
schiedde, .de rust in Edi hersteld, zoodat cle van Java gezonden i en ammunitie, zoomede van opium. Dit laatste artikel
I wenschten zij tegen denzelfden verlaagden prijs te bekomen
troepen daarheen zouden terugkeeren.
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waarvoor onze pachter het aan de Doesoen-Battaks leveren
moet. De wapenen en nminunitie moesten dienen om zich
tegen hunne vijanden te verdedigen en het opium was
bestemd om tegen veel hoogere prijzen in het klein verkocht te worden, voornamelijk aan de Timoer-Buttaks
en Raija's. Hoewel slechts zelden, werd nu en dan aan
hunne verzoeken voldaan; maar steeds een weigerend an1woord gegeven op het somwijlen , vooral door hoofden der
Timoer-Battaks, gedaan verzoek om onzen bijstand en
hulp in hunne onderlinge twisten. Ons bestuur verklaarde
zich alleen bereid als bemiddelaar in die oneenigheden op
te -eden , mits beide partijen onze tusschenkomst inriepen
en ons in de gelegenheid stelden om over het geschil te
oordeelen. Een enkele keer werden ook door een paar dier
hoofden aanbiedingen van onderwerping aan ons gezag
gedaan , maar altijd door personen die daarin bet eenige
middel zagen om zich tegenover hunne tegenstanders in
het gezag te handhaven. Ju het vorig verslag werd vermeld dat van de drie landschappen , behoorende tot het
gebied der Timoer-Battaks, welke in 1 8 8 8 , onder nadere
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, waren toegelaten tot de erkenning van onzp souvereiniteit, nog slechts
één , namelijk Tandjong Kasan , definitief onder ons gezag
was gebracht. Thans kan gemeld worden dat bij gouvernementsbesluit dd. 24 Üctober 1889 n°. 25 ook formeel
bekrachtigd is de onderwerping van Siantar (met het
daaraan onderhoorige Bandar en Sedepmanik), welk landschap verklaard werd voortaan deel uit te maken van de
afdeeling Batoe B a r a , terwijl de onzerzijds voorwaardelijk
bewilligde onderwerping van bet derde der bedoelde land*
schappen , met name Tanah Djawa , waarschijnlijk eerlang
mede voor goed haar beslag zal kunnen krijgen , n u door
bemiddeling van den controleur van Batoe Bara het geschil
tusschen RADJA MAI.IGAS en zijn half broeder TOEAN NAPOSSO

(zie vorig verslag blz. 10) in dier voege is beslecht, dat
met algemeen goedvinden de eerste als bestuurder en de
andere als radja moeda erkend is.
Over de Raija-Battaks'), in de laatste jaren meer bekend
geworden door hun vijandig optreden tegen gouvernenientsonderdanen, viel gedurende 1889 niet te klagen. Zelfs
maakte in Januari j l . de oudste zoon en vermoedelijke
opvolger van den radja zijne opwachting bij den controleur
van Padang en Bedagei, en waren meer en meer teekenen
te bespeuren dat deze woelige stam de voordeelen 66110'
goede verhouding tot ons bestuur begint in te zien.
Om plaatselijk de bestaande verhoudingen in destreken
vanwaar de Karau-Battaks afkomstig zijn na te gaan ,
bezocht de bovenbedoelde voor de behandeling der Battaksche zaken aangewezen controleur (die de hoof iplaats Medan
tot standplaats heeft gekregen) in Juli 1889 de landschappen Sepoeloeh Doewa Kotta en Teloe Kooroe. Bij die gelegenheid bleek dat de hoofden der Karau-Battaks zeer
weinig gezag hebben en zelfs de voornaamsten onder hen
slechts in naam eenigen invloed kunnen uitoefenen , zoodat
het voor ons bestuur niet geraden is zich te verlaten op
hunne betuigingen en beloften.
Met de zuidelijker gelegen onafhankelijke landschappen
(waar de bewoners van Maleische afkomst zijn) hadden
onze ambtenaren ter Oostkust in 1889 weinig bemoeienis.
Alleen werd van eenige hoofden uit Rambah (BoveuRokkan) de inededeeling ontvangen dat hun radja , diens
beide broeders en eenige volgelingen vermoord waren door
zijn stiefbroeder, zekeren TENGKOK MOKDA , en diens aan-

h a n g e r s , die de wijk zouden hebben genomen naar het
in 1888 bij het gouvernementsgebied ingelijfde landschap
Loeboe Bandhara. Uit dien hoofde verzochten zij 's Gouvernements medewerking in het opvatten van de moordenaars.
I Ie radja van Loeboe Bandhara werd daarop onzerzijds aangeschreven aan de schuldigen geen schuilplaats te verleenen.
In het onafhankelijk gebied aan het Toba-meer, be') De Bafia'l waren oorspronkelijk slechts oen kleine stam der
Timoer-Battaks, welke laatstcn met de Karau's de hoofdstainmru
zijn waarin de oostelijk van liet waterscheidend centraal gebergte
van flllllHlH gevestigde onafhankelijke liattaks worden onderscheiden.
Onder hun tegenwoordigen radja TOEAX HOMIAIIAIN helihen de
K.iüa's gestadig hun invloed eu aanzien vreten uit te breiden, doch
het cyt'er van (J0OO u 7000 weerbare mannen, waarop hunne macht
volgens het vorig verslag (blz. 11) geschat werd, zou, luidens ineer
vertrouwbare opgaven, sterk overdreven zijn, en tot 'JOOD moeten
vvoiden teruggebracht. Hun gebied strekt zich uit langs de hovonlanden der aldeelingen Padang en Bedagei en Batoe liara, <11 beeft
tot hoofdplaats de kampong Boentoe Rajja.

hoorende tot den kring van bemoeienil onzer ambtenaren
ter Butnatra'f W e s t k u s t , werd weder een gewapend op-

treden noodzakelijk tegen den uil vorige verslagen bekenden
llattakschen priesiervorst SlMOA MANGARADJA ,die .ondanks
de hem reedt bij herhaling toegebrachte nederlagen en
zijne schijnbare zucht tot onderhandelingen mot ons bet t u u r (zie vorig verslag blz. 1 1 ) , de benden huurlingen ,
die hij in den iaatsten tijd weder op de been had gebrauht
Om voor hem schatting te hellen, Steeds dichter de wette*
lijke grens van ons gebied deed naderen eu eindelijk in
het begin van Augustus een inval liet doen in bet ons
onderhoorige landschap Boetar. Een aan de garnizoenen
van Lagoeboti (Toba) en Taroetoeng (Silindong) ontleend
detachement militairen, dat reeds sedert eenige weken ter
observatie had post gevat te Lintoeng ni Hoeta (Si Hombing)
op de hoogvlakte van Toba , ten zuidwesten van het meer ,
rukte aanstonds tegen den vijand o p , d i e , niet zonder
moeite, uit de door hem bezette en versterkte hoeta Loeboe
Tala verdreven w e r d , met achterlating van één doode,
terwijl onzerzijds een inlandsch luselier sneuvelde. Twee
andere door de benden bezette hoeta's bleken met de beschikbare middelen onneembaar, maar door goed georganiseerde patrouilletochten kon men den vijand voorloopig in
bedwang houden. Ten einde een krachtig offensief handelen mogelijk te m a k e n , w e r d , krachtens eene reeds in
J u n i verkregen regeeringsmachtiging, uit Padang per
stoomschip naar Siboga overgebracht eene compngnie infanterie onder bevel van den kapitein F . C. A . J . SCHNKI.I.K ,
benevens eenig artillerie-, hospitaal" en administratief

personeel (in 't geheel G officieren en 197 onderofficieren
en minderen) met ruim een 200-tal dwangarbeiders. Deze
m a c h t , welke eenige dagen later nog gevolgd werd door
een detachement genietroepen , had zich den 25sten Augustus te Lintoeng ni Hoeta verzameld en begaf zich den
volgenden morgen in westelijke richting op niarsch , vergezeld van de controleurs van Toba en Silindong , waarvan
de eerste door den gewestelijken gouverneur (die inmiddels
ook te Lintoeng ni Hoeta was aangekomen) met de politieke leiding van den tocht belast werd. Van 2(3 Augustus
tot 5 September bewoog de colonne zich in de landschappen Dollok Sangoel, Said ni Hoeta , Si Manoelang , Aik
na Oeli, Si Pitoe Hoeta , Hoeta Paoeng, Polloeng en Parsingoeran , die , voor zooveel zij de vijandelijke bende of benden
halden gesteund , naar Battaksch gebruik werden beboet,
onder bedreiging van bij wanbetaling te worden getucht i g d , welke bedreiging ten aanzien van eenige hoeta's
van die landschappen moest worden uitgevoerd. Bij bet
verlaten van Si Manoelang werd de achterhoede der colonne
aangevallen , waarbij een Èuropeeseh korporaal licht gewend
werd en de vijand vier buffels buit maakte. Ook bij den opmarsch door Parsingoeran werd de colonne beschoten, bij
welke gelegenheid zij echter geen verlies leed , doch de vijand
twee gewonden bekwam. Oe colonne, die nu naar het bij i!e
expeditie van 1887 niet bereikte Lintoeng, de versterkte veiblijfplaats van SlNGU .MANUARADJA , wilde oprukken, was,
door de in de laatste dagen gevallen regens, die den kortsten
weg onbruikbaar hadden gemaakt, verplicht een grooten omweg te maken. Zij moest nu trachten die stelling te bereiken
over Saboelan aan het Toba-meer en verder langs Tamba en
Si Honlang. Intusschen deed de houding van genoemd priesterhoofd , die boodschappers tot ons zond , denken dat hij bij
het verschijnen van de troepen zich zou onderwerpen. Een
hem overgebracht schriftelijk antwoord , waarin , onder toezegging dat hij zijne, vrijheid zou behouden, alseisch werd
gesteld dat hij te Lintoeng ni Hoeta aan tien gewestelijken
gouverneur zijne onderwerping zou komen aanbieden, in
welk geval zijne schuilplnats Lintoeng zou worden gespaard ,
liet hij echter ongeopend terugbrengen. De colonne, die
11 September Tamba had bereikt, zette n u , na hier twee
dagen rust te hebben gehouden, baar tocht tot Si Hontang
voort, waar tegenstand werd ondervonden en de onzen
beschoten werden uit eenige op het schiereiland Samottr gelegeu kampongs. De vijand, die een smal voetpad langs bet
gebergte verdedigde en, behalve door geweervuur, de colonne
nog door afrollende groote steeuen bemoeilijkte, moest eindelijk voor onze macht wijken met een verlies van 15 dooden en
gewonden. Zonder veel tegenstand te ondervinden, werd d a a r
op den 17den de kampong Lintoeng, die p. m. 6500 voet h< g
gelegen en slechts over een uit boomstammen gemaakt \oe.tpad ter lengte van ongeveer 3 paal te bereiken was, door onze
troepen bemachtigd en verwoest. De vijand had de omlig-
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«^•«ii'lo heuvels bezet en tras blijkbaar vooralen van ver : Paioan der 1'a langsclie Beuedenlanden.
Was de bekende minier goede gezindheid van den radja
dragende geweren, m u i door gunnat vuur werd liijspoedig
uit zijne stelling verdreven. De, onzen leien geen verlies,
terwijl de verliezen des vijunds niet bekend werden. Ook
hier was SINGA MAMJAKAIJJA , die zich persoonlijk nergens

v.m Hiüoeotoer voor om bestuur in de laatste jaren eene
reden om >.ieh van homofiioni—f|li met, de onafhankelijke
Batang Hnri-district-m xooveel mogelijk Ie onthouden , bij

uan eene ontmoeting niet onze soldaten waagde, maar
steeds zijne huurlingen (meest gelukzoekers uit de aan
Troemon grenzende Atjehsche kust landschappen) lietoptreden , reeds vóór de aankomst der troepen gevlucht. Daar
eene verdere vervolging van den vijand weinig kans he-

de afsluiting in Indie van de luededeeliugen voor dit ^e-

loofde om SINUA MANUAHAIMA. in onze macht te krijgen ,

g.-steid om te venu uien of zij in het gouvorneinentsgebied
ongehinderd zouden worden gelaten bij eene reis naar
Pagarroeijoeng (mede in T a n a h D a t a r ) , weleer de zetel van
den sultan van Monati-rkabau , waarheen zij zich wenschten
te begeven ten einde aan den aldaar gevestigdeu laatst
overgebleTanen reohtatreekachen afstammeling van dien
zoogenanmden s radja ha lat " de vroeger aan Menangkabau
verschuldigde schatting af te dragen. Nadere bijzonderheden
omtrent dezen door Si Ooentoer gedanen stap zijn nog
niet vernomen. Welliclif moet die in verband worden gebracht met het overlijden van den radja TOKASKOK NAN
BXBABI LiAKi MKKKAII , die in deze streken onze groote
tegenstander schijnt te zijn geweest.
Met de Kwantan-districten kwamen onze ambtenaren
gedurende 188!) niet in aanraking.

werd met het verkregen succes (de verjaging van den
zoogeuaainden pricstervorst uit de schuilplaats waarin hij
zich veilig actitte) genoegen genomen, en den 18den de
terugmarsch naar Si Hontang aanvaard. Nadat aldaar de
hoofden van Limbang en Harian hunne opwachting bij den
met de politieke leiding van den tocht belasten controleur
hadden g e m a a k t , stak de colonne den Sisten naar het schiereiland Samosir over om van het aan de noordzijde der landengte gelegen landschap Pangeroean de boete te innen , die
aan de bewoners was opgelegd wegens hunne aan de vijiinde.
lijke beuden verleende hulp om onze militairen den opniarsch
naar Liutoeug te bemoeilijken. De boete werd zonder tegenstand g e ï n d , waarna de expeditie als geeinligd kon worden
beschouwd. De colonne kwam, na zich van Samosir in
prauwen naar Moeara op den zuidelijken oever van het
meer te hebben laten overbrengen, den 27sten September, via Lintoeng ni Hoeta en Boetar, te Tarr-etoeng aa:i.
waar zij ontbonden werd. Daar het evenwel raadzaam
werl geacht, de garnizoenen te Lagoeboti en Taroetoen?
tijdelijk op eene grootere sterkte ts brengen en voorloopig
nog Boetar bezet te laten (de tijdelijke post te Lintoeng
ni Hoeta werd ingetrokken), bleven van 'Ie expediti mnaire
troepen 1 officier en 75 minieren fier infanterie achter. Het
overig gedeelt) der colonne was den 5den October te Padang terug. Prijzenswaardig was de volharding waarmede
op de verschillende tochten de bezwaren werden getrotseerd , die een gevolg waren deels van het vaak moeilijk
terrein e'i van het ruwe regenachtig weer. deels van bet
slechte logies in de onzindelijke B&ttakecbe huizen. Sedert

deelte van het verslat," wer I vernomen dal de radja , ^<zamenlijk met dien van Foelou Poendjoemj , ziel. met den
controleur te Si Ijoendjorag (afdeeling Tanah Datar der

residentie Padangacbe Bovenlanden) in betrekking had

§ 5. Stuiiat'ra's

Westkust.

Hoewel in enkele streken van dit gouvernement Mohammedaanache ijveraars in de weer waren en hier en daar
de erkende geestelijkheid trachtten te overvleugelen, kwam
liet gelukkig tol geen openlijke botsingen. Vooral in de
Mohammedaansetie gedeelten der residentie Tapanoli heerscbte een opgewekt godsdienstig leven , blijkbaar uit de voortgaande oprichting van nieuweeo soms kostbare bedehuizen
eo uit het toenemend aantal b"keerlingen onder de heidenen in Sipirok en P a ' a n g Lawas. lien aantal lieden in
laatstgemelde afdeeling, d i e , in overleg met den sedert
kort te Sipijangat gevestigd'-n/.endeiing-leeraar , vooreene
Oji te richten school reeria de materialen hadden verzameld
i'ii op het punt stonden vo«r het Christendom te worden
gewonnen , werden in enkele dagen tot den Islam bekeerd
is van SINGA MANGARADJA geen overlast, meer ondervonden.
In den omtrek van ons gebie I schijnt hij zich niet meer door d e n , met twee hadji's, derwaarta Bekomen Mohamte durven rertoonen. De uitloviugeener premie van f2000 op medaanschen geestelijke van Sipirok. Ook een fanatiek
zijne aanhouding heeft echter nog geene uitwerking gehad. Tobanees, met name Sfeni IIASSAN , ijverde in Padang
In de bovenlanden van Singkel werd de rust niet ver» Lawas zeer voor het Mohammedanisme en betoonde zich
sioord , ofschoon nu en dan Atjehsche gelukzoekers die zoo aanmatigend tegenover de hoofden d e s l a n d s , dat deze
hem bij het bestuur aanklaag len de oude Battaksche adat
streken doortrokken op hun weg naar de Toba-landen
te willen omverstootei.. Hij wist zich echter aan het tegen
om zich bij de benden van SINUA MANGAHADJA aan te
sluiten. Twee radja's in gemelde bovenlanden kwamen te hem in te stellen onderzoek te onttrekken door heimelijk
overlijden ; de opvolger van een hunner begaf zich naar het gewest te verlaten en naar de Oostkust te gaan.
Voor de uitbreiding van enkele devoties, vooral van de
Singkel om den controleur zijne opwachting te maken.
Nopens het binnenland achter Baros, ten zuiden van de T naqsabandyah " en de » sjataryah " , werd nog steeds
Singkelsche bovenlanden , ij alleen gemeld dat een paar geijverd ; in de afdeeling Priaman (Padangsche Benedenmalen lieden uit Nai Pospos zich aan rooftochten schuldig landen) stonden deze secten tegenover elkander op eenigsmaakten in de onderafdeeling Silindong. Daar de twee zins gespannen voet.
Van de bedevaart naar Mekka werd in 1889 ee.i vrij druk
schuldige kampongs (Djabi Djabi en Si Arsam Arsam) bezwaarlijk te bereiken waren , moest vooralsnog eene be- gebruik g e m a a k t . waartoe velen zich in staat zagen gesteld
door de sommen die zij in handen kregen wegens de onteistraffiug achterwege blijven.
Met de maehtbebbeuden uit de volkrijke Korintji-landen gening dt-r voor den spoorweg benoodigde gronden en de
werden de in de laatste twee jaren herleefde goede betrek- verdiensten die de aanleg hun opleverde. Over't algemeen
kinden voortgezet. Telkens als Korintjische hoofden zich kan gezegd wolden dat, aan den titel van hadjl in dit
voor handelszaken in ons gebied ophielden , meldden zij gewest geen bijzondere invloed wordt ontleend. Zij , die
zich bij onze ambtenaren aan. Een gezantsehap als in : de bedevaart volbracht hebben , verrichten gelijkelijk met
1888 uit her westelijk deel van Korintji zich aanmeldde ai,deren de beerenJiensten en zij voorzien bijna allen door
(zie vorig verslag blz. 11) is vooralsnog niet uit Oostelijk handel of landbouw in hun onderhoud.
Tegenover de Mohammedaanacbe propaganda kan ook
Korintji gekomen , waar de bevolking trouwens uit een
oeconomisch oogpunt meer belang beeft bij het onderhouden gewezen worden op uitbreiding van bet Christendom, niet
van betrekkingen met bare Djambische naburen dan met ! slechts in Toba en Bilindong, maar ook in het reeds
de gouvernemeutslanden. Aan de onzerzijds ter bevordering genoemde Sipirok , zoomede op het eiland Nias, terwijl
van bet handelsverkeer met Westelijk Korintji reeds ge- ; voorts wordt bericht dat heidenen en Christenen in deze
nomen maatregelen (zie vorig verslag blz. 11/12) is sedert ' streken elkander zeer goed verdragen. Sinds Februari 1889
nog uitbreiding gegeven door de in Augustus 1889 bevolen bevindt zich ook een zen leli. gleeraar op Poeloe Tello ,
oprichting, voorshands Lij wijze van proef, van een gou- beboorende tot de zuidelijk van M a s gelegen groep der
vemementszoutverkooppakhuis in de nabijheid van de Batoe-eilaralen. 1).! door hem geopende school werd druk
Korintjische g r e n s , en wel te Indrapoera ') i n d e afdeeling I bezocht, echter niet zoozeer door inboorlingen dan wel door
| Maleiers en Coineezen.
') Aan den regent van Indrapoera schonk de Indische Hegeoring
in Juli 1889 de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten, in
liet bijzonder ook met het oog op zijne loffelijke bemoeiingen in
onze aanrakingen met Korintji. Aan zijnen knmunakan en aan het
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onbezoldigde hoofd ter Korintjiërs in Indrapoera, don in 't vorig
verslag bedoelden depati SOKNOEI L A O O , viel eene geldelijke bolooning ten deel.
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Koloniaal verslag van 1890.
Op Nitia is de invloed van ons gnuift hoof l/.akelijk tnerkbaar in bet betrekkelijk kleins, onder geregeld bert uur

staande, zoogenaamde raputgebied van Ooenoeng Sitoli ter
noordoostkust en iu de Maleiwhe u«derzettiugen aldaar.
Ook door do Christen-zendelingen , die allen binnen liet
gouvernemeotsgebied gevestigd zijn , wor.lt aldaar veel
ten goede gewerkt, ofschoon er oog geen sprake ia van
gewichtige veranderingen in bet volksleven bnnner gemeenten

'). Van liet overig de-1 des eihmds hebben vle

zuidelijke kustlandschappeii de meeste politieke beteekenis,
doch wegeni don grooteu onsthankeujksheidszio van de
voornaamtte hooiden aldaar en de gedurige onderlinge
twisten werden onzerzijds in de laaiste jaren daarmede
weinig aanrakingen gezocht. Sedert door den Atjoh-oorlog
de Atjehers van do zee verdreven zijn , staat het eiland niet
meer bluot aan de geweldenarijen dezer laatsten en i.s ook
aan den slavenhandel een einde gekomen. Ken moord in
Januari 1889 binnen het gouvernementsgebied op Niaa ge*
plcegd door een aanzienlijken en aan de meeste rapat-leden
verwanten Niasser dreigde, in verban 1 met de eigenaardige toestanden op Nias. in zijne gevolgen ook voor de
politieke rust gevaarlijk te worden wanneer eene gerechtelijke vervolging beproefd werd. Daar niettemin overtuigende bewijzen voorbanden waren van de schuld des beklaagden , zij het ook dat hij als werktuig gehandeld had
van een anderen gevaarlijken Niasser, die, in 1887 uit
's lands dienst ontslagen, van uit Padang zijne familieleden
tegen het bestuur en de zendelingen trachtte op te ruien ,
werden beide personen bij politieleen maatregel onschadelijk
gemaakt door tien naar Java te relegecren , den een naar
de hoofdplaats Bezoeki en den ander naar de hoofdplaats
Poerworedjo (gouvernenientsbesluit dd. 18 Senteinber 1889
n°. 22).
Terwijl zoowel op Nias als op de Batoe-eiianden een
controleur is geplaatst , wordt op de verder zuidwaarts
gelegen Mentawei- en Kassau-eilauden ons gezag nog niet
vertegenwoordig I. Tan einde de nog in den natuurstaat
verkeerende bewoners van lieverlede aan bestuursaanrakingen te gewennen , werd in het afgeloopen jaar weder
een enzer oorlogsschepen derwaarts gezonden , ditmaal de
Java,
waarop zich de controleur der Ommelanden van
Padang !.al ingescheept, vergezeld van een in den Mcnta wei-archipel bekenden inlaudscben tolk. Op deze reis,
die van 27 Mei tot 1(3 Juni d u u r d e , werden een vijftal
kampongs van Zuid-Pageh , Noord-Pageh en Zuid-Pora
bezocht, terwijl van verschillende andere kampongs op deze
drie eilanden de bewoners, zelfs vrouwen en kinderen, in
grooten getale aan boord kwamen. Sommige dezer kam*

ponga waren , wegens hunne ligging aan ondiepe riviertjes,
voor de sloepen van <!e Java niet bereikbaar; andere \verden niet bezocht omdat de adat den toegang daartoe aan
vreemdelingen ontzegt Gretig w e r d , vooral op Zuid-Pora ,
door ae vele zieke kampongbewoneri gebruik gemaakt
van de geuees- en verbandmid leien, hun door den officier
van gezondheid verstrekt. Over het algemeen werd op de
drie thans bezochte eilanden de i evolking minder vreesachtig bevonden dan op Siberoet (het noordelijkste van de
g r o e p ) , waar 'm 1888 het langst was vertoefd (verg. vorig
verslag blz. 12). Nsar schatting tellen de genoemde vier
eilanden (waaromheen zich nog een groot aantal kleinere
bevinden) p. m. lbOOO zielen, waarvan 6000 op Siberoet.
Het terrein is er heuvelachtig en voor een groot deel met
hoseh bedekt, iualeische handelaren voorzien de bewoners
van lijnwaden, koperdraad, ijzer, gereedschappen, enz.,
en ontvangen daarvoor in ruil klappers in verschen en
gedroogden s t a a t , sago , rottan . was , enz.
De politieke rust bleef in het g.'west nagenoeg allerwegen
bewaard. Alleen baddei aan de noordwestelijke grens der
ondérafdeeliug foba onze onderdanen — zooals reeds uit
de voorgaande paragraaf gebleken is — overlast van Atjehsche ben leu . in dienst van SINCJA MANCIADADJA , welke
benden echter door onz- wapenen werden verdreven , waarbij
ook eenige onafbankeUjke Tobasche landschappen getuehtigd werden voor den steun door hen aan de benden verleend. Overigens maakten lieden uit het onafhankelijk
') Het aantal Christenen bedraagt HOg slechts eenige honderden.
Volgens Opgaven over 1885 beliep het, niet inbegrip van de onvolwassenen, 460, en volgens ipgaven over 1888 en 1889 aehtereenvolgens 569 en 649.
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lan Iscbap 3i Oaoel , aan den oostelijken oever van het Toba
meer, zich schuldig aan de wegvoering van iemand uit
die streek afkomstigi maar die zich binnen onze grenzen
gevestigd bad. Zonder betaling van eenig losgeld word
onzerzijds diens vrijlating verkregen. Naar bet Siliiidongsehe

landschap Poerba Si Nomba in bei oostelijk deal der onderafleeling Silindong werd in Mei 1889 door den controleur
Ben tocht gemaakt niet eene militaire patrouille , teneinde
alsnog de voldoening te eischen van eene reeds iu 18K7
aan dat landschap opgelegde boete, liet doel werd zonder
geweld Lereikt.

In Troeinon bleef hei rustig, niettegenstaande veel slecht
volk uit de aangrenzende Atjehsche kustlandschappen hel
land doortrok op weg naar de 'l'oba-landen (zie honger).
Voor twee onderwerpen van publiek belang, de bescherming van telegraafverbindingen en de controle op den inen uitvoer van buskruit en vuurwapenen , droeg do radja
de rechtsmacht over zijne onderdanen aan het Gouvernenieot over (suppletoire verklaringen dd. 22 Juli 1888 en
8 Mei 1889).
In de laatstelijk aan de onderafdeelingen Toba en Silindong -) toegevoegde landschappen (verg. het verslag van
1888 blz. 80) werd het kampongbestuur geregeld , en in
de organisatie van bet Batlaksoh gebied, dat sedert 1879
de hooger genoemde afdceling Padang Lawas v o r m t , kwam
verbetering, doordien in Februari 1889, krachtens een
besluit van den gewestelijke:! gouverneur dd. 19 December
te voren (vermoedelijk met bestendiging of wijziging der
in 't verslag van 1888, blz. 81 , bedoelde proefregeling),
eene indeeling in districten en onderdistricten werd ingevoerd, waardoor meer centralisatie iu de inlsndscbe bestuursinrichting werd tot stand gebracht Naarmate aldus in
Padang Lawas meer geordende toestanden ontstaan , moeten
van de hoofden ook meer bemoeienissen gevergd worden ,
en daar zij geen gouvernementsbezoldiging genieten , wordt
het wenscbelijk geacht aan d11 verdienstelijksten onder hen
jaarlijks kleine geldelijke belooningen te kunnen uitkeeren ,
evenals bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 25 biertoe de g e legenheid is geopend met opzicht tot de hooiden van Toba
en Silindong. In d e , tegelijk met Padang L a w a s , onder
geregeld bestuur gebrachte landschappen PangkaDac Kotta
llaroe en XII Kotta Kampar (tot de afdeeling L Kotta der
Padangscbe Bovenlanden beboorande) zijn de hoofden,
zonder dat zij inkomsten van het Gouvernement genieten ,
mede naar wensch werkzaam v u or de handhaving van orde
en rust. Te hunnen aanzien wordt dan ook eenzelfde maatregel aanbevolen. In afwachting dat te dezer zake tot
eene blijvende voorziening zal kunnen besloten worden .
is bij gouvernenientsbesluit dd. 2 Maart 1890 n c . 21 bepaald
dat in het jaar 1890 iu Padang Lawas f 4600 en in Pangkallan-Kampar f 1190 zal werden verdeeld onder do hooiden
die zich door ijver en plichtsbetrachting het meest onderscheiden.
Over den oeconomiseben toestand van het gewest vindt
men in de ontvangen berichten weinig opgeteeken !. In de
Padangscbe Benedenlanden vermeerderde het aantal markt*
plaatsen met twee iu Priaman en met één in l'ainan. De
eigen cultures der bevolking gaven over bet gdieel bevredigende uitkomsten. Daarentegen viel de koffiepluk zeer
tegen door zware regens en barden wind tijdens den bloei.
De nadeelen hiervan voor het algemeen vertier werden
echter gedeeltelijk goedgemaakt door de meerdere levendigheid, welke de aanleg van den spoorweg van Padang
n a a r d e Padangscbe Bovenlanden in het leven riep. Terwijl
ttn gevolge van den sp 'Orwegaanleg de immigratie van
Chineezen en Niassers toenam , verlieten als gewoonlijk non
vele lieden uit de Padangsche Bovenlanden en Tapanoli
lijdelijk het land, om op de Oostkust of op Malakka hun
fortuin te beproeven of daar gevestigde familieleden op
te zoeken. De meesten leerren spoedig t e r u g ; slechts enkelen
vin leu gelegenheid om buiten het gewest den kost te
verdienen en eemg geld op te sparen. Van bestuurswege
wordt er naar gestreefd om dé van nature zwerflustige
bevolking tot bet aanleggen van sawahs te bewegen en
5
) Beide onderafdeelingen, die tot dusver onder den assistentresident te Siboga ressorteerden, zijn in het voorjaar van 1890
(Indisch Staatsblad n°. 81) onder het beheer geplaatst van een alzonderljjken assistent-resident ter standplaats Taroetoeng, met intrekking
van het ambt van controleur van Silindong.
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lia.;i r zoodoende meer san hare woonplaatsen te binden.
De gegoiidbeidstoegtand was in 1889 niet naar wensch,
maar niet tegenstaande de menigvuldige ziektegevallen (voor-

ai hardnekkige koortsen en pokziekte) was de sterfte over
't algemeen niet bjjzonder groot, Jn de afdeeliugen Tanab

was dan ook grooler dan in 1888.
De gezondheidstoestand , o ;k die van den veestapel ,
was naar wensch en de rijsthniiw slaagde bevredigend.

§ 8.

Paltmbang.

Datar , Batipoe en Bolokdar l'adangsche bovenlanden stierven echter nog al velen aan cholera (ongeveer 1200 van dit
4000 aangetasten), boewei door bet bestuur zooveel mo-

Terwijl in de gouvernenientsHfleelingen van dit gewest
de politieke rust ongestoord bleef (eene beschieting in

gelyk voor geuees- en ontsmettingsmiddelen werd gezorgd.

in de on lerafdeeling Hawas was het werk van eenige op
roof beluste kwaadwilligen) ') , liet ook de houding van
onzen vazal , de sultan van Djambi, niet te wenschen
over. Dij monde van een in Juli 1889 door hem naar de
hoofdplaats Pal-mbang afgevaardigd gezantschap van voorname rijksgrooten , dat in last had den nieuw opgetreden
resident te begroeten, liet hij verschoonende redenen aanvoeren voor het uitblijven van reehtstreekscbe toenadering
van de zijde van den in de bovenlanden van Djambi nog
steeds als gebieder beschouwd wordenden ex-sultan TAHA.
Deze zou in zi'ne goede voornemens gedwarsboomd worden
in de eerste plaats door zijn broeder, pangeran SINÖA , en
door nog andera leden der paugerans-familie te Moeara
Masoernai fPangkallan Djamboe), die de hovenstreken eigenlijk als een afzonderlijk rijk besturen. Dat intusschen de
ex-sultan geen kwaile bedoelingen meer koestert, m a g
ook hieruit worden afgeleid d a t . toen in September 188y
bet stoomjaebt van den controleur en jiolitieken agent te
Djambi bij de doesoen Troesan op ongeveer '/, dag stoomens
van de moeara Tabir vastraakte. TAIIA een zijner bloedverwanten niet de bewaking van dat vaartuig belastte .
totdat het door de daartoe op zijnen last in grooten getale
opgeroepen I evolking weder vlot kon worden gemaakt.
In de zoogenaamde Batnng-Hnri districten , voornamelijk
in de Batang Hari T e b o , ontstonden in den loop van 1889
oneenigheden tusschen de bevolking en een zekeren p»ngerau Am (behuwd zoon van genoemden pangeran SINUA) ,
die eene belasting wilde heffen op het vee, dat van die
streken naar Sumatra's Westkust wordt uitgevoerd. Dank
zij de bemoeiingen van TAHA'S schoonzoon , pangeran PHABOE, kwamen die geschillen niet tot eene bloedige uitbsrstiug
en zag pangeran A D I van zijn voornemen af.
In October 1889 vertoefde de resident eenige dagen ter
hoofdplaats Djambi tot het bespreken van verschillende zaken.
Onder anderen werd, naar aanleiding van te Palembang reeds
eenige malen door particulieren gevraagde inlichtingen ,
liet Biiltansbestuui gepolst over zijne inzichten aangaande
de uitgifte van woeste gronden in de benedenstreken en de
waarborgen voor veiligheid van personen en goederen.
De rijksgrooten, met wie de resident dit punt behandelde ,
waren voor de toelating der partieul'ere nijverheid gunstig
gestemd en geloofden d a r , wanneer de sultan voor de
zaak bleek gewonnen te kunnen worden, er van de zijde
der bevolking niets te vreezen zou zijn. Immers zag deze
er niet tegen op om onder en met Europeanen te werken ,
blijkens het aanbod van koelies ten dienste der op het
gouverceiuentMgebied ter hoofdplaats Djambi onderhanden
militaire bouwwerken. De controleur deel eenige reizen
in 'ie Djambische benedenlandmi. hoofdzakelijk met bet
doel om een onderzoek in ie steken naar de wegen, waar
langs sluikhandel gedreven wordt. Bij die gelegenheid
bracht gemelde ambtenaar eenige aan de oostkust uitmonilende rivieren in kaart (de kwala's Bandahara, SoekaBatara, I.ngan en Peninibangan), die te voren nimmer
door Europeanen of schepen waren bezocht.
Bewegingen op Mohamme, laausch godsdienstig gebied
werden in le-r gewest niet waargenomen. Evenwel breidt
ook hier de Islam zich gaandeweg u i t , doch niet ouder de
zoogenaamde, meerendeels in de beneden-afdeelingen wonende Koeboes , aiet welken stam het overig deal der bevolking weinig aanraking beeft.
De staat der volksgezondheid k o n , over het geheel genomen , gunstig worden genoemd. Jn een paar af ieelingen
richtte de veetyphus nog al verliezen aan.
In den handel bleef levendigheid heersc hen. I n d e binnen*

Op vele plaatsen veroorzaakte in 1889 het buiten bare
oevers treden van rivieren belangrijke schade aan bruggen
en wegen. Groote vulkanische werking vertoonde in den
nacht van 19|20 Februari 1889 de Tandikat en op 10 April
daaraanvolgende de Merapi. Van onheilen , daardoor aangericht, werd niet vernomen. Op verscheidene plaatsen in
de onderafdeeling Agam ontstonden futnarolen , die onder
het uitstooten van hetnelhooge rookkolommen vuur en asch
uitbraakten. Dagen achtereen werden schokken van aardbeving gevoeld en een dreunend of rollend geluid gehoord ,
hetgeen zich in December herhaalde, terwijl toen ook op
verschillende plaatsen modder werd uitgeworpen, waardoor aan eene waterleiding der bevolking groote schade
werd toegebracht.
§ 6. Benkoelen,.
Feiten van politieke beteekenh vielen in dit gewest niet
voor.
Ofschoon ook onder de Mohammedanen in Benkoelen
verschillende mystieke devoties . waaronder die der » naqsabandyab " en der > sjataryah " , verbreid zijn , deden zich
echter geen verschijnselen van geestdrijverij voor. Onder
de beidensche bewoners \\<^v boveustreken breidde de Islam
zich uit. Te Soengei Idjoe in de afdeeling Mokko Mokko
kwam in 1889, onder de leiding van een Korintjiör , eene
geestelijke school tut stand, die 12 leerlingen telde Ouitreut de terugkeerende bedevaartgangers geldt hetzelfde
al* in 't vorig verslag nopens de Lampongsche Districten
werd gemeld , dat zij namelijk , voor zoover niet tot eene
geestelijke betrekking geroepen worden Ie , steeds hun vroeger bedrijf weder opvatten, zonder in hunne omgeving
bijzo:ideren invloed uit te oefenen. Verreweg bet grootste
gedeelte onderhoudt zich dan ook me! handel en landbouw.
Oe voor het bekeeringswerk in het berglandschap Pasoemab Oeloe Manna gevestigde Roomsch-katholieke missionaris mocht er in slagen aldaar een achttal personen het
Christendom te doen aannemen.
Als gewoonlijk liet de veiligheid van personen en goederen weinig te wenschen over. Wel kwamen in het begin
van 1889 onderscheideie: diefstallen voor in het tot de
afdeeling Manna behoorend district Pa lang Ooetji, die door
eene kleine bende schenen bedreven te zijn , doen zij hielden op sedert voer de opvatting van bet hoofd der bende
eene premie was uitgeloofd.
In Septeuiber/October heerschte de cholera ter hoofdplaats
epidemisch. Overigens was in 1889 de algemeene staat der
volksgezondheid niet ongunstig.
hi het gebied tusschen de Soelau- en Ketauu-rivieren ,
omvattende de afdeelingeu Benkoelen , Ommelanden van
Benkoelen, Laïs , Seloema en Manna, heerschte gedurende
de tweede helft des jaars de veepest, waaraan, ondanks de
van bestunrswege genomen maatregelen, ruim 6000stuks
vee , zijnde meer dan de helft van den veestapel . bezweken.
Jn den handel viel minder levendigheid te bespeuren,
waartoe een tijdlang ook bijdroeg da belemmering die de
tegen de veepest genomen maatregelen aan bet geregeld
verkeer in deu weg legden. In de zuidelijke afdeeliugen
had echter de handel in koffie en kruidnagelen van die
maatregelen niet te lijden.
Oe rijstoogst viel over het algemeen slechts middelmatig
uil ; Jaarentegen leverde de koffiepluk in de bergdistricten
der afdeeliugen Manna , Kauer en Kroö z er gunstige uit-

komsten op.
§ 7. LaMpong$cke DUtricttn.
Ook in dit gewest liet de politieke toestand niet 1 te
wenschen over, terwijl t!e veiligheid van personen en goedereu geen stof tot klagen gaf. Bewegingen op godsdien*
9tig ovijie. i werden iiii-l waargenomen. De buitengemeen
gunstige peperoogst verschaf;'' aan velen de middelen om
de bedevaart to oudernemen. Het aantal Mekkagangers

Februari jl van ons grens-etablissemeut te Soernelangoen

') De aanvoerder, zekere HAD.IJ KEDKMA.NO, wal een ook by

liet snltansbo.stuur onpfiinstin bekend staande Djanibinees , die met
eenige volgelingen overal rondzwierf. In April jl. is ivliter de bende
ons i.i banden gevallen. Van Itet'h uit over zee naar Toengkal
(Djambi) gekomen, met oogmerk om een aanslag te wagen op onzen
douanepost aldaar, is KEIIKMJ.VI. met 6 zijnor volgelingendoorden
mantri der redieivhe gevat en sedert te Palembang aangebracht.

Koloniaal verslag van
landen breidde de landbouw zich uit. De uitkomsten van

de rijstcultuur. die steeds zooveel mogelijk woidi verbeterd
door het, aanleggen van MWahi, gaven niet overal reden
tot tevredenlieui ; hier on «laar mislukte het gewas wegens
langdurige droogte. Daarentegen waren de kolh"o- en tabaksoogsten zeer ruim. De uitvoer van boschproducten neemt
in beteekeui* gaandeweg af, tengevolge van de ioekelooze
wijze waarop hij de inzameling wordt te werk gegaan en
van de uitbreiding van den landbouw.

In de laatste maanden van L889 vertoonde de berg Kabu
teekenen van eene verhoogde vulkanische werking.
§ 9. Oostkust P M

Sumiitra.

In bet algemeen was de politieke toestand ter Oostkust
van Sumatra gunstig te noemen. Zoowel de hoofden als
de bevolking krijgen meer en meer vertrouwen in ons bes t u u r , hetgeen met opzicht tot de eersten blijkt uit de
vermeerderde medewerking die van il e meesten hunner
ondervonden wordt, en wat de bevolking betreft doordat
zij met vrijmoedigheid zich tot het bestuur wendt waar
zij meent door hare eigene hoofden verongelijkt te worden.
.Sedert wij ous meer met de belangen der onder het bestuur
der Maleische vorsten staande Battaks, de zoogenaamde
Doesoen • Battaks , kunnen inlaten (:'.ie h-.oger § 4 ) , wordt
ook onze verhouding tot dez-u beter en vertrouwelijker.
Zij vooral hebhen nogal eens reden vao klagen over hunne
Maleische bestuurders , en , voor zoover hunne grieven ons
bekend worden , wordt getracht daaraan tegpjnoet te komen.
Dij hunne eigenaardige en soms van de onze zeer afwij
kende begrippen van recht en billijkheid kost het echter
tijd en geduld om de overtuiging algemeen bij hen ingang
te doen vinden dat het Kuropeesch bestuur den wil en de
macht heeft cm hen te beschermen tegen afpersingen en
onrecht.
Ofschoon algemeen onder het Mohammedaausche deel
der bevolking een meer opgewekt godsdienstig leven werd
waargenomen , uitte zich dat niet op eene wijze die onze
tusschenkomst of bijzondere maatregelen noodig maakte.
De bedehuizen werden over het algemeen wat drukker
bezocht dan in vroegere jaren en de voorgeschreven gebeden
meer algemeen verricht. Intusschen was de propaganda,
die de Islam maakte , van teer geringe beteekenis. Slechts
enkele reeds onder de Haleiers gevestigde Dattaks gingen
tot dien godsdienst over, maar in de zoogenaamde Doesoen
zelve kwam dat niet vuor. Wat de badji's betreft, deze
worden gezegd aan dien titel alleen dan eenig bijzonder
aanzien te ontleenen wanneer ?.ij zich door andere hoelanigheden hoven hunne omgeving verheffen. Als in dit gewest bekende mystieke devoties worden genoemd de » naqsabandyah",
de »qadirayah", ;le»sjataryah" ende»sammanyah". De eerstgemelde is bet meest verbreid : zij heeft hare leeraren in Deli,
L a n g k a t , Serdang en Assahan , en zoowel de sultan van
Langkat als die van Serdang worden gezegd met de meesten
hunner rijksgrooten daartoe te behooreu ; in Siak schijnt het
aantal harer aanhangers zeer verminderd te zijn. Geen dier
secten kwam met de openbare orde in botsing. Door een van
Pinaug naar Deli overgekomen Fransch sprekend Hindoe ,
die het Katholicisme beleed, werd eene poging gedaan
tot verbreiding van het Christendom , echter zonder gevolg.
In Mei jl is zich in dit gewest (voorloopig in de Battaksche
Doesoen) komen vestigen een zendelingleeraar van het Ne lerlandsche zendelinggenootschap te Rotterdam. Tot eene door

dezen te beproeven missie is bet initiatie/uitgegaan vaneenige
voorname belanghebbenden bij de tabakscultuur in dit g e w e s t , die aanvankelijk voor den tijd van driejaren de
vereischte geldelijke middelen voor dit doel hebben bijeengebracht.
De veiligheid van personen en got deren gaf, de bijzondere
toestanden in dit gewest in aanmerking genomen , geen
reden tot klagen. In het noorden van het gewest drongen
in Juni 1889 eenige Atjehsche kwaadwilligen door, tot
wier ontdekking en verdrijving aanstonds de noodige militaire maatregelen werden genomen. Ook het inlandsen
bestuur van Tamiang en Beneden-Langkat verleende krachtdadige medewerking door liet uitzenden van bevolkingspatrouilles en spionnen. Na reeds gedurende eenige dagen
binnen onze grenzen rondgezworven te hebben , waagde
den 17den Juni eene bende van omstreeks 30 man een
aanval Op eene versterkte Maleische nederzetting aan den
bovenloop der Bnlbalan-rivier (Beneden-Langkat), maar
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na een vuurgevecht van eenige uren en zonder in de bentiug
eenige noemenswaardige scha Ie te hebben a a n g e r i c h t , trok
zij af, mat achterlating van vier dooden en één zwaar
gewonde , welke den volgenden dag door eene militaire
patrouille gevonden werden. Den 20sten geraakte de lende
op den oever der Besitan-rivier slaags met den datoe van
Besitan , die niet eene door militairen gesteunde inlandsche

macht was uitgerukt. De Atjebers werden, mei een verlies
van twee dooden, verdreven; doch ook van de bevo)kingspatrouille sneuvelden twee man. Den datoe zelf werd het
leven gered door een inlandsch soldaat, die den aanvaller
aan de bajonet reeg. Op haren terugtocht naar het noorden
kwam eindelijk de bende te Si Madan nog in gevecht met
lieden van T a m i a n g , die één der Atjehers doodden , waarna
het overschot der bende zich verspreidde. Achtereenvolgens
werden nog zes man in Tamiang gevat., die door den
karapattan van Langkat tot dwangarbeid werden veroordeeld. Sedert werd de rust in Tamiang en Beneden-Langkat
niet verstoord.
Gedurende ruim een zestal weken van Mei/Juni 1889
vertoonde zich in dit gewest het oorlogsstoomscbip Onrust.
\ a eenige dagen voor de hoofdplaats Medan geankerd te zijn
geweest, stevende die bodem met den controleur van Tamia n g om de noord , tot het vertoonen van de vlag in de
aan Atjeh grenzende streken. In Tamiang en Langkat
werden door de Otinist onderscheidene rivieren opgevaren
tot plaatsen waar nog nimmer een oorlogs-ofgouvernementsstoomschip geweest was.
Under het werkvolk op de tabaksonderiiemingen hadden
als gewoonlijk in den zoogenaamden schuurtijd nu en dan
rustverstoringen plaats. In den regel hadden de opruiers
daar'jij ten doel om , door een vereenigd optreden der koelies, te trachten hunnen meesters de wet te stellen , vooral
ten aanzien van de keuze van tandils, onder wier directe
hevelen zij werkzaam zijn. W a s het optreden van de betrokken besturende ambtenaren , soms vergezeld van eenige
politiemacht, meestentijds voldoende om zonder wapengewe.11 de rustverstoorders tot inkeer te brengen en de
opruiers te arresteeren, in December deden zich twee gevallen
voor, waarin de gewapende politie zich zelve tegen de
oproerige koelies moest verdedigen , bij welke gelegenheden
o koelies op de onderneming Tandem Ilir en 19 op de onderneming Amplas het leven verloren. Daarmede was aan
den tegenstand een einde gemaakt. Naar aanleiding hiervan
wordt vermeld d a t , sedert de gewapende politie onder
Europeesche deskundige leiding is geplaatst (verg. het
verslag van 1887 blz. 6 2 ) , haar gehalte en bruikbaarheid
meer en meer toenemen.
Met kracht werd zoo van bestuurswege (ook door den
arbeid van gestraften) als door het particulier initiatief
gewerkt aan de verbetering en uitbreiding van de geraeenschapsmiddelen. Gaandeweg geraken de wegen ook in
betereu staat van verharding, het gemis waarvan zich,
vooral na langdurige r e g e n s , als een ernstig bezwaar
deed gelden. Het spoorwegnet werd uitgebreid, terwijl
sommige ondernemers de communicatie hunner etablissementen ouderling en met de stations en halten vanden
spoorweg verbeterden door het aanleggen van tramwegen.
De in 't verslag van 1 8 ^ 5 , blz. 1 5 , liedoelde belangrijke
verkeersweg door Siak (van PekanBaroe naar Tratah Boeloe)
werd in goeden toestand gehouden en zoowel voor op- als
afvoer van koopmansgoederen veel gebruikt. Het bandelsverkeer tusschen de midden* en boven-Kamparstreek en
Singapore heeft zich dientengevolge langs dezen weg verlegd en geschiedt in den regel niet meer langs Poeloe Luwan
en het moeilijk te bevaren benelengedeelte der Kamparrivier.
Over 't geheel bleef de handel in het gewest ook in
1889 toenemen, hoewel hij in September en October ten
gevolge van de geldschaarschte in de Straits-Settlements
eenigszins gedrukt was. Omtrent den als gewoonlijk zeer
levendigen binnenlandschen handel valt op te teekenen dat
deze bijna uitsluitend in handen van Chineezen is en de
inheemsebe bevolking er weinig of geen deel aan neemt.
In algemeeiien zin bestond er zoo voor de inlandsche
bevolking als voor de Europeesche ondernemers reden om
over de in 1889 verkregen oogsten tevreden te zijn. In sommige streken werd door de bevolking vrij belangrijke
uitbreiding gegeven aan de teelt van [«per.
Wat den staat der volksgezond!.eid betreft, deze kon

BUIagfl C.

I*.
Koloniaal versliig van 1890.

in 1X8!) over liet geheel vrij gunstig worden genoemd;
alleen tegen bet midden des jaars, vooral in Juni, WOI
het te dezen aanzien in de afdalingen Deli , A.-s.ihuu en
BatoeBara minder bevredigend gesteld, daar er toen veel
koortsen en buikziekten beeraebten en ook de sterfte bet
normale overschreed.
Met betrekking tot sommige landschappen of sommige
inlandse he bestuurden in bet bijzonder is nog bet volgende
aan te teekenen.
In S l a k , w a a r , op g r o n d van de wezeiili oslieid des sul-

tans, diens oudste zoon en aangewezen opvolger, TOBHOKOI
MOEDA , in 18^8 voorloopig met de waarneming van het
bewind was belast geworden, bleek diens handhaving*als
regent meer e;i meer ondoenlijk. Beeds in Januari 1889
was dan ook dotr <.ie Indische Kegeering machtiging verleend om hem, ( p grond van zijne gebleken onbandelbaarheid , zoowel uit het regentschap sis uit de opvolging te
ontzetten, maar sedert deden zich omstandigheden voor die
den resident vrijheid gaven de uitvoering van die machtiging
nog eenigen tijd in beraad te houden. Het bleek toch
dat TOBMOKOI MOEDA op zijne beurt reden had om zich
over den mangkoeboemi (tijkslestierder) te beklagen, en
het stond te bezien c.f hij , van diens vijandigen invloed
verlost, niet eei:e andere gedragslijn zou willen volgen eu
naar eene betere verhouding tot den karapatan (rijksraad)
zou streven. Als eene laatste poging om den gang van
zaken in Siak in eene betere richtiug te leiden , zonder
de belangen van TOEXGKOK MOEDA te benndeelen , mr<
derhalve de resident, tijdens zijn aanwezen in Siak , gehoor
te moeten geven aan het door al de overige leden van
den karapatan ondersteund verzoek van den waarnemenden
sultan om den mangkoeboemi, wiens verhouding lot den
ouden sultan vaak mede te wenseben had overgelaten
(verg. o. a. het verslag van 188G blz 8), in de uitoefening
zijner functiên te schorsen (5 Octoler). In de verwachting
dat TOBNGKOB MOBDA nu van gedragslijn zou veranderen,
zag men zicli echter bedrogen. Meer dan ooit betoonde de
waarnemende sultan zich halsstarrig in het doordrijven van
zijne eenmaal opgevatte inzichten en onwillig om , ingeval
van meeningsverschil met den r\jksrsad, ook waar deze
het gelijk volkomen aan zijne zijde had , toe te geven.
Toen het einde van den sultan meer en neer naderde en
dus eene beslissing aangaande de 1 estuurs ipvolging spoedig
diende genomen te worden, zag de resident de noodzake*
lijkheid in om van de verleende regeeringsmachtiging gebruik te maken. Den 19den Octoler (twee Jagen vddrhet
overlijden des sultans] werd mitsdien To NGKOE MOEDA
uit oe dubbele waardigheid van waarnemend sultan en
troonsopvolger uitzet, met aanzegging dal ! ij, alsmede
zijn vertrouwde raadsman en jongere broeder, TOBNGKOB
BAGOES, na orde op hunne zaken tehebl ngesteld, Siak
zouden moeten verlaten om , in afwachtii g van eei e d< lii itieve regeling, te Beugkalis te verblijven '). De karapatan
werd tijdelijk met her sultansgezag bekleed en ala hoof'!
daarvan, op voordracht van de rij
stek!
de jongs'e van des sultans zonen . TOBNQKOB NoAB BAID
HASPIM , (laar de derde aoon,TOBKOKOBSOBLOBNO MOEDA,
gezegd werd niet in het volle bezit zijner geestvermogens
te zijn en door zijn afgezonderd leven lij loofden en bevolking weinig bekend was. Deze maatregelen, welke in
de verschillende landschappen ter Oostkust van Sumatra,
wegens bet groot aanzien dat de Siaksche vorsten er eertijils bezaten , zeer de aandacht trokken , werden door de
Indische Begeering goedgekeurd bij besluit dd. 3 Februari
18l.'0 n°. 1. Het voornemen bestaai ora IOBMOKOB NO AH,
na regeling van verschillen'e zaken die onder bet wan
bestuur der taaiste jsr n onafgedaan zijn gebleven, als
sultan te doen optreden, en bij deze gelegenheid bet
tractaat van 1858, dat verschillende aanvullingen behoeft
en do.ir de vele daarin gebrachte gewichtige veranderii
minder geschikt is om l ij de vern mug van den nieuwen
vorst te worden bezworen ala bet staatsatuk, regelen
verhouding van Siak tol bet Gouvernement, door eene
nieuwe overeenb mst te vervangen , waarbij tevei a het
aan de eigenlijk, landsinstellingen vreemde ambt van rrjkabestierder zal worden opgeheven. ")
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De in bet Rokkan-gebied binnen de Siaksche onder—
hoorigbeid Tanali Poetib gevestigde kolonisten uit Tamboaeei gedroegen zicb rustig, maar bleven nog altijl den
in 't vorig verslag (blz, ii) bedoel'en MOHAHAD DZAIN
'I, AHIDIN als hun radja erkennen, niettegenstaandedeze,
omdat bij geen Biaksobe investituur wil aannemen, door
bet Gouvernement niet meer als hoofd over de TamboeseiBra e r k e n d

wordt.

Z o o l a n g de gewezen radja en zijno

volgelingen tot geen moeilijkheden aanleiding geven,
wenscht de Begeering in hunne onderlinge verhouding
niet verder in te grijpen. Komen de bedoelde kolonisten
echter ii: overtreding, dan zijn zij onderworpen aan do
adat van Siak en Tanab Poetib , en krijgen ZIJ geschillen
met anderen, dan worden zij beschouwd als onderdanen
van den datoe binnen wiens gebied zij gevestigd zijn. In
dien zin is in December 1889 de resident ingelicht omtrent
de jegens AHIDIN en zijne landgenooten te vo;gei: ge ;ragslijn Latere berichten omtrent de Tambocaeische zaken
schijnen evenwel aan te duiden dat ,ie gewezen raoju
moeilijk langer in bet Rokkan-gebied zal kunnen worden
geduld, waar hij door zijne aanmatigingen niet alleen eene
kwelling wordt voor zijne vroegere onderdanen , maar ook
eene bedreiging oplevert voor de rust.
In de weinig vriendschappelijke verhouding, sedert tal
van jaren bestaande tusseben den vorst van Deli en de
vorsten van Serdang en Langkat, en die zich ook tot
hunne rijksgrooten uitstrekte, werd, blijkens berichten van
November 188'.t, eene gunstige verandering verwacht door
de voorgenomen huwelijken van eene baltzuater van den
sultan van Deli met den sultan van Serdang , en van eene
z:jner nichten met TOKXUKOE MOENTII. , jongsteu zoon en
aangewezen opvolger van den sultan van Langkat.
Laatstgenoemde sultan , die bejaard en veelal ziekelijk
ÏS , bemoeide zich weinig meer met de zaken Vooralsnog
was zijn genoemde ZOMI TOBKGKOB MoBMTIL nog te jong
om Ben aandeel in het bewind te nemen. Echter werd deze
als aai gewezen opvolger daartoe voorbereid. Hei bestuur
van Boven-Langkal het de sultan nagenoeg geheel aan
zijn oudsten zoon, TOBNOKOB BOBLOBHO, over, wat gunstig
i p den gai a van zaken w e r k t e .

De in 1888 bevestigde sultan van Atsaban, MOHAMMAO
, stelde tot dusver de goede verwachtingen,
die van hem gekoesterd wei-den. niet teleur. Hii, zoowel
als de ranja van Koealoe, trachtten met de middelen waar*
over zij kunnen besebikken de toestanden i;. bun gebied
gaandeweg te verbeteren. In tien laatsten tij I trokken die
beide lijkjes weder meer de aandacht van de Buropeeache
landbouw-industrie, ten gevolge van de vrij gunstige uitkomsten die in I88f< met de reeds ge
uderneiuingen
waren nrkregen
De politieke toestand in de verschillendedatoeschsppen,
i' de afdeelüig il.,! e Ban» vormen, stak gunstig af
bij dien in vorige jaren . daar de na urige Baija-Battaks
zich rustiger bielden. Bij de afdeeling Bato Bam zijn thans
formeel ii
de in § 4 hiervóór bedoelde Battaksche
la:, schappen randjong Kasan en Biantar. Onder nadere
g (keuring werd In bel najaar van 1889 ee H grei eregeling
getroffen tusseben bet aan Siactar onderhoongclandschap
Bandar «enerzijds en Tandjoeng, Si Pare Pare en P«goerawan anderzijds.
De verhouding van de vier radja's in Tamiang, zoowel
onderling als met hunne rijksgrooten, liet wel eens te
..en.eheii over, maar gaf toch geen aanleiding 1 tmceilijkbeden. De grensquaestie tusseben TOBNGKOB DI NAKANO en
radja BANOAHABA werd uitgemaakt en daarmede een voortdurende twistappel tusschen die bei Ie ra Ija'a weggenomen.
lvr.-'.
e wenschte bet bestuur neder te leugen en
naar al< kka te gaan. De keuze van de stemgerechtigde
rijksgrooten beeft zijn zoon RADJA SILAKO als opvolger
•n. waartegen van onze zijde ge me bezwaren
HOES.N S.IAII

ter Bamatra'l Oostkust akten gepasseerd , ten doel hebbende
buiten tvvijlel te stellen dat het Gouvernement bevoegd is in
havens sa OS de rieden van bun geMed het havenbeheer en
havenpolitie uit te oefenen (verg. het verslag van 1888 blz. 59)

om
de
de
en

na teren* aan h t Gouvernement over te dragen de rechtspraak over
hunne onderdanen wanneer de/c zirb aan hel beschadigen van b le-

') In November 1S89 is ban door ili-nrasMealvergund naar Bioaw
te vertrekken; de terugkeer ia Blak >
' 1 ijt"t liun echter verboden.
:

)

In 1887 en later zijn door verschillende inlandsehc bestuurders
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graafrerbindingen mochtea tchnldig maken. 1'e meeste oer bedoelde
akten (sommige etsenen m-j: ia een of ander opxicbl verbetering) xfla
door den Couverneur-tieneraal goedgekeurd en bekrachtigd bij besluit dd. ü Maart 1890 n°. 4.
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bestaan; aan TOKNOKOB DI KAIIANO is echter te kennen
gegeven dal slechts genoegen kan worden genomen met
een definitieven bestuursovergang
.Met Poeloe Lawau, liet zuidelijkste der tot dit gewest be
boorende laudachappen , waarmede «ie communicatie /.eer bezwaarlijk is en waar geen onzer bestuursambtenaren is
g e v e s t i g l , wureu ile ofncieele aanrakingen fan w e i n i g b e teekeui*. I>it onbeduidende staatje gaat niet vooruit. De
weinig talrijke bevolking bou it zich voornamelijk in de I in»
neulanden op uui dei Ie miuder last te hebben van de ba*
moeienia barer bestuurders, die in hoofdzaak niet anders
beoogen ilan I anr ten eigen bate zooveel mogelijk te doen op*
brengen. De hoofdplaats Poeloe Lawnu is dan ook byna uitsluiteod bewoond door de leden en verwanten der sultansfamilie met hunne paudelingen. Daar de bestuurders bijna
geen an>lere inkomsten genieten dan de schadeloosstelling,
die door het Gouvernement wegens de overgenomen reebten
betaald wor.it, verkeeren zij in zeer bekrompen geldelijke
omstaudigbeden. Eene definitieve verheffing a's hoofd van
Poeloe Lawan van den in 1887 (zie het verslag van 1888 hl/..
L'5/14) voorloopig als tongkoe besar opgetreden TKNCKOK
SBMTOBL bleef ge lureude 1889 nog achterwege. Het on blz. 15
van bet vorig verslag b doel -e onderzoek naar bet beloop van
de grens binnenslands tusschen bet gebied van 1'oeloe Lawan
en de tot de residentie Riouw l>ehnorendelandstreken op den
vasten wal van Sumatra beeft sedert plaats gehad en — zooals in een later gedeelte van bedoeld verslag (zie blz. 8:5) reeds
is kunnen worden vermeld — tot de beslissing geleid dat
de rivierloop als grens behoort te worden aangemerkt.
§ 10. Riouw en

oddcïhooïighedeu.

Buiten bet reeds iu 't vorig verslag (blz. 15) medegedeelde hadden in 1889 in dit gewest geen voorvallen van
aanbelang plaats. De goede verstandhouding zoowel met
de be.-tuurders van Lingg.i-Kiouw als met den soetan van
Indragiri bleef ongestuurd. In Februari 1890 werd door
den resident een" reis naar de bovenlanden van Indragiri
g e m a a k t , die zich uitstrekte tot P r a n a p , te voren nietof
zeldzaam door Ruropeauen bereikt. De reis had ten doel eene
verzoening te bewerken tusschen de hoofden der boven*
streken en bet soetansbestuur. liet doel werd wel niet
aanstouds bereikt, maar de gevoerde ! esprekiugen (waarbij
tevens vergiffenis werd geschonken aan den uit vorige
verslagen bekenden SAID BBOAB) hebben den weg gel a".nd
tot verdere oanrakingon om tot eene algeheele beëindiging
der aanhangige quaesliön te geraken. Die aanrakingen
z u l h n nu \erdsr doo.' >\en te Lüngat (Beneden-In iragiri)
« v e s t i g d e n controleur worden onderhouden en voortgezet.
S.un WANDOBJOI , blijkens het vorig verslag de eenige lev> nd
Ontkomen medeplichtige aan den in Mei 1889 te Kmgat op
des controleurs voorganger gepleegden moord , bad naar
Djambi de wijk genomen. In de te Pranap gehouden samenkomst wer.l door de huofden zijne uitlevering beloofd,
'zoodra hij zich weer in Boveu-Indragiri mocht vertoonen.
In Indragiri en in het aangrenzende Lingga Biouwsche gebied op Sumatra'J moet iu 1889 de rijstoogst een voldoend
beschot hebben opgeleverd. De gezondheidstoestand liet er
echter in de eerste helft van het jaar nogal te wenschen ever.
De algemeene toestand van den handel mocht bevredigend
worden genoemd. De eigenaren der gambier-en peperplantages
op de tot het rijk Lingga-Riouw behoorende eilanden , meereudeels Chineesen, maakten over 't algemeen goede zaken.

[Nederl. (Oost-) Indik]

van elders gevestigd hebben, wordt het Mohammedanisme
niet zekeren ernst beleden ; de eigenlijke Bankarieex is slechts
in naam Mohammedaan , met eene; boogst oppervlakkige
kennis van de Islamitische leerstellingen. Het aantal Chineesche en inlandscbe Christenen (Roomsch-katholieken) nam
door vertrek als anderszins in 1889 belangrijk al'.
Omtrent den staat der volksgezondheid viel niet te klagen ;
over 't algemeen was de handel , uitgezonderd die in bosch*
proilucten , vrij levendig.
In het tekort aan rijst werd als gewoonlijk voorzien
door aanvoer van elders en door de op ruime schaal gedre\ en
teelt van aardvrucliten.
§ 12.

Billitou.

Uit dit gewest viel over 1889 niets belangrijks te vermelden
Ten gevolge van de ongunstige weersgesteldheid, waardoor het geheele jaar zich kenmerkte , was de gezondheids*
toestand niet bevredigend. Veelvuldig waren de gevallen
van herneem onder de mijnwerkers en van koorts en
buikziekte on Ier de bevolking der strandplaatsen.
De handel was vrij levendig, terwijl de rystbouw, die
uitsluitend op ladange ge 1 reven wordt, evenals in 1888,
e m gering beschot opleverde; de rijstprijzen op het eiland
zijn echter in tijden van schaarsehte voor d-) mh^emsebe
bevolking niet veel hooger dan anders , wegens de belangrijke hoeveelheden rijst uit Java en Si: gapore . die telken
jare door de Billiton-maatschappij en door Chineesche
handelaren worden ingevoerd. In de behoefte aan voeding»*
middelen werd ook weder gedeeltelijk voorzien door liet
aanplanten op ruime schaal van knolgewaraen.
De berichten omtrent de door de bevolking beleden godsdiensten komen met die der vorige verslagen overeen.
§ 13. Wcsterufdcdhig

van

Bomeo.

De politieke rust wer.l in dit gewest nergens verstoord
en de veiligheid van personen en goederen liet weinig te
wenschen over. Voor liet in hechtenis nemen , tegen d.en
wil hunner m a k k e r s , van een paar Chineezen die zich aan
mishandeling van een roijnhcofd badden schuldig g e m a a k t ,
werd in September 1889 door de politie van Pangkalpinang
met goed gevolg de hulp ingeroepen van de op die districtS"
hoofdplaats aanwezige militaire macht. I n ' t algemeen werd
overigens zoowel bij l e t opsporen van de weiidge misdadigers als in het alleggen van getuigenis medewerking
van de bevolking ondervonden.
Uitbreiding van den Islam werd niet waargenomen.
Alleen op enkele districtshoofdplaatsen, waar zich Maleiers

De over 1889 uit dit gewest ontvangen berichten luiden
over 't geheel niet onbevredigend. Mocht ook al de rijstoogst
in vele streken weder zijn tegengevallen , ten gevolge
waarvan, vooral in de afdeelingen Matnpawa en L a u d a k ,
dit voedingsmiddel schaars w a s , in den handel viel
eene niet onbelangrijke verlevendiging waar te nemen ,
waartoe het meest bijdroegen de stijging rler prijzen van
sommige bosebproducteu, waarvan groote hoeveelheden
werden ingezameld . de hooge prijzen welke te Singapore
v. or klappero'ie konden worden bedongen , waardoor de
bereiding van dit artikel belangrijk toenam , degrooie vraag
naar suikerrietstekken voor Java , en het toenemend verkeer
van vreemdelingen, ten gevolge van de ontwaakte neiging
om in dit gewest ondernemingen van landbouw en mijnontginning op te zetten. •) Zestien stoomschepen vertrokken
in 1889 met volle ladingen riet naar J a v a (twaalf ladingen
werden van Pentianak en vier van Sambas verscheept).
Niettegenstaande de zeer abnormale weersgesteldheid,
waardoor men in de riviers:reken geruimen tijd last van
oversttooming had , bleef de volksgezondheid gedurende het
geheele jaar zeer gunstig.
Met de inlandsche zelfbesturen bleef eene goede verstandhouding bestaan en in den regel werd van hunne zijde de
noodige medewerking ondervonden. Dit neemt niet weg
dat soms deze of' gene radja wegens willekeurige haude*
liegen moer worden terechtgewezen. Sommige worden
gezegd in geldelijke moeilijkheden te verkeeren , hetgeen
wordt toegeschreven deels aan gebrekkige r.'.reling hunner
zaken, deels aan de omstandigheid dat de wettige inkom*
Bten hunner landschappen, wegens het gering aantal belaa*
tingschuldigen , niet voldoende zijn om hen in staat te
stellen met hunne verdal uitgebreide familiebetrekkingen
op behoorlijken voet te leven.
Evenals reeds vroeger aan «Ie inlandsche bestuurden
van Mpmpawa. Pontsanak e i Sambas (verg. bet verslag
van 1887 blz. 2Z), is onlangs (gouverneraents'ealuit dd.
31 December 1889 n°. 2) ook aan het inlandscb zelfbestuur
van Landak het recht toegekend om huur te vorderen
van de gronden welke door dat zelfbestuur voor landbouw
of tot het oprichten van gebouwen aan vreemde ooster*
lingen in gebruik worden afgestaan. Buiten het op Landaksch grondgebied gelegen gedeelte der voormalige Lan-

') In zake de grensregcling tusschen dit gebied en het zuidelijk
deel der residentie Oostkust van .Sumatra is in 188'.i eene besturing
genomen (zie daarover de voorgaande paragraaf).

•) In Februari JL brak op eene pas geopende tabaksonderneming
een oproer onder de ((.'hinccschc) koelies uit, dat door de van .Sambas
ontboden militaire macht zonder bloedvergieten bedwongen werd.

§ 11.

Banka.
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fong-kongsi (Mandhor) zijn in Landak zeer weinig Chineezen gevestigd,
en deze hielden zich vroeger bijna allen
niet mijnbouw bazig , *oo lat zij als goud-of diamantgravers
belasting betaalden. Nu echter in den laatsten tijd vele
dezer mijnwerkers, wier bedrijf geen genoegzame winsten
meer oplevert, tot iien landbouw overgaan en de op Landaksch gebied gevestigde leden der ontbonden (vroeger
zelfstandige) Lanfong-kongsi tot bet bestuur van Landak
in dezelfde verhouding gekomen zijn als eerstbedoelde
Cbineezeu, kon de billijkheid niet worden ontkend om het
Landakich bestuur in de gelegenheid te stellen ook voor
het in gebruik afstaan van grond voor landbouw of huisbouw aan de niet-inheemsche bevolking zich zekere belasting te doen opbrengen. In verband tot de geringere
waarde van den bouwgrond in Landak is als maatstaf een
lager bedrag dan in de drie eerstgenoemde landschappen
aangenomen, en wel f 1 per bouw 'sjaars. Voor percenten
van mindere grootte zal echter mede f 1 gevorderd mogen
worden , terwijl , waar liet terreinen voor buisbouw betreft, de grond geacht wordt uit zoov.Ie afzonderlijke stukken te ! estaan als daarop gebouwen worden opgericht.
De in 1886 opgetreden radja van Meliou , die vroeger
eene landsbetrekking op Java bekleed h a d , legde wegens
de geringe inkomsten die hij als radjn trok , en daar hij
geen kans zag zijn land tot n e e r bloei en welvaart te
brengen , in Augustus 1889 . na verkregen toestemming
van de Indische Regeering, het bewind neder, in de verwachting weder in een gouvernementsambt. te worden
herplaatst, welke verwachting de Regeering dan ook sedert
vervulde door hem te benoemen tot commandant van een
der districten waarin de hoofdplaats Batavia is verdeeld.
Daar hij geen wettige afstammelingen bezat,, werd het
landschap Meliou, met instemming van d»- hoofden en
oudsten der bevolking, hereenigd met Tajan , waarmede
het ook vroeger één rijk bad uitgemaakt, en welks b e Stuurder het naast aan de vroeyere radja's van Meliou
verwant was (gouvernementsbesluit dd. 15 Januari 1890
n°. 23). In Februari jl werd deze in zijne nieuwe waardigheid plechtig bevestigd , nadat hij zich schriftelijk bad
verbonden om Meliou te besturen overeenkomstig de wetten
en instellingen des lands en niet inachtneming van bet
ia 1887 met den afgetreden radja gesloten politiek contract.
In Sintang ging door overlijden van den radja (September 1889) het bewind over op den in 1887 aangewezen
opvolger (verg. bet vu-slag van 1888 blz. 15). Aan vier !
van diens bloedverwanten schonk >ie Indische Regeering
den titel van » p a i g e r a n " . Het pra?dicaat van » r a d e n "
werd verleend aan vijf tot de sultansfamilie van Sambas
behoorende personen.
Aan twee door den radja van Koeboe in Januari 1889
uit zijn gebie! verbannen onderdanen werd, nadat de
resident b u n , ter zake van het hun ten last3 gelegde
(pogingen om zich van het wettig inlandsch gezag onafhankelijk te maken), een verhoor bad afgenomen als b e doeld bij art. 48 van bet Regeeringsreglement, bij g o u vernementsbesluit dd. 27 Juli 1889 n°. 8 de hoofdplaats
Pontianak tot verblijfplaats aangewezen.
De geruimen tijd tusschen de ra Ija's van Sanggou ,
Sekadou en Sintang bestaan hebbende geschillen omtrent
de grenzen hunner landschappen werden door het bestuur
tot eene bevredigende oplossing gebracht.
Do Dajaksche zaken , zoowel wat de rechtstreeks aan
ons gezag onderworpene als wat de onder vorstenbestuur
staande stammen betreft, gaven onzen ambtenaren soortgelijke bemoeiingen als in vorige jaren. Mocht bet namelijk,
na kortere of langere voorbereiding, enkele malen gelukken
onderling vijandige stammen tot verzoening te brengen ,
daartegenover hoorde men ook weder af en toe van nieuwe
snel partijen , en van met afwisselenden uitslag in 't werk
gestelde pogingen om de schuldigen te vatten of cle inning
te verkrijgen van den ten bate va:: de familiebetrekkingen
der verslagenen, naar 's lands gebruik, gevorderden bloedprijs. Waar zulks bij deze bemoeiingen te pas k w a m , ver
leenden onze ambtenaren en het Serawakseh bestuur elkander wederzijds de gevraagde bulp. In de aan de residentie
Zuider- en Oosteraf leeling grenzende bovenstreken werdi e
bevolking weder enkele malen verontrust door Dojak-

doen om van de bevolking geweren , kruit en lood op te
eischen, aan welken eis'ib de "et Danoms der Boven*
Melawi-streek niet konden voldoen. (Jol: de in 't vorig verslug
genoemde RAHOE , mede tot bedoelde opstandspartij b e Eoorende, toog met volgelingen naar de Boven-Melawi,
maar zijn aanval kon door de bewoners worden verijdeld.
Onder de Cbineescbe bevolking in dit gewest, en wel
het meest te Pontianak, Mampawa, Pamangkat en in de
sfdeeling Montrado, viel in 1889 eene gr< ote werkzaambeid der geheime eedgenootschappen, meerendeels v«jrtsk«
kingen van bet in Singapore bestaande Ngi Ilin-vei bond,
waar te nemen. Eensdeels vond die beweging 1 hare a:mleiding in de krachtige wijze waarop door het gewestelijk
bestuur was opgetreden tegen eene goed georganiseerde
tot die genootschappen behoorende bende opiumsmokkelaars,
anderdeels was zij het gevolg van de aansporingen van
eenige naar Serawak uitgeweken Chineezen , die rochtstreeks of zijdelings in den Mandhor-opstand van 1884/85
betrokken waren geweest. Dank zij de waakzaamheid van
het bestuur kwamen die genootschappen nergens met ons
gezag in botsing, en de gerechtelijke vervolgingen, wa:iraan de hoofden der Cbineescbe geheime genooi schappen
zich tegenwoordig ook in Serawak zien blootgesteld , heeft,
sedert aldaar op een elftal belhamels de doodstraf was toegepast , ten gevolge gehad dat binnen de Westerafdeeling
van Borneo van misdadige uitingen dier broederschappen
niets meer werd bespeurd.
In de afdeeling Soengei Kakap legde de politie de hand
op eene rooversbende , die de bevolking aldaar en in de
aangrenzende streken gedurende eenigeu tijd, veel last had
veroorzaakt. Overigens liet de veiligheid van p?rsonen en
goederen op en in de nabijheid der gouvernementsieIerzettingen niets te wenscheu over.
Het Mohammedanisme onderging gedurende 1889 ond-r
de heidensche bevolking van dit gewest geen noemeiiswaardige uitbreiding. Omtrent de van Roomsch-katholieke
zijde beoogde missie onder de Dajaks van de afdeelingen
Sambas en Montrado en van de Boven-lvapoeas (zie vorig
verslag blz 131) w a r e n , bij de afsluiting van dit gedeelte
van het verslag, geen nadere bijzonderheden vernomen.
§ 14. Zuider-

en Oostei-a/declint/ van Borneo.

Op politiek gebied viel in dit gewest, ook ten opzichte
van de onder inlandsch bestuur staande gedeelten , niets
belangrijks voor. Hoewel herhaaldelijk het gerucht zich
verspreid.de dat de door GOESTI MOIIAMAD SEMAN aange-

voerde sultanspartij uit het voormalige Bandjermasinsche
rijk nieuwe pogingen in het werk zou stellen om zich
tegen bet wettig gezag te verzetten , werd van hare zijde
gedurende 1889 geen last ondervonden.
Als gewoonlijk liet de veiligheid van personen en goederen
in die gedeelten van bet gewest, waar voldoende gezag
kan worden uitgeoefend, weiiig te weuschen over. (hider
de Dajaksche stammen hadden nu en dan snelpartijcn plaats,
die in den regel met roof gepaard gingen.
Bewegingen op Mohammedaansch godsdienstig gebied
werden niet waargenomen, terwijl de Islam langzaam, doch
gestadig vorderingen maakte onder de heidensche Dajaks.
Voor do evangelisatie werd bet aantal zendingsposten in dit
gewest met twee vermeerderd, welke in het stroomgebied
van de Kahajan gevestigd zijn.
In sommige benedenstreken van dit gewest, vooral in
de dicht bevolkte af leeling Amoenthai, waar in de meeste
districten de inlander zijn bestaai) hoofdzakelijk alleen in
den rijstbouw moet vinden, is in de laatste jaren de lust
ontwaakt om door arbeid buiten bet gewest aan ruimere
verdiensten te komen , hetgeen , blijkens het a i n t a l der
jaarlijks met eenige spaarpenningeu terugkeerenden, reeds
menigeen gelukt is. Tegen 4912 in 1887 en 3382 in 1868 ,
verlieten in hei afgeloopen jaar 3186 inlanders het g e w e s t ,
terwijl er toeu 2064 terugkeerden. Bij bun vertrek van
Borneo voorzien zij zich meestal van reispassen voor Deli
(Sumatra's Oostkust), waar zij op de tabaks>>ndernemingsn
nog altijd als boschkappers of scl urenhouwers zeer gezocht
zijn, hoewel, sedert de toenemen ie overkomst van Javanen
en nu er van lieverlede minder aan boschvelling bei oeft
te worden gedaan , de vraag niet meer zoo groot is als
sche huurlingen van den bekenden GOEPTI MOIIAMAD SEM.-.X
(verg. de volgende paragraaf), maar veel kwaads richtten vroeger. Sommigen verlaten Borneo ook met pas; n voor
die partijgangers niet aan. Het was hun !. o , f '.zakelijk te Singapore of Pinang en sluiten daar werkcontracten, betzij
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voor Lul; ' ) , hei/dj voor Uritiob Noord-Borneo of voor
andere sireke
Nederlaudach-Indi& Toont de uitslag
der met <le tabakscultuur foor de Europeesche markt in
Amoe ithui genomen wordende proeven dat deze eultuur
levensvatbaar ie, waartoe de qualit-it van bet product
wel boop schijnt te g e v e n , dan zul voor velen geen prikkel

meer behoeven te bestaan tot verhuizing raar buiten bet
gewest. Intusscheu wordt op de besproken emigratie door
hot i esluur zooveel doenlijk liet oog gehouden in het belaug der vertrekkenden zelven.
Üver bet algemeen was in 1889 de weersgesteldheid
roor den laudb uw minder gunstig. De handel was echter
leven iigerdau in 1^88, doordien de bosch producten, meeren*
deels mkomsiig uit het stroomgebied van de Barito, vo'rdeeliger prijzen bedongen. Deomzet daarin was belangrijk.
Van volksziekten werd weinig gehoord. Wel deden zich ,
het geheel: jaar door, verspreide gevallen van pokziekte
voor (op enkele plaatsen beersebte die ziekte gedurende
korten tijd epidemisch). doch de sterfte nam geen buitengnwoue verhouding aan. In de laatste maanden van 1889
delen zich te Ajnoenthai ook gevallen van cholera voor.
De buitengewoon hooge waterstand in de rivieren gedurende Februari 1*89 veroorzaakte hier en daar overstroom i n g e n , waardoor onze militaire versterkingen te Moeara
Teweh en Tan Ijong veel behben geleden eu tijdelijk verlaten moes e i worden, terwijl ook aan de bevolking schade
werd berokkend.
Zco dikwijls daartoe een bodeui kon worden beschikbaar
gesteld, werd Burneo's Oostkust bekruist, zoowel om tegen
zeeroüf en slavenhandel te waken, als om tic besturende
ambtenaren in de gelegenheid te stellen de verschillende
onder hun toezicnl Btaande zelfbesturende lan schappen
te ' e-oekou.
Nopei s die landschappen is vo r dit verslag slechts bericht dar met deii in 1887 aan bet bewind gekomen sultan
van Pasir •'•de.- dagteekening van '.i December 1889 een
nieuw politiek contract tot stand kwam '•). dat de sultan
van Koelei o;> zijne hooldplaat* Samarindah voor eigen
rekei.ing eene sein ol had opgericht, bestuurd door een
aan de gouvernements-kweekschool te Makasser opgeleiden
inlandschen onderwijzer, en dat inBoeloengan, dooroverlijden van den s u l t a n , in Juin 1889 het bewind overging
op diens in 188; aangewezen opvolger, die in December
door den resident, onder nadere en sedert verleende goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, als sultan bevestigd werd. De door den vorst oij die gelegenheid gepasseerde akte van verband hield tevens , in afwachting van
een laier niet hem te sluiten nii uw politiek contract, al
dadelijk zijne toetreding iti tol verschillende in den laatsten
tij 1 ook in andere leeustaten door de Indische Begeering
wenschelijk geachte voorzieningen , zooals met betrekking
tot de controle op den in- en uitvoer van vuurwapenen en
m u n i t i e , en de bescherming van telegraafverbindingen
Ook verklaarde de sultan zich bereid om mede te werken
tot zoodanige omschrijving van de grens tusschen het landschap Boeloengan en het gebied der Bntish North Borr.eo
Company als de Begeering wenschelijk zal achten (verg.
blz. 2 hiervoor).
Atmteekening verdient nog dat nabij de monding der
Siboekoe rivier in Augustus i88(J door twee te Boeloeng u n
bekeiule inlanders eune onbewaakte vreemde vlag was aongetrofl'en, vertootiende de Engelsche kleuren en gel pchen
a;:ii eenen boom, welke vlag kort daarop, oplaai vanden
sul :r. van i"
B i, i- verwyi erd geworden. Ren i
') Volgens eene opgaat van den resident van Sumatra's Oostkust
van Novembor 1889 hielden er zieli toen naar schatting DOS een
6000-tal Baniyareesen in zijn gewest op. Niet allen echter waren op
de tabakaondernemingea werks'iarn. Sommigen namelijk hadden zich
bij inkvndschehoofden verhuurdals peperpl aters, atapwerkers, enz.,
terwijl anderen zich in de nabijheid van Battak-ksmpong* hadden
nedergezet om daar als mikerkokera werkzaam te zijn. .Slechts
aelden vermengen zij zich met de inlindache bevolking. Doorgaans
k e n n zij, na eenig geld overgvspaard te hebben, naar Borneo
terug. Eukelen gebruiken dil ielil om de bedevaart naar Hekka
ondernemen.
;, Bedoeld cootract is door den Gouverneur-Generaal goedgekeurd
en bekrachtigd i.jj ijeslnit dd. -"> .Maait 1890 n". .'17. In overeen*
stemming met het ter cake aangi nen beginsel '/.ie voiig verslag
blz. 75) is in dit contract o. a. de bepaling opgenomen dal bet recht
tot politieke verwijdering van voor (!• rust gevaarlijk geaebte personeu uitsluitend aan het Gouvernement toekomt
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October 1881) door den controleur van Boeloengan met het
oorlogsstoomschip Ü< nui'mu) ter plaatse ingesteld onderzoek ,
in bijzijn van de twee inlandscne berichtgevers, vermocht
omtrent de plaatsing van die vlag geen licht te verspreid e n , daar de streek in den omtrek geheel onbewoond
was. In een paar andere hoornen op de bezochte plek vond
men de merken B. N. B met de jaartallen 188)} en 1889
ingebrand. Deze, merken werden verwijderd. Daar het dagboek van onzen pusthouder te Moeara Tawau uitwees dat
eenigen tijd te voren in de Siboekoe-streek zich eene korte
poos had opgehouden een ons vroeger onderhoorig hoofd,
zekere pangeran MANUKOK NBOABA, die in den laatsten
tijd geene pogingen spaarde om zich bij de ambtenaren
van de British INorth Borneo Company verdienstelijk te
maken , bestond het vermoeden dat deze de dader kan zijn
geweest.
Op het eiland PoeloeLaut, behoorende tot die gedeelten
van het gewest waar door het Gouvernement gekozen en
aangestelde hoofden krachtens eene instructie iestuurvoer e n , werd de in 1883 slechts voorloonig aangestelde bestuurder wegens zijne gebleken geschiktheid voorgoed benoemd (Juni 1889).
S 15. Celebet en

onderhoorigheden.

In het onder rechtstreeksch bestuur staande gebied mocht
de politieke toestand gunstig genoemd worden. Van den
in 't vorig verslag (blz. 17j genoemden roverhoofdman
D A Ï N Q SlTABi , na wiens verdrijving uit Leijaug I.eijang
in het regentschap Toerikale de veediefstallen in de onderaf .'e; iir.gen Maros en Bergregentschappen der afdeeling
Noorderdistricten aanmerkelijk zijn verminderd, werd niets
meer vernomen. Gedurende geruimen tij 1 veroorzaakte de
bevolking van de tot de onderafdeeliug .Segeri van genoemde afd oling bel.oorei.de kampongs Bonto Bonto en
Tala het bestuur moeilijkheden door haren onwil om den
regent van Marang te gehoorzamen, in dien toestand viel
echter gaandeweg verbetering te bespeuren, nadat met de
waarneming dier betrekking een '.oor hoofden en bevolking
meer ontzie;, persoon belast werd (Maart 1889).
In aanmerking genomen de weinige middelen, die den
besturen len ambtenaren ten dienste staan om tegen o vertred ingeu en misdrijven te waken en de weinige medewerking , die van de hoofden en bevolking ondervonden
wordl bij hel opsporen en tot klaarheid brengen daarvan,
ken de veilighed van personen en goederen in degouvernemeutslandeti voldoende worden geacht. De zorgeloosheid
van den inlander in de bewaking van zijn vee, en de
nabijheid der vorstenryken , waarheen het met gemak kan
worden weggevoerd, maken veediefstallen tot de meest
voorkomende misdrijven.
Over led algemeen viel over de volksgezondheid gedurende 1889 niet te klagen.
De teelt van djagong, aard- en peulvruchten leverde
bevredigende uitkomsten o;., doch net rijstgewaa mislukte
op vele plaatsen. Ook de koffieoogst viel minder gui.atig
uit dan in 1888. Als gevolg hiervan heerschte in den
hort el min Ier levendigheid.
Mei betre king tot de inlandsche staten valt ditmaal
weinig bijzo:. !ers te berichten. Weder droegen onderscbeidene bestuurders, met wie ter zake nog niet was
overeengekomen, voor twee aangelegenheden van publiek
belang (de uescherming van telegraafverbindingen en de
coi Iröle op den in- en uitvoer van vuurwapenen en munitie)
bij suppletoir c intract de
ivoegduei I ever hunne
o!' lerdanen aan int Gouvernement over.
Ten opzichte va:: Boni, welks rijksbestierder (tomarilaiong), ingevolge het met dat rijk bestaande contract, eene
aanstelling van het Gouvernement behoeft, is aan te teeke*
nen dat die waardi jhei lsbeklee Ier I ij gouveruementsbesluit
dd. 23 November 1889 n°. 2 5 , wegens vergevorderden leeftijd en verzwakte geestvermogens , eervol van zijn ambt
werd ontheven en in zijne plaats, op voordracht van de
leenvorstin, t t rijksb istierder w< rd aangesteld haar broeder,
de poenggawa van het landschap. De nieuwe titularis
werd in Januari I
hoofdplaats Makasser beeedigd.
In Wadjo, waar de aroe matowa (hoofdvorst) en zijn
vasal A.BOI TAI.I.A reeds geruimen tijd tegenover elkander
op gespannen voet verkeerden, dreigden in April 1889
ernstige verwikkelingen te ontstaan , die door do bemoei-
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ingen va!) den vorst van EHdenreng verdan afgewend. ! Qorontaleezen , ent.) wordt bewoond. Xu en dan komen
Intuwcueu bleef de verhouding tuaacnen de partijen steeds daar Duitacbe en andere lebepen rottan en dammar laden,
verre van vriendschappelijk.
I Te P a r i g i , welke negorij , na de verwoesting die er in
Ter voorkoming van stavc .handel hield in 1889 g e l u - i 1888 door Boegineezen van Paloi was aangericht (zie vorig
rende den oostmoesson (Apiil/October) bet Oorlogaatoomacbip verslag blz. 19), nog niet weder was opgebouwd, bepaalt
Mudiira loezicht, hoofdzakelijk langs de westkust tuaaohan de voornaamste uitvoer zich totcopra, te Taliboi totgomkopal.
Tontoli en kaap Mandhar, ea in het vaarwater van de

prauwen die zich van de Mandbar-ataatjea naar Bonieo's
noordooslkust begeven. Geen der talrijke gevisite >rde vanrtuigen werd op overtredingen hjtrapt. Naar aanleiding van
inlichtingen te Tontoli verkregen , werden aldaar twee en
te Donggala (eene Boegineeecbe kolonie aan den ingang
der Palue-baai) dria in slavernij gehouden inwoners van
Karaiiüinoe (Tappalang) bevrijd, die door volgelingen van
den maradia van Tappalang ontvoerd en aan een berucht

•lakenhandelaar te Donggalu verkoclit waren.
Twee gevallen van strandroof, het eene nabij Moena
(Boeton) en Let andere to Boeeer (meer hekend onder den
naam Boero-ng) ter westkust van Boembawa gepleegd,
kwamen in den loop van 1889 ter kennis van het bestuur.
Te dier zake werd aan de sultans van Boeton en Soemhawa
eene schadevergoe ling opgelegd. Bij don sultan van Bima
werd er op aangedrongen om in het hem onderhoorig g e bied op het eilmid Flores, naar bevind van zaken, de
bewoners van de kampongs Pota en Iteo te doen straffen
wegens onbehoorlijke gedragingen jegens liet personeel van
het marine-atoomjacht Satelliet,
tijdens uit vaartuig
zicb in üetober 188') op de noordkust van gemeld eiland
ophield voor het dien van sterrekundige waarnemingen.
Bewegingen op gods uensfig gebied werden niet waargenomen. Onder de Alfberache stammen van Midden-Celebes
en het zuidoostelijk schiereiland en ouder de Tu-douggo's
op Soemhawa bleef de Islam veld winnen.
§ 1G.

Menado.

In de Minahaasa vielen in 1889 geen feiten van politiek
belang voor. Daarentegen was dat jaar voor de afdeeliug
Gorontalo gewichtig door de reeds in 't vorig verslag (blz.
83) besproken invoering van 'sGouvernements rechtstreeksch
gezag in de landschappen Gorontalo, Limbotto , Bone en
Boalemo. W a t genoemden maatregel betreft, moet thans
nog vermeld worden dat hij, ingevolge do daartoe in üeCember 1889 (Indisch Staatsblad n°. 256) door de Indische
Regeering verleende machtiging, sedert ook toepassing
heeft gevonden in het vanouds tot het Goroutalosche
bondgenootschap behoord hebbende kleine landschap Attingola. Het bleek t o c h , toen op 6 Juli 1889 in eene door
den resident ter hoofdplaats Gorontalo belegde vergadering
de nieuwe bestuursregeling voor de vier eerstgenoemde
landschappen plechtig werd afgekondigd , dat voor de aanvankelijk wenschelijk geachte uitsluiting van Attingola
geen aanleiding meer bestond. Immers was er onder een
in 18ö8 in dat rijkje opgetreden nieuwen bestuurder
(marsaoleh) niet alleen eene veel geregelder orde van zaken
ingetreden , maar tevens was nu aan het licht gekomen
dat de door zijn voorganger indertijd gegeven voorstelling
van zaken , als zoude Attingola onder eigen bestuur willen
blijven en zelfs van de afdeeling Gorontalo wenschen afgescheiden te worden , te eenenmale met de waarheid in
strijd en slechts door het eigenbelang van den toeumaligen
marsaoleh ingegeven was. Attingola, te nauwernood een
600-tal zielen tellende , maakt thans een afzonderlijk district
uit van de onderaf leeling Limbotto der afdeeling Gorontalo.
In de golf van Tomini, waar de verschillende landschappen in vroegeren of lateren tijd bij contract ons gezag
formeel erkend hebben ' ) , en die het overig deel der al'deeling Gorontalo u i t m a k e n , werd in Augustus 1889 door
het oorlogsstoomschip Java, met den assistent-resident
aan boord, op sommige kustplaatsen de vlag vertoond ,
zooals te Tinombo (Moetou), Parigi, Mopane (Saoesoe) en
Taliboi (Todjo). Mopane is eene vrij belangrijke handelsplaats , die uitsluitend door vreemdelingen (Boegineezeu,
') Met Posso en Saoesoe, de eenige Touiinische landschappen wier
verhouding tot het Gouvernement destijds nog niet op vasten voet
geregeld was — het eerste geschat op 25 000 ;'i 30 000, het. andere
op 1500 inwoners — zjjn eerst onder dagteekening van 4 en 17
Augustus 1888 dergelijke contracten tot stand gekomen, die reeds
aan de Staten-Generaal zy'n medegedeeld (zie de gedrukte stukken
der Tweede Kamer, zitting 1889—1890 — JM)3 — nos. 22 en 23).
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

De staatjes die zich westwaarts van de Minahassa
langs de noordkust van Celebel uitstrekken, en die
tot het rechtstreeksch ressort van den resident behooren ,
werden in September 1889 per Java door den controleur
van Amoerang (Hinabaaaa) bezocht. Achtereenvolgens werd
vertoefd te Bwool, K w a n d n n g , Kaidipang, Bolang I t a m ,

Bintaoena, Bolang Oeki en Bolang Mongondo. Door den
radja van laatstgenoemd lan schap werd geklaagd over
aanrandingen door Ternatauen op de kusten van zijn gebied
gepleegd.
Op de S a n g i - en de Talaut-eilai;den, w a a r , evenals in
do Minahassa, een groot deel der bevolking het Christendom belijdt en waar het Gouvernement respectievelijk door
een controleur en een posthouder zich doet vertegenwoordigen, kwamen in 1889, in overleg met de meeste radja's
en grooten , verschillende op het inwendig bestuur hunner
lan. (schappen betrekking hebbende regelingen tot stand ,
welke tot het vestigen van ordelijker toestanden moeten
leiden : ) . De radja van Siauw, die reeds sedert de eerste
plaatsing van een controleur op deze eilanden (in 1882)
het Europeesch bestuur heimelijk had t e g e n g e w e r k t , ook
door opruiing en bedreiging van de ons welgezinde radja's,
en die zich doorgaande aan allerlei kwade praktijken , ook
jegens de bevolking, schuldig m a a k t e , werd in Augustus
1889, nadat een onder de leiding van den resident ingesteld nauwkeurig onderzoek de dringende noodzakelijkheid
van zijne verwij tering buiten twijfel had gesteld, 3) naar
Menado overgebracht in afwachting van de te zijnen aanzien
door de Indische Regeeriig te nemen maatregelen. Na in
Üetober door den Gouverneur-Generaal van zijne waardigheid als radja van Siauw wegens wanbestuur en wangedrag te zijn vervallen verklaard, werd hij kort daarop
(gouvernementsbesluit dd. 11 Februari 1890 n". 7 ) , iu het
belang van de openbare rust en orde in de residentie Menado, naar Java gerelegeerd , waar hein de hoofdplaats
Cl ïeribon tot verblijfplaats is aangewezen. Voorloopig is
het bestuur over Siauw opgedragen aan den eersten uianri
of president-radja, die bij afwezigheid steeds den radtja
vervangt. In verband met eene in 1888 ten einde gebrachte
opneming van het zielent il in de verschillende Sangische
rijkjes, en met verkregen inlichtingen omtrent de draagkracht der bevolking, werd het door die landschappen
jaarlijks als schatting aan het Gouvernement op te brengen
bedrag (welke schatting ingevolge de contracten moet bedragen dooreengenomen f 1 per huisgezin, doch — in
afwachting van latere herziening — steeds was bepaald
gebleven op Let onevenredig lage bedrag van f 1350 voor
al de rijkjes te zamen) van 1 Januari 1889 af verhoogd tot
f 17 000 'sjaars (gouvernementsbesluit dd. 14 Juli 1889 n°. 5).
De veiligheid van personen en goederen liet in de Mina'oassa, in de Goroutalosche districten en op de Sangieilanden weinig te wenschen over en begon ook op de
Talaut-groep reden tot tevredenheid te geven sedert daar,
ten gevolge van de hooger bedoelde regelingen, een beter
geordend districts- en negorijbestuur was in het leven geroepen.
Met betrekking tot de volksgezondheid luiden de ontvangen berichten niet zeer gunstig. Overal kwamen vele
gevallen van koorts en buikziekte voor. In de staatjes ter
') Over hetgeen door sommige Sangische radja's gedaan is tot
afsdia'.riug van de slavernij in hun gebied zie men hoofdstuk F1 van
dit verslag.
*) By dit onderzoek kwam het bestuur ook tot de ervaring dat
de met den radja van Siauw bevriemdc hoofddjaksa bij den landraad
te Menado A. B. KALENKOKGAK, die meermalen door de Kegeering
met zendingen naar Sangi en de rijkjes ter noordkust van Celebe»
belast was geweest, aan de radja's vaak verkeerden raad had gegeven ten nadeele van het Gouvernement, om later de man te kunnen
zjju die de aldus in het leven geroepen quaesties beslechtte. In de
laatste jaren bleek hy meer bijzonder den radja van Siauw gesteund
te hebben in diens streven om het Europeesch gezag tegen te werken.
Daar KALEKKONOAN in zijne langdurige ambtelijke loopbaan eertyd»
goede diensten had bewezen, vond de Indische Kegeering termen
hem een eervol ontslag uit 's lands dienst te verleenen , ouder toekenning van onderstand bg wijze van pensioen.
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noordkust van Celebet, vooral in Bolang Mongondo,open*
baarde tich in da eerste helft van 1889 vrij algemeen eene
ziekte onder do buffels en run leren. Ook paarden u i zelfs
het wild gedierte werden daardoor aangetast. Aan de afsluiting der grenzen niet de Minaha.ssa en OoroDtalo mag

het waarschijnlijk worden toegeschreven dnt de besmetting
zich niet in het gouvernemetitagebied verbreidde.
De algemeene
tand van den bundel bleef in 188!)
even gedrukt als in vorige j a r e n , hoofdzakelijk ton gevolge van de lage prijzen der voornaamste uitvoerartikelen
Intusschen viel in den Liin;eiilandsclien bundel meer leven*
digbeid waar te nemen. In de gebruikelijke wijze van
handel drijven op de Hangi-eilanden k w a m eene 1 e l a n g rijke wijziging ten gevolge van een door de radja's uitgevuardigd verbod tegen den ruilhandel, waardoor de copru
en andere producten niet langer tegen arak en stukgoe»
deren mogen worden ingeruild, maar daarvoor gereed
geld in betaling gegeven moet worden , welke maatregel
eenige protesten van Kuropeesche en Chineesche bandelaren zoo te Menado als 1e Makasser beeft uitgelokt. Door
den resident is echter betoogd dat de maatregel moet geacht worden in bet belang der bevolking van genoemde
eilanden te zijn, daar als gevolg daarvan de aanzienlijke
invoer van arak en het steeds toenemend misbruik , dat
door de Sangireezen van dien drank gemaakt wordt, belangrijk zullen verminderen. De Indische Regeering is
dan ook te rude geworden op de ingediende l>ez\vaarschriften der be loeide niet-inheemsche handelaren te antwoorden dat zij hare tusschenkomst om de intrekking van
het door de radja's uitgevaardigd plakkaat te verkrijgen
niet kan verleenen.
Van den rijstbouw werden allerwegen gunstige uitkomsten verkregen en ook de koffie-, tabak» en maïsoogsten vielen over 't algemeen naar wenscb uit. In de
maanden November en December 188J hadden echter velden boomgewassen veel te lijden van zware stormen , die
inzonderheid op de Sangi-eilandeu vele verwoestingen aanrichtten.
Het godsdienstig leven der Mohammedanen in dit gewest
bleef zich door opgewektheid kenmerken. In de streken
aan de Tomini-bocht, voornamelijk in het landschap Posso,
trachten in deu laatsten tijd Mobammednansche handelaren
propaganda te maken onder de Alfoeren van den stam
Tolage. Op de Saugi-eilanden breidt de evangelisatie zich
merkbaar uit, en in de Minahassa is bet aantal heidenen, door
overgang zoowel tot de Protestantsche als tot de Roomschkatholieke belij lenis, tot enkele honderdtallen teruggebracht. Te Taboekan op Groot-Sangi heeft de aUaargovestigde zendeüngleeraar e n e school voor meer uitgebreid
lager onderwijs opgericht, waar ook de Nederlandscbe taal
wordt onderwezen en die reeds door een 20-tal leerlingen
wordt bezocht. Over het geheel wordt in de Christelijke
gedeelten van dit gewest door de hoofden veel werk gemaakt van de opvoeding hunner familieleden , door ben
hetzij de Europeesche lagere scholen , hetzij de school voor
zonen van inlandsche hoofden te Tondano of die voor meisjes
te Tomohon te doen bezoeken. Velen spreken dan ook zeer
goed de Nederlandsche t a a l , en er vertoont zieb een streven
naar toenadering tot den Europeaan , ook wat de ontwikkeling betreft. In (ïorontalo en op de Sangi-eilanden zenden
eenige hoofden hunne zonen naar de Minahassa ter school.
§ 17.

Amboina.

Uit dit g e w e i t , waar in vele streken ons rechtstreeksch
bestuur de inheemsche bevolking nog niet genoegzaam
bereiken k a n . valt als gewoonlijk weinig van politiek
belang te melden. Daar wnar geordende toestanden bestaan ,
zooals op de eigenlijke Ambünsche en op de Banda-eilanden ,
bleef het gezag overal geëerbiedigd. De onbeduidende rustverstoring te Toeleboe (oostkust van Amboina) in Maart
1889, waarvan reeds in 't vorig verslag (blz. 19 , noot 2)
werd melding gemaakt, had geen verdere gevolgen. De
bij eene tweede stemming verkozen, maar door een deel
der bevolking niet gewilde regent had sedert zijn optreden
geen tegenkanting ondervonden.
Op Ceram werd een belangrijk resultaat verkregen wat
betreft onze pogingen om tusschen strandnegorijen en
berg-Alfoeren de zoo dikwerf verstoorde vrede te herstellen.
In de afdeehng Kaïratoe , uitmakende het westelijk gedeelte
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des eihmds , mocht bet namelijk in Januari

1890 aan de

volhardende pogingen fan Int Buropeeseh bestuur gelukken
om , naar 's landt w ijs, eene verzoening tot stand te brengen
tusschen het gevreesde berghoofd van Hoenitetoe, diezloh
in de .strandiiegorij Hatoesoca \oor den resident verootmoe»

digdo, en de negorijen vim liet Talln-gebied (verg. vorig
verslag blz. 20) Nog een andere onruststoker op Ceram ,
zekere RoBUOBBOB van Poekolowoni, kwam tot inkeer en
sloot in tegenwoordigheid van denpoatboudervan Amabei
(zuidkust van Midden-Ceram) in November 1889 een plechtig verbond van vriendschap met eene der atrandkamnonga.
In de afdeeling Wahaai (noordkust van Midden-Ceram)
wilden de kapala soa der negorij Hatiling met drie zijner
buiagenooten bet slaebtoil'er van eene suclpartij in do
nabijheid dier negorij, waaromtrent door het bestuur een
onderzoek is ingesteld, hetwelk echter nog niet tot de ontiiekking der daders heeft mogen leiden.
Eenige plaatsen op Ceram, de tot de assistent-residentie
Banda beboorende Zuidooster-eilanden, zoomede de meeste
d: r negen overige posthoudersafdeelingen , waarin de Aroë- ,
K e i - , Tenimber- en Zuidwester-eilanden zijn verdeeld,
werden uu en dan bezocht door de in het gewest gestationneerde marine-vaartuigen. De postbouders maakten
steeds zooveel doenlijk die tochten mede tot onderzoek of
afdoening van zaken in d e ' t verst van hunne standplaatsen
gelegen negorijen. Tot duss-er ressorteerden de bedoelde
negen posthoudersafdeelingen rechtstreeks onder den resid e n t , die eehter onmogelijk eene doorgaande controle kon
houden op bet doen en laten van de op zoo verren afBtand van Amboina geplaatste posthouders. En daar de
ondervinding geleerd had dat de invloed van deze categorie
van besturende ambtenaren in vele gevallen tekortschoot
tot het bewerken van eene senigtzins algemeene en duurzame verbetering in de onordelijke toestanden welke in
deze vóór 1882 van geregeld bestuurstoeziebt verstoken
gebleven streken nog altijd , zij het reeds in mindere mate
dan vroeger, worden aangetroffen, is nu in Januari j l .
(Indisch fc>taatsblnd 18f)0 n°. 39) besloten d e A r o ë - , K e i - ,
Tenimber- en Zuidwester-eilanden onder het rechtstreeksch
toezicht te stellen van een controleur der 1ste klas-e , wien
Toeal (op een der Kei-eilanden) tot standplaats ia aangewezen.
Hoezeer de Aroë-eilandeu vooralsnog de belangrijkste groep
der nieuwe afdeeling uitmaken, is er toch de voorkeur »an
gegeven den cntroleurszetel op de Kei-groep te vestigen ,
uit aanmerking van de te Toeal reeds bestaande Europeesche handelsnederzetting en de kansen op uitbreiding van
baren werkkring '). Eene wonde plek in den maatsehappelijken toestand op beide eilandengroepen is het toegenoDien misbruik van sterken drank , vooral van het in den
vreemde gestookt gedistilleerd. De vraag of en welke middelen der Regeering ten dienste staan om hiertegen met
eenig n u t t i g gevolg preventief op te treden , maakt in
Indië een punt van overweging uit. Ook is de resident
geraadpleegd nopens de behoefte aan bijzondere voorzieningen met betrekking tot den rechtstoestand en het schoolen godsdienstonderwijs voor de merkwaardige kolonie van
afstammelingen van Europeanen, welke men te Kottalama
op het eiland Kisser (Letti-groep) aantreft (verg. o. a. bet
verslag van 1877 blz. 30).
Voor zoover bekend , vond gedurende 1889 uitbreiding
van het Mohammedanisme alleen plaats in het oostelijk
gedeelte van Ceram en op sommige der Zuidooster-eilanden.
Echter maakte cok de evangelisatie gestadig vorderingen ,
vooral op W e s t - en Midden-Ceram. Tegen eene verwezenlijking van het denkbeeld om op Oost-Ceram eene Roomschkatholieke missie te beproeven , heeft onlangs de Indische
Regeering verklaard geene bedenkingen te hebben. Het op
de Kei-groep voorberei i wordende missiewerk belooft te
Toeal, de aanvankelijk gekozen standplaats der twee in
1888 derwaarts vertrokken Roomsch-katholieke missionalioson . geen kans van slagen, omdat op die handelsplaats
de Islam reeds te diep is ingeworteld. Een der missionarissen is dan ook in 1889 als hulppriester naarde residentie
Timor vertrokken, doch de andere meent een geschikt
arbeidsveld te hebben gevonden op eeu tegenover Toeal
') Over de vanwege het Koninklijk Nederlnndsch Aardrijkskundig
Genootschap op de Kei-eilanden ingestelde geologische en hydrogvaphische onderzoekingen (waarvan de eersten reeds afgeloopen
zijn) vindt men gehandeld la hoofdstuk K , afd. II, van dit verslag.
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gelegen eiland, wnar de beidensobe bevolking geneigd
schijnt bet Christendom te omhelzen, Bedoelde geeeteujke
was nu voornemens zijne standplaats over te brengen naar

Langgoer, eeue groote kampong, één uur roeleni van
Toettl verwijderd.

Over bet algemeen mocht de staat der volksgezondheid
vrij bevredigend worden genoemd , ofschoon hier en daar

vele gevallen van koorts, buikziekte en berriberri voorkwamen.
Ter hoofdplaats Amboina was de waarde van den invoer, die zich hoofdzakelijk tot rijst en petroleum bepanlt, belangrijk l.ooger dan gedurende 1888; ook in den
uitvoer viel vooruitgang op te merken, als een gevolg
vau den ruimen kruidnageloogst. Üe uitkomsten van den

notenpluk op de Banda-eüanden waren daarentegen gering.

vinden , daar deze, Papoea*! zich tbani onderworpen en
zeer vredelievend betoonden ;) , en de Wandessiërs zelfs
verzochten aan de expeditie deel te nemen , als eene welkome
gelegenheid om met de lieden van Wandammen af te
rekenen, die slechts door overmacht hen vaak gedwongen
hadden tot. rooftochten tegen stammen met wie zij steeds
bevriend waren geweest. Den 25aten December werd door
de prauwenvloot en den volgenden dag door de stoom•obepen Wandeeai (sedert korten tijd de standplaats van
een der zendelingleeraren) verlaten en koers gezet nnar
do schuldige, kiimpongs in het zuidoosten en zuiden der
Wandammen-baai , waar de stammen van Wandammen
en Wanropen gevestigd zijn. Vooraf waren aan de hulptroepen , voornamelijk aan de Alfoeren , een honderdtal voor-

laadgeweren verstrekt. Toen de vereeoigde macht zich ter

In Juli 1889 hadden ten gevolge van hevige regens op
twee der eigenlijke Ambonscho eilanden, namelijk op
Haroekoe en Saparoea , aardverschuivingen plaats , waardoor
op het laatstgenoemde vier doessons tot aan de kruinen
der daarop aanwezige kruidnagel" e:i andere boomen bedolven geraakten.

hoogte bevond van de kampong Samabowi (zuidwaarts
van de aan de oostzijde der baai gelegen bevriende kampong Miee), waar zich echter niemand vertoonde , wierpen
de Java en de Havik eenige granaten, waarna, overeenkomstig de gemaakte afspraken, de kleinste helft der
hulptroepen aan wal werd gezonden , terwijl de andere helft
doorging om op een zuidelijker punt, bij de kampong
Rasiei, te landen, en zoo den vijand te kunnen insluiten.
§ 18. Ternate.
De stoomschepen namen stelling balverweg tusschen de
Tusschen het Gouvernement en de sultans van Ternate en beide landingspunten , om — bijaldien dit nuttig zou blijTidore (bet bestuur over het sultanaat Batjan is, zooals reeds ken — eene hmdingsdi visie af te zenden. Dit bleek echter
op blz. 21 van het vorig verslag is vermeld, voorloopig opge- doelloos, daar de hulptroepen, in strijd met de ontvangen
dragen aan den controleur, bijgestaan dooreene commissie bevelen , zich slechts langs het strand bewogen hadden ,
van drie rijksgrooten) bleef eene gewenschte verstandhouding waardoor de kans van insluiting mislukt was. Tot eene
heerschen. Met beide leenvorsten werden in 1889 supple- vervolging van de gevluchte Papoea's dieper landwaarts in
toire contracten gesloten, ten dool hebbende de overdracht waren zij niet te bewegen , weshalve den vijand slechts
aan het Gouvernement van de rechtsmacht over hunne nadeel werd toegebracht door het vernielen van zijne
onderdanen bijaldien deze zich mochten schuldig maken woningen en klapperboomen.
hetzij aan beschadiging van telegraafverbindingen , hetzij aan
Des anderen daags waagden zich echter een 20-tal prauin- of uitvoer van vuurwapenen en munitie, niet gedekt wen van Wandammen en Wanropen buiten de oostelijke
door eene schriftelijke
vergunning van het hoofd van ge- monding der Woisimi-rivier (bezuiden Rasiei). Een deel der
westelijk bestuur. 1)
prauwen van Halmaheira werd tegen hen afgezonden, doch
Op Nieuw-Guinea's noordkust, waar roof- en sreltochten liet den vijand ongemoeid toen hij binnen de riviermonding
niet zeldzaam zijn, werd in December/Januari jl. aan terugtrok. Nu vereenigde de geheele expeditionnaire macht
eenige te dier zake schuldige stammen aan de Wandammen- zich vdór de delta der Woisimi, en werden door de praubaai (in het westelijk deel der Geelvink-baai), op machtiging wen der radja's van Waigeoe en Salawatti en der Papoea's
van de Indische Regeering, eene bestraffing toegediend door van Doreh, gesteund door drie gewa; ende sloepen van de
eene uit inlan ische hulptroepen bestaande expeditie , ge- Jata en één van de Havik , onder bevel van den luitenantsteund door het oorlogsstoomschip Jata en bet gouverne- ter-zee 1ste klasse W. A. PALM , van 27 tot 31 December
mentsstoomschip Havik , aan boord van welk laatste de twee tochten de rivier op ondernomen. Op den eersten tocht
resident zich bevond met den kapitein-luitenant van Tidore werden de westelijke en de oostelijke delta-armen der Woisimi
en nog twee andere Tidoreesche prinsen. Niet slechts de onderzocht, waar drie blijkbaar pas verlaten kampongs
gepleegde euveldaden . waardoor die stammen de schrik werden aangetroffen en vernield , zonder andere ontmoeting
waren van hunne te Doreh en omstreken gevestigde na- dan dat bij de terugvaart eenige pijlen uit het struikgewas
buren , hadden dit bestraffend optreden uitgelokt, maar op de onzen afgeschoten werden , echter zonder iemand
ook de onbehoorlijke bejegening die de resident in Juli/ te treffen. Een paar kartetsen en een salvo uit de geweren
Augustus 1889 van hen had ondervonden toen hij, ver- werden den onzichtbaren vijand nagezonden. De tweede
gezeld van twee gevolmachtigden van den sultan van tocht strekte zich iets verder uit, namelijk tot de bij den
Tidore, naar de gegrondheid der tegen de Papoea's van hoofdstroom der Woisimi-rivier gelegen kampong Tandia.
de Wandammen-baai ingebrachte klachten onderzoek kwam
doen. Bedoelde inlandsche macht. die eerst op 23 December Was hier bij het bezoek van een vorigen resident (zie het
te Doreh bijeenverzameld was, bestond voornamelijk uit verslag van 1888 blz. 22) de gezindheid der bevolking
Alfoeren van Tidoreesch Halmaheira en verder uit lieden niet ongunstig bevonden , sedert de Papoea's van Wanvan Salawatti, Waigeoe en Gebeh, waarbij zich te Doreh danimen zijdelings de schuld waren geworden van den
aansloten Papoea's van Doreh , Mansinam , Wandessi en in September 1888 in het Arfoe-gebergte op drie inAmberpon , z^odat de geheele prauwenflottielje, die ver- landache jagers van een handelaar te Ternatt (zie vorig
gezekl werd door de radja's van Waigeoe en Salawatti, en verslag blz. 21) gepleegden moord, hadden lieden van
waarvan de leiding werd opgedragen aan den (Europeeschen) Tandia den overmoed gehad de bestraffing die hun te
posthouder van Patani (Halmaheira), bestond uit 55 prauwen wachten stond te willen tarten door aan den resident te
met 1527 manschappen. Ofschoon bij de vorige komst van Ternate, ten teeken van oorlogsverklaring hunnerzijds,
den resident de houding die de Wandessiërs (aan de west- eenige (bamboe) lansen te doen toekomen. De Papoea's van
zijde van de Wandammen-baai) hadden aangenomen , en Tandia waren echter, toen de gewapende sloepen en een
eveneens die van de bewoners van Ansoes (een eilandje be- deel der hulptroepen er aankwamen, gevlucht met medenoorden de Geelvink-baai), te wenschen had overgelaten, neming van hunne prauwen , zoodat de onzen zich ook
behoefde op beide plaatsen geen tuchtiging plaats te hier slechts konden bepalen tot het vernielen van de aanwezige woningen. Terwijl de Woisimi-rivier werd doorzocht, trachtte de re-ident de beschikbaar gebleven Alfoer*
sche hulptroepen te overreden om alsnog den gevluchteu
') Daar in de gebiedsomschrijving van het sultanaat Ternate,
bchoorende bji art. 2 van bet laatstelyk met dat r(jk gesloten nieuwe vijand in het terrein achter de vernielde Wandammeucontract dd. 30 Oetober 1880, verzuimd was melding te maken van
de langs Halmaheira's westkust gelegen Kajoa-eilandon, op welke
groep echter wel gedoeld wordt in art. 27 van gemeld contract, werd
by een door den resident en liet rijksbestuur onderteekend en bezegeld proces-verbaal dd. 5 Juli 188'J alsnog uitdrukkelijk verklaard
dat de genoemde eilanden tot het sultanaat van Ternate bi hooren.
Van dit proces-verbaal werd aanteekening gehouden bij gouvernementsbesluit dd. 8 Augustus 1889 n". 8.

-) Naar Ansoes begaf de resident zich alleen met de Havik, en
wel tjjdens zijn gedwongen oponthoud te Doreh, waar de prauwenvloot eerst verscheidene dagen later zich verzameld had dan was
afgesproken , een gevolg van vertraging der reis door ruw weder.
De op Ansoes goed bekende gezagvoerder van het handelsstoomschip
Cnredo had trouwens eene vredelievende oplossing van zaken aldaar
reeds grooteudeels voorbereid.
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kampongt op te sporen. Nie1 /.onder moeite gelukte bet,
met eenige gewapende dwangarbeiders aan do sjjits, de
lieden liet boseli in te krijgen, maar reeds binnen een p a u

>iren waren de uitgezondenen weder terug. Vier dagen
later (1 Januari) werden de hulptroepen voor hetzelfde doel
nogmaals tan wal gezonden, thans echter de lieden van
W a i g e o e , Salawatti en Gebeh , die diiartoe voorzien waren
van de aan de Ali'oeren ontnomen geweren. Van 's morgens
vroeg tot in den namiddag werd liet vijandelijk terrein in
alle richtingen doorkruist, doe!i eveneens/.onder resultaat,
niettegenstaande thans de tocht zich uitstrekte tot aan den
voet van het Wondiwoi-gehergte. De Wa:.dammen-bevol-

kirg bleek namelijk de wijk te hebben genomen diep landwaarts in en was in net met zware bossch n bedekt berg»
achtig terrein niet te achterhalen. Echter vernam men dat

eeu deel der Wandaminen-Papoea'a was gevlucht naar de
eenige uren stoomens verder gelegen kampong Mawoi (aan
don oostelij ken ingang der Wandammen-baai), en zich daar
versterkt ha i. In de huop den vijand althans op dit punt
te zullen ontmoeten, begaf zich in den morgen van 2
Januari de geheele expeditionmdre macht, naar .Mawoi.
Onderweg werden de bevriende kampongs Miee (waar bet
in 1875 opgerichte wapenbord zicli nog bevond) en Wassior
aangedaan , ten einde de hoofden dier kampongs en eeu
gids aan boord te nemen. Spoedig daarna ankerde men
voor Mawoi. Ook hier bad de vijand, hoewel maatregelen
van tegen weer bleken geuomen te zijn, de komst der
expeditie niet durven afwachten. Immers toen de landingsdivisie en een deel der hulptroepen de een kwartier gaans
landwaarts in gelegi D kampong bereikten , was nergens
een vijand te zien , zoodat slechts overbleef de verlaten
kampong te vernielen. Daar de tuchtiging biermede als
geëindigd kon worden beschouwd, werd door de expeditionnaire macht de terugtocht naar Doreh aangenomen. Aan
de hoofden van "Wassior en Miee, waarvan de eerste zeer
bevriend was met den op het eiland Rhoon gevestigden
zendelbigleeraar, werd opgedragen o m . zoolra de lieden
van Wandammen weder naar hunne kampongs zouden
zijn teruggekeerd , dezen te bezoeken en hun dan voor te
houden d a t , wanneer zij eene herhaling van de tuchtiging
wenschten te ontgaan , zij zich op een der zendingspo>ter.

moesten aan melden en aldaar, door tusacbenkomst van den
sendelingleeraar, hunne onderwerping aan het Gouvernement aanbieden. ') Te Wandessi, waar de stoomschepen
op de terugreis zich ophielden , werd vernomen dat de vijand ,
ofschoon voor de onzen onzichtbaar geweest, toch enkele
dooden eu gewonden ha i bekomen eu door do vernieling
zijner woonplaatsen over 't geheel zeer ontmoedigd was.
DÓ resi Jent begaf zich ook miar bet eilan 1 Rhoon en hield

zoowel daar als te Wandessi eene vergadering met de hoofden

[Nedori. (0(Mt-J indië.J
tociit geheel door liet binnenland te ondernemen

Van het

tuchtigen der Arfbe-Papoea's werd dus voorloopur afgezien.
De achtereenvolgens op 7 , 8 en 9 Januari te Doreh nan-

gekomen hulptroepen, die slechts 2 man badden verloren
(een vermisten Papoea van Doreh en een aan koortsen beZWeken inwoner VHD Vv'aigeoe), werden alsntl ontbonden
en naar huis gezonden, na vooraf van den noodigen leeftocht voor de verdere terugreis te zijn voorzien. Tot geruststelling van de bevolking liet de resident ook opde/.ende-

lingsstandplaatsen Doreh en Mansinam eenige geweren met
munitie achter (in 't geheel 15 stuks). Den 12den Januari
stoomden de Java en de Havik naar Ternnte, de eerste
rechtstreeks, de andere vit Salawatti, P a t a n i . Batjan en
Tidore.
Spoediger nog dan verwacht werd. openbaarde zich de
goede uitwerking van de boven omschreven verrichtingen
in de Wandammen-baai. Reeds in den loop van Januari
kwamen namelijk de hoofden der vernielde kampongs zich
te Rhoon aanmelden om , in opvolging van den door den
resident gestelden ei.-eh , aan den zendelingleeraar ter plaatse
te betuigen dat zij zich aan het Gouvernement en aan
den sultan van Tidore onderwierpen. Ook op eenige der
andere sendingsposten werd van lieden uit de getuchtigde
streek vernomen dat zij zich overwonnen gevoelden en in
den vervolge zich rustig wilden gedragen.
In verband met berichten omtrent aanrandingen van
vaartuigen door kustbewoners van Nieuw-Guinea is in
.Mei jl. besloten om zoowel bet oorlogsstonmschip Java als
liet gouvernementsstoomschip Raaf van Soerabaija Cwaar
beide bodems voorzieningen hadden ondergaan) naar NieuwGhiinea te doen vertrekken. Na afloop van het omtrent de
juistheid van deze berichten in te stellen onderzoek en
c. q. van de bestraffing der schuldigen , zal de Raaf nog
eenigen tijd blijven ter beschikking van den resident, ten
einde dezan in de gelegenheid te stellen om , vergezeld
zoo noodig van een detachement militairen, zoowel de
Arfoesche aangelegenbeden tot oplossing te brengen als
om nog persoonlijk de in onderwerping gekomen Papoeasche
hoofden aan de Wandammen-baai over de nakoming van
de afgelegde beloften te onderhouden.
Op Hülmabeira en in r e overige ge leelten der residentie
Ternate badden de zaken haar gewoon beloop. Toen in
October 1889 de Java o. a. enkele plaatsen op de Soelaen Bangaai-eilanden , zoomede Sakita (de hoofdplaats van
het rijk Tomboekoe op de Oostkust van Celebes) aandeed
en daar met de inlandsche hoofden bezoeken wisselde,
viel er n i e s omtrent rustverstoringen te rapporteeren. Voor
zooveel men kon te weten komen , was er op het gebied
van zejroof of slavenhandel in de laatste jaren mets bijzonders voorgevallen.
In de streken van dit gewest waar de Christelijke propagauda werkzaam is , werden in 1889, naar bericht w o r d t ,
weder eenige bekeerlingen gemaakt. Inzonderheid was dit
het geval onder de werklieden der Batjan-maatschappij.
Het Mohammedanisme breidde zich niet merkbaar uit.
Veelal echter gaan Aifoersche vrouwen tot den Islam over
wanneer zij huwen met Mohammedanen.
Op Ilalmaheira en Batjan viel de rijstoogst vrij gunstig
uit. Over het algemeen wordt echter niet veel werk van
den landbouw gemaakt.
Ter hoofdplaats Ternate was de hun lel eenigszins gedrukt,
hoofdzakelijk ten gevolge van de lage prijzen van verschiU
lende uit Nieuw-Guinea aangebrachte uoschproducten. Op
Batjan nam bet vert'er toe.
Van epidemische ziekten bleef het gewest gespaard.

en de bevolking. Overeenkomstig bet in die vergaderingen I
gedaan verzoek liet bij op elke dier plaatsen ouder de hoede
van den zendeling'eeraar tot na !er order een tiental geweren met munitie achter, tot zelfverdediging van de bevolking
en onder voorwaarde dat van dia wapens niet dan in de
uiterste noodzakelijkheid zou mogen worden srebruik g c inaakt. Den 7Jen Januari was de resident te Doreh t e r u g ,
waar toen ook (ie Java was aangekomen, die te Wandessi
vertoefd had totdat al de prauwen der hulptroepen die
plaats waren vooroijgetrokken. In afwachting dat de
prauwi nfl.ttie.je Uoreh bad bereikt, begaf de resi icut
zich nog naar bet de.btbij gelegen Andai, mede de standplaats van een sendelingleeraar. Ook hier was de bevolking
rustig en niet bevreesd voor aan vellen van de zijde der
getuchtigde of met dezon bevriende stammen.
Nu bleef nog over af te rekenen met de bewoi ers van
bet Arfoe-gebergte (m bet binnenland westelijk van Doreh),
§ 19. Timor eu onderhoorigheden.
d i e , zooali hooger gezegd, iu 1888drie Ternatanen hadden
vermoord. Daarvoor was echter het jaargetijde te orgunstig.
Bleef op Timor de bestaande goede verstandhouding met
Het werd niet mogelijk geacht het Arfoe gebergte te be- de binnen ons rechtstreeksch gebied of in de nabijheid
reiken , hetzij men den kortsteu wesr nam , door bij Pravi daarvan gevestigde hoofden onveranderd , voor de eerbie(Kleine Geelvink-baai) op de noordkust te landen , betzij diging van ons gezag in andere gedeelten van het eiland
men den omweg koos door, van Doreh of Andai uit, den was het niet zonder belang dat eenige sedert jaren als
overmoedig bekende hoofden in het binnenland, met namen
de boofdfettor van Molloh met zijne twee onderfettors , zoo') Zooala men weet, wordt het Nederlandsen gezag op Nieuw- mede de radja van Manoebait, in November 1889 er toe
Guinea niet door een bestuursambtenaar vertegenwoordigd. De I gebracht werden om naar de hoofdplaats Koepang ep te
vraag of daartoe niet zou behooren te worden overgegaan, is in de I komen om openlijk zich te verootmoedigen. In eene voor
tantes helft van 1889 dezerzijds bë den (Jouvenieur-Oeneraal aau- |
bangig gemaakt. Volgens berichten van April jl. was ter zake met i hen indrukwekkende vergadering, welke bijgewoond werd
den resident in overleg getreden, wiens advies nog werd ingewacht. ! door de ter plaatse aanwezige officieren en ambtenaren,

Bijlage C.
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de voornaamste ingezetenen en de radja's en fettors uit ]
den omtrek, vroegen zij den resident vergiffenis voor de ;
meermalen door hen aangenomen ongepaste boudiog en
voor de herhaaldelijk door hunne onderdanen ondernomen
strooptochten binnen het gouvernementsgebied. Heels vooraf
waren een löO-tal geroofde paarden door hen t e r u g g e - i
geven. De resident liet h u u verstaanbaar maken hoe straf- |
schuldig zij zich vroeger gedragen hadden en dat zij, al- j
vorens vergiffenis te erlangen , alsnog eene geldboete had- I
den af te dragen Nadat aan dezen eisch, nog staande de ;
vergadering, was voldaan , verklaarde de resident hunne j
onderwerping aan te nemen , ten blijke waarvan al dadelijk
werd opgeheven de in 't vorig verslag (blz. 24) bedoelde i
dwangmaatregel betreffende de afsluiting der naar Manoebait ;
en van daar naar Alolloh leidende wegen. Om de rooverijen
te bemoeilijken , die naar het gouvernementsgebied ondernomen werden door lieden van Amanoebang, liet het
bestuur in 1889 eene tot dusver aan alle toezicht onttrokken j
bergkloof versperren, waardoor de Amanoebangers zich '
genoopt zagen voortaan uitsluitend van den bestaanden I
grooten weg gebruik te maken.
In het najaar van 1889 was de resident in de gelegenheid
een bloedigen krijg te voorkomen tusschen de landschappen
Klein-Sonnebait en Amabi. Door een hoofd van laatstge- !
meld landschap was namelijk de bij zijne onderhoorigen |
zeer beminde bestuurder van Klein-Sonnebait neergeschoten, j
Toen dit te Koepang bekend w e r d , zonü de resident den
hoofddjaksa met eeuig gevolg naar Amabi ten einde de j
daar met gewapend volk reeds aangekomen hoofden van ;
Klein-Sonnebait aan te zeggen dat het Gouvernement |
zich de zaak had aangetrokken en hare verdere behandeling zich voorbehield. Van weerszijden werd 's Gouverue- \
ments tusschenkomst geëerbiedigd; de lieden van Sonnebait j
onthielden zich van wraakneming en door de Heien van
Amabi werden de opgeëischte schuldigen aar. den hoofd- ;
djaksa uitgeleverd.
In het aan Portugeesch Timor grenzende berglandschap

Naititnoe vonden ernstige ongeregeldheden plaats, Te Wee
Sesoei aldaar werd namelijk de radja van het Portugeesche
landschap Fatoe Mea op zijn doortocht naar Atapoepoe,
waarheen hij zich ten handel begaf, door vier in het |
binnenland gevestigde Chineezen met behulp van eenige j
Timoreezen overvallen en van alles beroofd. Langs minnelijken weg geen voldoening kunnende krijgen, liet onze
nabuur eene in Naitimoe gelegen kampong in brand steken , j
waardoor de aldaar bewaarde rijkssieraden en andere kost- ;
baarhedeu van den radja van Naitimoe verloren g i n g e n , j
terwijl bij twaalf inwoners, die hem in handen vielen, ;
om het leven deed brengen. Volgens de in Midden-Timor
bestaande adat hebbeu de schuldige Chineezen zich daarop
aan den radja van Naitimoe overgegeven, door wien zij
thans als zijne slaven beschouwd en tegen weerwraak van
den Portugeescheu radja beschermd worden.
Onze bemoeiingen met hoofden en bevolking op Rotti
en Savoe leverden gedurende 1889 weinig meldenswaardigs i
op. Verhuizingen van eerstgemeld eiland naar Timor waren
weder niet zeldzaam. Terwijl sommigen hiertoe gebracht
worden door de onb.llijke bejegening die zij gezegd worden !
van hunne radja's te ondervinden , verlaten anderen hun
land om de straf voor bedreven euveldaden te ontgaan. In
het landschap Termanoe op Kotli maakten twee inboor* |
lingen zich schuldig aan opruiing en moord. <>p verzoek
van hunne hoofden werden hun de eilanden Solor en Allor
tot verblijfplaatsen aangewezen. De radja en de fettor van
R i n g g o u w , een ander Rottineesch landschap, die geene
gelegenheid lieten voorbijgaan om eene herhaaldelijk door
de gezamenlijke radja's en fettors van het eiland in hun
nadeel besliste grondquaestie op nieuw op te rakelen en
daardoor telkens tot spanning en ongeregeldheden a a n leiding gaven , werden , met goedvinden van de bevolking , !
door de gezamenlijke hoofden van Rotti uit hunne w a a r
digheid ontzet. Op Savoe deed zich het zeldzame feit voor '
dat een inwoner van het landschap Beha zijnen ra !ja lij
het bestuur durfde aanklagen. De man beschuldigde zijn
hoofd van wederrechtelijk een sawahveld aan hem te hebben ontnomen.
Op Soemba vertoonden de toestanden in 1889 over het
algemeen weinig verschil met die in vorige jaren. Tusschen
de verschillende radja's waren bloedige twisten weder niet
zeldzaam, en in velen daarvan speelde de beruchte radja
Handelingen der Staten-Generaal.
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van Lewa, met zijne berg-Endehneezen, eene hoofdrol. In
September bracht hij de handelaren, die naar Waingapoe
waren gekomen tot het opkoopen van paarden . in groote
moeilijkheid door aan een ieder. Soembanees of vreemdeling , het snijden van gras in zijn gebied te verbieden.
Het eiland Flores is in den laatsten tijd herhaaldelijk genoemd in verband zoowel met de wetenschappelijke onderzoekingen die aldaar vanwege het Koninklijk Nederlandsen
Aardrijkskundig Genootschap zijn ondernomen en reeds gedeeltehjk volbracht (verg. hoofdstuk K , afd. I I ) , als met de
vijandelijke bejegening die eene in December 1889 van
gouvemementswege naar de Aimere-baai (zuidkust van
het eiland) uitgezonden mijnbouwkundige expeditie Op
haren weg naar het binnenland moest ondervinden , waardoor , zooals reeds met een enkel woord in 't vt rig verslag
(blz. 257 noot 1) werd aangeteekeud , de onzen zich toen
in de uitvoering van het onderzoek verhinderd hebhen
gezien. Thans kan omtrent het gebeurde ') en omtrent
de bevolen hervatting van de expeditie het volgende worden
medegedeeld.
Gedurende de eerste dagen (10-14 December) van het
verblijf aan w a l , waar de onzen zich in verschillende
richtingen bewogen om een bruikbaren weg naar het binnenland te zoeken , werden met de weiuig talrijke inboorlingen vriendschappelijke aanrakingen verkregen, en ook
toen een geschikt punt om van daar het binnenland te
bereiken gevonden scheen en men langs den gekozen weg ,
na een marsen van tien uren , den 15den December den
bergrug Watoe Loko bereikte , waar de bewoners van de
nabij gelegen bergkampong Ekofeto hunne tuinen hebben ,
ontstond met de toegesnelde bewoners (Rokkaneezen) evenzeer eene goede verstandhouding , daar de lieden geschenken
en , voor eenige door hen aangebrachte vruchten , betaling
aannamen. Daar een tweetal lieden zich bereid verklaarden
de onzen overal heen te geleiden , bracht de expeditie ,
uit ongeveer 40 man Lestaande -), den nacht rustig door
te midden vau een 6 0 - t a l , volgens landsgebruik , met lans
en klewang of parang gewapende Rokkaneezen. Doch den
volgenden ochtend groeide het aantal dezer inboorlingen (bewoners van de kampongs Ekofeto en WoloWio) allengs aan
tot 120 a 150 m a n , d i e , op het oogenblik dat de tocht naar
eerstgenoemde kampong zou worden voortgezet, plotseling op
het reisgezelschap een verraderlijken aanval deden, waarbij
koelies, tolken en gidsen-zich ijlings uit de voeten maakten ,
hetgeen echter niet verhinderde dat aan twee hunner klewanghouwen werden toegebracht. De Rokkaneezen bekwamen echter één gesneuvelde (de aanvaller van den posthouder, die door
een der politieoppassers werd neergeschoten) en vier gewonden. De chef der expeditie, ofschoon aan nek en achterhoofd gewond, wist zijne aanvallers van zich af te houden
totdat de mede gewonde gezaghebber en eeupoliti
hem ter hulpe snelden. Op eenigen afstand bijgestaan door
het vuur van den posthouder en van het bij dezen verbleven gedeelte van de geweerdragenden der expeditie,
wist het drietal verdere aanvallen af te slaan, en zich

vervolgens mot den troep van den posthouder te vereenig
Al de medegebrachte goederen moesten echter verloren
worden gegeven. Na een overhaasten marsen ren4'/- UUT,
waarbij alleen terreinmoeilijkheden ondervonden wer

slaagde men er in het strand te bereiken, waar zich allengs
ook de koelies en overige volgelingen vervoegden, die dwars
door bosschen en alang-alang-velden hun we<- gezocht
hadden. Weinige uren later waren allen, op één vermisten
politieoppasser n a , door eene sloep van bet tijdelijk i
Aimere-baai geposteerde gouvernementsstoomschip Zw
afgehaald. Uitgenomen de koelies en volgelingen , die te
Eudeh en Solor werden ontscheept. was het overig personeel den 19den December te Koepang terug.
Tot de hervatting van het onderzoek , onder
') Het door den chef der expeditie daaromtrent uitgebracht verslag, tevens eenige aanteekeningen omtrent landen volk bevattende ,
is in z.yn geheel gedrukt als bijvoegsel tot de .lavasche Courant van
i Februari 1890.
") Aan den chef der expeditie (den mijningenieur ltte kla-ssê C.
J. VAN SCHELLE) waren toegevoegd de eiviele gezaghebber der
afdeeling Timor E. F. KLEIAK en de posthouder van Endeh F. A.
Bard MAN. Verder bestond de expeditie uit drie Bankaneezen voor
het booronderzoek . eenige gewapende politieoppasseri. een Endehneesch hoofd, zoomede eenige op Flores zeil (te Endeh) en op Solor
in dienst genomen tolken, gidsen en koelies.
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bedekking, is in Maart jl. door de Indische Regeering besloten. Het technisch gedeelte /.al in dezelfde handen
blijven, maar overigens is de samenstelling van het naar
Flores te dirigeeren personeel zoodanig geregeld dat een
incident als het ondervondene zich niet zal kunnen herbalen. Behalve op verschillende andere voorzorgen is
bij de organisatie van den tocht er op gerekend dat de
noodige militairen bij de hand zijn om, zoolang zulks
wenschelijk zal blijken, den mijningenieur en zijn personeel
te beveiligen en hun zooveel uoodig tegenover de bevolking
den sterken arm te leenen. Ook zou de resident, voor
zoolang de loop van zaken dit eischte, zich bij de expeditie
ophouden tot leiding van het politiek gedeelte. De militaire
macht toch zal tevens moeten dienen tot be.-traffing van
de schuldigen aan den aanslag op de vorige expeditie, üf
nu onder die bestraffing de tuchtiging der hooger genoemde
kampongs begrepen moet worden , scheen alleen ter plaatse
te kunnen worden uitgemaakt, waarom het oordeel daarover aan den resident is overgelaten. Allicht toch kan
blijken dat bij de Rokkaneezen, die tot een zeer primitieven
volksstam behooren, volstrekt geen sprake is van eene
gevestigde vijandelijke gezindheid. ')
In een ander gedeelte der zuidkust van Flores, namelijk in het gebied van Endeh, begon in Juli 1889 een
berucht hoofd, zekere BASANOBRI , weder woelingen te
veroorzaken. Met een 40-tal gewapende volgelingen begaf
hij zich naar de woning van den posthouder om aan
te dringen op teruggave van eene op last van dien ambtenaar door het inlandsch bestuur in beslag genomen
prauw, waarmede clandestien kruit was ingevoerd; doch
het aanwezen van eenige gewapende Boegineezen iu de
woning van den posthouder hield de kwaadwilligen van
gewelddadigheden terug. Kort daarop werd door de hoofden van Endeh aan BASAXOERI het verder verblijf aldaar
ontzegd en hem door het bestuur Koepang op Timor ais
verblijfplaats aangewezen. Dat in Endeh geen ongunstige
stemmiug bestaat, kan ook hieruit blijken dat de posthouder, toen hij zich in November 1889 , op uitnoodigiug
van een invloedrijk berghoofd , naar diens landschap begaf
tot bijwoning van een huwelijksfeest, aan de grens van
het landschap met veel eerbetoon ontvangen werd en er
ook overigens een feestelijk onthaal vond.
Uit het gebied van Larantoeka (Oost-Flores) zijn over
1889 geen bijzonderheden gemeld. In December 1888 werd
aldaar — zooals in 't vorig verslag is medegedeeld — door
eenige heethoofden een aanslag gepleegd op het leven van
den radja van Sickaeu een der Roomsch "katholieke geestelijken , in wiens gezelschap eerstgenoemde zich bevond.
De onderzoekingen, ingesteld naar de drijfveeren voor deze
euveldaad, gaven het gewestelijk bestuur aanleiding om
die drijfveeren voor een deel op rekening te stellen van
inmenging der missionarissen in de bestuurszaken. Hierover
werd door de Indische Regeering de aartsbisschop te Batavia
gehoord , die van zijne zijde klachten inbracht tegen bestuursambtenaren. Het ter zake door den resident uitgebracht naüer rapport i s , in verband met diens aftreden ,
door de Indische Regeering in advies gehouden , totdat de
nieuw opgetreden resident zal voldaan hebben aan de hem
in 't laatst van Februari jl. gedane opdracht om een zelfstandig onderzoek in te stellen naar de verhoudingen der
Roomsch-katholieke missie op Flores tot het gewestelijk
en plaatselijk bestuur van Timor en Larantoeka.
In het afgeloopen jaar mocht het den resident gelukken
eene sedert ettelijke jaren hangende zaak met het landschap
Kolano (op de oostkust van Allor) langs vredelievenden
weg tot een gewenscht einde te brengen. Zooals uit vorige
verslagen blijken kan (zie o. a. dat van 1880, blz. 25, en
dat van 1885, blz. 27), scheen de radja van Kolano zich
nog steeds niet te kunnen losmaken van zekere suprematie ,
die vanouds het op Timor's noordkust gelegen Portugeesche landschap Likoesan op Kolano placht uit te oefenen ,
eene betrekking welke echter verbroken was geworden
door ons verdrag met Portugal van 1859 (Indisch Staatsblad
1860 n°. 101), waarbij het geheel en onverdeeld bezit van
i) Terwjjl dit gedeelte van het verslag ter perse lag, werden eenige
voorloopige berichten ontvangen omtrent het aanvankelijk wedervaren
der omstreeks medio Mei op Flores aangekomen militaire macht. Die
berichten geven echter weinig uitzicht dat de Rokkaueezen tot vriendschappelijke aanrakingen gezind zullen zijn. Ook moet Ekofeto op
verderen afstand van het strand gelegen zjjn dan vermoed kon worden
en de weg daarheen voor den troep groote moeilijkbeden opleveren.

Allor aan Nederland is overgegaan. Bij een bezoek n u ,
in Mei 1889 door den resident met de Zwaluw aan Kolano
gebracht, vond hij er weder de Portugeesche vlag geheschen. Toevallig bevond zich ter plaatse ook de bestuurder en een onderhoofd van Likoesan, en deze aarzelden
niet om aan boord te verschijnen. Door den resident over
de zaak onderhouden , legden zij, in bijzijn van den ons
onderhoorigen radja, openlijk de erkentenis af dat Likoesan
geen aanspraken op Kolano meer kon doen gelden. Onze
radja durfde thans zich te verbinden de Portugeesche vlag
door de Nederlandsche te zullen vervangen , hetgeen nog
dienzelfden dag (11 Mei) met de noodige plechtigheid, in
tegenwoordigheid van eene groote menigte volks, op het
door den resident bepaalde uur plaats vond. Nazichovertuigd te hebben dat MAOE TOKK de vvettig gekozen radja

was en na hem zijne verplichtingen jegens hetGouvernement te hebben duidelijk gemaakt, ging de resident er den
volgenden dag toe over hem , als radja van Kolano , onder
nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal (die
sedert verleend is), in zijne waardigheid te beëedigen en
te bevestigen , ten blijke waarvan hem eene akte van aanstelling en een waardigheidsstok met gouden knop werden
uitgereikt. Het op Allor's zuidkust gelegen landschap
Erana , welks radja indertijd mede geaarzeld had de Portugeesche vlag neder te balen , kon door de gesteldheid
der zee op deze reis niet worden aangedaan, maar bij het
voorbijstoomen kon de resident zich vergewissen dat er
de Nederlandsche driekleur woei.
Gedurende het daarvoor gunstige jaargetijde (April/October) werden ook in 1889 door een onzer oorlogsstoomschepen (ditmaal steeds door de Benkoelen) de wateren
tusschen Flores en Soemba herhaalde ma'en bezocht ter
wering van zeeroof en slavenhandel, waarbij verschillende
op die eilanden gelegen kustplaatsen werden aangedaan.
0 k strekten die kruistochten zich uit tot het eiland Soembawa
(gouvernement Celebes en enderhoorigheden) en tot de
wateren va:; Bali en Lombok. In het geheel werden 88
vaartuigen gevisiteerd, waarvan 65 onder Nederlandsche,
1 onder Fransche, 12 onder Lomboksche, 1 onder Balineesche eu 8 zonder vlag, terwijl 1 vaartuig eene onbekende
vlag voerde, welke bij onderzoek bleek door den radja van
Endeh (Flores) te zijn uitgereikt en in beslag werd genomen. Ofschoon de passen van verschillende dier vaartuigen niet geheel in orde werden bevonden, bestond er
toch nagenoeg nooit reden hen van slavenvervoer te verdenken. Slechts eene enkele maal rees het vermoeden dat
zich onder de passagiers eener van Endeh komende prauw
slaven bevonden, welk vermoeden echter niet tot zekerheid
is kunnen gebracht worden. Hoezeer, volgens de door den
commaudeerenden zeeofficier ingewonnen berichten, nog
op bijna al de Kleine Soenda-eilandeu slavenhandel onder
verschillenden vorm en in meerderen of minderen omvaug
gelreven wordt, althans op de plaatsen waar bestuurstoezicht ontbreekt, getuigt echter bedoelde commandant
dat, dank zij de kruistochten onzer oorlogsbodems, het
slavenvervoer over zee in de laatste jaren veel verminderd
is. Als voornaamste streken van uitvoer moeten nog altijd
beschouwd worden de r.oordwest- en noordkust van Soemba ,
de zuidkust van Flores en verder het tot het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden behoorende , onder den naam
van Mangerai bekende, westelijk deel van Flores. Sedert
't laatst van 18^9 is te Endeh (zuidkust van Flores),
waar eene geschikte ankerplaats wordt gevonden, eene
adviesboot der gouvernementsmarine gestationneerd om
zooveel mogelijk tegen uitvoer van slaven te waken. Doorgaans worden de slaven (veelal kinderen van 6 a 12 jaren)
op de westkust van Soembawa of op de daartegenover
liggende oostkust van Lombok van de hand gezet. Opverscheidene onderzochte vaartuigen werd buskruit in grootere of kleinere boeveelheid aangetroffen, veelal door een pas gedekt.
Ten einde te Koepang aan den resident te worden overgeleverd, werd te Nangamessi (Soemba) in Mei 1889 een prauwvcerder aangehouden , die verdacht werd van medeplichtigheid aan een in 1888 gepleegden menschenroof, waarin
een wegens zijne euveldaden berucht Boegineesch handelaar,
LATONNA genaamd, de hand zou hebben gehad.
In die gedeelten van het gewest waar het Christendom
onder de inlanders meer of minder wortel geschoten heeft,
neemt het aantal bekeerlingen, zij het ook in geringe
mate, steeds toe. In de over 1889 ontvangen bestuursberichten komen te dien aanzien geen andere bijzonderheden
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voor dan dat de sedert Maart vau dat jaar te Laoera op
Soemba gevestigde Roomsch-katholieke missionaris reeds
spoedig op vrij bevredigende uitkomsten van zijn zendingsarbeid kon wijzen.
Op den algemeenen gezondheidstoestand in het gewest
viel gedurende 1889 niet te roemen. In vele streken
heerschten aanhoudend koortsen, terwijl de onderafdeeling
Endeh op Flores in Februari en Maart door cholera geteisterd werd. Ziekten onder het vee deden zich alleen voor
op liet eiland Rotti. Op Savoe was de sterfte onder de
paarden veel minder dan in de twee voorafgegane jaren,
hetgeen hieraan wordt toegeschreven dat er voor de beesten
meer voeder aanwezig was. Dit werd ook in de hand gewerkt door den uitvoer van eenige honderdtallen paarden.
In 1888 had de uitvoer van paarden geheel stilgestaan
ten gevolge van de vexatien van den radja van Seba
In den ongunstigen toestand van den handel kwam i
geen verbetering. Ofschoon de rijstoogst beneden het mid- j
delmatige bleef, was de bevolking van voedingsmiddelen
ruimschoots voorzien.
§ 20. Bali en Lombok.
In het ouder ons rechtstreeksch bestuur staande gedeelte
van Bali, de landschappen Boeleleng en Üjemurana , bleven
orde en rust ongestoord. Immigratie uit het vorstengebied
vond nog voortdurend plaats, doch vele personen, die,
tot nadeel voor de veiligheid ter hoofdplaats Boeleleng,
daar zonder voldoende middelen van bestaan rondzwierven ,
werden naar hun land teruggezonden.
De over het afgeloopen jaar ontvangen berichten ten
opzichte van de veiligheid van personen en goederen in
de genoemde gouvernementsafdeelingen waren niet ongunstig te noemen. Slechts eenmaal werden in het landschap Boeleleng personen, uit het rijkje Bangli afkomstig',
op den terugweg naar hunne dessa aangerand en van hunne
goederen beroofd. Ofschoon in veel mindere mate dan voorheen , behooren in het gouvernementsgebied, vooral waar dit
aan de zelfbesturende rijkjes grenst, veediefstallen nog altijd
tot de meest voorkomende misdrijven , hetgeen hoofdzakelijk
moet worden toegeschreven aan de weinige zorg, waarmede de Balinees zijn vee bewaakt.
De gezondheidstoestand liet over het algemeen weinig te
wenschen over. Ook de veestapel, die zich niet onbelangrijk
heeft vermeerderd, bleef van epidemische ziekten bevrijd.
Terwijl de handel van het gouvernementsgebied op
Singapore zich steeds in een tcenemenden bloei mocht
verheugen , gaat de handel vnn Boeleleng met de kustplaatsen op Oost-Java en Madura meer en meer achteruit,
hetgeen, gelijk reeds in het vorig verslag vermeld werd,
moet worden toegeschreven aan de maatregelen tot tegengang van den opium-sluikhandel ter zee.
Tengevolge van de gedeeltelijke mislukking van den
padioogst, veroorzaakt door de ongunstige weersgesteldheid
gedurende Mei en Juni 1889, was de uitvoer van rijst in
dat jaar van zeer geringe beteekenis. Ook de uitvoer van
runderen was belangrijk minder dan in 18S8.
De koffieaanplantingen , waaraan door de zware regens
in genoemde maanden mede veel schade werd toegebracht,
leverden geen betere uitkomsten op dan in de laatste jaren.
Toch bedroeg de uitvoer uit Boeleleng nog 45 000 pikols ,
waarvan ruim de helft uit het vorstengebied. Een slechte
invloed op de hoeveelheid en de hoedanigheid van het product
wordt uitgeoefend door het verspreid liggen der tuinen
in het gebergte, waardoor de bevolking, ten einde diefstal
te voorkomen , er toe gebracht wordt de vruchten meerendeels onrijp af te plukken.
Terwijl onze verhouding tot de verschillende Balische
rijkjes over het algemeen geen reden tot klagen opleverde ,
kwam in de gezindheid tusschen de vorsten onderling weinig
verandering ten goede. Bijzonderheden omtrent den gang
van zaken in deze rijken of rijkjes , met welks inwendig bestuur wij geen bemoeienis hebben, zijn niet vermeld. In
Mengoei liet de radja den hem afvallig geworden pembekel
van Kaba Kaba, die getracht had zich onder gezag te
stellen van den met Mengoei in onmin verkeerenden radja
van Tabanan, met eenige zijner familieleden; gevangen
nemen en dooden , welk lot ook den klyan van Kaba Kaba
trof. Het gevaar voor een opstand in Mengoei werd hierdoor bezworen.
Met de bestuurders van Lombok, namelijk met den

vorst en diens als mederegeerder en toekomstige opvolger
door de Kegeering erkenden jongsten (wettigen) zoon,
hadden in 1889 eenige rechtstreeksche aanrakingen plaats
als gevolg van de, krachtens liet bestaande contract van
1843, op hen rustende verplichting om telken driejaren een
gezantschap vau huldebetoon naar Batavia af te vaardigen.
Evenals laatstelijk in 1886 kweten zij zich ook in Juni
1889 van die verplichting , door de zending van drie rijksgrooten , die vooraf te Boeleleng hunne opwachting bij den
resident hadden gemaakt. Te Batavia werden de gezanten
in een plechtig gehoor bij den Gouverneur-Generaal toegelaten. Zoowel in het met hen gevoerde onderhoud als
in den hun ter hand gestelden brief ter beantwoording van
het door hen overgebracht schrijven der vorsten, werden
de gewone vormen in acht genomen Echter mocht niet
onopgemerkt worden gelaten — en omtrent dit punt werd
dan ook in be loeld antwoord eene terechtwijzing opgenomen — dat de vorsten zich in een kort te voren aan
den resident gerichten brief een minder passenden toon
hadden veroorloofd. De ontvangst van een weinige maauden later (in October) naar Lombok afgevaardigden gouvernementsambtenaar, die in last had den vorsten tegengeschenken aan te bieden, was daarentegen alleszins naar
behooren. Dien ambtenaar was tevens opgedragen te onderzoeken in hoever waarheid bevatte een door de nieuwsbladen versprei! bericht, volgens hetwelk in Augustus te
voren op de hoofdplaats van Lombok de Arabische handelaar
SAID ABDULLAH (de in vorige verslagen meermalen bedoelde
gunsteling aan het Lomboksche hof) vier zijner slaven
(waaronder twee vrouwen), die eene poging tot ontvluchting hadden gewaagd , met toestemming van des vorsten
oudsten (ouwettigen) zoon , die feitelijk het gezag voert,
op onmenschelijke wijze zou hebben doen ter dood brengen,
althans zóó zou hebben doen folteren dat zij den dood
gevonden hadden. In het door bedoelden ambtenaar met
den vorst over het gebeurde gevoerde onderhoud, waarbij
onder anderen 's vorsten beide zoons en SAID ABDULLAH
zelf tegenwoordig waren, ontkende de vorst de beweerde
wreedheden. Wel waren twee slaven wegens het misdrijf
van ontvluchting door den bevoegden Balischen rechter
ter dood veroordeeld en waren de door den vorst bekrachtigde doodvonnissen naar de Balische instellingen door de
straf met de kris ten uitvoer gelegd , doch de beide andere
personen waarvan het "bericht gewaagde, waren vrije
vrouwen die door de beide slaven bij hunne vlucht waren
medegevoerd. Deze vrouwen, die onschuldig waren bevonden, hadden slechts weinige dagen in hechtenis doorgebracht en waren toen op vrije voeten gesteld. Eene
pogiug om den vorst te overreden o;n de toepassing van
de doodstraf op minder folterende wijze te doen geschieden,
namelijk zooals dit plaats heeft (zie het verslag van 1887,
blz. 47) in de gouvernementsafdeelingen van Bali, waar
toch ook de bevolking in het genot van hare eigene rechtspleging is gelaten, vond weinig bijval; immers verklaarde
de vorst in geen geval te kunnen afwijken van hetgeen
ten aanzien van straffen in de Balische wetboeken is voorgeschreven. Tot de partij onder de machthebbenden in
Lombok die den invloed van SAID ABDULLAH op den reeds
bejaarden vorst, en evenzoo op diens oudsten zoon, met
leede oogen aanzien , moet ook de vermoedelijke troons-;
opvolger behooren , en daar dezen ook verschillende goede
eigenschappen worden toegeschreven, mag men zich vleien
dat eerst bij diens optreden als vorst (thans moet hij van
het hem reeds wettig toekomende medebeheer weinig gebruik maken) het oogenblik zal gekomen zijn om onzerzijds met meer vrucht te kunnen werkzaam zijn tot verbetering van de toestanden in Lombok.
Mededeelingen omtrent het door de marine gehouden
toezicht in de wateren van Bali en Lombok ter bestrijding
van den handel in — en het vervoer van — slaven vindt men
in de voorgaande paragraaf.
D.

Landmacht.

§ 1. Algemeen beheer.
De overgave van het legercommando door den luitenantgeneraal A. HAGA aan den luitenant-generaal T. J. A.
VAN ZIJLL DE JONG (zie vorig verslag blz. 25) had plaats

op den 13den Juli 1889.
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De ter aangehaalde plaatse besproken nieuwe organisatie
van het departement van oorlog (Indisch Staatsblad 1889
n". 144) trad op 1 October danrasnvolgen !e 'r.i werking.

van 118 man, tegen eene vermeerdering met 29 man.
Derhalve ging voor het personeel beneden den rang van
officier of dienstdoend officier de normale formatie in 1889
terug van 29 740 tot 29 C51 man.
§ 2. LtPtnit
itrijikraekUn,
üe tijdelijke afwijkingen van de normale formatie waren
in hoofdzaak dezelfde die voor 1888 reeds golden ; ook nu
Samcnstelluii/ tan het leper. Be verschillende wijziging
was de voornaamste wel de bestendiging van de machtiwelke gedurende 1889 bij de reeds in 't vorig verslag ver- ging om het leger tijdelijk te versterken met 2750 inlanmelde Koninklijke besluiten van 27 Januari en 15 Mei 1889 deri, waaronder hoogstens 700 Amboineezen '). In 't ge>
(Indisch Staatsblad n". 88 en 144) in de » normale'" for- beel mochten , volgens de slechts tijdelijk v,-iu kracht zijnde
matie van het leger gebracht zijn , hebben bet totaal der formatie-wijzigingen, de cijfers der normale formatie worofficieren doen klimmen van 1432 tot 1435 , of — met den overschreden met 3 officieren en 2861 onderofficieren
inbegrip van de 17 adjudanten-onderofficier die (bij de en minderen (uit. 1888 met 3 en 2695). Derhalve vorderde
artillerie) blijvend voor den officiersiienst zijn aangewezen — de bij het einde van 1889 geldende > tegenwoordige " forvan 1449 tot 1452. Méér werden opgenomen : 1 officier , matie 1435 officieren (daaronder 17 adjudanten-onderofficier
als gevolg van de reorganisatie der vroegere 11de afdeeling dienstdoende als tweede-luitenant) en 32 512 onderofficieren
van het departement van oorlog , 1 ten behoeve van den en minderen.
topographischen dienst en 3 voor de infanterie-scbietschool.
Eene specificatie voor elke der beide formatiën . wat de
Daarentegen werden 2 officieren uit de normale formatie officieren betreft met vermelding van rangen, wapens en
afgevoerd : 1 bij de infanterie , wegens opheffing: van het diensten, en wat de onderofficieren en minderen aangaat
detachement <>p bet eiland Onrust, en 1 bij het kader voor met vermelding van landaard , wapens en diensten , vindt
het militair huis van arrest te Samarang. Aan onderoffi- men in bijlage B hierachter , welk overzicht even uitvoerig
cieren en minderen brachten de aangehaalde Koninklijke vermeldt de op uit. 1889 aanwezige sterkte , waarover straks
besluiten, zoomede de jaarlijksche herziening van het cijfer meer. Hieronder laat men de hoofdcijfers van die bijlage
betredende het voor de militaire siekeninrichtingen benoo- volge:.. in vergelijking gebracht met de totalen bij het
digd personeel. gezamenlijk eene vermindering teweeg einde van 1888.

ONDEROFFICIEREN

OFFICIEBEN

(allen

peanen oi
met dezen
geWkg
dea). «)

O M . S C II R I J V I N G .

formatie . .
Op 31 December '„normale"
I „tegenwoordige" i iciteljjk
1888
\ geldende) formatie . .
telde de
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°»n^r

telde'dc

.

')

Ltegenwoordige", feitelijk

•?*»*•> «"*»«'
V sterkte

" '

Alzoo gedurende! „normale" formatie . .
1889 eene ver- „tegenwoordige" (feitelQk
meerdering of ver-j geldende) formatie . .
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)
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+
8
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gespcclllcoetae
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1466
1847

EN

(allen militairen: zie noot e).

1449

1452

f.normale" formatie . .
V

Euro-

Bovendien behoorden tot
het leger, maar iel,
i» Je formatie (en z(jn daarom
in de voorgaande kolommen vr.n dit overzicht niet
begrepen) eenige in bijlage

55
825

Amhoi-

Andere I

neexen. inlanders.
1 189

14 049

29 740

2182
1976

16080
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32 435
c) 33 109

1132

18 971

29 651

2182
1976

16 042
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—

89

22
453 i —

889
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Officieren.
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minderen.

199

842

218

400

19
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") Onder de oBJcieren sfln in deze kolom ook medegeteld de als zoodanig dienstdoende adjudanten-onderofficier, vier aantal zoowel
volgens de „normale" al> volgens de „tegenwoordig! "
lie in beide jaren 17 bedroeg.
Ii) Namelijk 1387 minieren (waaronder 48 gedetacheerd van het leger hier te lande) en 19 adjudanten-onderofficier dd. officier (waaronder 2 — bij de cavalerie — die Slechts tot wederopseggens ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
f) Bovendien werden op uit. 1S8S 606 plaatsen van in de formatie begrepen militairen door burgerpersonen vervuld, namelijk bij deu

bospitaakuensi. de militaire bureau en den topognpbiseben dienst

(Met het verder nog gebezigde civiel personeel ter vervulling van emplooien waarvoor du legerformatic bepaaldelijk met-militaim aauw j s t . wordt te dezer plaatse geen rekening gehouden: ook dit personeel vindt men echter gespecificeerd op blz. 7 van b[jlage B.)
tf) Iliei worden bedoeld, wat de officieren betref!: zij die zich met verlof buiten Nederlandsch-Inilië bevonden, die welke nonactief
waren ol voor memorie werden gevoerd . en de gedctaclieerden hier te lande (deze laatsten op uit. 1883 en 1889 achtereenvolgens ten
getale van 4.'i en 88) , — en wat de onderolficiereii en minderen aangaat: de voor memorie geroerden . de gedetineerde;! . de gestraften bij
de stralib taclieineiiteii, de militairen die bh de subsi-tcntonkatlers op seheepsgelegenheid naar Nederland wachtten en zij die hij het
suppletiedepét vertoefden in afwachting van indeeling.
e) Namelijk 1330 officieren (waaronder 35 gedetacheerd van het leger hier te lande) en 17 adjudanten-onderofficier dd. officier (waaronder 2 — bn de cavalerie — die slechts tot wederopseggens ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
/) Hovendien 629 burgerpersonen, in dienst ter vervanging van ontbrekende militairen (verg. noot r).
"•7 (.meieren en 2 | bij de artillerie blijvend voor den ofticiersdienst aangewezen) adjudanten-onderofficier.

Ten opzichte van de voltalligheid van het leger doet
bovenstaand overzicht zien (verg. de noten l en e) dat de

sterkte der in de formatie tellende officieren (zonder te rekenen de blijvend of tijdelijk voor den officiersdienst na:.ge-

!) Deze buitengewone uitbreiding is ook voor 1890 weder toegestaun. Verder is in 1890 nog besloten om tijdelijk ook boven de
formatie van het leger te voeren de in Bantam gedetacheerde eav.v
lerie (zie lager onder „Plemtttlffke inJeeting"), zoomede het in GrootAtjeh op te richten korps marechaussee te voet, bedoeld op blz. 5
hiervóór.
Nieuwe wijzigingen in de „normale" formatie zyn tot stand ge-

komen bij het in "t volgend verslag nader te bespreken Koninklijk
besluit dd'. 27 Maart 1890 n". 90 (Indisch Staatsblad n°. 104). Thans
zij slechts aangeteekend dat die wijzigiugen hoofdzakelijk beoogen:
verbeteringen in de organisatie van het korps genietroepen: vervanging van een aantal luitenants-kwartiermeestêr door militaire ambtenareii en adjudanten-onderoffieier-kwartiermeester: benevens vermeerdering van het aantal paardenartsen van 6 tot 8.

Bijlage C.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1890
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wezen adjudanten-on leroflicier) gedurende 1889 van 1387 I
Hoe in dit op/.icht de toestand was afzonderlijk bij de
tot 1330 terugging. De aanvulling woog niet op tegen de veldbataljons, de depötbataljons en deganusjmuwfanterie
verliezen die voorgoed of tijdelijk geleden werden (o. a. enz. , kan blijken uit do thans als bijlage (onder lit. C)
vertrokken er 43 officieren méér met verlof naar Europa bierachter afgedrukte statistiek , welke vroeger in den
dan er van daar terugkeerden en ook nam het getal gede- tekst was opgenomen. Deze statistiek, die zich ook tot
tacheerde officieren van het Nederlandsehe leger met 13 | andere wapens 7) en diensten uitstrekt, wijst tevens aan
af). Daar | 1 0 t jaar 1888 eindigde met een incompleet van ! hoeveel er van de voor werkelijken dienst geschikte» aan
48 offleieten en de Formatie in 1889 met 3 tffieieren werd J Europeanen en aan niet-Euroj,ea:.en beschikbaar bleven,
uitgebreid , was dus het incjinpleet op 31 December jl. i bedragende in totaal 25 535 (infanterie 20 159 en overige
geklommen tot 108 officieren, en wel bij de infanterie van gedeelten des legers 5376), zijnde ruim 77.8 pet. van de
9 tot 4 3 , bij den geneeskundigen dienst van 18 t >t 2 8 ' ) sterkte, terwijl dl', totaal op uit. 1888 bedroeg 25 575
00 bij de militaire administratie van 15 tot 24 3 ) ; terwijl i (infanterie 19 953 en overige gedeelten des legers 5622)
bij de artillerie een incompleet van 4 officieren ontstond 3) i of ruim 77.1 pet. van de toenmalige sterkte. Echter moet
(tegen een overcompleet van 6 op uit. 1888), doch het opgemerkt worden dat onder de voor werkelijken dienst
incompleet bij sommige andere wapens en diensten ver- g-schikten bij de infanterie in do bovenstaande opgaven
minderde van 12 tot 9 officieren 4 j .
ook medetellen vele reconvalescenten Tan berriberrï, die
Zooals bet overzicht verder doet zien, be I roeg de sterkte tijdelijk alleen voor zoogenaamde», beutingdienst geschikt
der in de formatie tellende onderofficieren en mindere militai- en daarom bij de garnizoenstroepen ingedeeld waren. Mag
ren op uit. 1888 33 169 , en op uit. 1889 32 787 man , alzoo men aannemen dat het aantal dezer niet volkomen valiede
een t e r u g g a n g met 382. (Het inlandsen gedeelte des legers infanteristen (die echter op de sterktestaten niet onder de
nam met453 man toe, doch bet Europeescb en bet Afrikaansch tijdelijk ongeschikten vermeld staan en wier aantal uit de
element namen te/.amen met835manaf) Niettemin bleef ook ' hier te lande voorhanden gegevens dan ook niet blijkt) in
nu hetsterkteeijfer, althans in totaal, de tijdelijk uitgebreide 1889 van minder beteekeuis is geworden '), uit de aanformatie i.og overtreffen, thans met 275 man (uit. 1888 met gehaalde bijlage C is te zien dat vooral bij de vel I bataljons
734 man), doch w.tt het Europeesch gedeelte des legers betreft de toestand z'cli in 1889 gunstiger voordeed dan in 1888;
deed de verhouding zich ongunstiger voor; terwijl op uit. immers het totaal der daarbij ingedeelden klom in 1889
1888 aan Europeanen (met inbegrip van de weinige no.r in van 10 345 tot 11241 man (aanwijzende een overcompleet
het leger dienende Afrikanen) een overcompleet bestond van van respectievelijk 69 en 965 man) en het, aantal marsch828 man , was dit uit. 1889 veranderd in een incompleet vaarligeii onder beu g i n g vooruit van 8759 tot 9 4 3 0 ,
van 62 man ; bovendien bestond e r , evenals op uit. 1888 , alzoo met 671 man (wel is waar 187 Europeanen en 1
een incompleet van 206 Amboineezen , doch anu andere Afrikaan minder, maar 137 Amboineezen en 722 andere
inlanders bleef men een overcompleet behouden , dat zelfs inlanders meer).
aangroeide van 112 tot 543 man. Lager vindt men voor
de verschillende landaarden de oorzaken van de toe- of
PlaatselijAe iuifiHMf. Een overzicht betreffende tie in
afneming der sterkte in bijzonderheden toegelicht.
elk militair oommaadament aanwezige troepensterkte bij
Bestund e r , gelijk gezegd, op uit. 188!) aan militairen het einde van 1 8 8 J , dat meer gegevens "bevat dan de
beneden den rang van officier in totaal een overcompleet vroeger in den tekst van dit hoofdstuk vermelde opgaven ,
van 275 man , alleen bij de infanterie (voor welk wapen is opgenomen in de reeds aangehaalde bijlage C (zie aldaar
de feitelijk geldende formatie, met inbegrip dus van de tabel II).
tijdelijk toegestane buitengewone legeruitbreiding met AmOmtrent veranderingen in de plaatselijke indeeling is nog
boineezeu en andere inlander.;, 25 232 man bedroeg) beliep het volgende te melden.
5
het overcompleet 1189 man ) , waartegenover lij de drie
Aan het korps eigenlijke geniefrOMM, buiten het in
andere wapens een incompleet bestond van 206 man (cav«- Atjeh gelegerde detachement bestaande uit den staf ea
lerie 4 0 , artillerie 145 en genie 21), en bij de verdere twee compagnieën , en tot dusver in garnizoen te Willem
diensten van 708 man (o. a. bij den hospitnaldienst 375 en 1 (2de militaire afdeeling van Java), werd bij gouverne~
bij bet subi ijverspersoneel 264) ' ) .
mentsbeslnit dd. 19 .Januari 1890 n°. 3 , in het belang
Het overcompleet bij de infanterie (ruim 4.7 pet. van van der. gezondheidstoestand, Jlalang (in de 3de militaire
het foroiatiecijfer) kwam zeer te sta e , omdat van de afdeeling van Java) als garnizoens] laats aangewezen , waar
aanwezige 26 421 infanteristen niet minder rlan 23 7 pet , het korps in Februari jl. het kort te voren gereed gekomen
namelijk 6262 ma::, tot de tijdelijk niet beschikbaren moesten nieuwe infanterie-kampement betrokken beeft, in welks nabüworden gerekend, die te verdeelen waren aldus: in zieken- heid zich tevens een geschikt oefeningsterrein bevindt. (In
inrichtingen opgenomen (daaronder ook de geSvacueerden) Augustus 1887 was reeds, me Ie om gezondheidsredenen , een
2828, ongeoefenden 1840, voor den velddk-nst ongeschtk- gedeelte van bet k o r p s , namelijk een luitenant en ongeveer
ten 6 5 8 , en om andere redenen tijdelijk niet beschik- 50 man , tijdelijk in garnizoen gelegd te Magelang , maar
baar 936.
deze maatregel bleek weinig resultaat op te leveren, zoo') Het aantal officieren van gezondheid (formatie 184) ging terug
van 175 tot 1C6, dat der militaire apothekers (formatie 43) van 35 Onder de in den tekst bedoelde 12 en I vacatures op uit. 1888
tot 3 3 , doch daarentegen werd liet kleine korps |iaardenartsen, en uit. 1889 telde er ook één bij den staf van den Gouverneurwaarin op uit. 1888 één vacature w a s , compleet. De toeneming Generaal , doch deze adjudants-plaats was op laatstgemelden datum
van het incompleet aan officieren van gezondheid was hoofdzakelijk : feitcljjk niet onbezet, daar ztf in den loop van 1889 weder door een
het gevolg hiervan dat van de tijdelijk l>y het leger aangestelde officier der marine werd ingenomen.
vreemde genecsheeren er 7 na bekomen eervol ontslag in 1889 den dienst j
5
) Aan Europeanen (waaronder ook de Afrikanen! waren oververlieten. Het aantal dezer tijdelijke pflcfaCT VW gesondheM, op
complect
597, aan niet-Aniboineesche inlanders 882 man , doch daaruit. 1887 en 1888 bedragen hebbende 28 en 11», was daardoor gedaald tot 12. De pliarmaeentische dienst telde , evenals op uit. 1888, tegenover stond een incompleet van 290 Amboineezen.
6
1 tijdelijk aangesteld apotheker (vreemdeling). Tegenover de 8
) lin den hospitauldienst en In t schiijvci-p<ifSOMSl was dit ineomofficiersplaatseu op uit. 1888 en de 10 op uit. 1889 die bn dezen
plret rieehts fictief, daar in plaats van de outbivkende M S M T M .
laatsti-n dunst onbezet waren , beschikte men echter op elk dier
burgerpersonen in dienst waren (op uit. 1889 respectievelijk 861 en
tijdstippen ov<-r ï.', gc&awitoecrde apotkefcwsbedlendes (onderatt- 274); verg. noot / ' o p de VQWtgSSndS blz., waar een getal van 029
Cieren). Verg. overigens noot 9 op de volgende bladzjjde.
burgerpersonen wordt genoemd omdat er bij het lithographisch BtsbUssement van het departement van oorlog te Batavia nog 4 voor militais
) Dit incompleet zal grootendeels verdwijnen nu in Maart jl. be- | ren bestemde betrekkingen door civiele personen m c d s s vervuld.
sloten is (zie de noot op de voorgaande blz.) oai een aantal plaatsen van j
7
) lig de cavalerie, artillerie en genie beliep het aantal tijdelijk
luitenant-kwartiermeester in 't vervolg te doen vervullen door militaire i
niet
beschikbare militairen beneden den rang van officier op uit.
ambtenaren en omlt roflicieren-kwartiermeester.
1889 respectieveiyk 18 , 22.40 en G.5 pet. van de sterkte.
3
) Bovendien waren op uit. 1889 bij het wapen onbezet 2 van de
8
) Blijkens Int vorig verslag iblz. 28) WM ia Februari 1888 be17 door adjudanten-onderofficier te vervullen oflicicrsplaatscn. Op | sloten om de Ainboiiieezeu die in dit geval verkeerden tijdelijk in
nlt. 1888 waren deze 17 plaatsen allen vervuld.
te deelen by het garnizocnsbataljon der 2de militaire afdeeling te
4
) O. a. b j de cavalerie van 5 tot 4. Feitelijk bestonden by dit \ Kedongkeho. In verband daarmede telde op uit. 1888 de garnizo. nsinfanterie 202 Amboineezen. Bij het einde van 1889 was echter
wapen twee vacatures minder, daar in beide jaren 2 adjudantenonderofficier tijdelijk den dienst van tweededuitenant verrichtten, j dit getal tot 12 verminderd.
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(I,i1 lic 1..cl 1 d"1 i c b e m e u t il) April

ook in de residentie Tapanoli (gouvernement Sumatra's
Westkust) een der garnizoenen, dat van Taroetoeng in
Bilindong, tijdelijk boven de normale sterkt:; opgevoerd.
Deze maatregel blijft mede nog voorloopig gehandhaafd
eii is. na afloop van de jongste militaire excursie inde
Tobtt-landen (/.ie bis. 8/9 hiervóór), voor zoolang bet noodig zal I lijken, in dier voege uitgebreid (gouvernementsbesluit dd. 22 November 1889 n°. 2:Jj dat de bezetting
van Turoetoeng nog niet 50 en die van Logoeboti (Toba)
met 25 infanteritten tijdelijk is vermeerderd. Deze 75
man werden allaar door de expeditionaire troepen achtergelaten. Het op blz. 9 biervóór bedoelde tijdelijk detachement te Boetar (Toba) werd op 10 Decem'oer 1889

18iS9 weer te W i l l e m I

was teruggekeerd.)
In de Podangsciie Beneden landen (gouvernement Sunuv
tm'i

Westkust)

werd

in

April j l

het g a r n i z o e n te Kan

(afdeeling Aije.- Bangiea en Buu) opgeheven o ging die
bezetting «ver n mr Loeb ie Bi kaping (m diezelfde afdeeling),
reeli i;: 188J (verg liet verslag van dat jaar blz. 23)oau
gentel l garnizoen als nieuwe standplaats aangewezen.
De in 't vorig verslag (blz. 28/29) bedoelde tij lelijke
opvoering van de organiek in de residentie Bantam gelegerde militaire uiacl t Mi' gnrnizoenscnmpagnie van Bantam ,
volgeni de formatie sterk 3 officieren en 100 onderofficieren
en minderen) blyft voorloopig oog bestendigd. De meer
benoodijrde infanten»». laatstelijk — in Octouer 1889 —
bepaald op 2 officieren en 90 onderofficieren en minderen ,
voor de lijdelijke vermeerdering van liet garnizoen ter
hoofdplaats Serang en voor de tijdelijke bezetting van
Tjilegon, is, zonder uitbreiding vun deformatie, ontleend
kunnen worden aan de infanteriekorpien in de Iste militaire

afdeeling

van

J a v a . Met de van

Weltevreden

naar

Serang gedetacheerde cavalerie (1 officier, 2(> onderoffi*
eieren en minderen en 23 troepeiipoai len) ia echter, bij
gouvernementsbe*luit dd. 31 Januari 1890 i°. 4 5 , de
formatie van liet r e g i m e n t tijdelijk u i t g e b r e i d ') , d a a r de

oefening en slagvaardigheid van het 3de veldeskodron,
waaraan m Maart 18>S!i be doeld detachement oiitleenil
was, niet toelieten een zoo belangrijk gedeelte langer
daarvan gescheiden te laten.
Blijkens liet vorig verslag was bij bet einde van 1888

ingetrokken.

in

AUIII-UAUII i ••n/i het korps
de actieve s t e r k t e v a n

officieren. De g e d u r e n d e 1889
b e t k o r p s officieren v o o r g e -

komen veranderingen, hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk,
wijzen in tott.nl een verlies aan van ' i l 7 , tegenover eene
aanwinst van 160 officieren , dus eene. vermindering Min
57 officieren. Bene specificatie der hierbedoelde verliezen')
en winsten vindt me i thans opgenomen in bijlage C , in
vergelijking gebracht niet de gelijksoortige cijfers over
de vier voorafgegane jaren. On Ier de 160 officieren die
in 1880 in do sterkte gebracht werden, waren 81 nieuw
«noemden en 1 die van het Në lérlandscbe bij bet it.dische leger werd overgeplantst. Deze 82 nieuw verkregen
Indische officieren waren over de verschillende wapens
en diensten verdeeld als volgt:

Aantal o 'Meieren gedurende 1889

in Indië
W APEN

OF D I E N S T V A K .

Afkomstig
van de
Militaire
school te
MeesterCornelis.

Cavalerie
Artillerie
Geneesofficieren van gezondheid. .
kundige 1
dienst S apothekers
Militaire administratie (kwartiermeesters)
Totalen

.

.

Opgeleid
bij de
korpsen
of elders.

10

V

n

Tl

V

in Nederland benoemd en in ndië in dienst
gesteld.

benoemd.

c)

2

n
n

n

n

n

Speciaal
opgeleid, u)

Opgeleid
bü de
korpsen
of bij het
instructiebataljon.

24
3
5
:i
12

10

8
o

50

Totaal.
Overgeplaatst van
het leger
hier
te lande.

14
b)

n

1

n
n
n

n
n
n

3
5

»i

5
19

48
4
7
3
12

n

ï

82

o) Van de in deze kolom vermelde officieren waren die van de infanterie , de cavalerie, de artillerie en de genie opgeleid aan de
Koninklijke Militaire Academie, die van den geneeskundigen dienst aan eene Nederlandsche universiteit, en wel de apothekers uitsluitend
aan die te l'trecht. (Wat het Maal der tot liet Indisch olticiciskorps behoorende officieren betreft die afkomstig waren van de Militaire
Academie, vindt men eene op 1 Juli 1889 afgesloten statistiek gedrukt als bjjlage der Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag
der Tweede Kamer betreft'.'ndc het wetsontwerp tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht hier te lande; zie de gedrukte
stukken der zitting 1889 — 1890 — 2 ? — n°. 8.)
Ii) Ook deze cavalerie-officier was afkomstig van de Koninklijke Militaire Academie.
r)

Magazijnmccsters (opgeleid bij het wapen).

Bij het einde van 1889 waren naar Indië op reis 13 TOOf
den Indischen dienst bestemde officieren (11 nieuw benoemden, 1 lij het Indische leger overgeplaatste officier
van het Nederlandsche leger en 1 officier van laatafgemeld
leger, aangewezen om in Indië gedetacheerd te worden),
terwijl beschikbaar waren om desnoods aanstonds te worden
uitgezonden 38 officieren (37 nieuw benoemden en 1 van
het Nederlandsche bij bet Indische leger gedetacheerde).
Bedoelde 51 officieren — (5 meer dan naar Indie"onderweg
of bier te lande ter uitzending beschikbaar waren op uit.
1888 — waren, naar de verschillende wapens of diensten,
verdeeld als volgt: infanterie 3 1 , cavalerie 1, artillerie4,
') Evenwel, met het oog op liet incompleet aan cavalcrie-otfivicren,
niet met den officier, maar in stede daarvan met een adjudantonderofficier dienstdoend officier. Deze laatste werd bestemd om bjj
een der veldeskadrons te worden ingedeeld . waardoor toch voor
Serang een officier kon blijven aangewezen.

genie 4 , officieren van gezondheid (i *), apothekers 1 3)
en kwartiermeesters 4. Hierbij zijn weder niet gerekend
die reeds benoemde artillcrie- en genie.-officieren , welke
te Breda of te Delft nog «en applicatie-cursus volgden,
ditmaal 8 der artillerie en 4 der genie die de lessen
volgden aan de 1ste afdeeling der krijgsschool '), e;. 4
') Van de met verlof buiten Nedcrlandsch-Imlië aanwezige , dus
niet tot de actieve Merkte behoorende, officieren ontvielen er, voor
zooveel die nnitatiën gedurende 1889 in Indië bekend werden, 18,
namelijk 0 door overlijden, 11 door pensionneering en 1 door eervol

ontslag (zonder pensioen).

3
) In de eerste helft van 1890 z.jjn reeds benoemd geworden 10 of(icieren van gezondheid en .'S militaire apothekers, en is bovendien
aan 2 officieren van gezondheid van het Nederlandsche leger toegestaan om bij het Indische gedetacheerd te worden.

*) Over de 2de afdeeling der krijgsschool zie men lager de
rubriek „MUUair Miliiiij$**.
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der artillerie die gedetacheerd waren bij den artillcrieconstructiewinkal of de pyrotechniacbe werkplaats te Delft.
Wat betreft liet aamal op uit. 188'J hier te lande voor
Aantal cadetten op alt. 1889 i'oor den Indisehen dienst in

0]ilei-

ding by de Koninklijke Militaire Acadeuiu te Bredr .

n

[Nederl. (Oost-) |i iC.J
dan Indisehen dienst in opleiding zijnde ii.ni 1 lande < IIÏeieren (buiten die welke men uit de gelederen hoopte te
verkrijgen) ') vindt men opgaven in lie* volgende overzicht.
Aantal aspiranten officier 0]
digen dienst in opleid, u;

1

Aan-

In-

Cava-

Artil-

fanteric.

lerie.

lerie.

Te

Orale.

STUDIEJAAR.

staande
BuinuHTiaaRiii 0 l ! i ,,,,,,
TE

lanen.

!.'e/.OlHt-

heid.
2,

5

a

B

36

25

n

B

4

M

29

4

4

3

40

....

28

4

8

8

38

Totalen . . .

105

13

15

15

148

Totalen . . .

i) 111

Bij liet einde van 1888
waren de cijfers. .

103

15

18

17

153

«Ü het einde van 1888
«aren de cijfers .

124

Ade studiejaar

2de studiejaar
1ste studiejaar

olt

1H89 voor den Indlachon gcni cskun-

Utrecht

Amsterdam

Aanstaamlc
militaire

AAjutnancaia.

apothekeri.

35

"

26

7

16

n

34

n

"1 Van deze 11l ttudenten bezaten erop u't. 1889
58 liet radicaal om het wtaexamen af te leggen , studec rden 51 voor l;et doc-

tora.nl examen In dcmcdiett>

'<)

V

10

Ben ol' voor het theoretisch

geneeskundig examen en
hadden de 2 overigen nog
slechts het eerste natnorknndig «i het daarmede gelijk te stellen academisch
examen achter den rog.
b) Hiervan in het 5de
studiejaar 1 , In het 1de

mede 1, in het 8de 2, in
het 2de 1 , en is liet 1ste 2.

Ten behoeve van den [ndiachen dienst zijn voor 1890
opengesteld :
Lij de Koninklijke Militaire Academie 32 plaatsen (i'>fanterie 2 2 . cavalerie 3 , artillerie 4 en genie 3 ) ;
ter opleiding lot officier van gezondheid bij eene Neder*
landsche universiteit 10 plaatsen, en
ter opleiding tot militair apotheker (uitsluitend bij 's Rijks
universiteit te Utrecht) 2 plaatsen. Voor deze laatste
opleiding is thans ook , evenals reeds verleden jaar voor
de opleiding van militaire artsen , niet het oog op de voor
het Gouvernement gunstige verhouding tusschen vraag
en aanbod, het daaraan verbonden gouver:ie:nents-subsidie
verminderd. Ingevolge Koninklijk besluit dd. 16 December
1889 n°. 2:5 /.uilen namelijk. de na 1 Januari 1890 voor
den pharmaceutischen dienst in opleiding te nemen persoiiPii, in stede van f 6000, slechtd f 5100 als bijdrage in
de kosten hunner studiën oatvangen.
Voorziening in de behoeft: aan militairen beneden de/i
rang van officier *). W a t bet Europeescb gedeelte dei l a g e n
betreft (daaronder ook gereken 1 nog eer.ige tientallen Afrikanen) waren in 1889 de verliezen aan onderofficieren en
minderen grooter en de winsten kleiner dan in 1888,
hoofdzakelijk doordien er van deze landaarden le'52 man
met paspoort of gagement den dienst v r l i e t e n , tegen
1342 in 1888, terwijl de suppletie uit Nederland nog
niet het •ƒ, bereikte van de in 1888 aangekomenen. Vaudaar d a t , zooals reeds op blz. 25 hiervóór is o p g e m e r k t ,
op uit. 1889 slechts in de sterkte telden 14159 Europeanen
en 67 Afrikanen, te samen 1 4 ^ 2 6 , of 835 man minder
dan op uit. 1888.
Vooral bet getal dergenen , die lijdelijk ongeschikt bevonden werden voor den dienst en op dien grond in het
genot van tijdelijk gagement traden , is in de jongst verloopeii jaren /.er aanzienhjk toegenomen, wat voor een
g o e i deel een gevolg ia van den maatregel om berriberri') Door de zich voor den ol'ficiersrnnsr bekwamende onderofficieren
van het leger hier te lande aal in 1890 kunnen worden gedongen
naar 20 ofliciersplaatsen bjj de infanterie in Oost-Indië en naar 8
plaatsen als tweede-luitenant kwartiernuester aldaar.
Hoeveel onderofficieren zich in Indië voor den officiersrang bij de
infanterie en voor dien bij de militaire administratie bekwaamden ,
wordt lager opgegeven onder r Militair omtvruijs".
•) Eenc graphische voorstelling van de aanvulling van het Indische
leger met Europeanen gedurende de jaren 1880 t m 1888 en een
gedeelte van 188'.» is gedrukt bij de .Memorie van Antwoord op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrootingsontwerpen voor 1890 (Zitting 1889— 18'JO — -1, bijlage
van n". 40>.

lijders die niet spoedig herstellen ook niet langer aan de
gevaren van het tropische klimaat bloot te stellen , dan
hunne verpleging in Indië vordert. Het aantal in het leger
gediend hebbende Europeanen, aan wie in de laatste tien
jaren tijdelijk gagement werd t o p g e l e g l , bedroeg toch
als v o l g t :
in
,
.
,
„

1880
1881
1882
1883
1884

21 man.
29 „
34 „
64
,
80 .„

in 1885 .

.

„ 1887.
„ 1888.

.
.

.

. .
76 man.
. . 152 ,
. . . 100 „
. . . 248 „
. . 200 „

Gaandeweg ontvielen dus op de :e wijze een grooter
aantal geoefende beroepssoldaten aan den dienst, terwijl
tot dusver niets gedaan werd om hen zooveel mogelijk
de iti het leger verkregen militaire eigenschappen 1e doen
behouden. Vooral ook met het oog hierop is het dringend n odig geacht de oprichting voor te bereiden van
een korps bier te lande , » bestemd om de wegens tijdelijke ongeschiktheid uit Indië terugkeerende militairen
op te nemen en om hier te lande te dienen als kern
voor de uitzending van suppletietroepen." Omtrent den
aard en de beteekenis van zulk een korps meent men
te mogen verwijzen naar hetgeen daaromtrent werd opgemerkt op blz. 46-53 van de Memorie van Antwoord
op het Vcorloopig Verslag van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal betredende de Indische begroeting voor
1890 (zitting 1 8 8 9 - 1 8 9 0 — 41 — n n . 40). Op die begrooting is voor de oprichting en instandhouding van een
korps als het bedoel !e eene som van f 100 000 aangewezen ,
van welk bedrag ruim f 30 000 bestemd is om bestaande
kazernes te Zutphen en te Nijmegen in te richten voor
de opneming der bedoelde militairen. Deze arbeid zal in
bet derde kwartaal val 1890 gereed komen , en waarschijnlijk zal spoedig daarna, derhalve nog vóór het einde
van bet hopende jaar, geleidelijk kunnen worden overgegaan tot de oprichting van het k o r p s , voorshands in
dier voege dat zij kan gelden als eene proefneming, na
wier welslagen eene blijvende regeling tal te treffen zijn.
De sterkte aan Am: oii.eezen bedroeg; bij den aanvang
en op het einde van 1889 1976 m a n ; de winsten , ofschoon
beneden het cijfer der laatste jaren gebleven , waren namelijk
juist genoeg om .ie verliezen te dekken. Daarentegen
al ue mdere in het leger dienende inkonde
landscbe landaarden in 1889 meer militairen in desferkle
gebracht worden dan er uit moesten worden afgevoerd,
hetgeen o. a. bet aantal Javanen met 105 man deed toenemen , dat der Soendaueezen met 157 , Madureezen met 97,
Boegineezen met 54 en andere inlan Ischa landaarden
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m e i -»0, t : samen 453 ui.iu meer. Toch waren voor al gebrucht met de juiste cijfers der in elk kwartaal van 1888
de bedoelde Di 't-Ainboineesehe landaarden gezamenlijk in Indië a a n g e w o r v e n e n .
de winsten minder groot dan in 1888, maar m noggrooEuropeanen Amboi- Andere , . . , , .
en Afrikanen, nee/.en. inlanders.
zamen.
tere mate bleven de verliezen beneden bet cijfer van 1888.
1ste kwartaal van 1889.
44
60
819
913
Aan niet-Ainbiineeselie inlanders telde het leger dau ook
2de
42
35
400
537
n
op nlt. 18S9 10 585 m a n , tegen 10132 bij het einde van
3de
34
28
494
556
n
1888.
4de
50
48
C29
727
n
n
n
Ben vergelijkend overzicht betreffende de winsten en
170
1G1
2402
2733
verliezen van bet leger aan militairen beneden den rang
1ste kwartaal van 1800.
48
144
689
881
van officier over de laatst verloopen vijf jaren vindt men
(voorloopige opgaaf)
in bijlage C hierachter. Daarin zijn de uitkomsten der
Opmerking verdient dat de werving van Amboineezen
werfing v.m inlanders voor eiken landaard in bet bijzonder
(waaronder ook Meuadoueezen en Alfoeren) in het eerste
opgcteekeni.
Hier te 1 inde leverde de werving voor het Indisch leger kwartaal van 1890 bijna evenveel opleverde als in bet geheele
gedurende dezelfde vijf jaren, over halfjaarlijksche tijd- jaar 1889, toen trouweci betrekkelijk weinigen van deze
landaarden zicli lieten aanwerven. De verwachting dat de toevakken , de volgende uitkomsten op.
zegging van eene premie aan den commandant d e r s c h u t terij te Saparoea voor zij:.e bemoeiingen om onder de inTotaal.
Vreemdelingen.
Nederland ers.
landsche burgers in zijn ressort de dienstneming bij het
leger aan te moedigen (zie het verslag van 1888 b i l 35)
2de
1ste
1ste
2de 1 ~
1ste
2 de
JAREN.
Te
Te
±e
goede
vruchten zou d r a g e n , is niet verwezenlijkt. Bij
half- halfhalf- halfhalfhalfzamen.
jaar.
jaar. zamen. jaar. jaar. zamen. jaar. jaar.
gouvernementsbesluit dd. 5 Juni 1889 n°. 10 werd daarom
die proefmaatregel buiten werking yesteld.
lss.y .
151
320
818 1 1661
109
843
Onder de in 1889 aangeworven 2402 niet-Amboineesche
002 1 019 1341
inlanders waren 1932 Javanen en 198 Soendaneezen , tegen
255
459
1630
204
729 : 1366 i 2095
1886. .
525 J 1111
25'.'8 en 78 in 1888. Javanen had men tot een grooter
21S
1034
1839
1435
404
805
156
1887. .
C10
780
aantal kunnen werven; de toeloop v. as meer dan toereikend
059
'
836
'
1856
401
258
1020
1197
1888. .
610
578
en men beperkte daaiom de werving overeenkomstig de
101
635
1310
915
100
III
681
421
1889. .
491
behoefte. Steeds kon worden voortgegaan met strenge keuring en bet nellen van huoge eischen. Dientengevolge
Onder ds aaugeworven Nederlanden tel Ie men in 1889 komen meer en meer sterke en krachtige personen in de
451 man die uit bet leger hier te lande werden verkre- gelederen. Daar de werving van Soendaneezen ruim vloeide ,
g e i , tegen 004 i:i 1888, zooals uit onderstaande maand- konden de Soendaneesche compagnieën ruimschoots voltallig
worden gehouden. Zelfs werden de artillerie en cavalerie
opgaven blijken kun.
voor een deel met Soendaneezen aangevuld, hetgeen aanbeveling verdient omdat recruten en jonge goldaten van dezen
1889.
1888.
landaard in Midden-Java, waar de depots voor deze wapens
zich bevinden, niet zoo licht zullen deserteeren als dit nog
Nederlanders
Xeder u d e n
maar al te vaak door kort in dienst zijnde .lavaansche
|
artilleristen en cavaleristen geschiedt.
overoverOnder het inlandsen element (daaron 'er ook de Amboige- buiten Vreemge- buiten Vr*emJ I A A K D H X . nomen
neezer.) hleef de lust om t'i blijven doordienen even groot
To- nomen het
Tohet
dedevan
van
als in 1888; van de 2512 Amboineezen en andere inlanders ,
het
leger
taal.
het
leger
taal.
wier (eerste of volgende) dienstverbintenis in 1889 kwam te
leger gewor- lingen.
leger gewor- lingcn.
verstrijken . reëngageerden zich niet minder dan 2374 (zijnde
hier
hier
ven.
te
ven.
te
94.5 pet. of nezeïfJe verhouding als \;, 1888), en wel voor
lande.
laude.
één jaar 1 3 8 , en voor twee , vier of zes jaren respectievelijk
9 9 9 , 170 en 1067. Onder de Europeanen waren er 2358
105
45
50
133
50
52
57
38
Januari . . .
en onder de Afrikanen 12 die gedurende 1889 te kiezen
tl
02
35
139
r,l
75
180
hadden om óf het leger met gagement of paspoort te
Februari . .
57
verlaten , óf eene nieuwe verbintenis aan te gaan. Tot
30
43
31
113
53
102
200
Maart....
54
dit laatste besloten respectievelijk 1568 en 1 1 , dat is 66.5
30
31
32
99
40
54
GO
154
April . . . .
en 91.7 pet. (tegen in 1888 72.3 en 58.3 pet.). Bij de
31
23
109
54
52
53
42
148
Buropeescne militairen was dus de verhouding iets ongun32
53
32
24
88
40
157
55
stiger dan in 1888, waartoe kan hebben bijgedragen de
35
102
40
38
40
27
133
Juli
49
in 't vorig versLig (blz. 36) besproken vermindering der
40
43
voor het verlengen van eene dienstverbintenis tot dusver
50
45
31
114
Augustus. .
50
154
toegekende heoge premiën '). Deze 1568 en 11 reëngage31
35
40
25
35
94
122
September .
41
menten waren , naar gelang zij voor één , twee , vier of
30
144
30
40
30
112
October. . .
53
55
zes jaren werden a a n g e g a a n , verdeeld als v o l g t : 106,
46
38
100
148
21 '
44
November. .
48
51
7 6 6 , 100 en 596 en 2 , 4 . 1 en 4. Van de 4882 militairen
December. .
43
47
135 ,
20
40
107
38
45
die in i839 den dienst hadden kunnen verlaten bleven er
dus 3953 (of 81 p e t ) in de gelederen, en van de 929 die
I
niet wenaebten door te dienen, werden er 589 gegageerd
401
Te zamen a)G04
050
1850 4)451 ; 401
1310
593
(541 Europeanc: , 1 Afrikaan en 47 Amlioineeze-i en andere
1
inlanders) en 340 gepasporteer.1 (249 Europeanen en 91
a) Hieronder 108 miliciens (die beschouwd worden als van het leger
hier te lande bij het Indische te zijn gedetacheerd). Op het tijdstip dier Aiiiboineezen en andere inlanders). Medailles voor b.ngdetacheering waren er 41 in werkelijken dienst en 127 met groot verlof. durigen trouwen dienst (gouden, zii veren en bronzen) werden er in 1889 uitgereikt 2352, tegen 2598 in 1888.
6) Hieronder 114 miliciens. (Onder hen bevonden zich tijdens hunne
Het voltallig houden van de kaders (onderofficieren en
detuelieeriug bij het Indisch leger 70 met groot verlof.)
korporaals) leverde in 1889 bij de infanterie en cavalerie
Over de eerste helft van 1890 valt ree!s mede te deelen over 't gebeel geen bezwaar op , uitgenomen wat (ie in—
dat toen de werving bier te lande heeft opgeleverd 800
') Voor tijdelijk in Indie dienende miliciens van het leger hier te
man (077 N e d e r l a n d e n e n 189 vreemdelingen), van welke lande (Nederlandseh Staatsblad 1873 n". 119) die , na ommekomst
er uit het leger bier te lande verkregen werden 344 e:i van hunne tweejarige detacheering, eene verbintenis aangaan,
daaronder 99 miliciens (30 in werkelijken dienst eu 09 waarby de duur hunner detachecringmet twee jaren wordt verlengd ,
is sedert — «rouverneineiitsliesluit dd. 3 September 1889 (Indisch
met groot verlof).
Staatsblad n°. 185) — mede de reëngageinentspremie verlaagd, en
Wat de werving in Indifl betreft, zijn over het loopende wel van f 200 tot f 100, welk laatste bedrag sedert Maart 1889 (zie
jaar nog slechts voorloopige cijfers bekend over de eerste vorig verslag blz. 36) ook geldt voor njjwuhgm die zich opnieuw
drie maanden. Men laat ze bier volgen, in vergelijking voor twee jaren verbinden.
i

Bijlage C.

14. 2.J
ig van 1890.
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laudsche (niet-Amboineesche) sergeanten der infanterie !
'/..} zijn hier allen
srgeanten begrepn.
betreft, waarvan
I intusschei merkelijk kleiner
i D • aanwezige eo
Ier genie Sde klasse (op uit. 1888 ten
van 8. op uit. 1889 ten getale van 7j zijn als sergeant gerekend,
werd (13 tegen 53 op uit. 1888) Er was ec
lardi i een overcompleet van 38 korporaal*. OOK wat omdat niet blijkt hoeveel korporaals zich ouder hen bevonden.
de Europeesche en A.mboineescne onderofficieren en korpoVoor bet kader der genie in Indifl bevonden zich hier
raala bij de infanterie betreft, waa er by voortduring een te lande — hij liet k..rps genietroepen 1e Utrecht — op
groot overoompleel ') en ilit nam over 't geheel zelf*toe, uit. 188'.) in opleiding 1 r> man (1 korporaal, 4korporaalsniettegenstaande, ook ala gevolg vau de itaking der bij titulair, 5 geuiesoldaten der 1ste klasse en 5 der 2de klasKoninklijk bealuil dd 22 April 1^-^T n°. 33 (zie bel ver- ie), tegen 18 bij bet einde van 1888. in 188'.» werden afslag van dat jaar bis. 21) toegestane detaefunring van geleverd 7 man (2sergeanten-titulair, 4 korporaals-titulair
onderofficieri i van bet leger bier te lande, de uitzending van en 1 geniesolduat lste klasse), en verlieten den dienst met
kjniiT uit Nederland belangrijk minder werd, zooala blijken paspoort 2 geniesoldsten 2de klasse. Daarentegen werden
kan uit de in bijlage (I opgenomen vüfjarige statistiek der niet meer dan (j man in opleiding genomen , waarvan er
mutatiön onder de Europeeacbe (en Airikaanache) onder- 3 nog niet gediend badden en '•> (nis soldaat) van het
officieren en korporaals der verschillende wapens. Hij tiet werfdepót werden overgenomen. Volgens eene opgaaf van
kader van de cavalerie had men 1 Europeeseben en 1 in- Maart jl. waren toen bij de genie in India" nog 22 man in
landsclien korporaal te weinig, doch waren 2 onderofficieren dienst die hier te lande voor het korps waren opgeleid ,
(Europeanen) overcompleet. Bij de genie was bet tekort en wel 18 gegradueerden (1 sergeant-rna|oor, 7 sergeanten,
aan Euru
ader niet meer zoo groot als in 1*86, '2 fouriers en 8 korporaals) en 4 geniesoldaten (1 der lste
doch hij de artillerie nam het, ook wat de inlandache en ''> der '2de klasse).
sergeanten en korporaal* betreft, aanmerkelijk toe *). Een
en ander kan nader in bijzonderheden blijken uit betvolMüitair onderwyt. De in twee studiejaren verdeelde
gende staatje.
militaire school te Meester-Cornelis voor de opleiding van
onderofficieren tot den officiersrang Lij de infanterie en de
i *Vmi,"r
"
, ,,
llncompleei
militaire administratie leverde in 1889 10 tweede-luitenants
" T T *
'Sterkte
overcomph
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d) In 1888 werden hij vergissing 10 korporaals i:i de formatie t:
weinig opgegeven.
t) Hieronder 10 Afrikan
ƒ)
g)

«
..

g

*
1 Amhoinecs.

h) I s a aanzien van de 8 conducteurs der genie 3de klasse [graden
van sergeant en korporaal] geeft de formatie niet het getal in eu dier
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15
38

22
22
22
Inlanders ;niet- ( Onderoffic.
4
27
" 4—
27
23
Amboineezen).) Korporaals.
M
a) Wat uitsluitend de Europeanen betreft, zijn niet medegerekend,
zoomin onder de formatic- als onder de sterktecijfers :
1". de staflioornblazers (graden van sergeant of sergeant-majoor en
korporaal), omdat de formatie hot getal in <•!/. dier graden n:
Bij het eind'' van 1SSS was het vereischte getal van 50 rompleet en
daaronder 13 korporaals, terwijl er op uit. 1889 slechts 49 waren, van
welke er 12 den graad van korporaal hadden:
2°. het kader van de militaire school, van het korps pupillen en van
het militair huis van ariML

C)

D i t 1888.

CAÏEGOHIIË N

I n fa n t e r i e. a)

15

a) Zie Indisch Staatsblad 1882 n°. 173 en 29'.' en 1885 n°. 111.
'/) Elèves als de hierbedoelde (wier toelating geregeld was bij
Indisch Staatsblad 1872 n . IM ^ijn nu 31 December 1882 niet meer
aangenomen.

De leasen van de voorbereidende cursussen voor gemelde
school werden hij den aanvang van het leerjaar 1889/90
gevolgd door 15 adspiranten-officieren 34 andere militairen.
Van deze 49 leerlingen . tijnde 4 meer dan bij den aat>
vang van het leerjaar 188^/89, telde de voorbereidende
cursus bij hel lste depdtbataljon te SJeester-Gornelis er 29
en die hij het 2de depötbataljon te Magelang 20, waarvan
respectievelijk l~> en liï tot de hoogste klasse behoorden.
In de eerste maanden van het leerjaar 1889/90 verminderde
liet aantal leerlingen met 5 , zoodat er op 31 Decen
1889 nog 44 de lessen volgden , tegen 40 op uit. 1888.
Naar hunne graden waren deze 4(i en 44 leerlingen verdeel! als volgt:
Uit. 188 1.

Uit. 1888.

CATEGORIEËN
VAN

') Men boude in liet oog dat de tbrmatiei•ijl'ers van liet kader
(waarnaar liet bier besproken incompleet of overcompleet berekend
is) goen rekening houden met de behoefte aan kader voor de tijdelijk
rane buitengewone legeruitbreiding met -J750 man (Amboineezen
en andere inlanders |,

Korpo- Te
Te
Ser- KorpoSergeanten. raals. zamen. gcuntcn. naïs. zamen.

LEERLINGEN.

Adspirant-oükieren .

.

4

tl

16

4

9

18

Andere militairen.

.

.

11

la

30

16

10

81

Te zamen

.

15

31

,9

25

44

;

) Ook hiertoe droeg l>ü mindere uitzending van kader uit Xederland (verg. bijlage C tabel IV).
Het aantal manschappen en korporaals, die voor de gratiën van
korporaal en sergeant bij de beide kaders* holen van bet wapen in
opleiding waren . was bstaiM hen aanmerkelijk grooter dan bij het
einde van 1883 ; zie onder „Militair tatmeft
.
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Voor het in 18K9 gehouden examen ter vervulling van
Het korps pupillen te Qombong, bestemd ter opleiding
de opengestelde 5 plaateen th » adspirant-offlcier " (het- voor den krijgsdienst van in Indië gehoren of gevestigde
zelfde getal als voor 1888 was bepaald) meldden zich 11
jongelingen aan (12 minder dan in 1888) , van welke slechts
2 slaagden, die heiden aangenomen werden. Voor 1890

jongens \an Kuropeesche afkomst tusschen de 8 en 15
jaren oud , leverde in 1889 42 man aan bel !<geraf, tegen
28 in 1888. Ofschoon het korps uit drie compagnieën , elke
zijn 13 plaateen opengesteld.
van hoogstens 200 pupillen kan zijn samengesteld, telde
De ter vorming van onderofficieren en korporaals bestemde het op uit. 1888 en op uit. 1889 achtereenvolgens slechts
acht kaderscholen , namelijk vier der infanterie, twee der 457 en 4Ü7 pupillen , waarvan er respectievelijk 6 en 1 hij
artillerie , één der cavalerie en één der genie (de heide muziekkorpsen van het leger waren ge letach'eerl ter oplaatsten tevens dienende als korpsschool voor het wapen) leiding voor muzikant. Op 4 na waren de bedoelde 4ö7
telden hij het begin en hij het einde van 1889 onderstaand pupillen allen in Imlië geboren (20 uit Kuropeesche ouders
aantal leerlingen
en 443 kleurlingen). Hoevele betalende pupillen zich onder
hen bevonden , vindt men niet opgegeven *) In het belang
AANTAL
LEERLINGEN.
van orde en tucht hij het korps werd het aantal surveillanten (Kuropeesche fuseliers) met 7 man per compagnie
1 J a n u a r i 1889. a)
31 December 1889,
vermeerderd. Het reglement voor de inrichting onderging
OMSCHBIJVING.
tweeërlei wijziging: 1°. werd de leeftijd wTaarop een pupil
KorKorMinTe
MinTe
op zijn vroegst hij het leger ot' eenig daartoe heho irend
popoderen. zamen.
deren. zaïnen.
raals.
raals.
etablissement kan worden ingedeeld , tot dusver hepaald op
het 18de levensjaar, met één jaar verminderd (Indisch Staats/Europeanen.
21
53
145
|0S
73
97
blad 1889 n°. 140 en 147), en 2°. werd de verplichting van
,
.
.
(inlanders
.
.
11
83
25
IOC
i:il
00
T
Infanterie . . 7
ouders en voogden om voor een p u p i l , die aan zijne bestemming onttrokken wordt, in zekere gevallen de van landswege
( Totaal . .
78
351
IN
38
112
180
voor zoodanigen jongeling gedane uitgaven te vergoeden ,
Vestinjren /Europeanen.
11
1!»
15
0
5
20
uitgestrekt tot het geval uat hij wegens zulke ziels- of
g a r n i z o e n s - (inlanders . .
3 ,
3
3
4
7
lichaamsgebreken wordt afgekeurd , die het gevolg zijn van
eigen moedwillige handelingen (Indisch Staatsblad 1889
0'
( Totaal . .
10
8
18
32
27
n°. 240). In April 1890 (Indisch Staatsblad n°. 91) zijn
3
Europeanen.
9
12
8
23
31
afzonderlijke regelen gesteld voor het aan de openbare
2
V e l d - en b e r g . '.Inlanders . .
2
3
7
10
lagere school te Gornbong aan de pupillen te verstrekken
lager
onderwijs.
ToUal . .
11
it
; H
11
30
Van de voor een beperkt aantal Indische officieren be3
10
1
1
7
/Europeanen.
staande gelegenheid om zich hier te lande hetzij aan de
3
1
1
„
,
(inlanders - •
tweede afieeling der krijgsschooi , hetzij aan den ir.tendanceCavalerie . . /
cursu«, meer aigemeen te ontwikkelen , werd hij het einde
( Totaal . .
3 i
3
13
3
10
van 1889 gebruik gemaakt door respectievelijk 9 en 3 officieren (op uit. 1888 door respectievelijk 8 en 5). Van de
11
13 1 33
12
15
.Europeanen.
3
0
M
38
0
20
14
Genie . . . 'inlanders. .
bedoelde 12 officieren waren er 2 van de 3 bij den intendance-cursus kapitein ; de anderen waren allen eerste-lui31
51
17
35
| Totaal . .
17
18
tenant (5 der infanterie, 3 der artillerie. 1 der genieën 1
a) Voor de infanterie en de genie zijn de cijfers van 31 December der militaire administratie). In 1889 verlieten 2 officieren
1888 in het vorig verslag (blz. 37) opgegeven, niet dezelfde als de hier- de tweede afieeling der krijgsschooi (waarvan 1 , wegens
vermelde van 1 Januari 1889, omdat onder laatstbedoelde opgaaf zijn ziekte , tusschentijds), en 3 den intendance-cursus ; en werbegrepen de in den loop van liet Iste kwartaal 1889 bijgekomen nieuwe den tot de lessen toegelaten respectievelijk 3 en ] , deze
leerlingen, voor zooveel zij aangewezen waren om den cursus gerekend
laatste en 1 van de drie die den krijgsschoulcursus wenschvan 1 Januari af te volgen.
ten te volgen na afgelegd admissie-examen hier te l a n d e ,
Omtrent het gebruik op uit. 1888 en uit. 1889 van de 35 terwijl de beide anderen in Indië aan het gevorderd toekorpsscholen g e m a a k t , zijn de volgende opgaven ontvangen. latingsexamen hadden voldaan. Omtrent de wijze van afneming in Indië van het toelatingsexamen voor de beide
Aantal leerlingen.
cursussen zijn in Maart jl. (Indisch Staatsblad 1890 n°. 80)
door den Gouverneur-Generaal nieuwe voorschriften vast31 December 1888. 31 December 1889.
gesteld, waarbij rekening is jrehouden met eenige hier
te lande tegen de tot dusver bestaan hebbende regeling
O M S C H R I J V 1 X G. OnderOnder
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20
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21
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23

32

55

20

33
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/ Europeanen
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[ Europeanen . . .
» - . n • \ Inlanders (niet,-*rtl''e,ne,<
Amboineezen).
(2 scholen 1
(
Totaal . .

Genie
\
(1 school), j
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o) Hieronder 00 zoons van inlandsche militairen.
b) Hieronder 50 zoons van inlandsche militairen.

BeicapeniHff. Het aantal achterlaa lgeweren onder militaire
verantwoording, daaronder ook uie voor de bewapening
der schutterijen, legioenen en barissans, verminderde in
1889 van 49 251 tot 49 081 s t u k s , doordien er 154 werden
afgeschreven (147 als afgekeurd en 7 als vermistj, 12 werden verstrekt aan civiele autoriteiten , voor het bewapenen
van politiediensren enz.
tegen betaling — aan
particuliere schietverenigingen werden afgestaan. Van het
bedoelde totaal van 49 081 geweren waren er in gebruik
of in de wapenmagazijnen voorhanden 33 502 , en als reservevoorraad opgelegd of bij de geweermakersschool te MeesterOornelis in verantwoording 15 579 , welke getallen bij het,
einde van 1888 bedroegen 33 392 en 15 859.
De wijziging der vizieren (zie het verslag van 1887 blz.
2 8 ) , waarmede men in 1888 was gereed gekomen voor
zooveel de geweren van het leger betreft, werd in 1889
bijna zoo goed als voltooid aan de geweren der schutterijen

') Kosteloos worden alleen toegelaten de zonen van in dienst
zijnde of in dienst overleden en van gepensionneerde of gegageerde
militairen van de land- en zeemacht.
(Volgens eene opgaaf van uit. 1889 beliep het aantal kinderen
van op dat tijdstip bij het leger dienende Europeesche militairen
1381 , waaronder 714 jongen9 (604 beneden den leeftijd van 8 jaren,
98 tusschen 8 en 15 jaren en 12 van 15 tot 17 jaren.)
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eu der overige niet rechtstreeks tot bet leger beho:.:.

korpsen.
Aan scherpe patronen tot acbterlaadgeweren en achter*
laadkarabynen was op 31 December 1X89 bij de korpaen

en iri de oorlogsmagazijnen een voorraad aanwezig van
10313632 stuks, tegen 10113770 bij liet einde van 1888.
De aanvulling, in laatstgemeld jaar bedragen hebbende

3806500 stuks, bestond in 1889 uit eene hoeveelheid van

4 U00 OOU. Bovendien werden nituw aangemaakt5 023 000
pafrconhulzen en 170 136 scherpe patronen tot revolver» ,
tegen respectievelijk 4 151 100 en 214 200 in 1888.
Tot dusver waren de adjudanten-onderofficier en de
sergeant-majoors der infanterie niet, zooals hunne raoggenooten bij de overige wapens, van een schietwapen,
maar enkel van een sabel of kapmes voorzien. Het is echter wenschelijk geacht hunne weerbaarheid te verhoogen
en daarom is in Februari 1890 (Indisch Staatsblad n°. 57)
bepaald dat ook zij met een revolver zullen worden bewapend.
De blijkens bet vorig verslag (blz. 38) bij de firma Kit: i>i'
te Essen bestelde 3fi stuks getrokken stalen achterlaadmortieren van 7.5 cM. zijn in het begin van 1890 in Indië
ontvangen. Hij den buakruitmolen te Ngawi worden nog
proeven genomen ter verkrijging van kiezelkruit, dat aan
de gestelde eisenen voldoet.
Kleedino enuitrvtting. De speciale commissie , aan welke
blijkens het vorig verslag (blz. 38) was opgedragen om
advies uit te brengen over de door de verschillende korps*
commandanten ingediende rapporten betreffende de in beproeving gegeven nieuwe uniform en om tegelijkertijd
haar gevoelen mede te dee'.en nopens eenige andere belangrijke , in den laatsten tijd aan de orde gekomen, onderwerpen betreffende de kleeliug en uitrusting, heeft bare
taak beëindigd. De voorstellen , door den commandant van
het leger, naar aanleiding van het advies der commissie
ingediend , zijn hier te lan Ie in behandeling genomen ,
maar vermochten niet aanstonds te leiden tot de gewenschte
definitieve invoering van de nieuwe uniform. Die voorstellen
toch hebben den staf gebroken over de ter beproeving gegeven tuten helmhoeden , waarvan zoowel het materiaal
als de vorm r.iet voldaan hebben. Het legerbestuur wenscht
een kurk«» helmboed van hooger model dan de thans in
gebruik zijnde hoofddeksels te zien ingevoerd ; en het is,
na telkens herhaalde besprekingen en onderhandelingen
met verschillende fabrikanten, eerst onlangs mogen gelukken
het model van een kurken helmhoed te verkrijgen , dat
dezerzijds geacht wordt, aan billijke eisenen van prijs en
gewicht te voldoen. Er zullen nu helmhoeden naar dit
model ter beproeving naar Indië worden gezonden en de
nieuwe beschrijving van kleeding en uitrusting zal moeten
wachten op de uitkomsten van die beproeving. Verschillende
door het legerbestuur gewenschte kleine verbeteringen
aan de overige uniformstukken , voor zoover zij het uiterlijk
aanzien daarvan niet te zeer veranderen, zullen inmiddels
reeds worden aangebracht.
De proef met de verstrekking van schoenen en sokken
aan inlandsche en van sokken aan Amboineesche militairen
heeft een aanvang genomen. Het aantal nog in het leger
dienende Afrikaansche militairen was te gering om de
proef met het verstrekken van sokken ook tot hen uit te
strekken.

kazerne tot logies roor doortrekkende detachementen militairen. In verband met ue vermindering van de bezetting

t<- Tjilegon (Bantam) werd het aldaar in 1888 gebouwde
tijdelijke kampement verkleind en door het aanbrengen van
geflankeerde afsluiting beter verdedigbaar gemaakt.
Te Gombong (Bagelen) werd eene nieuwe kazerne opgericht
ten behoeve van de pupillen , terwijl, met het oog op de

ongezonde ligging der kazernes te Tjilatjap (Banjoemas),

aldaar op een geschikter punt eene nieuwe kazerne voor
de nog in garnizoen zijnde troepen werd gebouwd. Te Baros
(Tapanoli) werd eene tijdelijke barak voor den militairen
commandant opgericht.
In Atjeli werd het temporaire kampement voorde bewa-

kingacompagnie te Nesoen door een nieuw semi-permanent

kampement vervangen, terwijl met de uitbreiding van
de infanterie-kampementen te Gedah en Penditi een aanvang werd gemaakt. te Gedah en Penajoeng 7 nieuwe
officierswoningen werden bijgebouwd en te Olehleh-Oost
een nieuw defensief kampement voor 1 officier en 50 man
werd opgericht.
De krachten der particuliere industrie schenen, voor
zoover betreft het uitvoeren van militaire bouwwerken , niet
te zijn toegenomen ; bij geen enkele toch van de ter zake
gehouden aanbestedingen kon toewijzing plaats vinden.
Waar het enkel gold de levering van materialen ten behoeve van (ie geniewerken, slaagden 5 aanbestedingen en
8 publieke inschrijvingen.
Voeding. De bijzondere regelingen betreffende de voeding
van de troepen in Atjeh en van de tot dat gewest behoorende bezetting van Poeloe Bras, suoala die gedurende het
jaar 1889 gegolden hadden (verg. vorig verslag blz. 39),
zij'1 bij gouvernementsbesluit van 5 September 1889 n°. 20
bestendigd tot bet einde van 1890.
Insgelijks bleken enkele andere reeds in 't vorig verslag
genoemde garnizoenen, waarbij volledigheidshalve alsnog
vermeld dient te worden dat te Tjilatjap , voor 1890 weder
in 't genot te moeten worde:: gelaten van een bijslag op
de soldij , zooals die reeds sedert korteren of langeren tijd
om bijzondere redenen was toegelegd (aan de bezetting te
Tjilatjap sedert 1888).
Onlangs is voor het geheele leger eene herziening van
bet tarief r.°. 15, regelende de voeding in garnizoen,
tot stand gekomen , legeljjk met nieuw» regelingen omtrent
de voeding op marsch en te velde (tarieven n". 16 en 20).
De nieuwe tarieven zijn vastgesteld bij gouvernementsbeSluit dd. G Mei 1890 n°. 15 (Indisch Staatsblad nc. 100),
om te worden ingevoerd op de tijdstippen daartoe voor elk
der verschillende garnizoenen door het legerbestuur nader
vast te stellen. Intusscben heeft het nieuwe tarief nc. 20
ree Is toepassing gevonden bij de uitrusting in April jl.
van de naar Flores bestemde troepen (zie blz. 21/22 hiervóór).
Door de nieuwe regelingen zal, zonder groote offers voor
de schatkist, eene belangrijke verbetering zijn aangebracht
in de verpleging van den minderen militair en tevens het
zoo wenschelijke verband tusschen de verschillende voedingstarieven zijn verkregen.

Ahjemeene gezondheidstoestanden ziekenverpleging. Volgens
de opgaven uit de verschillende garnizoenen waar officieren
van gezondheid zijn geplaatst (zie tabel 111 van bijlage D
hierachter) '), verzameld in het door den chef van den
Huisvesting. Het troepenkampement te Malang (Pasoe- geneeskundigen dienst opgemaakte jaarlijksch • summier
roean) en de kolonelswoning te Magelang (Kadoe) werden ziekenrapport'', werden gedurende 1889 (ongerekend de
voltooid , terwijl op laatstgenoemde plaats de badwater- kwaHierzieke militairen beneden den rang van officier) 59 193
voorziening in de verschillende troepenkampementen eene tot het leger behoorende personen geneeskundig behandeld ,
belangrijke verbetering onderging. Zooals reeds gezegd is en wel 31 437 Europeanen , 1 1 5 Afrikanen eu 27 641 Amboiop blz. 25 biervóór, is het nieuwe logies te Malang voor- neezen en andere inlanders. Deze opgaven zijn nog iets
shands betrokken door het geniekorps van Willem I.
lager dan in 1888, toen de ziektecijfers betreffende bet
Van de op verschillende andere plaatsen in 1888 onvoltooid leger reeds gunstig afstaken bij die van de laatste jaren.
gebleven geniewerken , in 't vorig verslag (blz. 39) genoemd , Evenwel moet het opgemerkte gunstige verschil voor een
kwamen de verbetering van het hospitaal te Willem 1 en deel hieraan worden toegeschreven dat in de statistiek over
de oprichting van een nieuw cavalerie-kampement te Pena- 1887 en vroeger ook plachten opgenomen te worden de
joeng (Atjeb) geheel, de officiers woningen te Fort de Koek kwartierzieke mindere militairen , en daar deze in den regel
(Fadangsche Bovenlanden) nagenoeg gereed.
! wegens koortsaanvallen werden behandeld, verklaart het
Te Meester-Cornelis (Batavia) werd in de nabijheid van 1 zich waarom inzonderheid de aangetasten door malariahet schietterrein der infanterieschietschool eene woning ziekten in de statistiek over 1888 en 1889 eene kleinere
aangekocht en ingericht tot logies voor 8 bij die inrichting
gedetacheerde officieren. Te Tandjong Priok (Batavia) werd
') De gemiddelde sterkte dier garnizoenen beliep 33 659 man
een aanvang gemaakt met den bouw van eene bouten 1 tegen 33 903 in 1888.
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plaats innemen. l»e verhouding van de h e n t e l d e n , fan
de afgekeurden en van do overledenen tol de behandelden
beliep in 1889 respectievelijk 88.68, .'j.7-i m L.38 p e t . , terw^l
6.20 pet, van de behandelden by bel einde dea jaar* nog1
in verpleging bleven. Over 1888 waren deze verhoudingen
H'J.'.i, 3.26, 1.51 en 5.98. Deafkeuriugen waren duseenigszins toegenomen (ten gevolge van bel groot aantal Buropeanen üie voor verderen diensl ongeschikt werden bevon*

1(«ver

.^o,

l k . „-.

1

I I

.

I«87 zoowel hospitaal- als kwartier»
. ,
, ,,
i i i ^-. i
z i e k e n , over 18K8 ™ t«s'. • enkel hospitaa . . '
_•
• i
\
zieken en kwartierzieke othcieren) a\.
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l i e t getal der van het voorafgegane j a a r in behandeling gebleven lijders (onder de hier uitgetrokken cijfers begrepen) bedroeg als v o l g t :

Europeanen
Afrikanen

Inlanders (waaronder ook Amboineexen) .

1 J a n . 1887.
1801
4

1301

1 J a n . 1888.
1885
7

1 J a n . 1889.
1974
5

ïr.ir,

lau

3100
Do gemidéUi» legeraterkte ,
over 1887: :',! 251 mail
.. 1888: 33 903 ..
.. 1889: 33 059 ..

zonder de garnizoenen te rekenen waar
(15 529 E u r o p e a n e n . 92 Afrikanen en
(10 020
..
109
..
..
(10 153
..
117
..
..

1 J a n . 1890. \
2043
I

i«*i

3013

,
n
, °D,ler

,
. ....
" e /«'stantcijfers van 1886 zijn nog

( "•«"•P"» °* kwarüowleke militairen be
den r a n g van officier.

3671

geen officier van gezondheid bescheiden was , beliep:
15 033 Amboineezen en andere inlanders'.
17 171
..
..
,.
..
).
17 389
..
..
..
..
).

b) Zoowel de behandelden als de afgekeurden en de overledenen zijn in dit overzicht verantwoord naar g e l a n g van de ziekte waarvoor zij in
behandeling waren genomen . onverschillig of eene andere ziekte de oorzaak van hunne a f k e u r i n g of van hun overlijden is g e w e
c) Hieronder zijn. in afwijking van de latere o p g a v e n , ook begrepen de op het slagveld geblevenen of elders g stortenen die in eenige m i l i taire ziekeninrichting alleen werden opgenomen om daaruit begraven te worden.
(/) O n d e r de cijfers van 1887 zijn ook begrepen de in den a a n v a n g van dut j a a r gedurende eenigen tijd mobiel g e w e e s t zijnde Madureesche
hulptroepen . welke Mndureezen bijna allen . kort na hunne aankomst in Atjeh . wegens berriberri van daar moesten worden geëvacueerd.

Qegevens als de bovenstaande, doch over vijfjaren en
dan afzonderlijk voor de drie militaire commandementeu
van Java en Mudura, voor Atjeh en onderhoorigheden en
voor de gezamenlijke overige _ westelijke commandem
vindt men in de aangehaalde bijlage I ) , tabellen l e n I I ,
terwijl tabel 111 van die bijlage eene statistiek alleen over
18 9 bevat betreffende de algemeene uitkumsteu der zieken*
verpleging in elk garnizoen.
.Nevens de malaria-lijder* nemen onder de in de zieken*
inrichting-en ter verpleging gekomen militairen steeds ook
eene groote plaats in zij die wegens venerische ziekten
moesten behandeld worden. Zelfs waa bon aantal grooter
dan in 1887 of 1888. doch hel zou gewaagd zijn — zoo
merkt de chef van len geneeskundigen dienst op — om
hieruit af te leide - : dal de in 1887 en 1888 g e g e v n voorschriften tot beteugeling van deze ziekten hunne uitwerking
zoudeu Lebben gemist; immers talrijke toevallige omstandigh i len kunnen ten deze vermeerdering hebben teweeggebracht. Verder deelt de legercommandant me Ie dat de omtrent
do werking der bedoelde voorschriften ingekomen rapporten
meer en meer bevestigen dal de zoo gevreesde syphilis
schier uitsluitend ontstaat door gemeenschap met vrouwen
buiten de kazernes.
Het in het overzicht vermelde aantal choleragevallen onder
de militairen stijgt voer 1889 tot 251 (in 1888 tot 335)

wanneer men ook medetelt (zie noot h hierboven) hen die
dooi- cholera werden aangetast tijdens zij wegens eene andere
ziekte in verpleging waren. De meeste gevallen kwamen
ditmaal
Atjeh voor, zooal* het volgende sta
zien.
Aangetasten.
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Overledenen.

Aangetasten.
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1
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1
1
1
1
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a) Een der lijders overleed tijdens den marsch naar dit tijdelijk
garnizoen.
b)

Hieronder é é n v a n de lijfwacht-dragonders.

r) T e Henkoelen en t e Koepang (Timor) heeft de cholera epidemisch
geheerseht.
Velerlei maatregelen werden g e n o m e n om de verspreiding
d e r z i e k t e in d e a a n g e t a s t e g a r n i z o e n s p l a a t s e i i 'zooveel m o g e l i j k t e g e n t e g a a n o f h e t o n t s ' a a n d a a r v a n Ie v o o r k o m e n .
M e t d e berriberri w a s h e t i n 1 8 8 9 bij liet l e g e r m e r k e l i j k
g u n s t i g e r gesteld d a n in de voorafgegane jaren , zooals
uit d e onderstaande o p g a v e n blijken k a n , waarin o o k h e t
j a a r 1N8G is v e r m e l d , o m d a t g e m e l d j a a r h e t g r o o t s t e g e t a l
aangetasten opleverde ten gevolge van het toen hevig
w o e d e n d e r z i e k t e i n A t j e h . ( D a t d e o n d e r s t a a n d e cijfers
a l l e n h o o g e r zijn d a n d i e i n h e t v o o r a f g a a n d e o v e r z i c h t
schrijve m e n w e d e r hieraan t o e d a t o o k d i e berriberri-lijiiers
z i j n m e d e g e t e l d d i e i n h e t o v e r z i c h t zijn g e r a n g s c h i k t o n d e r
e e n i g e a n d e r e z i e k t e . I m m e r s bij m e n i g e e n o p e n b a a r d e n z i c h
d e v e r s c h i j n s e l e n v a n b e r r i b e r r i e e r s t t e r w i j l hij i n d e h o s p i taallijsten reeds o n d e r e e n e andere categorie v a n lijders
voorkwam.)
1886. 1887. 1888.
Nieuw
bijgekomen
lijders.

1889.

Java en Madura (met Billiton)

1097

1165

1870

1291

Atjeh en onderhoorigheden

0008

3545

4170

2637

829

616

355

185

795

577

748

6121 6972

4861

.

Sumatra's Westkust
Overige commandementen
buitenbezittingen

in de
668
. .

8602

Van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven

683

T e zamen.

786

595 640

Totalen . . . 9285 6907 7567 5501

en wegens die ziekte
werden afgekeurd

26
269

120
410

300

In 't geheel

530

312

295

207
626

99
587

132 147
792 0)597

833

680

924

l Europeanen.
Inlanders
In 't geheel

o)

12
359

'.

Aan berriberri stierven \ % B E T .

744

Hieronder één Afrikaan.

D e b o v e n s t a a n d e cijfers z i j n n a d e r u i t g e w e r k t i n b i j l a g e
E hierachter, vooral m e t b e t r e k k i n g t o t Atjeh , w e l k c o m m a n d e m e n t t o c h n o g altijd h e t g r o o t s t e c o n t i n g e n t lijders
o p l e v e r t ' ) . D i e b i j l a g e d o e t o. a. z i e n d a t , t - r w i j l d e g e m i d d e l d e s t e r k t e a a n officieren e n m i n d e r e n in A t j e h e n

') In de eerste drie maanden v a n 1880 beliep h e t aantal onder
de militairen in Atjeh voorgekomen berriberri-gevallen a c h t e r e e n v o l g e n s 1 1 2 , 9 0 en 1 3 0 , te zamen 332 (in J a n u a r i , Februari en
Maart 1889 waren de cijfers 2 7 8 , 103 en 5 9 , te zamen 4 4 0 ) .

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1890-1891.

par d n g w e r -

den i-angetast in 1887 9.71, in 18«s 11.39 en ia 1889
7.22 pet. van de sterkte (voor de 8400 s 2700 Europeanen
alléén was dil perem Bge achtereenvolgens 3.05, 3.(il en
2.05), Opmerkelijk zijn de groote schommelingen die de
cijfers v a n e l k e m a a n d v e r t o o n e n . Z o o w a s in 1 8 8 7 h e t
h o o g s t e c|jfer d e r g e m i d d e l d per d a g n i e u w b i j g e k o m e n
lijders i n A t j e h 1 3 2 9 ( i n D e c e m b e r ) e n h e t l a a g s t e 7 . 3 2
(in J u l i ) ; in 1 8 8 8 k w a m h e t l a a g s t e cijfer ( 8 . 0 3 ) v o o r in
D e c e m b e r e n h e t h o o g s t e (1G 7 0 ) i n J a n u a r i , t e r w i j l i n
1 8 8 9 d e v e l s c h i l l e n zelfs uiteenliep"!! van 1 4 2 (Mei) t o t

12.39 (Ootober). Naar de meening van den chef over den
g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t zijn d i e s c h o m m e l i n g e n

hoofdzakelijk

all het gevolg van toevallige omstandigheden te beschouwen.
In d e n m a a t r e g e l o m a l l e v o o r A t j e l i , B a n k a e n S u m a t r a ' s
Oustkus*. b e s t e m d e militairen vóór h u n v e r t r e k d e r w a a r t s
a a n e e n speciaal o n d e r z o e k naar v e r s c h i j n s e l e n v a n berriberri
te doen o n d e r w e r p e n , werd vereenvoudiging gebracht door
het enderzoek naar electrische a f w i j k i n g e n daarbij niet m e e r
v e r p l i c h t e n d Ie s t e l l e n . A a n l e i d i n g t i e r t o e g a f d e o i n s t a n d i g i.eid d a t , z o o a l s d e v e r z a m e l d e s t a t i s t i s c h e g e g e v e n s l e e r d e n ,
het n u t van eene verplichte toepassing der bedoelde onderzoekingsmethode niet k o n o p w e g e n tegen de daaraan verbonden bezwaren. In het vervolg zal derhalve het electrisch
o n d e r z o e k naar s y m p t o m e n v a n berriberri a l l e e n w o r d e n
u i t g e v o e r d in die g e v a l l e n , waarin de betrokken g e n e e s h e e r
dit h u l p m i d d e l voor h e t stellen der d i a g n o s e n o o d i g a c h t .
W e r d in h e t v o r i g v e r s l a g reeds v e r m e l d d a t d e i n g e k o tneu rapporten betreffende d e u i t k o m s t e n der desinfectie
v a n g e b o u w e n a l s middel b i t bestrijding v a n berriherri
niet het recht g a v e n o m aan eene g u e s t i g e u i t w e r k i n g
daarvan t e d e n k e n , d e sedert in dit o p z i c h t g e d a n e w a a r n e m i n g e n hebben dit gevoelen zoodanig versterkt dat tot
staking van alle ontsuiettmgsinaatregelen als voorbehoedmiddel t e g e n de ziekte werd o v e r g e g a a n ( g o u v e i n e m e n t s b e s l u i t d d . 2 8 D e c e m b e r 1 8 8 9 n ° . JG). O o k d e o n t s m e t t i n g
der s t o o m s c h e p e n v a n d e N e d e r l a n d s c h - l n d i s c h e S t o o m vaartmaatsehappij werd niet langer voortgezet.
In e n k e l e g a r n i z o e n e n k o n d e n o n t s m e t t i n g s o v e n s ( z o o w e l
die v a n het s y s t e e m D E J O N G H a l s d i e ingericht naar d e
denkbeelden

van

dr.

V A N U V K R H E E K D E M E I J E R ) in g e b r u i k

w o r d e n g e s t e l d . D o tijd i s e c h t e r n o g t e k o r t o m t e k u n n e n
beoordeelen i n hoever deze •inrichtingen voldoen en in e e n e
bepaalde behoefte voorzien.
V a n d e CHAXiBERLAND-filters ( s y s t e e m P A S T E U R ) , o o r s p r o u kelijk alleen voor Atjeh bestemd , werd een 7 0 - t a l in g e b r u i k
g e s t e l d bij h e t g a r n i z o e n t e S o e r a b a i j a , a l w a a r v e r b e t e r d e
toestellen tot zuivering v a n het drinkwater noodig waren.
N o c h o p l a a t s t g e n o e m d e p l a a t s , n o c h in A t j e h b l e k e n d e z e
filters
echter o p d e n d u u r te voldoen , zoodat in April j l .
b e s l o t e n is o m b i e r t e l a n d e , v o o r l o o p i g a l s p r o e f , e e n i g e
naar de denkbeelden v a n den lndischen g e n e e s k u n d i g e n
d i e n s t g e w i j z i g d e e n v e r b e t e r d e filters t e d o e n a a n m a k e n
e n inmiddels voorloopig t e r u g te keeren tot het g e w o n e
filtreeren
door middel v a n m e t g e k o r r e l d b e e n z w a r t of
gepraepareerd boutskool gedulde leksteenen.
D e officier v a n g e z o n d h e i d 1 s t e k l a s s e K. J . M . F I E B I O
diende, n a o m m e k o m s t van het hem toegestaan binnenlandsch
v e r l o f , h e t v e r s l a g o v e r zijne s t u d i ë n betreffende d e berriberri i n a a n d e n c h e f o v e r d e n g e n e e s k u n d i g e n d i e n s t , e n
s e l e r t werd door h e m o o k a a n g e b o d e n het n o g o n t b r e k e n d
g e d e e l t e over de pathologisc'ie a n a t o m i e en h e t w e z e n
der ziekte. G e n o e m d e dienstchef bericht dat d i t verslag
( h e t w e l k n o g n i e t bij h e t D e p a r t e m e n t v a n K o l o n i ë n i s
o n t v a n g e n ) m e t veel z o r g e n n a u w g e z e t h e i d is s a m e n g e s t e l d
e n w e l g e t u i g t van uitgebreide studie , doch dat de kennis
v a n d e o o r z a a k , d e b e h a n d e l i n g e n d e b e s t r i j d i n g d e r berrib e r r i er z i j n s i n z i e n s n i e t d o o r v e r m e e r d e r d w o r d t .
Door h e t l e g e r b e s t u u r werd last g e g e v e n o m é é n der beide
kazernes te Kotta A l a m (Atjeh) tot ruim een manshoogte
b o v e n d e n grond op t e t r e k k e n e n te o n d e r m e t s e l e n . t e n
e i n d e t e d o e n n a g a a n of d e z e m a a t r e g e l e e n g u n s t i g e u
invloed o p d e n gezondheidstoestand der bewoners zou uito e f e n e n . speciaal w a t betreft de mogelijkheid o m h e t
o n t s t a a n v a n berriberri t e v o o r k o m e n .
Naar aanleiding
v a n e e n schrijven v a n d e n h o o g l e e r a a r dr. P E K E L H A R I N G
a a n d e n M i n i s t e r v a n K o l o n i ë n d d . 1 9 D e e r n her 1 8 8 8
werd deze proefneming o o k tot eenige kazernes te K o t t a
Radja (die v a n h e t 14de bataljon infanterie) u i t g e b r e i d .
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De tot dusver

verzamelde gegevens

nopens de ziekte-

gevallen in ile opgehoogde en in ile onveranderd gelaten
verblijven , in welke lnatsten overigens de militairen onder
geheel gelijke omstandigheden wrkeereii , gaven tot dusver, naar gemeld wordt, niet het recht om eenige conclusie ten gunste of ten ongunste van den maatregel te
trekken.
Ter voorkoming van het ontstaan en de verspreiding
der pokziekte in het leger werden in 1889 door het legerbestuur een vijftal voorschriften uitgevaardigd.
In 1889 werd weder niet gewensclit gevolg voor de verpleging van zieke militairen ook gebruik gemaakt van de
particuliere gezondheidsetablissementen te Sindanglaija en
Soekaboemi (residentie Preanger Regentschappen). In het begin van Maart 1889 werd ter Sumatra's Westkust de nieuwe
ziekeninrichting te Oei ie Lunau Manie in gebruik genomen.
Uit de reeds verkregen uitkomsten m a g afgeleid worden
dat de evacuatie naar die ziekeninrichting van lijders aan
berriberri (de zwaarste 7ormen), malaria en buikziekten
aan de verwachting voldoet
In het groot militair hospitaal te Weltevreden werden ,
bij wijze van proef, verbeteringen ingevoerd met betrekking
tot de regeling en samenstelling van de voeding der lijders
lste klasse (officieren , ambtenaren of gegoede particulieren).
Daar door deze voorzieningen meermalen geopperde klachten
op bevredigende wijze bleken te kunnen worden uit den
weg g e r u i m d , bestaat bet voornemen de nieuwe regeling ,
zoo mogelijk reeds in het aanstaande j a a r , bij al de overige
groote militaire hospitalen in te voeren , tegen gelijktijdige
verhooging van het tarief der door lijders lste klasse te
betalen verpleeggelden.
Manoeuvres. In 1889 hebben geen groote militaire manoeuvres plaats gehad. Daarentegen werden dcor de op
Java en ter Sumatra's Westkust gelegerde veldbataljons,
in vereeniging met de andere ter plaatse aanwezige wapens ,
in de nabijheid der garnizoenen veldoefeniugen op kleine
schaal gehouden , welke aan het doel hebben beantwoord.
Slechts bier en daar moesten luttele bedragen wegens
beschadiging van particuliere eigendommen worden uitgekeerd , terwijl die oefeningen nergens eenige onrust onder
de inlandsehe bevolking verwekten.
Schietoefeningen. De in 't vorig verslag (blz. 43) in uitzicht gestelde opening van eene iufanterie-schietschool te
Meester-Cornelis vond plaats op 1 April 1889. In den
verderen loop van het jaar werden twee cursussen gehouden ,
elk van vier maanden , d i e , in twee ploegen , werden bijgewoond door 20 officieren en 49 minderen. Te heginnen
met 1890 is de duur van eiken cursus bepaald op vijf
maanden (Februari t/in Juni en Juli t/m November).
Omtrent de in 't vorig verslag bedoelde verbeterde schijfinrichtingen , die sedert zijn ingevoerd , kan worden aangeteekend dat zij aan het doel beantwoorden.
Remonte. Evenals in 1 8 8 3 , doch met minder gunstig
gevolg, werd in Augustus 1889 eene poging gedaan tot
het verkrijgen van remontepaar den uit Boni (Zuid-Celebes).
In stede van het als maximum bepaalde getal VHII 2(>0 stuks
werden slechts 94 voor het leger geschikte paarden verkregen. De met den aankoop belaste militaire commissie
schrijft dit toe aan verval van het paardenras in Boni door
onoordeelkundige kruising , voorts aan het te vroeg vangen
en berijden der dieren en aan de vele sterfgevallen ten
gevolge van kwaden droes.
Kort daarop werd door een artillerie-officier uit het garnizoen van Makasser een plaatselijk onderzoek ingesteld
naar den toestand van het inheemsche paardenras op het
eiland Soembawa Hij kon echter slechts een klein gedeelte
van het eiland bezoeken, en van dit gedeelte w a s , naar
zijn oordeel, niet veel voor de remonteering te verwachten.
Alleen op het onbewoonde eilandje Po'doe Mojo trof hij
eenige troepen verwilderde paarden aan , die aan de voor
het leger gestelde eischen schenen te kunnen voldoen. Ten
einde hieromtrent de noodige ervaring op te doen , is het
legerbestuur er op uit om eenige van die paarden in bezit
te krijgen.
In het geheel werden in 1889 , voor het meerendeel weder
op de venduties die van deze dieren te Batavia en Samarang plachten te worden gehouden, 219 paarden voor het

leger aangekocht, waarvan 83 voor de artillerie , 122 voor
de cavalerie en J i voor het in 18«8 in de Preanger Re*
gentsehuppen opgerichte remonfe-depöt. Bedoelde inrichting
leverde in het afgeloopen jaar 13 paarden aan het leger.
Deze voldeden echter niet geheel aan de verwachting , lietgeeu men voornamelijk meende te moeten toeschrijven
aan onvoldoende voeding bij het depot, waar voedzaam
gras nog niet in genoegzame hoeveelheid voorkwam. Betere
uitkomsten van de opkweeking worden echter verwacht
ten gevolge van nader getroffen regelingen met opzicht
tot de voeding. Voor de geregelde aanvulling van het depot
was het een bezwaar dat van de te koop aangeboden jonge
paarden zoo weinigen aan de eischen voldeden.
Postduiven. Met de africhting van de in April 1889 in
Atjeh ontvangen duiven voor het traject Kotta Radja-Malaboeh-Singkel (zie vorig verslag blz. 43) werd een aanvang
gemankt. De postduivendienst tusschen Kotta Radja en
Poeloe Bras is in werking en verschaft een groot voordeel
in de communicatie met dezen vrrj afgelegen post. Ten
aanzien van de waarde welke voor lndië in het algemeen
aan het gebruik van postduiven als middel van gemeen*
schap moet worden g e h e c h t , werd nog geen gevestigde
meening verkregen.
De in 't vorig verslag bedoelde 15 koppels duiven , door
de postduivenvereeniging St. Pieter te ^ alkenburg (Limbnrg) aangeboden en in April 1839 naar Batavia verzonden ,
werden bij het korps genietroepen gebezigd voor de oefening
en opleiding van militairen voor den postduivendienst. Bij
verschillende proefvluchten van deze duiven wer len zeer
bevredigende uitkomsten verkregen.
Door een belangstellende uit Zoeterwoude werden in
Augustus 1889 voor den postduivendienst in Atjeh nog
aangeboden een 10-tal bereisde postduiven , welke rechtstreeks naar Kotta Radja verzonden zijn.
Reglementen en voorschriften; handleidingen bij het militair onderwijs. Over het nieuwe reglement op de toekenning
van '.andspensioen en onderstand aan weduwen en weezen
van Europeesche officieren en minderen (Indisch Staatsblad
1889 ti°. 214) is reeds gehandeld op blz. 192 van het vorig
verslag
In lndië versebenen in den loop van 1889 de volgende
handleidingen bij het militair onderwijs:
wat betreft de. infanterie , een » Bijvoegsel van het schistvoorschrift der infanterie", bevattende eene instructie voor
het gebruik der beweegbare schijfinrichting; — eene nieuwe
Maleische vertaling der » Recrutenschool voor de infanterie " ; — een bij de Vilde afdeeling van het departement
van oorlog samengestelde » Leidraad voor den pionierdienst der infanterie " , en een door den kapitein der infanterie W . J. PHILIPS bewerkt Maleisch leesboekje, ten
dienste van de kader- en korpsscholen; —
wat betreft de artillerie , een » Reglement op de exercitiën der veldartillerie (Scholen te paard, Sectieschool) ",
een » Reglement op de exercitiën der veldartillerie (Scholen
te paard , Batterijschool, lste gedeelte) " , en « Wijzigingeu in liet reglement op de exercitien der veldartillerie
(Scholen te paaM , Stukrijderselmol) " , zoomede de tweede ,
derde en vierde (of laatste) aHeveringeu van het 12de bijvoegsel
van den » Instructie-inventaris voor de artillerie; " —
en voor zooveel aangaat de cavalerie, eene Maleische
vertaling van de eerste twee lessen der » Ruiterschool te
paard ".
Eindelijk is nog te vermelden dat door het legerbestuur
werd uitgevaardigd eene » Instructie voor den hoofdintendant der militaire administratie ".
Belooningen en straffen. Sedert de mededeelingen in 't
vorig verslag vielen weder eereblijken ten deel aan verschillende olficieren en minderen die zich in Atjeh en
onderhoorigheden bij ontmoetingen met den vijand hadden
onderscheidel.. Ter zake v;m hunne houding aldaar gedurende 1889 verwierven zich namelijk 11 officieren,
2 Europeesche onderofficieren en 9 Europeesche minderen de Militaire Willemsorde, terwijl het voor inlandsche
militairen bestaande eereblijk voor moed en trouw te:i
deel viel aan 5 Amboineesche fuseliers, die zich mede
in Atjeh hadden onderscheiden. Onder de hedoelde 22 Europeesche dapperen telde men 4 officieren en 1 sergeant-
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majoor , die bij hetzelfde of bij eene latere ontmoeting niet
den vijand sneuvelden , zoomede 1 aan de bekomen wonden
overleden korporaal. Zij konden dus slechts in de m i l t e n
der Orde worden ingeschreven , en wel de korporaal, die
reeds vroeger in de 4 Ie klasse der orde was opgenomen,
als ridder 3de klasse, de vier officieren en de sergeantmajoor als ridders 4de klasse ')• De 16 overigen (7 officieren , 1 sergeant en 8 minderen) ontvingen allen het ridderkruis 4de klasse ; de 5 Amboineezen de bronzen medaille
voor moed en trouw (Koninklijke besluiten dd. 12 Januari
en 16 Maart 1890 n°. 16 en 30 en gouvernementsbesluiteu
dd. 21 Januari en 21 Maart 1890 n°. 32 en 28). Ingevolge
diezelfde beschikkingen werden eervol vermeld, insgelijks
ter zake van hunne verrichtingen in Atjeh en onderhoorigheden gedurende 1889, 5 officieren J ) , 5 onderofficieren

(9 Europeanen en 2 Amboineezen) en 12 minderen [9 Europennen , 1 Amboinces en 2 t i l d e n inlanders).
Ter zake van hun gedrag bij de krijgsverrichtingen in
Tobt (gouvernement Sumatra's Westkust) gedurende de
maanden A u g u s t u s en September 1889 viel bij het in de
tweede pluais vermelde Koninklijk besluit eene eervolle
vermelding te beurt aan 1 officieren 1 Europeeschen sergeant.
Hieronder volgen 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 of in de militaire provoosthuizen
bevonden , of die wegens herhaalde bestraffing van hunne
korpsen weggezonden en bij de strafdetachementen geplaatst
waren.

Aantal militairen beneden den rang van ollicier

JAKEN.

die op 31 December
die in den loop
die in den loop
gedetineerd waren
van het jaar
van het jaar
in het militair huis
op grond van het met een brieljo van
van arrest te
ontslag uit
tegen hen geslagen
(nog tot
vonnis uit het leger het leger werden Samarang
het leger
weggezonden.
verwijderd werden.
behoorende). a)

die op 31 December
als gestraften
bij de strafdetachementen
waren geplaatst
(wegens herhaalde
bestraffing
van hun korps
weggezonden militairen).

die in den loop
van liet jaar als vermist of als
gedeserteerd uit
de sterkte werden
afgevoerd b)

en
Euro- Amb.
andere
peanen. inlanders.

en
Euro- Amb.
andere
pcancn. inlanders.

en
Euro- Amb.
andere
peanen. inlanders.

en Euro- Amb. en
Euro- Amb.
andere
peanen. andere
peanen. inlanders.
inlanders.
1887.

33

55

42

88

1888.

34

I

61

I
96

54

22

37

I

17

46

54
35

22

I
25

14

64

68

63

56
1889.

21

I

12

54

73

I
91

I

59

I
94

en
Euro- Amb.
andere
peanen. inlanders.

24

19

I 393

86
94

412
35

14

1 252
266

26

60

532

78
18

513

19

86

58
3

22

die zich np
31 December
als arrestanten
in de
provoosthuizen
bevonden, r)

I

40

134
68

I

21

89

a) Overigens bevonden zich in gemeld arresthuis nog een aantal van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden , en wel
op uit. 1887 43 Europeanen en 2 Amboineezen, uit. 1888 29 en uit. 1889 32 Europeanen.
6) Van de vroeger of later gedeserteerde of vermiste militairen werden in de genoemde jaren weder in de sterkte teruggebracht, als
vrüwillig teruggekeerd of door de politie gevat, achtereenvolgens 6, 11 en 5 Europeanen en 91, 74 en 96 inlanders.
c) Meerendeels waren deze militairen in preventief arrest. Slechts telde men onder hen : in 1887 6 veroordeelden (waaronder 1 Amboinees en 1 inlander), in 1888 3 en in 1889 10 veroordeelden (allen Europeanen).
Ten aanzien van de met een briefje van ontslag uit het
leger weggezondenen en ten aanzien van de gedeserteerden
(of vermisten) zijn, blijkens het driejarig overzicht, de
cijfers van 1889 aanmerkelijk gunstiger dan die over 1888
of 1887 (verg. wat met betrekking tot de garnizoenen in
Midden-Java nopens het minder deserteeren van inlandsche
jonge soldaten of recruten is gezegd op blz. 28 hiervóór). Slechts 2 der gedeserteerden of vermisten b e hoorden tot de bezetting van Atjeh , tegen 3 in 1888 en
1 in 1 8 8 7 ; de beide eersten waren inlanders, de vier anderen Europeanen. Ongunstiger dan in de beide laatst vermelde jaren zijn de cijfers betreffende het aantal militairen die wegens veroordeeling het leger moesten verlaten ,
die gedetineerd waren of provoost-arrest ondergingen , en
die naar een strafdetachement verwijderd waren.
Omtrent de gevallen van degradatie of terugstelling van
onderofficieren en korporaals zijn slechts opgaven voorhanden voor zooveel betreft Kuropeanen en Afrikanen (verg.
tabel IV van bijlage C). Die straf moest onder hen worden
toegepast op 37 onderofficieren en 65 korporaals (in 1888
op respectievelijk 35 en 67 en in 1887 op respectievelijk
38 en 91).
Maatregelen

en instellingen in het belang van het zedelijk

') Hunne namen zijn V. II. W. SCÜOBDELL , korporaal der infanterie ; W. Tn. N. VON GEUSATJ , kapitein van den generalen staf;
J. J. A. GAADE en F. J. F. VEEBMAN, eerste-luitenants derinl'an-

terie; N. HAGÏMAN , eerste-luitenant der genie, en J. H. WOI.VEKAMP , sergeant-majoor der infanterie.
*) Bovendien werd met eene eervolle melding beloond een luitenant-ter-zee 2de klasse van de marine (Koninklijk besluit dd. 12
Januari 1890 n°. 16).

en stoffelijk ivehijn van den soldaat. De adviezen , welke
blijkens liet vorig verslag (blz. 45) van de afdeelings- en
gewestelijke militaire commandanten met betrekking tot
bet zedelijk en godsdienstig leven onder de militairen iu
Indië werden ingewonnen ter beantwoording van de % raag ,
in hoever wijziging van de bestaande toestanden in dit
opzicht noodig en mogelijk moet worden g e a c h t , werden
in den loop van 188!) ontvangen '). Ofschoon daarin over
dit onderwerp meer licht weid verspreid , kwam het toch
wensehelijk voor omtrent enkele punten meer gedetaiU
leerde inlichtingen te verzamelen en werden met dat doel
aan de Indische Hegeering nog eenige vraagpunten toegezouden, met uitnoodiging om die door den inmiddels nieuw
opgetreden legercommandant te doen beantwoorden, na
zoo noodig eenige autoriteiten in het leger nader ter zake
te hebben gehoord.
Voor de uitvoering der in 't vorig verslag (blz. 45) besproken regeling betreffende de voorziening, door daartoe
geschikt geachte personen, in de godsdienstige behoeften
van minder gegoede leden der Christelijke gemeenten en
van de militairen in de garnizoenen (zie het in Indisch
Staatsblad 1889 n°. 170 opgenomen Koninklijk besluit van
28 Mei 1889 n°. 19) werd in lndië het ncodige voorbereid ,
waarbij men echter stuitte op eenige moeilijkheden , hoofdzakelijk voortspruitende uit de bijzondere verhouding waarin
de eventueel door de («trokken Christelijke genootschappen
uit te zeulen personen souden staan tot het Bestuur over
de Prote.stantscbe kerken t n de Koomsch-katholieke Kerk-1) Zie het daaromtrent medegedeelde op blz. 35/37 van de reeds
op blz. 27, noot 2 , aangehaalde Memorie van Beantwoording dd.
16 November 1889.
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In (iroot-Atjeh werd het blokhuis Lamsajoen, dat niet

Voor de stichting «'ii instandhouding, fen behoeve van

aan /.ijne bestemming voldeed , s/gebroken , en het blokhuis

do tot (!(• hoofdplaats Batavia beboorrnde garnizoenen (dia
van Weltevmien, Btfs«ük en Meester-Coruelis), vanCbrii
telnk Mdittiro Tehuizen heefl zich in IndiS gevormd — en
In Februari jl. (Indircb Staatsblad 1890 n°. 42) recbtspersouulijkheid verkregen — eene particuliere veroenigtng
onder dVn ïiiuim » afdecling Uata< ia van den Nederland

Lamara vel plaatst r< or de beveiliging van eene spoorwegbrug,
terwijl een nieuw blokhuis werd opgericht nabij de spoorwegbrug te Lohong boeng Aroen om den vijand aan de

westzijde ran de versterking te Lambaroe in bedwang te

houden en het verkeer in de nabijheid van dezen post te
beveiligen. Te lvli (oostkust van Atjeh) werd de bouw van
schen Militairen Bond ''.
eene nieuwe versterking met kracht onderhanden genomen.
In de residentie Palembang werd begonnen met den bouw
Wat betreft liet in 't vorig verslag vermelde denkbeeld
om ftnwnen militairen van gouvernementswege in de ge- van een nieuw militair etablissement te Lahat.
legenbeid te stellen kleine grondbezitterst* worden , liefst
Te Tandjong in de Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo
in de nabijheid van de twee groote militaire kampementen werd de oude tijdelijke versterking door eene zware overin het binnenland der resideoliën Kadoe en Pasoeroeau, strooming in het begin van 1889 geheel vernield. De bebeeft een onderzoek aan bet licht gebracht, ilat in eerst - zetting werd dientengevolge gehuisvest in de passarloodsen ,
genoemd gewest geen geschikte terreinen voor gemeld doel die tot eene tijdelijke versterking werden ingericht, terwijl
te vu den zijn. Beter is men geslaagd in Pasoeroean. Voor de hand werd gelegd aan het bouwen van eene nieuwe
het afstaan van terreinen aldaar is eene regeling in bewerking. versterking aldaar.
Bij voortduring blijft bet legerbestuur bedacht op hetgeen
In Mei jl. (zie de Javasche Courant van den 16den dier
o^k met betrekking tot bet beheer en de inrichting der maand) is bepaald dat de aan de civiele autoriteit ten ondercautines in het belang van den soldaat kan gedaan worden. houd overgegeven ontruimde versterkingen van tijd tot
Zoo wordt tbans nagegaan of niet eene voorziening zou tijd door de gewestelijke eerstaanwezende genie-officieren
kunnen worden getroffen in bet belang van diecantines, zullen moeten worden geïnspecteerd , ter beoordeeling of
welke voor fustbier behalve den inkoopprijs aanzienlijke de bedoelde werken met de daaromheen gelegen verboden
vrachtkosten hebben ie betalen, waardoor deze drank op kringen inderdaad in zoodanigen staat verkeeren dat z i j ,
sommige plaatsen thans voer den soldaat nog te duur komt. ingeval van opstand of oorlog, wederom naar eisch kunnen
Het blijkt toch dat bij de gunstiger gelegen cautines, waar worden bezet.
de prijzen van het bier binnen het bereik van den soldaat
§ 4. Topographische dienst.
vallen , bet verbruik jaarlijks toeneemt ' ) , en hoewel uu niet
gezegd kan worden dat die toeneming niet eene belangrijke
Zonala uit het vorig verslag (blz. 4G) blijkt, waren op
vermindering van het jeneververbruik in d<s cautines is ge- uit. 1888 twee opnemingsbrigades werkzaam ter Sumatra's
piard g e g a a n , zijn toch in de laatste jaren de gevallen van W e s t k u s t , terwijl de twee andere belast waren met de
dronkenschap merkbaar minder geworden, waaruit wordt vluchtige opneming van de Westerafdeeling van Borneo.
afireleid dat de soldaat minder gebruik maakt van de slechte Daar aan dezen diensttak van lieverlede vele ervaren opschadelijke alcoholische dranken welke buitenaf in de neroers waren ontvallen, werd het noodig geacht drie
clandestiene kroegen , tegen lagen prijs, verkrijgbaar zijn. brigade-chefs, in plaats van t w e e , met de opleiding van
Volgens de geldelijke verantwoordingen der eantine-ad- personeel te belasten. Omstreeks medio 1889 g i n g eene
ministratiëii over het laatst bekende jaar (1888) w;,s het brigade van Borneo over naar Sumatra (gouvernementsbesluit
totaal der voordeelige saldo's teruggegaan van f 15? 440 tot dd. 7 Juli 18e9 n°. 8 ) , zoodat bij het einde des jaars op
f 134 183. De gebouwen, het meubilair en de bibliotheken Sumatra drie brigades werkzaam waren en op Borneo
stonden bij liet einde van 1888 gezamenlijk uitgetrokken slechts één.
voor eene waarde van t 403 845 , tegen f 487 570 op 31
Op eerstgenoemd eiland werd eene oppervlakte van 1292
December 1887.
K.M : op de schaal van 1 : 20 000 opgemeten ; terwijl in de
Betredende den stand van bet militair spaarfonds is mede Westerafdeoling van Borneo, waar het topographisch pergeen later verslag dan over 1888 bekend. Daaruit bleek soneel voortging van verschillende rijkjes de grenzen op
dat het aantal deelhebbers in dat jaar geklommen was van te meten , het opgemeten terrein werd uitgebreid met 15122
3215 tot 3 7 2 2 , en hun gezamenlijk tegoed van f 184 789,885 K.M ! op de schaal van 1:200 000. Het net van astronotot f 242 923,13.
misch bepaalde plaatsen werd in dit laatste gewest door
den brigade-chef vermeerderd met 10 punten , die berekend
§ 3. Fortificatieii.
en verzekerd zijn.
De triangulatie-brigade, die uitsluitend op Sumatra
De in 1887 in aanbouw genomen nieuwe versterkingen
te Kepahiang en Bandar in Palembang werden in 1889 werkzaam i s , zette aldaar haren arbeid voort. Kon in 't
vorig verslag vermeld worden dat het primaire driehoeksnet
voltooid.
Van de in 1888 onderhanden genomen nieuwe verdedi- in het zuiden afgesloten w a s , gedurende 1889 werd dit
gingswerken waren bij het einde van 1888 die te Ma la boe h net over Tapanoli tot in de Toba-landen uitgestrekt, zoodat
(Westkust van Atjeh), Tandjong Poera (Oostkust van vermoedelijk in den loop van 1890, in aansluiting aan de
S u m a t r a ) , Boentok , Martapoera en Marabahan (Zuider- reeds in de afdeeling Padang Lawas gebouwde pilaren ,
en Oosterafdeeling van Borneo) geheel, en die te Seroewaij het primaire net tot in de residentie Oostkust van Sumatra zou
(Oostkust van Sumatra) nagenoeg voltooid; terwijl aan de kunnen worden voortgezet, waartoe bij gouvernementsbesluit
nieuwe versterking te Loeboe Sikaping (Sumatra's West- van 8 April 1889 n°. 23 (zie vorig verslag blz. 46 noot 2)
kust) en aan de nieuwe etablissementen te Djambi (Palem- het noodige is bepaald. De pilaarbouw op secuudaire en
bang) en Moeara Teweh (Zuider- en Oosterafdeeling van tertiaire punten was op uit. 1889 iu de residentie Padangsche
Bovenlanden g e h e e l , en in de Padangsche Benedenlanden
Borneo) met kracht werd voortgewerkt.
De mede in 1888 onderhanden genomen bouw van eene nagenoeg voltooid , terwijl in Tapanoli met het bouwen der
nieuwe versterking te Segli (noordkust van Atjeh) liep, pilaren geleidelijk werd voortgegaan. In het geheel kwana belangrijke vertraging te hebben ondervonden door niet men er in 1889 162 gereed. Dientengevolge was het aantal
tijdige levering der houtwerken van Singapore, bij het op primaire punten geklommen van 50 tot 5 7 , dat op
einde van 1889 eveneens nagenoeg geheel af. De oudeaf- secundaire punten van 61 tot 7 2 , en dat op tertiaire punten
gekeurde versterking, die om politieke redenen aanvankelijk van 635 tot 779. De ligging in de projectie en de hoogte
nog behouden en bezet moest blijven , werd in het begin boven het zeeoppervlak werden gedurende 1889 berekend
van 1890 ontruimd en geslecht. In het gouvernement Su- voor 1 primair, 11 secundaire en 150 tertiaire punten.
matra's Westkust werd de stormvrijheid der redoutes te Hierdoor kwam de coördinaten-berekening gereed van 37
Singkel en te Goenoeng Sitoli (Nias) verbeterd en een aan - primaire, 49 secundaire en 527 tertiaire punten. Door de
vang gemaakt met de uitbreiding vati de versterking te vorderingen in het rekenwerk konden aan de naar Sumatra
overgebrachte derde opnemingsbrigade de noodige gegevens
Taroetoeng (Silindong).
voor de opmeting verstrekt worden. Vermoedelijk zal tegen
het einde van 1890 het hoofdkwartier der triangulatie') In alle cantines te zamen steeg in de jaren 1884 t/m 1888 brigade, tot dusver te P a d a n g , naar Padang Sidempoean
het verbruik van fustbier van 130 000 tot 325 000 liter, terwyi nog verlegd worden.
bovendien jaarlijks 60 000 a 80 000 liter aan gebotteld bier wordt
De herberekening der triangulatie van Java werd, door
gesleten.

Bijlage C.
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en onder toezicht va:: dr. J. A. C. OODUUMS , bier te lande I
voortgezet, terwijl van de verkregen definitieve gegeven* |
betreflende de in de gewenschte volgorde (zie vorig verslag i
blz. 40/47) afgewerkte gewesten — ditmaal Preauger Hegent- |
•cbappeii, Cheribon, Tagal en Pekalongan — aan bel
topographisch bureau van den generalen staf te Batavia
werd mededeeling gedaan. Met het drukken van bet do r
dr. OfDKMANs in bewerking genomen teralag wordt gn- w a e b t t o t d a t <le t e k a t zoo g o e i a l s voltooid zal zijn.
Van de bij g e m e l d b u r e a u te B a t a v i a ') in b e w e r k i n g
zijnde k a a r t e n k w a m e n g e d u r e n d e 1889 gereed en z a g e n
a l d a a r tiet l i c h t :

in photo-litbographie: 1°. 17 bladen van de detailkaart
van Sumatra (1:20 000), elk groot 5 minuten in het vierkant; — 2°. een herdruk van de kaait der afdeeling
Patjitan , residentie Madioen (1:20 000); — 3°.eenverbeterde herdruk van de kaart van het bezette gebied in GrootAtjeh (1:20 000); — 4°. een verbeterde herdruk van de
kaart der residentie Oostkust van Sumatra (1:200 000),
waarop 'ie grenzen der landbouwondernemingen in kleuren
zijn aangegeven ;
in chroaio-lithographie: do bladen I (Paloh) en III (Pontianak) van de Westerafdeeling van Boroeo (1:200 000);
in autngraphte: 1°. eene kaart van bet vaarwater door
Padaug-Tikarbaai en Djenoe-rivier naar Pontianak (1 :
50 000); en 2°. eene kaart van het vaarwater der Sambasrivier van Sakalalang tot zee (1:50 000).
Voor verkochte kaarten werd in 1889 bij den topographischeu dienst ontvangen f5301,85, terwijl de waarde
van kosteloos of tegen regularisatie verstrekt* kaarten
f45390,54 bedrot-g. Over 1888 waren die sommen f 3948
en f 3526. Aan retributie voor het nemen van kopieën van
kaarten weid een bedrag van f 50 ontvangen, terwijl in
1888 daarvoor niets werd gein 1. Litbographisch drukwerk
werd alleen voor het departement van oorlog verricht
Sedert jaren toch worden bestellingen van dien aard voor
partieudere rekening (zie Indisch Staatsblad 1873 n° 22)
niet meer bij het lithographiacb etablissement aangenomen *).
Voor zooveel daarvan in 1889 bij het topographiacb bureau
te Batavia bleek (zie Bijblad op het Indisch Staatsbladn°.
4356). betroffen de door ambtenaren van het binnenlandse!)
bestuur geleverde bijdragen tot vermeerdering van de
topogrnphuche kennis der Duitenbezittingen weder alleen de
residentie Zui !er- en Oosterafdeeling van Borneo s j . Door
bedoelde nieuwe gegevens is meer kennis verkregei> nopens
den loop der Boengan- en Menoebing-rivieTOD.
§ 5. KrijgsvcrrichtuKjt'n.
In het tijdvak waarover dit verslag loopt vielen krijgsverrichtingen , waarbij de landmacht betrokken was, alleen
voor in het noordelijk deel van Sumatra , namelijk in Toba
(gouvernement
Bumatra'a We.-tkust) en in Atj-di en ouderhoongheden 4). Ten aanzien van de excursie in de Tobalanden gedurende de maanden AiigusMis en September
1889 is reeds het noodige gezegd in hoofdstuk C van dit
verslag (zie blz. 8/9). Over de militaire voorvallen i:i Atjeh
en onderhoorigheden is echter in gemeld hoofdstuk slechts
kortelijk gehandeld, met het oog op de in deze § te doene
mede leidingen. Dat in 1889 in laatetgomeld gewest onze
troepen weder eene zware taak ha Iden , kun o. a. hieruit
worden afgeleid dat in genoemd jaar de strijd tegen den
Atjeher aan bet leger alleen aan gesneuvelden en gewonden
11 officieren en 223 minderen kostte, namelijk aan gesneuvelden (daaronder ook de aan hunne wonden overledenen)
4 officieren en 43 min leren (26 Europeanen , 5 Amboineezen en 12 andere inlanders), en san gewonden 7 officieren en 180 minderen (104 Europeanen, 23 Amboineezen en 53 a- '.ere inlanders). .Met bet oog op de vermeerderde werkzaamhei 1 van ^n vijan i werd in 1889
met de meeste zorg er naar gestreefd om de bezetting
in Atjeh op de organieke sterkte te houden. Tegen het
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einde des jaars was er zelfs een klein overcompleet (verg.
tabel II van bijlage C). Tevens werd , ten einde te voorIcomeo dat, bij eventueele belangrijke rustverstoringen
in de onderhoorigheden, Groot-Atjeh van een aanzienlijk
deel der veldtroepen zou moeten worden ontbloot, alles
voorbereid om op Java een bataljon infanterie met de
DOC
;ige cavalerie), artillerie en genietroepen op het eerste
" ; " naar eenig bedreig! punt der kust te kunnen dirigeersn.
In

liroot-Atjeii

u i t t e zich d e v e r h o o g d e

werkzaamheid

van dm vijand gedurende 1889 hoofdzakelijk in het beschieten van de |HMten •), van de patrouilles nabij de
ceintuurbaan . van de tre'nen van den stoomtram welke
zich

langs

die

baan

b e w o g e n , van de e s c o r t e ! voor d e

vivresrransporten tusschen Pakan Kroeng Tjoet en Kotta
Pobama , van de op- en afkomende wachten van Lams:ijoen , Lamara, Babang en Pagani, en van hen die de
voeding overbrachten naar de bezetting van de beide
laatstgenoemde blokhuizen. De beschietingen der transporten tusichen Kotta Pobama en Pakan Kroeng Tjoet deden
liet raadzaam achten , in stede van den gebruikelijke!; transportweg tusschen die posten, een nieuwen met teu grooten
omweg meer achterwaarts aangel j gden weg te volgen.
Bij het besteken van de posten > erd door den vijand
in toenemende mate met geschut gevuurd, waarbij hij
meermalen als projectielen bezigde de door ons verschoten
en niet gesprongen granaten, ^c'm 1.' van beteekenis werd
door dat vuur niet aan onze versterkingen tot ge vacht.
Binnen onze linie waagde de vijand geene belangrijke
ondernemingen . h «wel het verbreken van de telephonische gemeenschap, het rooven van telcphoondraad, vau
palen en van isolaroreu, evenals beschadigingen van spoor*
liruggen en van tram! anen weder dikwijls voorkwamen.
Gedurende het gebeole jaar 1889 ging ten gevolge
van dat rooven en vernielen 51 415 M. telepboondraad
verloren. Om dit tegen te gaan werd Bedert September
dikker en zwaarder eraa i (0.005 IC.) in gebruik genomen.
Om bruggen eu trambanen ie beschadigen, 'bezigde de
vijand somtijds met goed gevolg nict-gesprongen granaten , die door hem van een ontstekingsmiddel werden
voorzien. Door zulke granaten werd dan ook i'ien 27sten
en den 31sten Augustus do spoorwegbrug over de Kroeng
Tandjoeog op zoodanige, wijze vernield, d&t de gemeen*
schap tusschen de:: post Lamreegen bet blok huis Lamsajoen
geheel verbroken werd en in geruimen tijd. niet te herstellen
was. Toen nu ook in den nacht vau 25 op 26 September de
trambaan tussebeu iiet blokhuis Lamsajoen en den post
Lambaroe door den vijand onbruikbaar was gemaakt, werd
besloten om het ge ieelte der ceintuurbaan Lamreng! t.ambaroo te laten vervallen en te vervangen door eene
I straalbaan Lamreng-Bringin (aan den weg Ivotta Radja ! Lambaroe). In verban
izen aanleg werd net blokhuis Lamsajoen, dat alsnn niet meer noodig was, meer
naar het oosten verplaatst, ten einde d woningen in het
! voorwerk van Lambaroe aan do westzijde te beveiligen.
In den avond van 28 September slaagde ''.e vijand er
in de spoorbrug tusschen het blokhuii Lamara en den
post Lampeneroet in brand t.' steken; tevens sprong eene
granaatmijn, die door de Atjebers in het land hoofd van
di' brug aan de zijde van Lampeneroet gelegd was Daar
door de vernieling van die brug. en de onbruikbaarheid
van de hierboven genoemde brug over de Kroeng Tandjoeng , de spoorwegverbinding me" de posten Lampeneroet
en Lamreng geheel verbroken en de voorziening van deze
posten op andere wijze, aan groote bezwaren onderhevig
was, moest onmiddellijk tot tierstelling van die verbinding
woi'.i.'ii overgegaan. De noodige materialeii werden nog
in den nacht van 28 op 29 September opgevoerd. Tot
dekking van de werkzaamheden rukten iiet 141e bataljon
infanterie en de batterij bergartillerie ton 4 uur's morgens
van Kotta Radja uit, terwijl het 12de bataljon infanterie

') Door de topographisehe inrichting van het Ministerie van
3
) In de benedenstreken van Djambi werden van civiele zijde
Oorlog werden sedert de mededeeling in 't vorig verslag (blz. 47 ,
noot 1) afgeleverd verbeterde herdrukken van de residcutiekaarten I mede eenige rivieren in kaart gebracht (verg. blz. 11 hiervóór).
4
van Samarang, Kadoe eu Krawang.
) Nopens het wedeiiaiea der in April ji. naar b'lores (residentie
Timor)
gezonden expoditionairc colonne zijn nog slechts eenige voor•) De in 't vorig verslag (blz. 47) genoemde som van p. m.
loopige berichten ontvangen , die in hoofdzaak niets meer behelzen
f 13 900 betrof dan ook uitsluitend de globale waarde van hetgeen
dan hetgeen reeds in de noot op blz. 22 is gezegd.
voor genoemd departement aan drukwerk werd afgeleverd; vaneene
5
storting in 's lands k a s , zooals de vroeger gedane opgaven in ver) Alleen door deze beschietingen bekwamen iu 1880 onze beband met genoemd Staatsblad zouden doen vermoeden, is echter
zettingen G gesneuvelden en 29 gewonden, onder welke laatsten
geen sprake.
1 officier. Bovendien werden daardoor nog 4 dwangarbeiders gewond.
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( i n ' dom u.-tratie Uj Lambaroe verrichtte. Dij het aanbreken van dun dag waren deze troepen in Stelling t'ii
werd met den arbeid aan de brug - begonnen , welke door
den vijand weinig werd verontrust; het 12de bataljon

waaruit het geschut was weggevoerd; zij nam op de
landtong aldaar positie en bleef voorloopig in stelling.
De colonne BKGKMANN zonderde bij baren opmarsch achtereen volgens twee pelotons en eene compagnie af om eene
trok bet meeste vuur tot zich en leed een verlies ven l nadering' van den vijand te beletten en later bij den t o gesneuvelde en 2 gewonden, allen minderen; bovendien rugtoobt beveiligd te zijn ; zij verscheen met twee eomsneuvel Ie eeu Euro poene h geniesoldaat, Tegen den namiddag pagnieéu en de cavalerie in de nabijheid der vijandelijke
was do brug hersteld en waren de, troepen weder in positie, waar zij aanstonds op tegenstand stuitte. Zijne
hunne kwartieren terug. Om deze brug in den vervolge macht niet sterk genoeg achtende om door te t a s t e n ,
te kunnen beveiligen tegen pogingen tot vernieling, werd onderstellende dat het detachement VEERMAN op onvoorbepaald dat het blokhuis Lamara daarheen z»ude worden siene bindernissen was gestuit en niet had kunnen doorverplaatst. Den Lbden October werd liet nieuwe blokhuil dringen , en belucht dat de terugtocht ernstig zcu worden
L iiuara en den &ien December bet nieuwe blokhuis bemoeilijkt, nam de commandaut om 7 uur v. m. den
Lamaajoen aan de HoengAroen betrokken.
terugmarsch aan naar Pakan Kroeng Tjoet, zonder daartoe
Tot meer afdoende beveiliging van de trambanen werd, bevelen af te wachten. Omstreeks half negen was de colonne
vourloopiu' bij wijze van prief, de aanmaak bevolen van in de nabijheid van dien post aangekomen.
een viertal gepantserde tramwegen*, ingericht v o o r d e
Het detachement V E E R M A N , dat inmiddel; om 6'/,
opneming vin een detachement militairen en bestemd om uur v. m. den marsch naar Kotta Toeankoe had aangebedreigde baangedeelien te bewaken.
vangen , vernielde op zijn tocht een stuk g e s c h u t , doch
Voorts werden voor ditzelfde doel, en ook tot tegen- ondervond, niet ondersteund door het 14de bataljon , voor
g a n g van de beschadiging van wegen, bruggen, tele- de vijandelijke versterking krachtige tegenweer. Üe poging
phoongeleidingen enz. vooral gedurende den n a c h t , iu het om stormenderhand de versterking te vermeesteren werd
laats' van 1889 twee afzonderlijke b iwakingsdetachementen met groot verlies afgeslagen , waarbij de commandant
in di"nst gesteld, elk bestaande uit i luitenant en p. ui. sneuvelde , zoomede de luitenant HAGEMAN en vier min*
25 man. Desa maatregel voldeed zoo goed, dat hij een deren. Ongeveer om 9 u u r v. m. waren de overgeblevenen
der redenen il geweest om over te gaan tut de op blz. 5 van de colonne VEERMAN te Pakan Kroeng Tjoet terug.
hiervoor reeds besproken opricht ing- van een korps» mareWijl het doel der operatie tegen Kotta Toeankoe alzoo
chaussee te voet".
niet bereikt w a s , werd op last van den civielen en mili—
tairen gouverneur des v. m. om 11 uur op nieuw tegen
Benige malen waren onze troepen in Oroot-Atjeh gedeze versterking opgerukt met de geheele beschikbare
noodzaakt buiten de linie van versterkingen op te treden, in
m a c h t , bestaande — met inbegrip van de in allerijl p ^
den nacht van 24 op 25 Juli L889 tusschen l l ' / . - l ' / j U u r
spoor uit Kotta Padja ontboden infanterie (het geheele 3de
werd namelijk onze versterking Kotta Pobama ernstig
bataljon en nog twee compagnieën van het 12de bataljon) —
beschoten u i t , naar schatting , vijf a zes vuurmonden ,
uit het 3de en 141e bataljon, drie compagnieën van het
die in drie s . Hingen in batterij waren gebracht en wel
12de bataljon inf.nterie •) , een peloton cavalerie, twee
drie op 70') a 800 M. oostwaarts van Kotta Pohama op
sectiBn bergartillerie, een detachement genietroepen en het
de l a n d t o n g , één of twee in de vijandelijke versterking
noodige ambulance-personeel.
Kotta Toeankoe op i20ü M. in zuidoostelijke richting van
De colonne-commandant, luitenant-kolonel H. J . L.
onzen p i s t , en éé i in zuidelijke richting aan den overDB BANK I.ANGEXUORST van het 3de bataljon, ontving 1
k a n t der l a g u n e Met een hevig en goed onderhouden
ite opdracht langs IMang Paudjang en Tjadé Kedjoeroean
geweervuur bestookte de vijand tegelijkertijd genoemde
naar Kotta Toeankoe op te rukken en deze versterking
versterking op p m. 700 M. uit noordoostelijke en zuidete nemen
lijke richting. Verscheidene projectielen troffen de enceinte
In den namiddag omstreeks 4 u u r viel, na eene harden de gebouwen binnen Kotta Pohauia gdegen. Met hel
nekkige en heldhaftige verdediging, de tegenover Kotta
doel om de op de landtong opgestelde vijandelijke vuurToeankoe gelegen benting Kotta Hagoe in onze handen,
nion len en de zich lij of in Kott i Toeankoe bevindende
doch van verder ageeren tegen de hooi'dbenting, die door
kanonnen ie vernielen , rukten den 26sten .Juli des ochstruikgewas aan het oog onttrokken was en omtrent wier
te-ds ten 2*j4 u u r twee compagnieën van het 12de bataljon
ligging iin ii zich daarom geen goede voorstelling kon
infanterie, vergezeld van een detachement genietroepen
maken . moest voor dien d a g worden afgezien. De vijand
en ecr.ige bereden ordonnans n , onder conmiando vanden
liet 30 dooden en een aantal wapens in Kotta Hagoe achter ,
majoor I! «'. VAN DE SANDE , naar Kotta P o h a m a , en het
terwijl volgens berichten nog minstens een even groot
gei.e.de 141e bataljon infanterie met een peloton cavalerie
aantal Atjehers buiten de benting sneuvelden.
onder de bevelen van den majoor H. ÜEGEMANN naar
Des avonds ' i n 10 u u r waren alle troepen , die aan de
Pakan KroengTjoet ')• " e colonne VAN DE SANDE had
operatie hadden deelgenomen , in hunne kwartieren t e r u g de oplracht o m . in vereeniging met een detachement
gekeerd en de gewonden in bet hospitaal opgenomen.
van -'.0 man uit Kotta Pohama , des ochtends te 4 ' / . u u r
Ons verlies gedurende dezen dag bedroeg 22 gesneuvelden ,
var, dezen ;<st af te marebeeren, 'svyands stelling op
waaronder 3 officieren (de twee reeds genoemde luitenants
de landt n-g te nemen en zijn g e s c h u t t e vernielen , terwijl
VBKRMAM en HAGEMAN en de kapitein van den generalen
de colonne BEGEMANN een kwartieruur vroeger van Pakan
staf W . Th N. Vos GEIJSAU) , en 93 gewonden , waaronder
Kroeng Tjoet moest afniarcheeren tot Tjadé Kedjoeroeau ,
4 officieren. Tot de gesneuvelden behoorde ook de op blz.
daar eene noordelijke richting aannemen tot. de lagune
3 5 , noot 1 , genoemde sergeant-majoor der infanterie J. H.
en dan positie nemen tegen een vijand die uit het noordWOLYEKAMP, die zich weinige weken te voren (op 8 Mei
oosten werd verwacht. Deze colonne had teveus in last
1889) ook nullij Edi reeds had onderscheiden.
om , indien de vijandelijke versterking die men zocht
Om de vermeestering van de l.oofdbenting Kotta Toeankoe
zich op of nabij tiaren weg mocht bevinden , haar te
nemen. Zoodra het 14de bataljon in stelling was gekomen , voor te bereiden werd zij van tijd tot tijd bestookt met
zou van Pakan Kroeng Tjoet langs den rechtei oever der geechutvuur uit een 12 c.M. achterbudkanon, opgesteld
lagune duor Oedjong Gedong een detachement van 25 in den post Kotta Pohama , en een 20 c.M. mortier , welke
bajonetten (later vermeerderd tot 35) onder commando laatste vuurmond daartoe nog op dezen post in batterij
van den eerste-luitenant der infanterie F . J. F . VEERVAV , was gebracht. Voorts rukten in den nacht van 5 op 6
vergezeld van een detachement genietroepen onder den Januari 189'! het 14de bataljon infanterie en detachementen
eerste-luite: ant der genie N. HAGEMAN , afniarcheeren ten van Kotta P o h a m a , Pakan Kroeng Tjoet en Lamjong u i t ,
einde het geschut bij of in Kotta Toeankoe op te zoeken en ten einde depositie Kotta Toeankoe bij verrassing te nemen ,
te vernielen. Voorts waren >..<>£ twee sectien bergartülerieen daardoor heter in de gelegenheid te zijn om de terreiuKroeng
aangewezen om te 4 uur in den ochtend naar Pakan KrOeDg s'rook oostwaarts van den weg Kotta Pohauifi-Pakxn
s
Tjoet te marcheeren en allaar ter beschikking te blijven. Tjoet op voldoenden afstand open te kappen ). De beü e colonne VAN DE SANDE bereikte zonder Tegenstand
*) Een der twee compagnieën van de colonne VAN PE SANDE was ,
de vijandelijke batterij , die verlaten bleek te zijn en
met liet detachement uit Kotta Pohama, op de landtong ten oosten
daarvan in stelling gebleven.
') Tegenover de Kwala Gigieng nam het oorlogsstoomsehip Samarang
3
) Eenige weken te voren (op lf> December 1889) hadden de
positie ten einde het opdringen van vijanden van die zijde te bei dekkingstroepen voor de werkzaamheden aan genoemden weg, een
moeiiyken.
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setting, dio zich in gering aantal op eenigen afstand van
de vijandelijke versterking gelegerd bad, teneindege\njwaard te zijn tegen de uitwerking van ons geschutvuur,
weid volkomen verrast en de drie versterkingen, dit! de
positie hadden uitgemaakt, werden door dé onzen bezet
zonder één schot te lossen en zonder den v^and t e ontmoeten.
Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met hotopenleggen van het terrein in den naaaten (/intrek en werden
verdere maatregelen getroffen tot het bewapenen van de

positie met 3 kanonnen en liet aanvoeren van Cuineeache
barakken voor logies der troepen. De werkxaambedeu
werden nu en dan door 's vijauds vuur bemoeilijkt, waar-

door twee minder? militairen licht gewond geraak ten.
Nadat iiet terrem tuaachen deze positie, Tjadé, Pakan
Kroeng Tjoet en de lagune voldoende opengekapt w a s ,
werden de versterkingen geslecht en de positie den 25sten
Januari weder ontruimd.
De verdere militaire verrichtingen in Groot-Atjeh buiten
onze post. nlinie waren , voor zoover de voor dit gedeelte
van het. verslag ontvangen berichten loopen , de volgende.
Toen in den nacht van 4 op 5 Februari jl. een detac h e m e n t , sterk 1 officier en 50 minderen , van de posten
Roempit en Boekit Xar&ng uitrukte om struikgewas weg
te kappen noordoostwaarts van laatstgenoemden post, werd
ook eene kleine vijandelijke redoute geslecht en werden
de in de nabijheid daarvan gelegen loopgraven gelicht.
Ter opsporing van een kanon waaruit de post Lampeneroet beschoten w e r d , ondernamen in i\m nacht van
7 op 8 Februari 1890 de twee hiervoren bedoelde hewakings-

detaebementen, gesteund door eene compagnie infanterie,
eene verkenning naar de heuvelrij bij de vi ai delijke versterking Tjot Goe. Het bleek dat de s t e l l b g des vyands
vermoedelijk uit drie door baiiibuedoeri-verbakkingen omringde redoutes bestond , de voi it verwijderde op p m.

30') M ten westen van het emplacement onzer voormalige
versterking Tjot Goë, de tweede op p. m. 250 M. teu
noorden daarvan en de derde op 500 .M. vorder. Het kanon
werd echter niet gevonden. Da troepen keerden des ochtends on; 4 uur te Lampeceroet t e r u g , zonder door den
vijand 'te zijn opgemerkt.
Bij het inrukken in den nanii Idog van 7 Februari van
de dekkingstroepen en van de lieden die noordoostwaarts
van Pakan Kroeng Tjoet het t Trein hadden scbowngekapt,
bleven eene compagnie infanterie en "2 kanonnen van de
berg batterij onder een artillerie-officier met de noodige
bediening in de verlaten Atjehsche versterking Kotta Barja
(Imam Tjadé) achter. Nadat deu volgenden ochtend eene
compagnie infanterie met de noodige koelies uit Kotta
Radja nabij genoemde benting was aangekomen om als
dekkingstroep dienst te doen , opende de vijand zijn vuur
op dezen troep en op de door ons bezette versterking,
waardoor de eerste-luitmant G. A. FKRQUSOM doodelijk
werd gewond en één Buropeesch fuselier sneuvelde. Des
namiddags omstreeks 3'/j uur werd door eene patrouille,
sterk 2 officieren en 76 bajonetten, getracht den vijand,
die onze nabij Kotta Raija opgestelde troepen uit het oosten
en zuidoosten beschoot, van 'laar te verdrijven. Eene poging
om 's vijui Is rechtervleugel te omtrekken mislukte , waarna
weder naar laatstgenoemde benting werd teruggekeerd.
Op den terugmarscli werd een officier z w a a r g e w o n d , terwijl (ie onzen dien dag bovendien een verlies leden van 3
gewonden (minderen van de dekkingstroepen) en I d w a n g »
arbei ter.
Op Poeloe Bras werd van vijandelijke benden niets meer
bespeurd.
Aangaande

het op militair gebied voorgevallene ter

aan de posten Kotta Pohama en Pakan Kroeng Tjoet ontleend detachement van 1 officier en r>7 bajonetten, aan den rechteroever der
lagune zuid-zuidoostwaarts van Kotta Pohama eene ontmoeting met
eene van geweren voorziene bende van omstreeks 20 Atjehers, die
blijkbaar de aanwezigheid van onze troepen aldaar niet had verwacht,
en op weg scheen naar eene opene plek oin van daar de werkers aan
den weg te beschieten. Het detachement liet den vijand tot op
ongeveer 20 M. naderen, gaf toen een salvo, waarop onmiddellijk
een bajonet-aanval volgde. Daar het terrein zeer zwaar begroeid
was. konden de onzen niet spoedig genoeg vooruit komen om te
beletten dat de vijand zijne dooden en gewonden medesleepte, en
moest men zich bepalen tot het nau'even van een paar salvo's. Eén
doode viel in onze handen , terwijl volgens later ingekomen berich
ten de vijand een verlies van 3 dooden en eenige gewonden had
üeleden.

Noordkust van Atjeh is het volge i Ie aan t • teekenen.
Do versterkingen te Begli werden oijkans voortdurend on
dikwijls vrij hevig beschoten. Enkele malen werd weder
uitgerukt om de loopgraven , waaruit de vijandelijke benden

de versterking bestookten , dicht te werpen of het dicbtbegroeide terrein, dat '•vijand* gelekte na tering begunstigde, open te kappen ').
In vérband met den politieken toestand en de sedert het
laatst vnn 1888 volgehouden sluiting voor allen i;i- on
uitvoer van een groot deel d^r Noord kust -) was liet aan
vankelijk noodig gebleken oin . ook na de oprichting van

de nieuwe aan hel strand eu bij de Kwalao«*gli gelegen

versterking, nog de oude versterking te Segli bezet te
houden, waartoe de bezetting tijdelijk uit Groot-Atjeh was
versterkt met 1 officier en ongeveer ó'i minderen van het
3de bataljon infanterie. De toestand verbeterde evenwel
zoodanig dat in Februari jl. tot de slooping van de oude
versterking kon worden overgegaan.
Op Atjeh's Oostkust vielen in 1889 geeneander.' krijgsvemchttngen voor dan de in 't vorig verslag (blz.\)j reeds
irevene. namelijk die inden omtrek van onze versterking
te Edi gedurende het tijdvak van 30 April t/m 8 .Mei ' ) .
Op laatstgenoemden datum sneuvelde bij Edi o. B. de op
blz. 3 5 , noot 1 , genoemde eerate-luitenant der infanterie
J. J A. GAADE , terwijl de t. a. p. mede genoemde korporaal
F. II. W . SCHORDELL aan de iu het gevecht van d^nSsten
Mei bekomen wonden den volgenden dag overleed.
In Februari jl. kwamen bij het civiel bestuur te Bdi
verscheidene berichten in aangaande benden , die z'ch
in de bovenstreken van Perlak en PedawaBesar hadden
verzamel i met het doel ia bet laudscliau Edi den prang
sabil (heiligen oorlog) te voeren , hetgeen den ra Ija, TOEKOE
TJIIIIQ , aanleiding gaf o m , ten einde het do rdringen van
den vijand te beletten, eeidge bentinga te doen aanlegden
OJI den rechteroever vau de Pedawa Pontong.
Toen den 24sten va:: genoemde maand beriubt wa« Oütvangen da! de vijand de Chineesche k a m p wilde aanvallen ,
werd nog dienselfden dag een blokhuis tuaachen onze
versterking en de Kwala Edi opgericht en bezet.
Verin edelijk was bet de beloeliug dvr onruststokers
o m , met het oog op het naderend tij. Istip voor het afleveren
van do peper, de hoofden en petoca's vrees aan te jagen
en hen daardoor te nopen tot het I ie tulen van schatiii g.
Hoc dit zij, het bleek zöfer noodig te zijn zich onzerzijds
te wapenen , weshalve het ramtorenscl ip Print Hendrik
der Nederlanden, ais voorzorgsmaatregelen tot machtsvertoon,
den loden Maart van Olehleh naar Edi vertrok, met opdracht allaar voorloopig gestationneerd te blijven. Eeeds
dadelijk na aankomst werden besprekingen gehouden
tusschen den commandantvan dez p n bodem , den militairen
commandant en den controleur , ten einde de noodige
samenwerking te verzekeren en elkander ingeval van nood
oogenblikkelijk hulp te kunnen verschaffen. Een paar
malen 's weeks werd dan ook met alle gewapende sloepen
geëxerceerd en geinanoeuveerd , dicht onder den w a l ,
terwijl nu en dan losse schoten werden gedaan zoowel
met het sloepsgeschnt als met de geweren. Ten pinde de
bevolking niet noodelooa te verontrusten, was de radja
door de zorg van den controleur gewaarschuwd dat er
nu en dan zou gevuurd worden. Z> o dikwijls mogelijk
debarqueerde ook de landingsdivisie, ten einde eerst op
zich zelf en daarna in vereenig.ng mei de landmacht zich
te oefenen , welke oefeningen . door het houden van militaire
marseben, i vens werden dienstig gemaakt tot machtsvertoon.
Zoowel in Maart als in April hielden in Edi de berichten
aangaande vijandelijke invallen aan en werkelijk trad in
de laatste dagen van April de t e Pantoen Raijoet Aanwezige
') Bedoelde vijandelijke beschietingen werden ook eenige malen
met goed gevolg tegeagesjaaa door granaatvuur van het ramtorenschip Knninii im ïWainAa, eounnandantsrhip van de véYeenigde
scheepsmacht voor de afsluiting van het gedeelte van Atjeh's noordkust , waartoe Segli behoort.
:
) In December 1889 is de sluitingsmaatregel ter Noordkust aannierkeiyk uitgebreid (verg. blz. fl hiervóór).
3
) Aan een tocht den 18den December 1880 door gewapende
sloepen van het oorlogsstoouischip Samtrtmf 0|i de Paijan-rivier
(.Langsar) ondernomen tot het achterhalen van binnengesmokkelde
geweren , kruit en lood, werd tevens deelgenomen door 1 officier
en 30 minderen van het garnizoen te Edi. De tocht liep zonder
eenige vijandelijke ontmoeting af; van de gezochte contrabande kon
niets ontdekt worde».
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IUMI |« llieof Wi iv:/.auui Op, T o t 6)3116 Sterkte Vim circa 't s t e l l i n g e n
bij P e d a w a P o n t o n g , N l b o e n g , T o e a l a n g en
4')') m a n a a n g e g r o 'i ! , Deed Rij in den n a c h t r n n nVti
IfataJMJer, bij welke gelegenheid onzerzijds 1 Amboinees
2risten o p il":: '-.» i - o v a n l a a t s t g e n o e m d e m a a n d mot
sneuvelde en ü mindere militair n licht gewond werden,
o n g e v e e r 150 m a n een inval m K d i e n begon niet ver van i e u d a t vijf d a g e n l a t e r , n a eene v e r n i e u w d e t u c h t i g i n g
P e d a w a P o n t o n g op Boekit N i h o e n g en Boekit T o e a l a D g
van Oleh-ijudja, wat zonder verlies onzerzijds geschiedde,
v e r s t e r k i i g e u op t e w e r p e n . T e r b o o f i p l a a t a E d i , w a a r
de r u s t in Edi h e r s t e l d w a s , zoodat d e v a n J a v a g e z o n d e n
v a n deze g e b e u r t e n i s b e r i c h t o n t v a n g e n w e r d , besloot i troepen daarheen zouden terugkeeren.
m e n den vijand dadelijk a a n t e t a s t e n , en den v o l g e n d e n
Zooals reeds op blz. 7 hiervóór is gernel I , v e r t o o n d e n
d a g werd hij d a n o o k r e e d s d o o r een deel v a n d e b e z e t t i n g ')
zich in 188i) ook t e r W e s t k u s t v a n AtjHi n u en d a n k w a a d e n door d e landingsdivisifl v a n de Print Hendrik
u i t zijne
g e z i n d e n , die onze v e r s t e r k i n g (te Malaboeh) b e s t o o k t e n ,
s t e l l i n g e n verdreven , een pat.r k l e w a n g s en eeu 8 0 0 - t a l
: doch zonder d a t z u l k s o n s eenig nadeel b e r o k k e n d e . E n k e l e
p a t r o n e n op bet g e v e c h t s t e r r e i n a c h t e r l a t e n d e , V o l g e n s
m a l e n werd u i t g e r u k t t o t h e t s c h o o n k a p p e n v a n liet t e r i n g e k o m e n b e r i c h t e n b e d r o e g 's vijands verlies 7 dooden
rein , of wel om de bevriende b e v o l k i n g , die veel l a s t h a d
e n 14 g e w o n d e n , terwijl wij 9 g e w o n d e n k r e g e n , waar*
v a n de oorlogspartij , t e s t e u n e n . Z o o w e r d d e n 2 4 s t e n
on<!cr 1 officier. De bende nestelde zich e c h t e r d e s a n d e r e n
A p r i l m e t 2 4 bajonetten en 60 bevriende A t j e h e r s e e n e
d a a g s o p een «teilen h e u v e l S l a t a A i j e r , o p r u i m e e n u u r
p a t r o u i l l e g e m a a k t l a n g s b e t zeestrand. u i t K o t t a P a s i r ,
afstand v a n E l i . w a a r zij door g e w a p e n d e Edineezen v a n
o p o m s t r e e k s 1Ö0(> M. v a n o n z e v e r s t e r k i n g g e l e g e n , w e r d
d r i e z i j l e n werd i n g e s l o t e n .
dé p a t r o u i l l e op g r o o t e n afstand beschoten , noch t o e n d e
O n d e r t u s s c l i e n was eene t r o e p e n v e r s t e r k i o g v a n K o t t a
vijand buiten zijne a l d a a r o p g e w o r p e n b e n t i n g v e r s c h e e n ,
Radja naar Edi gezonden en kwamen aldaar op d e n é d e n
w e r d hij niet een verlies v a n 5 dooden en g e w o n d e n v e r Mei a a n e e n e c o m p a g n i e v a n liet 14de b a t a l j o n i n f a n t e r i e ,
! d r e v e n . A a n onze zijde werd een Atjeher licht g e w o n d .
a l s m e d e de, l u i t e n a n t - k o l o n e l W . H B L D B B M A N , die h e t 1
In d e n m o r g e n van den Gden J u l i r u k t e weder e e n e p a c o m m a n d o in E d i o p zich n a m . In den n a c h t v a n d e n
! t r o u d l e u i t , s t e r k 2 0 bajonetten onder een officier, t o t
8 s l e o o p d e n Dien Mei overviel d e vijandelijke m a c h t d e
o n d e r s t e u n i n g van e e n e g e w a p e n d e afdeeling der b e v o l k i n g ,
E Üneszen en dreef h e n n a een vrij hevij,- g e v e i h * t e r u g ,
! die in eeu v u u r g e v e c h t m e t d e n vijand w a s g e w i k k e l d . D e
docii door Bdische en B a g o h s c h e g e w a p e n d e n , die t e
p a t r o u i l l e s t u i t t e o p eene l o o p g r a a f , d i e b e s t o r m d e n g e P u a w a P o n t o n g s t e l l i n g gekozen h a d d e n , w e r d h a a r e e n
! n o m e n w e r d , w a a r b i j d e vijand een verlies leed v a n 5
v e r d e r o p d r i n g e n belet. O p d e n 14den Mei e v e n w e l verliet
dooden e n 4 g e w o n d e n . A a n onze zijde w e r d één m i n d e r e
T O R K O E U A N T A MOKDA , die door d e n ra lia v a n Ëdi h e i a s t
licht gewond.
w a s met d e v e r d e d i g i n g van de b e n t i n g t e r e d a w a P o n t o n » ' ,
Met h e t doel om de reeds g e n o e m d e vijandelijke b e n t i n g
n a a r zijn z e g g e n door o v e r m a c h t d a a r t o e g e d w o n g e n , d i e
K o t t a P a s i r l i j verrassing t e n e m e n , rulcto verder in d e u
v e r s t e r k i n g , w e l k e d a a r o p door d e n vijand bezet werd.
vi'o g e n o c h t e n d v a n den 27steu S e p t e m b e r een d e t a c h e m e n t
Den volgenden d a g w e r d do r onze t r o e p e n , w a a r b i j
infanterie u i t . s t e r k 2 officieren en 4 1 b a j o n e t t e n , he::eveii3
zich w e d e r d e l a n d i n g a l i v i s i e van de print
Hendrik b e I een m o r t i e r m e t b e d i e n i n g en e e n i g a m b u l a n c e - p e r s o n e e l ,
v o n d , e e n e p o g i n g g e d a a n om d e n vijand u i t zijne s t e l i w e l k e m a c h t e r v o l k o m e n in s l a a g d e d e n vijaua t e v e r l i n g e n bij Pedawn P o n t o n g t e verdrijven. T e n g e v o l g e v a n
r a - s e n . Zijne v e r s t e r k i n g w e r d g e n o m e n en zooveel m o g e l i j k
de g r o o t e verliezen bij de e e r s t e o n t w i k k e l i n g t o t b e t g e vernield n a d a t d e g e b e e l e b e z e t t i n g over de k l i n g w a s
v e c h t geladen en van de s t e r k t e v a n d e n v i j a n d , die e e n e
g e j a a g d . 2 4 Atjehers w e r d e n n e e r g e l e g d , terwijl a a n o n z e
u i t s t e k . ' i n l g e k o z e n e s t e l l i n g bezet h i e l d , k o n de a a n v a l
zijde 2 m i n d e r e n Bneuvelden en 7 m i n d e r e n g e w o n d w e r n i e t w o r d e n d o o r g e z e t . Bij dit g e v e c h t s n e u v e l d e n 3 inden. Na eene afwezigheid van drie u r e n k e e r d e h e t d e t a l a n d s c h e fuseliers en w e r d e n g e w o n d 3 o f f i c i e r e n , l l s c h e c h e m e n t in h e t k w a r t i e r t e r u g .
p e l i n g e n en 7 militairen v a n de l a n d m a c h t . M e t h e t o o g
Sedert w e r d van M a l a b o e h n o g een p a a r malen u i t g e r u k t ,
o p dezen o n g u n s t i ^ e n afloop werden d e n 18den Mei n o g
teti einde b e u d e n k w a a d w i l l i g e n , die zich in d e n o m t r e k
e e n e c o m p a g n i e v a n bet 14 ie bataljon i n f a n t e r i e , a l s m e d e
van K o t t a P a s i r o p h i e l d e n , t e verdrijven. De vijand b e k w a m
t w e e bronzen b e r g k a n o n s van 8 c.M. m e t bediening - v a n
daarbij 2 d o o i e : , en 3 g e w o n d e n , t e r w i j l a a n onze zijde 1
K o t t a l l a d j a nanr E J i g e z o u d o n .
officier en 1 m i n d e r e w e r d e n g e w o n d .
N a d e r e b e r i c h t e n o m t r e n t den toestand in E d i zi.'n n o g
s l e c h t s p e r t e l e g r a m o n t v a n g e n en b e v a t t e n d e m e d e d e e l i n g ,
§ G. Korpsen niet rechtstreeks
tot hel leger
d a t t r o e p e n v e r s t e r k i n g e n v a n J a v a n a a r E d i v e r t r o k k e n *),
bchoorende.
w a a r h e e n den .'Jls'eu Mei zich » o k begaf de civiele e n
m i l i t a i r e g o u v e r n e u r v a n A t j e h o:n zelf d e l e i d i n g v a n
Schutterijen.
O p g a v e n o m t r e n t de s t e r k t e van d e in I n d i ö
z a k e n o p zich t e n e m e n ; d a t op dien U d e n J u n i t e g e n
b e s t a a n d e s c h u t t e r i j e n bij h e t einde d e r j ; . r e n 1888 en 1 8 8 9
d e vijandelijke s t e l l i n g e n o p de h e u v e l s a a n den l i n k e r vindt m e n in b e t v o l g e n d e overzicht.
oever van d e E d i - r i v i e r w e r d o p g e r u k t , waarbij de vijand
v e r d r e v e n w e r d , <S() dooden a c h t e r l a t e n d e , terwijl onzerzijds
31 Dee. 1888.
31 Doe. 1883.
2 officieren en 2 2 m i n d e r e n g e w o n d w e r d e n ; e n v e r d e r
d a t m e n d e n 13<len J u n i t e g e n K w a l a B a g o h e n O l e h - G a d j a
o p r u k t e , m e t h e t g e l u k k i g g e v o l g d,;it de vijand v e r d r e v e n
OnderOnderGEWESTEN.
PLAATSEN.
en O l e h - G a d j a g e n o m e n w e r d . Drie m i n d e r e militairen
Offi- officieren Offi- officieren
en
en
eicren.
w e r d e n l i c h t g e w o n d . De colonne w a s 17 J u n i in Edi
cieren.
minderen.
minderen.

terug. Eindelijk is nog geseind, dat de vijand den '?Isten
J u n i , na weinig tegenstand geboJen te hebben en met
achterlating

v a n e e n i g e dooden , v e r d r e v e n w e r d uit, zijne

') Blijkens het vorijr verslag (hlz. 0) waren van de aan de krQg>verrichtingen van Md 1889 deelgenomen hebbende troepen nit Kotta
Badja te Edi voorioopig achtergelaten één compagnie van het 3de
bataljon infanterie en het detachement cavalerie. Deze troepengedeelten waren in Juni en Juli IMS'.I achtereenvolgens naar Kotta
Badja teruggekeerd, nadat Intniachen op den lGden van eerstgenoemde
maand d< bezetting van Edi tijdelijk met eenige andere infanterie
(1 oiticier en 56 minderen) uit Kotta Kadja was versterkt geworden.
3

) Volgens d e , op het tijdstip dat deze S ter perse ging, reed3
ontvaiuM-ii schriftelijke berichten werd van Java gezonden eene macht
van f*, /acteren eu 777 minderen, namelijk het 6de bataljon infanterie vun .Magelang, een peloton cavalerie, eene sectie bergkanonnen, eene sectie mortieren en park, eene sectie genietroepen , geniewerklieden en p a r k , en verder het noodige genee«knndig-, iiospit.ial-. administratief" en treinpersoneel (onder dit laatste 4'Jl dwangarbeiders). Ook wordt in die berichten gezegd dat als voornaamste
o o r a k e n der beroeringen in Edi moeten beschouwd worden outevredenheid onder den minderen man over afpersingen van hoofden,
gepaard met opgewekt fanatisme.
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Batavia. . .
Batavia
13
Samarang . . . . Bamamiuj. •
Soerabaija
.
22
Soerabaija. . . .
Djokjokatta
4
Djokjokarta. . .
3
Soemkarta. . . . Soerakarta .
Suinatra's Westkust
Padang
Celebes en onderhoorigheden. . 1 Makasser. . . .
5
I Menado
Menado
7
| Gorontalo. . . .
ld
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Amboina . . . . e) 10
Amboina
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ld
5
Hila
ld
1
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ld
1
Neira
ld
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41
Ternats
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880
207
C01
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5
8
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d)

A
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242
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17
203
3838

d)

ü

e) 20
5
1
1
5
7

003
184
36
30
115
17
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9) *

f)

a) Zonder het korps muzikanten (25 man) en de tamboers (deze laatsten
inlanders).
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Tweede Kaaier.
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b) Vermoedelijk /.onder tamboers.

te beperken, en om die klasse van ingezetenen alleen op

c) Zonder tamboers (inluiden).

de

d) Nog niet opgericht.

schutterij reglement voor dat gewest weggenomen debepa*
lingen, krachtens welke de vreemde oosterlingen aldaar
ook aan schutter]ijken dienst of (zooals de Cbmeesen)aan
den contributie plicht der van persoonlijken dinust vrijgesteU
den waren onderworpen,

e) Hieronder ook urtillcrie-sehutterij (op uit. I88S 3 officieren en 75
minderen en op uit. 188'J i ofiieieren en 75 minieren). Onder da InM deelden bij de infanterie schutterij V I M er velen slechts BMt pieken
bewapend, looganasmde piekenieni [op genoemde tijdstippen acht'!
volgens 314 en 3M).
ƒ) Ook de schutterij te Sapnroea bestaat gedeeltelijk uit piekeniers .
op uit. 1888 en INK'.I tchterSSnVOlSJMII ten getale van 100 en KI.
g) Gedetacheerd van Neira en niet in de voor die plaats opgefl
sterkte begrepen.

Nadat gebleken waa dat op tal van plaatsen het aantal
bij de schutterijen ingelijfden zeer gering was in vergelijking
met het aantal schutterplichtigen , zijn voorstellen in overweging genomen om door nieuwe voorschriften omtrent de
keuring hierin verbetering te brengen.
Van de schutterijen in de residentie Menado maakten
tot dusver ook deel uit de aldaar gevestigde inlandacbe
en oostersche vreemdelingen , omdat deze geacht werden
tot de zoogenaamde inlandacbe burgers te belmoren, eene
klasse van ingezetenen, d i e , tenzij in het binnenland
«evestigd, vrijdom geniet van de aan de eigenlijke inheemsebe
bevolking (negortjlieden) opgelegue lasten, maar daarentegen
onderworpen is aan schutterlijke verplichtingen en aan het
onderhoud van de wegon en bruggen in de door hen op
de hoofd plaatsen bewoonde wijken. Bij ordonnantie van 8
December 18*9 (Indisch Staatsblad n°. 255), houdende
maatregelen om in de residentie Menado de toeneming van
het aantal inlandscbe burgers anders dan door afsta mm ing

hoofdplaatsen a l d a a r te e r k e n n e n , lijn t e v e n s u i t liet

Pradjoeritt. l i j gouvernementsbesluit dd. 10 Maart 188'./
n°. 1 w e r i , voor dé bewaking van bet te Kertnaono (Kediri)
opgerichte buskruit magazijn leu dienste van de marine, het
korps pradjoenta van de nabijgelegenafdeelingshoofdplaata
Ngaudjoek uitgebreid metéón sergeant, twee korporaals en
•20 manschappen. Overigens kwam in de formatie en ook
in de standplaatsen der .Vi detachementen (all n op Java)
gedure de 188!) geen verandering (verg. dienaangaande bet
staatje in *r vorig verslag blz. 48). Bijna alle detachementen
waren o;> uit. 1889 voltallig; slechts 5 hadden een incom*
pleet van te samen 10 pradjoerits, terwijl één detachement
een man boven de formatie telde. In totaal bedroeg de
formatie 67 sergeanten , 163 korporaals, .">(> tamboers en
1787 pradjoerits, te /.amen 2073 inlanders, ongerekend
de bij elk detachement geplaatste Europeescbe commandant,
tevens instructeur, allen uit het leger afkomstige onderofficieren. Daar bij het detachement op Bawean 2 dezer
onderofficieren zijn ingedeeld, bedroeg hun aantal in 't
geheel 57.
lAjfwackti'ii-tlratjOiidcrs
en legioenen ia SoTakarta
eti
jokarta , toomtde barissans op Madura. I)e bepaalde
en de aanwezige sterkte der bierbedoelde korpsen bij bet
einde

van 1888 en 1889 blijkt uit o n d e r s t a a n d

Sterkte op 31 December

Formati e

op 31 Deeemnet
K O K ! ' 8 K N.

enz.

om-

lüa-

eieren. deren.

Lijfwachten-dragonders

l Soerakarta

\

\ \

\

\

Min-

Paar-

den. eieren. deren. den.

44
49

35
40

1
1

49
n
48 ! 40

.

2

98

80

o

93

75

2

97

Stat'.
Infanterie.
Cavalerie.
Artillerie, b)

i)6
M
4
4

4
2
60
50

6
26
4
4

26
4
4

641
72
67
10
86

n

n

841
72
67
10
20

.".9

81G

18
1

406
M

•)•>

430

Infanterie.

10

ld.
ld.

•J'.i

M

SM
1010
847

03

2113

Depot, c)

n

.

Staf.
Infanterie.
Cavalerie.

Totaal

a)

Offi-

1
•1

Totaal

\ \

den. cieren. deren.

Paar-

40
40

Totaal

Barissans op Madura { %£*£?
(uitsluitend inlander»):} Sunianap.

Min-

ia

Muzikanten.

Legioen van pangeran 1'AKOE ALAM (Djokjokarta) ,
(uitsluitend bestaande uit inlanders).

Ofii-

49

Totaal

(uitsluitend bestaande uit Inlanders).

Paar

1889.

1
1

Cavalerie,
ld.

Legioen van pangeran PBAXI. \\'J:DONO fSoerakarta),

1888.

1888 en 1889.

Wapen

overzicht.

n

.

.

n

f

|

f

|

3*J

816

|

9
15
1

406
86

•

19

430

>

241
736
681
1508

n

rt

n

n

641
72
67
10
27

116

39

817

•>
f

3
16
1

4".'.
25

1

19

430

n

9
27
24

21!
868
541

n

10
85
24

n

60

1688

Tl

59

V

r

72

V
'J

n

n

n

T>

f
r>
r

•>
f
n
n

•
|
r

n
r

n

Hieronder 2 oflii icr'ii van administratie (1 majoor-intendant en 1 eerstc-luitenant-kwartierineesteii.

Ii) De artillerie bestaat uit eenc halve lichte veldbatterjj van 7 c.JI.
c) Dit depot, bestemd voor de nfriehting van recruten, bestaat uit 2 onderofficieren en 4 korporaals der infanterie, 1 brigadier der
cavalerie en 2 sergeanten en 1 korporaal der artillerie.
«/) Hieronder 1 ecrste-luiteuant-kwartieriniester.

Van de in het overzicht genoemde korpsen waren dus
die in de Vorstenlauden in beide jaren geheel voltallig. Op
Madura waa echter gedurende 1889 bet bij de barissans
Handelingen der Ssaten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

van Bangkallan en Sumanap reeds bestaande gin.>te incornpleet nog verder toegenomen, doch viel in Famakassan
ten deze verbetering op te merken. De in 't vorig verslag
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aangekondigde reorganisatie der bariseankorpsen zul zich
vermoedelijk !;i-;t lang meer laten wachten. In 't begin
vim I8.K) werd bealist dat <le bij de barisaans in gebruik
zijnde punembahan-vaandels /.uilen worden vervangen door
van ifouverneiueutawege uit te reiken vaandela.
De blijken i liet vorig verslag (lil/.. 36)met! Maart 1889
liij het legor, en met name ook bij de cavalerie, ingevoerde
verbetering van de aan den graad »an korporaal verbonden
soiaij is, ingevolge iudiacb Staatsblad 1890 n*. 2 , gerekend
van genoemd tijdstip af, ook loegepasl geworden op de
korporaals der lijfwachten-dragonder*. I tij het aangehaald
Staatsblad wer.1 teveus alsnog op vormelijke wijze geregeM
de in 't versl.ig v.,n 1888 (blz. 48) besproken verbetering
der inkomsten van on lerofficieren en min leren dezer korpsen.

December jl. eervol van zijne functieu bij de inrichting
ontheven.
üe verzameling Indische krijgstropeefin op Hronbeek
w e r d in het afgeloopen

§ 7. Koninklijk Koloniaal Militair IntaUdtnlinit op
Bronbeek.
In den loop van 188'.) werden in hel invalidenhuis opgenomen 41 uud-militairen van het Indisch leger, terwijl
uit de sterkte werden afgevoerd (>() man . te weten 43 op
verzoek, 2 dis wegens wangedrag werden ontslagen en
15 wegens overlijden. Het aantal verpleegden, op ultimo
December 188.< beloopende 167 man, werd daardoor teruggebracht tot 148 op bet einde van 1889. Van dez» 23 onder'
officieren en 125 minderen halden er respectievelijk 2 en
fi gediend bij de landmacht in West-IndiB. Daar de inrichting ruimte aaubiedt v• or 215 man (40 onderofficieren
en 175 minderen) waren op laatstgenoemden datum dus
67 plaatsen oubezet. Het over hot gebeele jaar gemiddeld
per dag verpleegde aantal invaliden bedroeg in 1889 156,
teg.'ii 171 in 1888; 27 invaliden (waaronder 7 onderofficieren) waren in 1889 bij den dienst van hel gesticht
in functie. Ingevolge eene machtiging van Januaii jl.
zullen voortaan hoogstens vier der oppassers-invaliden kunDen worden vervangen door burger-oppassers, die — te
kiezen uit vooi ziekenverpleging opgeleide personen —
bestemd zijn om uitsluitend in de infirmerie dienst te
doen. Bij het einde van elk kwartaal van 18Mt waren
i. de infirmerie in verpleging achtereenvolgens 18, 12,
1G en 17 iuvulilen, tegen respectievelijk 24, 16, 16 en
19 in 1888.
Bene in Januari jl. bij hei gesticht ingestelde nieuwe
belrekking is <1 e van adjudant*onderofficier-schrijver, wien
onder anderen ook de bijhouding van het archief der inrichting is opgedragan. Daarentegen werd de gepensionnoerde
boafdoiricier, die in Februari 1888 als tweede commandant
tijdelijk aan d-m commandant van het invalidenhuis was
toegevoegd geworden — welke toevoeging op het einde van
1888 nogmaals voor één jaar bestendigd werd — wegens
beéindijj ing van de hem opgedragen wei i:/.aan:heden met 3i
Personeel der eigenlijke
marine (Indisch
en auxiliair eskader).

uM 8CHBIJ V ING.
Officieren.

1 Bepaalde sterkte a) .
Uit. 1888 {
( Aanwezige sterkte h) .
1 Bepaal! h a r k t e o) .
Uit. 188'J <
( Aanwezige sterkte //) .

Onderofficieren
ca minderen.

voorjaar verrijkt

met Benige d c o r

den Qouveroeur-Generaa] daartoe aangeboden oude vaandeldoeken van het Indische leger, vergezel 1 van eene oorkoude, vermeldende de geschiedenis dier doeken. Het zijn
de in 1839 en 1889 door nieuwe doeken vervangen vaandela
respectievelijk van de veldbataljons n°. 1 1/ni 8 en van de
aan de krijgsbedrijven in Atjeh deelgenomen hebbende
veldbataljons n°. 12 en 14.
Ten gevolge van buitengewone vernieuwingg- en ondeiv
boudswerken klommen de uitgaven voor het gesticht, van
t' 69 198 (volgens de afgesloten rekeningen) in 1888 tot
p. m. f 74 577 (volgens voorloopige opgaven) in 1880. Op
die simmen werd echter respectievelijk f 22 115 en f20 152
teruggevonden door de ten bate van het gesticht geïnde
gngementen der verpleegden.
K. Zeemacht.
De vraag boe in't vervolg de verschillende bestanddeelen
der zeemacht in IndiB 't best zullen zijn samengesteld,
is m g in o n d e r z o e k bij de S t a a t s c o m m i s s i e , van w e l k e r
b e n o e m i n g in 't v o r i g v e r s l a g is m e l d i n g g e m a a k t .

§ 1. Algemeen beheer.
In Augustus 1889 hield de schout-bij-nacht, comtnandant der zeemacht en chef van het departement der marine
in Nederlandsch-lndie, zich eenigen tijd te Soerabaya op
tot het inspecteeren van de maritieme inrichtingen en ter
behandeling van dienstaangclegenheden, (h-durende zijne
afwezigheid was de oudst aanwezende zeeofficier te Batavia
met de leiding van zaken bij gemeld departement belast.
De organieke regeling van 18(58, betreffende de samenstelling van het bij het departement der marine te Batavia
tijdelijk werkzame officierspersoneel en de aan die detachcering verbonden taelageu, onderging in Januari 1890
(Indisch Staatsbla 1 n*. 25) cenige nadere wijzigingen , die
bier tellier geen verdere bespreking behoeven.
§ 2. Oorlofftmarüu.
a. P e r s o n e e l .
Dit het volgende overzicht kan blijken in hoever de
bij bet einde der jaren 1888 en 1889 aanwezige sterkte
van bet tot de oorlogsmarine in Nederlandsch-lndie behoorende Europeesche en inlandsche personeel de » bepaalde"
sterkte nabijkwam dan wel overschreed.

Stoom vaartdienst.

Offide-

Onderofficieren
en minderen.

renmachiEuropcInEuropeanen. landers. nist.
anen.

.Mariniers.

Officie-

ren.
Inlanden.

Totalen.

OndeiOnderofficieren en
oiIicicminderen.
ren en Officiemicdcren. Europeren
InTe
(Europeancii. landers. zamen.

.

241

1502

543

o

305

406

7

475

250

2342

949

3291

.

225

1438

r) 540

o

305

424

0

477

na

2220

970

3190

.

241

1587

543

2

314

413

IT'.i

250

2380

956

3336

.

220

1424

il) 510

3

307

403

435

228

2166

913

3079

u) Zonder de 10 pet. verhooging die onder de benaming van „bovenrol" is toegestaan, doch met inbegrip van het personeel dat tast
is aangewezen voor het vervullen van betrekkingen aan w a l , bestaande op uit. 1SSS uit 14 oflicieien en I schrijvers en op uit. 1889 uit
13 officieren en 1 schrijver.
4) Onder de aanwezige sterkte zjjn ook de van boord geëv.-.cuecrden begrepen, ten getale van 0 oflu-i. ren en 134 minderen op uit. 1888
i v a n 6 en 139 op uit. 1889. lielialve het vast personeel aan wal werden nog gebezigd in ninitiin of voor doeleinden, waarop bij de
bepaalde sterkte niet was gerekend: op uit. 1888 8 officieren en 8 minderen, en op uit. 1889 6 officieren en 7 minderen. Ook dit personeel, mede onder de aanwezige sterkte begrepen , komt dus in mindering van de beschikbare bcmaiinings-sterkte.
r) Hieronder 24 inlanders die dienst deden als hofmeester, kajuits- of officierskok , voor welke „ «nulliteiten " bij de „bepaalde" sterkte
c p Europeanen is gerekend.
d)

Hieronder 21 inlanders als voren.

\3
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Zoowel voor Europeanen als voor inlanders waren in
188;' de verliezen grooter clan de aanvulling, hetf en
eene vermindering der steriele teweegbracht van 59 Euro»
pennen en r>7 inlanders. Het volgende etaatje bevat daarom*
treilt de gewone opgaven ; ).

ivsoraana.

IKI.AN-

Diaa
(onderin iiOnderoffi- cieren
Officieren. lieren en en minminderen. d e r i n i .
Aanvulling.
Aangebracht uit Nederland :
per oorlogsstoomsebip Van Galen.
„ torpedoboot
Cerberut....

Te urnen . • .
Teruggekeerde gcdescrte( rden of ver-

80

263

*>

V

n

79
Totaten.

.

.

. . . .

507
7G2

49
79

n

188

n

16

762
204

8 11

Verliezen.
Teruggekeerd naar Nederland:
per oorlogsstoonischip Van Galen .

Te ismen . . .

18
52
70
1

239
555
794
0

() 27
1
827

73
Totalen.

.

.

154
39
68

261

9 30

a) Hieronder 3 schepelingen van liet sehroefstoomscliip 1ste klasse
Van Spejjk, die bij bet omslaan van eene sloep ter reede Riouw
vermist, dus vermoedelijk verdronken zijn.

De gemiddelde sterkte van het personeel der oorlogsvloot
over lööi'J lelie;i 2:!."> officieren benevens23*29 Europeeache
en 950 inlandsche onderofficieren en mindere schepelingen,
in 't geheel derhalve 3514 koppen, tegen 3558over 1888.
Hoeveel man (officieren en minderen te zamen) op uit.
1889 in de rol van elk der 27 schepen en vaartuigen ,
waaruit destijds de oorlogsmarine bestond, was ingeschreven,
kan blijken uit bijlage F bierachter. Die tabel doet zie *
dat van de 2394 Europeanen en 913 inlanders er :n de
rol der schepen, uitmakeu e het auxiliair tsksder, waien
ingeschreven respectievelijk 841 en "208. Afzonderlijk voor
het matrozenperaoneel waren de cijfers van uit. 1889 voor
al de 27 schepen en vaartuigen te zatnen als volgt:
Europeanen.
OxBCHBHvnre.
Bepaalde
sterkte.

Aanwezigo

sterkte.

Inlanders.
Bepaalde
sterkte.

Aanwezige
sterkte.

Matrozen 1ste klasse .

.

201

174

24

22

v

2de klasse .

.

270

257

24

n

„

3de klasse o) .

404

425

213

269

150

b) 123

213

131

1025

979

474

445

Lichtmatrozen

. . . .

Te /amen .

.

a) Voor inlanders van een minderen graad dan de 1ste of 2de
klasse is de benaming enkel matrozen (zonder bijvoeging 3de klasse).
b) Hieronder 2 „jongens".
De
wijze

r a p p o r t e n betreffende d e
v a n p r o e f , in w e r k i n g

sedert
zijnde

1 J u n i 1 8 8 9 , bij
scbaftingstarieven

der inlandsche schepelingen (verg. vorig verslag 11.-. .";(:)
luiden

over

het

algemeen

zeer g u n s t i g . Hul

voornemen

bestaat om iu het aanstaande jaar voor on bepaalden tjjd
ook eene proef te nemen met de invoering van nieuwe
scbaftingstarieven voor het Buropee.«cha deel der bemnnDingen, l i c ' v o o r n a m e iloel d a a r v a n is meer afwisseling
te b r e n g e n zoowel in de echafting Ier zee nis in die ter

reede. L)H tot dusver voorgeschreven verstrekkingen . hoe
goed en vie. Izaatn ook, worden namelijk ie e 'iitoonig geacht
urn op den duur den smaal: der schepelingen t; kunnen
bevredigen.
Wat den gezondheidstoestand op de \ ! o t gelu-eude
I88'J betreft, is voorshands, in afwachting van de in 't
volgend verslag te verstrekken statistische opgaven nopens
de behandelde zieken ' ) , slechts gemeld dat de h#»rri l.-erri,
ofschoon op geen der schepen een epidemisch km.Uier
verkregen hebbende, zich in sterkere male vertoonde dan
in 188S. Ëenige gevallen van cholera delen zie'i in 1889
voor onder de bemanningen der schepen die te Socrabaija,
Tandjong Priok en in >ie wateren van Atjeh veit-»sfden.
Het aantal door malaria-ziekten aangetasten was in IN89
grooter dan vroeger, doonl.it de equipages der o r!ogsschepen ,die in de haven Tandjong Priok verblijf hielden ,
vooral in de laatste maanden van het jaar, vee! Vnn t;i.schenpoozende koortsen hadden te lijden. Toe', was het
verblijf daar ter plaatse voor den gezondheidstoestand o iet
ongunstiger dan het vroegere verblijf op de oude reede
van Batavia of bij Onrust.
Was de sterfte zoowel on Ier het Europeesche als onder
het inlandsche personeel der vloot, vergeleken bij andere
jaren , in 1889 vrij gering te noemen , het aantal van hen
die wegens ziekte of gebreken voor den dien t :•• In 'ia
ongeschikt werden en dientengevolge tusschentijd* i aar
Nederland moesten terugkeeren "f afgekeurd wer len • WHS
daarentegen, ai: hans wat de Europeanen betreft, belangrijk
grooter dan vroeger, zooals uit onderstaande vijfjarige
vergelijking blijken kan.
Wegens ziekte ol

Overleden,
gebreken naar
Nederland terug- gesneuveld, vergezonden of voor dronken of op
andere wijze
Jaren. den dienst afgeomgekomen, a)
keurd.
Europeanen.

Inlanders.

Borope-; Inlan-

AA.\Mi:i:kiNorK.

(Zieook de op de laatste
blz. van bijlag. F
voorkomende iabollen).

ancn. i ders.

1885.

198

167

56

6S

1886.

b) 186

1) 302

27

51

1887.

103

08

26

17

1888.

171

88

54

37

1889.

320

129

29

39

fl) In de behandi IdC
vijf jaren sneuvelden 10
Europeanen i3 in elk
der jaren 18ö5, 1836 en
1887, en 1 in 1888) en
1 inlander (deze laatste
in 1886). Doorverdrinking, zelfmoord o('oiilickende redenen kwamen
o m : 24 Europeanen
(achtereenvolgens 4, 8 ,
'<. :; in 61 en 6 inlanders i-2 in 1888 en 1 in
elk der jaren 1887,1888
en 1889).
li) In het Orneeskundig Jaarverslag der lil irine over 1886 worden
hoogere cijfers opgegeven . namelijk 210
Europeanen en 818 inlanders.

b. M a t e r i e e l .
Sterkte en toestand. Beliep , blijkens het vorig verslag ,
het aantal in dienst zijnde schepen op 1 April 1889 27
(waarvan er echter 2 bij het marine-etablissement te .-:<>frabaija herstellingen van korteu duur ondergingen), op 1
April 1890 waren 26 schepen in dienst (waarvan 3 om
dezelfde reden niet aanstonds beschikbaar waren). Daar
de actieve sterkte der militaire marine, met inbegrip van

J
) Terwijl het voorafgaande overzicht doet zien dat de sterkte
2) Over de laatst bekende fff jaren 1884 t/m 1888 vindt men de
aan Europeanen verminderde met 5 officieren en 54 minderen, wijst
daarentegen het hierbedoelde staatje op eene aanwinst niet 6 officie- ! gebruikelijke (vroeger te dezer plaatse opgenomen) statistiek lietreiren doch op een teruggang niet 65 Europeesche minderen. Dit ] fende den geneeskundigen dienst bjj de zeemacht in Indie thans
verschil is uit de hier te lande voorhanden gegevens voorshands afgedrukt op de laatste pagina van de hooger reeds aangehaalde
niet te verklaren.
byiage F .

5, 2.j
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de rijineiningsvaurtuigeu, de wochtschepen en de torpedo*
bo ii , 27 bodems v o n e r t , w u er d u i op laatstgenoemden
datu'i) éeu schip te weinig in dienst. l)it tekorL is liet
gevolg hiervan dut in de furmutie voor 1890 reedt gerekend
is op da indienatstalling van de nieuwe pantserdek-korvet
Sumatra,
welke bodem, ten gevolge van <ie vertraging
die de uitvoering ran bet werk by de Koninklijke Fa
voor itoom- e i andere werktuigen te Amsterdam heeft
on lervon len , eerst met 1 November van dit janr door !
gemelde fabriek zal kunnen worden opgeleverd ' ) , terwijl |
intusschen een der groote raderstooraschepen, waarvoor
de Sn,,ultra in de plaats moet komen, ree la uit de actieve
•terkte ie sfgevoeid, namelijk op 16 Maart jl. de Brouw.
Overigens waren de bedoelde W> icbepeu, op twee n a , j
dezelfde >lie ook op 1 Apnl 1.S8'.) de actieve iterkte uitmaakten. In «Ie plaats van het rariorntnnmrrjhip I d o H n s s r
tS'u/ti.i au van liet ashroe&toomacbip 4de klasse JJadura i

(het eerste voorgoed ontvallen en het andere tijdelijk)
waren nu weder I n de actieve sterkte gaan bebooren de
in

lHISIi i n 1 8 8 8 tij lelijk d a a r u i t

1890.

op 1 April 1890.

op 1 April 1889.
In dienst.

!>-.i.

thans

Aanwezige oorlogsbodems, enz.

sterkte voor:

D E K S C 11 E P E N .

doch

Vier oorlogabodemi van het Indisch eskader maakten
op 1 April 1810 geen deel van de actieve Iterkte u i t ,
namelijk het raderatoomaohip 4d:' klasse SoeUtitUQ, dal in
conservatie b i g , en de in vertimmering of herstelling zijnde
schroefstoomscnepen 4de klsa*e Banda en Madura en
raderatoomachip 21e klasse Brouw. (De Banda, reeds van
September 1888 af uit de actieve sterkte afgevoerd, wordt
thans ingericht tot opnemiugsvaartuig, de Bromo tot
wachtschip.) lien verkort algemeen overzicht van de actieve
en de aanwezige sterkte vindt men in onderstaande tabel.

Bepaalde actieve

SOOIIT

afgevoerde,

weder in orde gebrachte en van nieuwe ketels voorziene
Sindoro (raderstoonucbip 4de klas-r) en Batavia (scbroefstoomschip 4de klasse).
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Tijdeljjk
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Bij het
s!ations-of marine
andere etadien- blisseIn
ment
step
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Hug.
bezigd.

In
oon scrvatic.

In
berstelUng.
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Raderstnomscaepen Me klasse
[dem
4de
„
fSehroebtoomsehepen 4de
a
Idem
(bestemd voor den hydroKrapflli>choti dienst]

4
11

Schoen rbrikkea (TOOT id.)

Paataerdek-korvettea
Wsebtsehepea
Torpedoboot
23

Auxiliair

1
4
11

1
8
10

1
2

1
1

1

2
1

V»

1
23

19

eitadtr.

Gepantserde schepen
Schrot-l>iooinschepen

1ste klasse

Ter vervanging van een der in het overzicht begrepen
tw-'• scbroef8toomacbepen van hetauxiliaireskader. namelijk van de dr Ruyt r , was op 31 Januari 1890 te Batavia
aangekomen het schroefrtoomschip late klasse Atjeh, doch
deze bodem werd in Februari bestemd om eerst n o g eene
reis te doen naar de Perzische G'df. In 't laatst van April
was die zending afgeloopen en beeft de Atjeh last gekregen
om zich via Bombaj rechtstreeks naar Atjeh te bejjeveu.
Inmiddels heeft den 24sten April de ie Rufter Indië verlat n om naar Xe Ierland terug te keerea. Nu de Atjeh
den ."51 Mei jl. te Olehleh is aangekomen, bestaat dus
het auxiliair eskader uit de twee ramtorenschepen Koning
der Nederlanden en Prins Hendrik der Nederlanden en uit
de twee schrnefstoomschepen lste klasse van Speyk en Atjeh.
In het behandelde tijdvak (1 April 188i»-l April 1890)
steeg het aantal kleine stoomvaartuigen van bet Indisch
eskader van 22 ") tol 25. Tweestoomsloepen ontvielen aan
den dienst, doch uit Nederland werden aangebracht (zie
vorig verslag blz. 52) 2 gelijksoortige vaartuigen en 2 van
') Het plan om nog in 1889 hier te lande ten behoeve van de
Indische militaire marine in aanbouw te doen nemen twee kleinere
ichepea dan de Sumaira (zie vorig verslag blz. 52) is niet verwezenlijkt kunnen worden. Daarvoor zijn eerst de noodige gelden toegettaaa bij de Indische begroeting voor 1890. Beide schepen zullen
zijn van een gewijzigd type Ctrtm/florm,
maar het eene zal, bij
wijze van proefneming, gebouwd worden volgens het b(j den houw

van koopvaaidfisebepea met goed gevolg toegepaste stelsel van
composttë-bouw, dat als bet stelsel MKOTISXKS bekend is (zie vorig
verslag, Ws. 6 8 , noot), terwijl het andere een onbekleed stalen schip
zal , ijn. Van het voornemen, dat aanvankelijk best.nul om nok hij
dit schip OOfapOsitO-boaw toe te passen, maar dan in zoover atwijk.mie van het vroeger voor deze soort van schepen gevolgde
stelsel, dal de boetes huid tukker zou worden genomen, gelijk dit
bij de J'Jta is geschied, heelt men moeten afzien, nadat uit nadere

" I"
I eene sparinricbting voorziene stooinbarkassen, terwijl bovendien i st toinsloep werd overgenomen uit den inventaris
van Ie in indië verkochte Zilveren Kruit (zie vorig verslag
i blz. 52 noot 1). De bedoelde 25 vaartuigen hestonden uit het
stoomjacht Satelliet, 7 stoombarkaasen en 17stoomsloepen.
Omtrent den toestand van de schepen van het Indisch
eskader valt het volgende aan te teekenen:
R a d e r s t o o ui s c h e [) e n 2 Ie en 41e klasse (aanwezig
o , waarvan 4 in dienst). Van de 2 raderstoomachepen 2de
[ klasse kwam de Meraji,
die in .September 1888 bij het
:
marine-etablissement te Soerabaija was aangekomen om
, van nieuwe ketels te worden voorzien en de noodige herstellingen te ondergaan, den 22sten November 1889 weder
J voor den dienst gereed, terwijl de Bromo in Maart 1890
tijdelijk uit de sterkte werd afgevoerd, ten einde bij geDoemd etablissement te worden ingericht tot wachtschip
ter vervanging van de Soerabaija. Van de 4 raderstoomI schepen 4de klasse waren twee {Onrusl en Oenarang) voortrapporten

uit Indië gebleken was dat ook dit geen afdoend

voor-

behoetlniiildei opleverde tegen spoedigoa achteruitgang van het schip
ten gevolge van galvanisch contact. Door deze wijziging van het
plan is echter eene omwerking van het bestek noodig geworden,
waarmede men in Juli jl. is gereed gekomen. De bouw van dit schip,
dat Snakten zal heeten, wordt nu toegewezen aan de maatschappij „ d e Schelde" te Vlissingen , terwijl voor den bouw van het
eerst bedoelde schip, I
loopt, in genoemde maand inmiddels

gecontracteerd is met de Bras iii-yu assen v.vx QsxsnteAaasteidaas.
2) Nader bljjkt dat de In 't vorig verslag uit de Indische medcdeelingen overgenomen opgaaf van 24 stuks (waaronder 18 stoomsloepen) foutief m a . Immers de 2 stoomsloepen, welker aanbrengst
in 't vorig verslag werd gemeld, waren reeds als aanvulling begrepen
onder de opgaaf over 1887/88 in 't verslag van 1888, zoodat gedurende 1888/89, door het ontvallen van twee stuks, l e t aantal
van deze soort vaartuigjes inderdaad verminderde van 18 tot lü stuks.

Bijlage C.

[ 5 . 2.]
Koloniaal verslag van 1890.
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durend in dienst, terwijl in November 1889 de Sindoro j aangewezen oorlogabodema :) op 1 April 1890 bestonden
voor den actieven dienst werd aangewezen, zoo Int nog pit het raderstoomschip 2de klasse Mcrapi (etatiocsebipte
slechts de Soembini/ in conservatie bleef. De C< narang onder- Oleblêh), de OJJ deOi rtkurtdii a i leende achroefstoonisebepen
ging ie Boeraba a kleine voorzieningen, terwijl de Onrust ! 4de klasse Samaraug on Padang, waarbij bef raderstoom'in het particuliere dok nabij het eiland Amsterdam (I aai schip 4de klasse Sindoro, terwijl het scbroefstoouiachip
van Batavia) 'J onder water werd schoongemaakt. Over't j 4de klasse Samba» den dienst verrichtte op de Westkust.
algemeen verkeeivn deze vier schepen in goeden staat; De bedoelde ichecpsinacht, begaande uit •<
' schepen van
van de Onrust worden echter romp en betimmering slechts liet auxiliair en II van het Indisch eskader, zou in Mei
als vrij goed bestempeld.
nog met 1 bodem van elk dier eskaders worden vermeerderd ,
B e h r o a f s t o o m a e h e pe n 4de klasse (aanwezig 14 , namelijk mei Je schroefstoomschepen late klasse Atjeiea
waarvan 12 in dienat)

Tij lelijk

buiten dienst waren de

4de klasse Bali,

zijnde het eerste vun een:' volbrachte

Banda en de Madura. In Oetober 1889 werd een aanvang

zending naar de Perzische Golf (zie hoogar) rechtstreeks
gemaakt met de herstellingen aan de Banda en nader vast- :.a:u- Olehleh gestevend, en bet andere, na te Boerabaüa
gesteld dat dit vaartuig 'en behoeve van den hydrographi- gedurende de laatste maanden in herstelling te zijn geweest,
scheu dienst zal worden Ingericht. Tegen Oetober 1890 op nieuw voor Atjeh bestemd geworden. *) Intusscben is in
kan die bodem gere d zijn en alsdan zal het opneinings- April j ; . ook naar Atjeh gedirigeerd, om daar als adviesvaartuig llydro'jrauf
aan d.en actieven dienst ontvallen. jacht dienst te doen , het vau eene militaire bemanning
De Madura werd in December 1889 tijdelijk aan den dienst en van de uoodige bewapening voorziene stoomjaebt Satelliet,
onttrokken om van nieuwe ketels te worden voorzien en terwijl het plan bestond om in de behoefte aan een tweede
de noodige herstellingen te ondergaan. Van do 12 in dienst soortgelijk communicatievaartuig voor de scheepsmacht in
zijnde schroefstoomschepen 4 !e klasse verke rden 6 (Iialatia, Atjeh te voorzien door liet koopen of huren vau een stoom*
Bandjermatin, Benkoelen, Java, Ceram en Floret)ingoe- scheepje van ongeveer 180 toii waterverplaatsing.
den staat; 5 (Bali, Makasscr , tiambas , Saraarany en PaAls een gevolg van degroote eischen voor Atjeh kouden
dam/) in vrij goeden staat, en 1 (Ponliauak) in bruik- gedurende het tijdvak 1 April liS8(J-l April 1890, evenals
baren staat. Ingevolge een gouvernementsbesluit dd. 22 m 1888/89, in het overig deel van den Archipel slechts
Maart 1890 werd de koperen dubbeling van de Java ver- twee stations vast worden bezet, caineUjk dat van Menado/
vangen door een zinken huid. Voortdurend weiden niet afolukken en dat van de Zuider- en Oosteraf eeling van
meer of minder gunstigen uitslag pogingen aangewend tot Borneo. In het eerste Meld zich, reeds van medio April
verdrijving vau de witte mieren aan boord der schepen. 1889 af, bet schroefstoomschip 4de klasse Floret op, dat
Van de gelegenheid dat de Madura in herstelling is, zal er toen de Madam had vervangen j het andere station bleef
gebruik worden jremaakt om genoemde insecten zooveel bezet door een raderstoomschip 4de klasse (eerst de Salak. die
mogelijk te verdrijven. Dit is ook geschied met de Bali, in Mei 1889 naar So«rabaija vertrok, doch geen herstelling
die van November 1889 tot April jl. te Soerabaija heeft meer waard bleek , en daarna, de Oenarang').
vertoefd. In geringe mate is de Ponliauak nog steeds door
Overigens werd vau de beschikbare schepen zooveel
witte mieren aangetast. Aan boord van de Padang namen mogelijk j artij getrokken ten dienste vau andere deelen
die insecten toe, terwijl ze aan boord van de Satnarang vau üm Archipel. Van liet In lische eska Ier kou daartoe
iels verminderden.
gedurende kortereu of langere:, tijd gebruik wordei gemaakt
Bij het herstellen van de schepen die daarvoor in aanmer- van de schroefatoorosebepeu 4de klasse Java, Bmioelen
king kwamen, wordt rekening gehouden met de in't vorig en Madura en van de raderstoomschepen 4de klasse Oenaverslag besproken geleidelijke invoering van het nieuwe rang en Onrutt. Zoo vertoonde de Jura de vlag langs
snelvurende bronzen kanon van 3.7 e.M.
Sumatra's Westkust en in de residentifin Menado en TerO p n e m i n g s v a a r t u i g e n . Het schroefstoomschip nate, en Bteunde die oorlogsbodem eene met iulandsche
4de klasse Bydrograaf zal nog te gebruiken zijn tot om- hulptroepen ondernomen tuchtiging van Papoeasche stam*
streeks Oetober 1890, tegen welk tijdstip de Banda ge- men op Nieuw-Guinea; de Benkoelen en de Madura lereed kan zijn om dien bodem te vervangen DeHydrograaf kruisten iu het geschikte seizi en de wateren ven Bali en
zal alsdan bijna zeker voor verdere diensten moeten worden Lombok, den Timor-arehipel en straat Mak sse
afgekeurd. Üe schoer.erbrikken Blomm ndal en Meltilltan gang van slavenhandel; de Oenarang en de OarutleindeCarnbée verkeerden in goeden staat.
lijk (de eerste slechts gedurende korten ij ) bi Men zich
W a c h t s c h e p e n . De korvet Oedeh (wachtschip te bij afwisseling op in het z
ied der
PnlemTandjong Priok) verkeerde in bruikbaren staat. Hoewel bang, Biouw, Oostkust vau Sumatra en Banka. !ijzonsterk door witte mieren aangetast, zooals reeds in het vorig derheden omtrent sommige van de bovenbedoelde tochten
verslag (blz. 52) werd vermeid, wordt dit vaartuig geacht vindt men opgeteekeod in hoofdstuk C va . di1 verslag.
nog tot 1892 voor zijne bestemming geschikt te zullen
In § 1 van dat hoofdstuk vindt men ook gewag geblijven. liet vroegere radorstoomscl ip 2 ïe'*\&8S& Soeraèaija mankt van de reis door hel schroefst imschip Iste klasse
(wachtschip te Soerabaija) zal vermoedelijk nog dienst ku
d« Ruyter van het auxiliair eskader ondernomen o. a naar
doen totdat de Bromo tot wachtschip zal zij;: vertimmerd. Noordelijk Australië en de Britsche en Duits
terzet'
tingen
op
Nieuw-Guinea.
I'.'a
die
r
is
rerlo
Stationneerimg, ent. In verband met de in 1888 weder
verorden .e sluiting voor allen in- en uitvoer van een deel bodem voor het houden van exercitiCn met deb manning
van Atje'e's kustgebied, waaraan in Oetober en December bijna eene maand te Temate, om vervolgens Am bon en
1889 en vervolgens in Februari jl. nog aanzienlijke uit- Banda te bezoeken. Ma te Soerabaija v^ur de terugreis
breiding is gegeven (verg. blz. 6 hiervóór), was gedurende naar Nederland te zijn gereed gemaakt, welke terugreis
1889/90 het grootste gedeelte eer actieve oorlogsvloot in echter verschoven werd omdat de ter aflossing aangekomen
de Atjehsche wateren samengetrokken. Op 1 April jl. had Atjeh no,^ eerst bestemd werd voor bet volbrengen van
had namelijk de commandant der vereenig ;e Bcheepsmacbt, eene zending naar de Perzische Golf, bleef de de Ruyter
belast met de afsluiting van Atjeh's noordkust (van die nog tot 24 April 1890 bij liet eskader, doch werd geduKwala Atjeh tor aan ne westelijke grens van TelokSe- rende dien tijd te Padang gestatiouncerd om aldaar voor
mawé), 9 oorlogsbfKlems i uder zijne bevelen , en de stations- ongelijke dringende diensten bij de hand te zijn. i)e andere
on van bet auxiliair eskader (de lx
b pen
commandant van Noordelijk Sumatra 5. De eerstbedoelde
9 bodems waren op genoemden datum : de ramtorensebepen en het schro fstoomschip 1ste klasse van Spegk) toch v.erKoning der Nederlanden en Print Hendrik der Nederlanden den toen sedert een grooter of kleiner aantel maanden alle
en de schroefstoomscheiien 1ste klasse van Speyk en 4!e drie in Atjeh gebezig i. Voor tiet overige iia alen die schepen
klasse Makasscr, Benkoelen , Batavia , Bandjermatin, Pon- zich bij afwisseling opgehouden , hoofdzakelijk in het betianak en Ceram; terwijl de 5 voor den stationsdienst lang van de oefening en van den gezondheidstoestand der
bemanning, te iiaka.-ser en in de residentie EÜOUW.
i) De Maatschappij, die dit dok exploiteert, is in Juni jl. teruggekomen op een reeds vroeger (zie liet verslag van 1888 blz. 252)
door haai gl daan verzoek om haai dok en hare verdere inrichtingen
te mogen overbrengen naar het eiland Onrust, als zijnde dichter
bij Batavia gelegen. Hij Indisch besluit dd. 2 Juli 1890 n°. •_'•; is
haar echter te kennen gegeven dat de Kegecring tot het overdragen
aan particulieren van het opgeheven marine-etablissement op Onrust
niet wenscht over te gaan.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

-) Bovendien bleven gedurende 1889/90 de drie goaverneuicntastoomsehepon Albatros, t'omlor en Zeemeeuw tot liet station Atjeh en
onderhoorigheden belmoren, waarvan echter liet laatstgenoemde gedurende vijl' maanden (September 1889 t/m Januari 1890; wegens
dringend noodige herstellingen aan het station onttrokken is geweest.
3
> In Juli jl. zou ook de Flora naar Atjeh vertrekken , terwijl
toen de ma Sjisyk van daar bij de vlag werd terugverwacht.
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Nopens de vaartuigen TOOT speciale diensten bestemd,
de tol het Indisch eskader beboorende 2 wachtschepen, 3
opnemiog vaartuigen en 1 torpedoboot, met welk laatste
vaartuig — Cerberus gedoopt •— de Indische zeemacht in
Maart 1889 werd vermeerderd, is hel volgende aan te teekenen.
Te Tandjong Priok (haven van Batavia) bleef de Oeieh,
en te Boers mij* do Soerabaija, als wachtschip gestationneerJ. Ten einde eene geer gewenschte snellere! communic.ttie dan vroeger met het departement der marine te
Batavia te verkregen, werd het wachtschip te Priokdoor
middel van i
il aan liet telepboonnet van Batavia
verbonden Over de benuttiging van de opnemingsvanrtuigen
wordt lager gehandeld onder » ByirojrapkUehe
dienst".
De Cerberus werd, in overeenstemming met de eiselien
van liet klimaat, te Soerabaija voor den diens: Bereed gemaakt , deed in het derde kwartaal ter reede al laar een
proeftoebt, stoomde in Noveml)er naar Bawelseslaas
tavia en keerde in 't laatst van die maand , na Cheribon
en Bamarang te hebben bezocht, to Soerabaija t e r u g , waar
liet vaartuig zich doorgaans ophoudt en nu en dan tot
oefening van het personeel klein" stoomtochten maakt op
de ree ie en in de zeegaten. Da.>r torpe lobooten niet gerangschikt kunnen worden on Ier de bewoonbare raartui*
gen , worden de officieren en equipage van de Cerberus
gevoed en gelogeerd aan boord van net wachtschip. Riders
dan te Soerabay i of te Priok vertoevende , ontvangen z;j eene
toelage ter bestrijding van de ko.-ten van verblijf aan wal.
Over het te maken inschiet bassin zie men de noot op blz. 48.
Het stoomjncut Satelliet m a a k t e , voordat het ais communicatievaartuig aan de acbeepsmacbl in Atjeh werd
toegevoegd, verschillende tochten met het voor sterrekun*
dige plaatsbepalingen aangewezen personeel Debestemming
van de overige kleine stoom vaartuigen van het Indisch
eskaier was als volgt: van de 7 stoom barkassen waren
toegevoegd: 3 aan de scl psmachl in de Atjehsehe w a teren (hieronder ook reeds medegeteld de stoombarkas die
tot dusver te Soerabaija ie. e n s n a t i e was geweest, maar
in Maart j l . gereed werd gemaakt om mede naar Atjeh te
worden gezonden), 2 aan de wachtsebepen en 1 aan het
opnemingssuoomschip . terwijl bet zevende dezer vaartuigjes
sedert October 1888 tijdelijk was afgestaan aan hetdepartement der burgerlijke own'uare werken ten dienste van
den baggerarbeiJ t- Samarang. De van eene spartorpedoinrichtiug •>• orzisne barkas , toegevoeg 1 aan bet wachtschip
te Soerabaija , werd gebezigd tot het houden van oefenin*
gen. Van de b a r k a s , toegevoegd aan bet wachtschip te
Tan Ijoug "ri il . wer i de spar-inrichting afgenomen , oplat
het vaartu'gje beter zou kunnen voorzien ::: decommuni*
catie met Jen vasten wal. Van de 17stoomsloepen waarover
het Indisch eskader beschikte, waren de meeaten in Atjeh,
daar 11 van de sehroefstoomsehepen 4de klasse en de beide
rader :
e en '2 ie klasse met eene dergelijke sloep
zijn uitgerust Ver ier was er ook eene etoonnloep bij elke
van de twee opnemingsbrikken en bij betwachtsc ipte 1'riok.
Slechts één stoomsloep was in conservatii (te Soerabaija).
Steenkolen. Gedurende 1889 werden, ing. vol ge door het
Dep;i:i iroent var. Koloniën gesloten contracten, uit Engeland
naar de hieronder vermelde bestemmingsplaatsen in Neder*
landscb-Indiè* verscheept 22 845 ton steenkolen (16533 ton
CardilT en 6312 ton Newcastle-kolen), zoome ie 813 toncokes.
1'rjjzea (per ion) aan
de aannemers ver-

Uitgeleverde ^
* • « ,<le
levering van de kolen
hoeveelheid ter plaatse van be-

PLAATS
VAX

stt-iiiming.

(in tonnen).

I! E S T B M M I N O.

Cardiffkolen.

Onrust

56S1

.
a)

Soerabaija

10 002

Makasser

5 507

Amboina.
Kenia. .

1015
(300
Totaal.

.

.

f 30,81
30.81
30,00
87,98
84,11
30,44
88,61
89.61

Ncwtastlckolen.

f 29,25
8*8

»
32,55

18848

a) Bovendien 813 ton cokes a f 50,42 per ton, geleverd te Soerabaija.
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Ter ventrekking aan onze te Singapore en Pinaog ko-

! mende oorlogsschepen, en ook ter aanvulling van sommige
onzer niet te ver afgelegen depots, werden in 1889 ook
daar weder kolen aangeschaft (3870 ton Cordiff- en 882
ton Neweastle-soort). Te Singapore werd gemiddeld per
ton betaald voor de Cardift'-kolen 1179 en K.NO en voor
de andere soort 11.98 en 17.10 dollar, terwijl te Pinang ,
waar enkel Ncwi aslle-kolen werden ingekocht, de prijs
-g gemiddeld 14.79 dollar per ton.
Door de in de wateren van Horneo dienst loende oorlogsen gouvernementsstoomschepec en ter aanvulling van onze
depots te Pontianak en Sintang werden van verschillende
leveranciers ingekocht 1533 ton Borneo-kolen , namelijk in
de Westerafdeeling van Bomeo 86G ton gemiddeld tegen
f 17,84 per t o n , en in de Z u i l e r - en Oosterafdeeling van
\ Horneo G(>7 ton tegen f 15 en f 16 per ton. Tot de levej ranciers in laatstgeineld gewest behoorde ook de OostMorneo Steenkolenmaatschappij in Koetei, bij welke 419
ton werd ingeslagen tegen f' l(i per ton.
In de kolenvoor/.iening te Padang k w a m , ingevolge
gouvernementsbesluit dd. 24 Juni 1889 n°. 1, deze wijziging dat in de behoefte der marineschepen niet meer
voorzien wordt door inkoop bij den agent der NederlaudschIndiscbe Stoom vaartinaatschappij, maar door overneming
(tegen den kostenden i • rijs, rerhoogl met 10 pet. voor
algemeene onkosten,) uit den voorraad der itaataspoorwegeu , hetgeen goedkooper uitkomt. Ook het depot te
Siboga zal voortaan uit dien voorraad worden aangevuld.
In de residentie Meuado werd bet depot te Gorontalo
opgeheven, omdat h e t , zonder schade v o o r d e n dienst,
bleek gemist te kunnen worden wegens de nabijheid van
het depot te bTemn (gouvernementsbesluit dd. 4 Februari
1889 n°. 39). Van het in 1884 (zie het verslag van 1885
blz. 9 en 4b) op het nabij Atjeh's noordkust gelegen eiland
Waij opgerichte bulpdepót wer! weinig of geen gebruik
g e m a a k t , omdat er (ie hulpmiddelen ontbreken om met
gemegzamen spoed aan de aanvragen der schepen te voldoen. T b a m bestaat echter uitzicht op liet tot stand komen
op Waij van eene particuliere onderneming voor het lossen
en laden van kolen en wel aan de Sabangbasi op de noordkust van het eiland (verg. lager hoofdstuk J , a f d . I V , § 2 ) .
§ 3.

Gouvernementsmarine.
Personeel.

Het Buropeescb personeel der gouvernementestoomsebepen
was bij het einde van 1889 , op 3 derde stuurlieden na ,
voltallig; het bestond uit 118 koppen (18 gezaghebbers,
4!) stuurlieden , i'.i machinistenen 17 machinist-leerlingen).
In de eerst? maanden van 1890 kon bet korps stuurlieden
op de vereischte sterkte worden gebracht door de aankomst
van de drie uit Nederland nog verwacht wordende gouvernementskweekelingen , behoorende tot het viertal dat
in 1888 de opleiding aan de kweekschool voor de zeevaart
te Amsterdam en sedert ook de voorgeschreven practische
vorming ter zee ba I volbracht '). Voor de inlaudsche bemanningen beschikte men over 572 koppen Hoewel dit
een overcompleet van (i man opleverde, was er weder een
tekort in de graden van mandoora, roergangers, matrozen
Lste klassi en vuurst'jkers ls:e klasse. Onder dit meer
ervaren persoi eel waren 58 vacatures en daarentegen waren
in de lagere graden :'.4 koppen overcompleet.
De blijkens het vorig verslag (blz. 54) voor het Europeesche personeel uitgevaardigde nieuwe t-xnmen-prngramma's werden in Octoi.er 1889 (Indisch Staatsblad n°. 218)
in Indiö afgekondigd. Voor bet reeds in diens' zijnde personeel t r e d e n , ingevolge n°. 219 van datzelfde Staatsblad,
de voor bevordering tot boogeren r a n g gestelde eischen
eerst in werking op 1 October 1890.
') Thans kunnen ook reeds worden oitgezonden twee vaa de M e
die ia 1888 Ma liet eindexamen hebben voldaan, terwBl de 4, die
in 1890 den cursus volbrachten, vergunning hebbén teikiegea h — e
m irniiiL'srcis ter ver te ondernemen. Door de aanneming van 4
nieuwe kwcckelingen zal de cursus 1890 91 weder niet 18 gouverneleulSkweefceHagea begionea, ea van hen zijn er nu 5 tot de hoogste
klasse overgegaan. Het voornemen bestaat ia 't vervolg telken jare
vijl', in steile van vier, plaatsen open te stellen.
Onder de boven opgegeven totale sterkte van 118 Kiiropear.cn
zijn begrepen de stuurman en de machinist van bet < orrespondentie-

vaartsig hiwrhtm Batavia, Paraat ea Kuiper. Dit vaartuig (het
raderstoomsehip I: ftr) maakt geen deel van de gouvernementsmarine
uit, maar is daarbij alleen in administratie.
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Verder kwam in September 1889 (Indisch Staatsblad
n°. 212) een nieuw reglement tot stand voor het korps
inland.-ehe schepelingen, hetwelk deels eene samenvat (ing
is van verschillende in bet tot dusver bestaande reglement
gebrachte wijzigingen, deels echter ouk nieuwe bepalingen
bevat in overeenstemming met hetgeen ten aanzien van
het inlandsen personeel der oorlogsmarine gold en voor
navolging in aanmerking kwam.
De gezondheidstoestand onder bet penoneel dergouv rnmnentntoomtehepeil m u gedurende 1889 merkelijk beter
dan in 188S, vooral in liet station Atjeh, waar de gO'
vallen van berriberri minder menigvuldig waren. Inboover
daarop van invloed is geweest liet in den loop des jaars,
hij Wijze van proef, in werking gebracht verbeterd voedingstarief, was nog niet nut zekerheid Da te gaan. Opmerkelijk is bet intuaschen dat ge turende hetzelfde tijdvak , waarin on de gouvernementsstoomsebepes in Atjeh
verbet.'ring in den gezondheidstoestand was te bespeuren,
in de wateren van Amhnina, waar vroeger weinig van de
berriberri werd gebeurd , de bemanning van het daar ge*
stationneerde stoomschip Arend gedurende korten tijd met
die ziekte te kampen had.
De bij het einde van 1889 in dienst zijnde advieshooten,
ten getale van 18 (tegen 21 bij het einde van 1888), vorderden eene bemanning van 198 inlanders. Door aauneming zon Ier vaste ver lintenis kon voor deze vaartuigen
het benoodigde personeel steeds zonder moeite verkregen
worden.
b. M a t e r i e e l .
Sterkte en toestand. Sedert het tijdstip, waarop de opgaven in 't vorig verslag werden afgesloten , tot 1 April 1890
kwam in de samenstelling van de stoom vloot der gOUvernementsmarine, waartoe, zooals honger ia gezegd, niet
wordt gerekend het correspondentie vaartuig ifa^or, alleen
deze verandering, dat de in December 1889 uit de Zuideren OosterafdeeUng van Borneo naar Java opgekomen Tagal,
een der twee nog onder de zeestoomschepen begrepen oude
raderstoomschepen, hij onderzoek te Soerabaija ixeen herstelling meer waard bevonden en dus uit de sterkte afgevoerd werd. Op 1 April 1890 bleven dientengevolge nog
aanwezig: il zeestoomschepen (10 schroefst* omschepen en
het ralerstoomschip Ternate) en -"> voor den dienst op de
rivieren bestemde raderstoomschepen, terwijl voor bet bezetten van de verschillende stations (dus z inder te rekenen op
eenige reserve voor bet tijdelijk invallen tijdens herstellingen
van eenigszius langen duur) noodig worden geacht, althans
wanneer aan de residentie Menado, welke thans nog met de
residentie Ternate één station uitmaakt, een afzonderlijk
stoomschip wordt toegedacht, 14 zee- en 5 rivierstoomschepen. Rekent men echter voorshands nog op één stcomschip voor die beide residentie» te zamen, dan was er dus
op 1 April 1890 een tekort van 2 zeestoomschepen , namelijk
één voor de residentie Zuider-en Oosterafdeeliug van Borneo
(als een gevolg van het ontvallen van de 'Tagal) en één
voor de residentie Bali en Lombok met Bezoeki en l'asoeroeau (in welk laatste tekort tot dusver tijdelijk wordt
voorzien door voor genoemde drie gewesten tevens te laten
dienst doen het stoomschip voor S lerabaüa/Madura).
Wat de aanvulling der vloot betreft, kan worden aangeteekend dat in Mei jl. in IndiB is in dienst gesteld het
in 1889 te VUssingen gebouwde comp site schroefstoomschip
Raaf van 2.80 M. diepgang en 400 ton waterverpbutl
terwijl eerlang ook gereed komt (on 2 Augustus jl. is het
schip to water gelaten) het in December 1889 op dn werf
van de Nederlandsche Btoombootmaatacbappij te H
dam op stapel gezette stoomschip Zeeduif van betzelfde
type als de Raaf (zie vorig verslag blz. • >.">). Voor liet
bouwen hier te lande van een derde schip van het type
Raaf (waarvoor bij de begrooting van het loopende jaar
gelden zijn toegestaan) wordt eerstdaags gecontracteerd met
de Maatschappij » de Maas" te Rotterdam. Op completeering van de rivierstoomschepen , tegen den tijd dat een van
de thans nog voorhandene ontvalt, is men In Indié bedacht.
Aldaar zal op de werf te Soerabaija zoodanig vaartuig worden
gebouwd , waartee de materialen en het stoom werktuig met
ketels van hier zullen worden uitgezonden, nadat de in April
jl. uit Indië ontboden nadere gegevens zullen zijn ontvangen.
Omtrent den vermoedelijken levensduur van de thans in
dienst zijnde schepen vindt, men aangeteekend dat gerekend

worden te zullen ontvallen in 189:) liet rivierstooin-ehip
Boni en in 1891 bet zei
-n\> Ternate, respectievellja:
sedert 1859 en 1877 in dienst (bij de in Juni/September
1889 aan de Ternate bewerkstelligde herstellingen werd
het schip voor nog slechts twee jaren dienst geschikl geacht). De mede reeds in 1877 (voorden toenmaligen ili< nst
der Bataviascbe havenwerken) gebouwde sf oom-hop],erbarges , die in 1880 en 18S7 , na de nondige vertimmering,
onder de ramen van Gier, Albatros en Sperwer bij de zeovloot der ^rnuvernementsmari; e zijn overgegaan, verkeeran
in goeden staat, maar moeten steels Oin de zes innanden
worden ge lokt en nage/.ien. Het in 18TÖgebouwde roderstoomsehip Singkawang verkeert in betrekkelijk goeden
staat De zeestoomschepen Hatik (1878) en Valk rl880)
zijn in den aanvang van dit jaar naar Soerabaija opgekomen om herstellingen te ondergaan. De Zeemeeuw, een
schip van hetzelfde type all de Hatik en even oud, is in
het najaar van 1889 in reparatie geweest en verkeert thans
weder in goeden staat. Dit laatste wordt ook gezegd van
de zeestoomsol.epen Arend (1880) en Zwaluw (1882), aan
welke respectievelijk in 18--7 en 1888/89 belangrijke herstelliugen zijn aangebracht Omtrent den toestand van
de overige gouvernementsstoomsche] en (de zeestoomschepen
Condor (1885) en Reiger (1887) en de rivierstoomschepen
Koelei (1878), Djambi (1881) en ludragiri (1881) luiden
de berichten eveneens gunstig. Laatstgenoemd stoomschip
onderging in 1889 tot tweemalen toe eenige voorzieningen
aan de machines te Singapore , terwijl de Djambi tot het
ondergaan van herstellingen in 1888/89 gedurende ruim
een zestal maanden te Soerabaija vertoefde , waar het vaartuig tevens een nieuwen ketel verkreeg.
Het getal kleine zeil vaartuigen der gouvernementsmarine
(adviesbooten) werd in 1889 met '.'• verminderd. In Riouw
kon er 1 van de 2 en in de Westerafdeeling van Borneo
konden er 2 van de 4 gemist worden ; in het laatste gewest stond de maatregel in verband met ('estatiomicenng
allaar sedert October 1889 van een tweede gou vernemen fsstoomschip, hetwelk onttrokken werd aan het station
Riouw , dat aan één stoomschip genoeg hal. In 't geheel
vorderde de formatie diente gevolge slechts 19 advieshooten,
waarvan er 18 in dienst waren De drie uitgevallen booten
werden voor verderen dienst afgekeurd. Overigens waren
nog 5 stuks in conservatie.
StaHonneering Zooals uit bijlage G van dit verslagkan
blijken , kwam er gedurende het tijdvak van 1 April 1889
tot 31 Maart 1890 weinig verandering in de wijze waarop
de stoomvloot der gouvernementsmarine over de verschil*
lende ^rewestm verdeeld was.
In de navolgende gewesten bloven dezelfde bodems gestationmerd , die er blijkens het vorig verslag op 31 .Maart
1889 aanwezig waren, namelijk:
in Atjeh de Zeemeeuw (wegens te Soerabaija ondergane
herstellingen uit het station afwezig geweest gedurende
September 1889/Januari 1890), de Condor en de Albatros;
ter Oostkust van Sumatra de Ternate, behoudens eene
afwezigheid van eeivge maanden eerst om te Soerabaija te
repareeren (JunifSeptember) en daarna op het einde des
jaars om ter Borneo's Oostkust eene dienstreis te verrichten,
waarvoor de in de Znider- en OosterafdeeUng van Borneo
gestationneerde Tagal minder geschikt werd geacht, wegens onvoldoende seewaardigbeid;
ter Sumatra's Westkust — eol.ter slechta tot het laatst
van Januari 1890 — de Valk;
in de residentie Palemlang de Koetci;
in de wateren van Banka en Billiton de Gier (om te
dokken <:n7. was dit stoomschip gedurende een gedeelte
van Mei 1889 te Singapore en vervolgens in December/
Januari te Soerabaija);
in de Zuider- en OosterafdeeUng van Borneo de Boni on
de Tagal (welk laatste schip echter in December 1889 ,
wagens zijn slechten toestand , aan het station moest onttrokken worden en sedert voor verderen dienst werd afgekeurd);
in het gouvernement Celebea en onderhoorigheden de
Sperwer (van Novemberl889/Januari 1890 uit het station
afwezig gewent om te Soerabaija te dokken en eenige voor*
zicningen te ondergaan);
in de wateren van Menado en Ternate — echterslechts
tot het laatst van Januari 1890 — de Jlacih;
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en
I werd voor de gereorganiseerde inrichting bij Indisch Staats»
n ilu residentie Tiuior de Zwaluw.
blad 1888 n'. 99 rastgestel i de geleideluk in te voeren
In de residentie Mouw, v u t in den laatsten lijd twee tamenstelling van bet personeel, en bij Indisch Staatsblad
•ebenen (rivierstoomeriO gestationneerJ waren, werd dit 1889 n°. 91 een reglement op bel beheer en de organisatie
getal, sedert in December 1888 di Djambi, die berstel- van de inrichting zelve. Een naar onderwerpen die nog
lingen behoefde, uaar Suerabaija was opgekomen, tot één voorziening' bleven eischen , werden geregel 1 bij Koninklijk
schip beperkt (de fudragiri, die in den loop van 1889 een besluit dd. 23 Februari 1890 u'. 42 en oU gouvernement**
paar muien naar Singapore vertrok om te dokken en eenige besluit dd. 2ö April 1890 n". 4 (Indisch Staatsblad n°. 9G
voorzieningen te o idergaan).
en 97). Het, eerste regelt namelijk de eischen van benoemDaarenteg n beeft nu sedert October 1889 bet station baarbeid voorde toekomstige aan vulling van het ingenieurader Westeraf-eeling van Borneo, tot dusver enkel bezet personeel der inrichting, hetzij voor bet vak van scheep»
door bet rivier-l KMiischip Slngkawaug, els tweede stoom* uouw , lietzij voor dat van bet marine-stoomwezen , zooacliipdfl Djambi gak re. en. Te voren bad laatstgemeld schip, mede de voorwaarden van uitzending der betrokken ambnadat hel np L Juni 18S9 het marine etablissement verlaten tenaren; het tweede s'rekt om de militaire rangen bij de
had, gedurende bijna een viertal maanden dienst gc- zeemacht a m te wijzen waarmede de hoofdingenieur en
daaii i-i Oostkust van Suiuatra in verband met de tijde
de drie klassen van ingenieur zijn gelijk te stellen , en
lijke nfwezigh il uit flat station, uithoofde van reparatiSn, bevat overigens bepalingen nopens hun costuum en nopens
van de Ti rooit (z e In oger).
! den voor de ingenieurs 3Je klasse geverderden diensttijd
Voor de twee stations Boerabaija/Madura en Bali en | alvorens zij tot de 2de klasse kunnen bevorderd worden. Wat
Lombok met Bezoeki en Paaoeroeau moest voorshands nog i betreft de geleidelyk in te voeren nieuwe formatie van
alleen de Reiger blijven aangewezen (in October 1889 te het personeel is aan te teekenen dal voor het personeel
Soerabaija gedurende eenige dagen in bet dok opgenomen van de marine-fabriek ook in 1889 nog over het algemeen
genree t).
do oud.: formatie in werking bleef, doch dat bij de aanTer verlichting van de taak van de Reiger was oorspron* vulling van vacatures met de nieuwe formatie werd rekekelijk bestem 1 het nieuwe stoomschip Raaf'. doch toen
: gehouden. Het vast beambten-pers meel bn het marinekort vóór de aaukomat van dir schip de Tagal ontviel , etablissement , dat in den aanvang van 1889 verre vau
lag het in de bedoeling de Raaf daarvoor te doen invallen compleet was, werd in den verderen loop van het jaar
en het nieuwe schip dus in de Zuider- en OüsterafJeeling vermeerderd n et zeven vice-comraandeurs.
van Borneo te stationneeren. Uok bieraan kon echter geen
Werkvolk bij de werf en de fabriek bleef steeds in vol»
gevolg worden regeren, vermits zich intusschen , wi
d aantal te bekomen, liet geven van taakwerk werd
den langen duur der herstellingen aan de Havik (die , bij da werf '/...veel mogelijk uitgebreid. De hieraan uit geeerst in Augustus 1890 zouden auoopen), dringender be- ge ven som bedroeg evenwel veel minder dan in vorige
hoefte aan een gouvernementsstoomschip in het station jaren. Tijdelijk gebrek aan werk en de reconstructie van
Menu lo/Ternate beeft doen gevoelen. Daarom is in Meijl. bet etablissement waren hiervan oorzaak. Zooals hooger is
besloten de Raaf zoolang voor die beide ge*~esteu te be- gezegd , wordt iti 1890 een rivierstooaischip voer de goustemmen eu wel in de eerste plaats vo >r de residentie vernementsinarinc bij bel etablissement op stapel gezet.
Ternate (verg blz. 20 hiervóór)
De gezondheidstoestand was bevredigend ten gevolge
li,' diensten vau bet slechts administratief met de gou- van de guns'ige weersgesteldheid, van dn vermindering
vernementsmnrii'.e in betrekking staande correspondentie- van den werktijd met een uur op bet heetste ged-elte
Btoomsc ;ip Bogor, te Batavia gestationneerd, blevenonver> l van den d a g , en van h e t r u s t i g l a t e n van den b o d e m ,
auderd (zie daarover bet vorig verslag blz. 55).
! daar de onderbouw voor de nieuwe werkplaatsen in hoofd1)' ! v adviesbooten der gouvernementsmarine deden bij zaak voltooi; was. Van de 397 zieken stierven 3 Europe»
het einde van 1889 dienst als volgt: 1 in de residentie anen en 1 inland r. Op het marine-etablissement bleef het
Japara, 4 ter Sumatra'a Westkust, 1 in Riouw, 2 in de aantai cholerxgevallen lot <> beperkt (onder de EuropeWest
i g van Borneo, 4 in de Zuider- en Ooster- < snen 1 en onder de inlanders .">), die echter allen een doode*
. K l e i ie verwondingen kwamen ten
ling van tforaeo, :; i
uvernement Celebes en lijketi afli
onde
den en 3 in de residentie Timor. In de resiIe van 91 voor (89 onder de inlanders en 2 onder de
dentie Palembang ontbrak nog steeds de eenige adviesboot j Ëuropi anen); zij waren me «tal aan eigen onvoorzichtigheid
die er organiek moest zijn.
' toe te schrijven
Bij bet vak van scheepsbouw werden 79 werken onder§ 4. Maritieme inrichtingen.
ban ,en genomen, waarvan 4 tenbeboevevan hetauxiliair
eskader of van een niet tot dal eskader behoorend tijdelijk
I oorlogsschip der Nederlsndsche marine,
Na lat sedert medio Juni 18-S8 uit de marine-magazijnen in Indië ve
te Batavia reeds geen verstrekkingen meer hadden plaats 33 ten behoeve van de Indische militaire marine, 20 voor
gehad, werden in den loop van 1889 de nog in voorraad de gouvernementsmarine en 22 voor andere diensttakken.
gebleven goederen naar Soeraberja overgebracht en ter Van die werken waren er bij het einde van 1889 nog 21
eerstgenoemde plaatse de magnzijnen met 1 Januari 1890 onafgedaan. Aangebouwd werden in 1889 eene drijvende
opgebeven (gouvernementsbesluit dd. 1G December 1889 kap voor de torp lol ol Cerberus '), ene piksohouw en
twee licht
n van 16 M. ten behoeve van de kustn ° . 14). Tevens werd m e t i n g a n g van dien d a t u m h e t
thting. De groote Bleephelling werd in het beginvan
personeel dier magazijnen buiten dienst gesteld en eene
regeling in !.
. geroepen voor het lossen , in ont- 1889 nog gebezigd tot bet ophalen van stoombarkassen,
vangst nemen of doorzenden in IndiG van marine-goederen. stoomsloepen en andere lichte vaartuigen, totdat zij in
Te Kert isono (residentie Sediri) kwam in 1839 een bus- April van dat jaar bij bet gereed komen van de nieuwe
kruitmagazijn tot stand tot opschuring van den reserve- sloepmakerij kon worden ontruim !, ten ein Ie daarna dienst
te di en bij het afwerken van de pontons van eene ijzeren vlotvoorraad buskruit der marine
De verbouwing bij het marine-etablissement te Soera- brug en bij den aanbouw van een nieuwen ijzeren kielbaija, beoogende de vereeniging daarmede van de fabriek liühtor. De sleephelling , henoorden de nieuwe sloepmakeiij ,
ne-stoomwezen, werd met kracht voortgezet bewees bij bet ophalen en bij de conservatie van de corps •
Bij het ein Ie van 1889 waren de nieuw gebouwde werk- morts en b< ei.' g e !e diensten.
Het 5000-tons ijzeren dok, waarvan gedurende 218 dokplaataen voor smederij, draaierij , bankwerkerij en stelwiukel , op het plaatsen en stellen van de werktuigen dagen gebruik werd gemaakt, verkeer.te in goeden staat
na, gereed. Het nieuwe groote magazijn naderde zijne en vorderde geene belangrijke voorzieningen , doch in het
voltooiing, terwijl er naar werd gestreefd om den bouw begin van 1892 zal het in den dokput moeten worden
van de nieuwe ijzergieterij spoedig ten einde te brengen. opgenomen om te worden schoongemaakt en nagezien.
Het desinfectiegebouw kwam dit jaar gereed. De nieuwe
') Ia de nabijheid van liet marine-etablissement werd eene g e aloepenloodsen en kuiperij werden tegen het einde van
sehikte plaats gevonden tot het m.ikeii van een insehictbassin voor
Maart 1889 in gebruik genomen. Voor het nieuw te bou- vlschtoipedo's
met de daartoe behoorende inrichtingen, waarna de
wen ijzer magazijn was met het ballasten en voor de nieuwe plannen voor deze werken, zoomede voor ren viertal hellingen tot
ketelmakerij met het ontruimen van het terrein begonnen. het ophalen ea conserveeren van torpedobooten, in bewerking zija
Zooall reedl in de beide vorige verslagen is vermeld, genomen.
in lid r.'Si.l. iili.' .\.iiJ).)iuii il.' .i/Vud;
:
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Van het 3000-toni Ijzeren dok zullen ketels en toebebooren Van «leze or !ei\s bleven ei' hij bet einde desjaars 4 onuitge*
in 18'JO moeten worden verwisseld. Dit dok was 283 dagen voerd | van de overige 51 werkorders8 fa dé oorlogsstoom*
in gebruik '). Het 1400-tona Ijzeren dok verkeerde In zeer schepen Batavia en Merapiea in het gouvernementsstoom*
{^<)(; i.-ii slaat (üi telde 343 dokdagen. Voor de drie dokken schip Djambi iverden nieuwe ketels geplaatst, en tevens
dus een totaal van 844dokdagen, waarvan 19op rekening liepen de herstellingen aan de werktuigen van die schepen
kwamen van dn Nederlandsche zeemacht, 28 van bet af. ('ok kwam een keitel voor eene rtoomsloepge'eed.Een
auxiliair eikader, 365 van de Indische militaire marii.e, begin werd gemaakt met bel vervaardigen van nieuwe ketels
204 van de gouvernementsmarine en 22rt van andere vaar- voor eea oorlogsschip en van 3 stuks vuur baggervaaituigen.
tuigen, waaronder OOK een oorlogsschip dn Duitsche O v e r i g e n s w e r d oog voldaan a a n tal \ all b e s t e l l i n g e n t e n
marine ').
behoeve van de in dienst zijnd o schepen, alsmede reparaDe fabriek had in 188!) "iS verkorden, en wel Ivoor de tiewerk uitgevoerd voor hei etablissement en voor veracbilNederlandache marine, 3 vo>r het auxiliair eskader, 31) lende niet. t >t de marine behoorende diensttakken.
voor de Indische militaire marine, 11 voor do gouverneIn het volgen Ie overzicht zijn de verrichte werkzaam<
mentemarine en 14 voor nndero diensttakkan. Zeven der j I leden gedurende de laatste vijf jaren e nigermate onder
ontvangen werko: Iers betroffen het maken van stoomketels. cijfers gebracht.
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«) Ook de koelies (waaronder in deze opgaven teren* de politieoppassers en magazijnsknechts zijn medegeteld) zijn vrjje lieden.
b) Onder de bij het eigenlijke marine-etablissement in de opgegeven vijl' jaren uitbetaalde arbeidsloonen was, ter zake VU overwerk,

achtereenvolgen! begrepen t 87 398, f 8 80G, f 4 055, f 3 104 en f 2 OOG.

e) Hieronder is niet begrepen het steenkolenverbrnik der baggervloot.
!/) Hij de inarim iabrick wordt niet op taak gewerkt.
<•) De eijt'ers waarbij men een * geplaatst vindt, zijn ontleend aan verbeterde opgaven.

§ 5. Speciale dienste* onder beheer van, het departement der marine.
KustverllcMiïKi, bebakening en hodtaese» Ivveunla zulks
in 1888 reeds voorloopig het geval is geweest met het toen
in gebruik genomen inspectievaartuig, het nieuwestoomschip Lucifer, is, by de indienststelliug in t'.cn loon van
188!) van de tot bebakeningsvaartuig ingerichte gewezen
atoomhopperbargo Cheribon, ook deze bodem g-dieel onder
het beheer geplaatst van den inspecteur over de hier genoemde diensttakken , behoudens het oppertoezicht danrover van den cLef van het departement der marine. Beide
stoomsebepen, waarvan het laatste vervangen Leeft de
twee zeilbebakeningsvaartuigen (vcor de reedevan Batavia
en voor straat Etiouw) die hij de gouvernementsmarine in
administratie waren, zoomede het zeil te
svaarl tig
voor de vaarwaters van Boerabaija, varen een particuliere
bemanning en zyn dus geheel van de gouvernementsmarine
') Komt, Ingevolge bet thans hij de Tw Ie Kamer der 8tatenGeneraal aanhangige contract (Gedrukte stukken zitting 1889—1890

— Uil» . eene naanilooze vennootschap tot stand voor de oprichting

afgescheiden. Het noodigo daaromtrent werd geregeld hij
Indisch Staatsblad 188!) n°. 2:JJ.
Van de in Juid 1889 tot stand gekomen betere verlicb*
iing' van den zuidelijken ingang van straat Banka, door
mi 1 lel van een licht der l>te or Ie op ijzeren toren en
twee der 5de orde op ope igewerkte ijzeren opstanden, alle
drie ter vervanging vad het Lucipara-licht-chip, is reeds
in 't vorig verslag (blz. 57; melding gemaakt. De hoogte
dezer lichten hoven volzee bel raagt respectievelijk Ö9.7 ,
13.5 en 16.7 H.
Om den toegang tot de reed.; van Batavia uit bet westen
te - ergemnkkèlijken , werd in September begonnen met
het plaatsen van twee lichten der 5 Ie orde, éénopPoeloe
Bai'i en één op Poeloe Pajoeng. Deze lichten, opgesteld op
gewerkte ijzeren opstanden van !<> y. hoogte, werden 1 Blaart 1890 ontstoken, op welken datum de (sedert
afgebroken) ku»tlichten der 6de orde op Groot Kombuis en
.'..'enk gebluscbt werden.
gebruik te iteüen en wel tot zoolang bet groote aieuwe dok te
Priok /.al kunnen dieast doen en das bet bovenbedoelde 3000 tons-

en exploitatie van eau: reparatiewerf mei dokgelegenbeld te Tandjong
Priok (haven van l'.atavia), dan wordt het hierbedoelde 8000tonsdok tijdelijk naar Priok overgebracht om aan die vennootschap in
gebruik te worden gegeven i tegen betaling van huur), voor zoolang
dit niet kan geschieden met een door de Regeer Ing voor die !>esteniming nog aan te schaffen groot nieuw dok van boogstem leen

dok bij de marine in gebruik terugkeert. Alsdan /.al echter het
cylinder-dok mede te Priok ter beschikking van de vennootschap
komen, die dit kosteloos In gebruik zal krijgen , onder gebondenheid
harerzijds om het ook kosteloos gedurende een zeker aantal dagen per
jaar beschikbaar te steden voor liet opnemen van landsvaartuigen.
Over de particuliere dokinrichting op het eiland Amsterdam i baai
van Batavia) zie niea noot 1 op blz. 15 hiervoor.

bljjve bestaan om te Soerabaija toch over drie dokken te beschikken, ligt het in de bedoeling het thans te Priok aanwezige kleine
(cylinder-)dok , afkomstig van den dienst der lintaviaschc haven
werken , dat ten koste van t' 80 000 a f 40 000 voor het opnemen
van marineschepen is geschikt te maken, tijdelijk te Soerabaija In

-) Gedurende het tijdvak van 1 Oetober ls88 tot 30 September
1889 werd de Xederlandsch Indische Archipel bezocht door 1G vreemde
oorlogsschepen, hetzelfde getal dat men in 1887/88 telde. Thans
waren het 5 ISritsclie, 4 Frausche , 4 Russische, 2 Duitscue ea 1
Portugeesch.

ton lichtveriuogen. Ten einde intiissehen voor de marine gelegenheid
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I)c gasboeien In bet oottervaarwat ir van Soerabaija , even«
als bet daarvoor In de nabijheid van liet marine-etablisaenicii'i gebouwde gasfabriekj e , bleven goed voldoen, ofschoon het weder enkele malen voorkwam — hoogstwaarscliijnüjk
ten
ivan kwaadwilligheid — dat de boeien
gebluscht werden bevonden.
Ten einde hel bevaren van de ^"ul der Deli-rivier (residentie Sumatra's Oostkust) ook 's nachts mogeiyk 1" ma<
ken, wer i het lichtschip dat in straat Banka's zuidelijken ingengdoor vaste lichten vervangen was (zie de voorgaande hls.),
na te Priok te si] i nagezien en in orde gebracht , in Augustus
J ?ssï> verankerd vódr den ingang der Dsli-rivier, ter vervanging van de vroeger daar aanwezige uiterton. Deze maatregel
is echter slechts van tijdelijken aard, in afwachting van
de aankomst van een in Juni jl. van bier verzondei
lichtschip. f)e verbetering der oeververlichting in diezelfde
residentie kwam nog niet tot eene definitieve oplossing.
Intusacben werden eenige der zeer primitief ingerichte
liebtopstanden door betere van eenvoudige constructie vervangen.
In I
mie jaar zou begonnen wordea aan den bouw
der inrichtingen ten ii hoeve van de verlichting, bebakening enz. van de K >ninginue-baai (vrooger Brandewijns-baai)
nabij Padang, overeenkomstig de in overleg met
van den dienst dor staatsspoorwegen ter Bumatra'a Westkust ontworpen

plannen.

0:i!'r het bij de kustlicbten geplaatste personeel bad
men in 1889 b trekk lijk weinig zieken; alleen bet persoTieel op Edam (baai van Batavia) had nog altijd vrij
vee! van koortsen te lijden. Bij bet kustlicht op P
Bras (Atjeh) en bij dat op liet rif den Bril (straat M
ser) was gedurende 1889 de gezondheidst e-tand zeer voldoende te noemen, en er behoefde slechts weinig of
geen gebruik te worden gemaakt van de machtiging om
extra voeding: te verstrekken. Het bevestigt zi. h meer en
mcT dat de gezondheidstoestand van het personeel op
Poel o' Bras i et.-r is, wanneer bet met grootere tuasehenpoozen wordt afgelost.
Omtreut den dienst der bebakening valt, na bet reeds
gezegde betreffende de vervanging van drie zeilvaartuigen
voor dezen di
ip, nog het volgende
aan te leekenen. De bebakening der vaarwaters van Ö Bra!:nij-'. werd belangrijk vereenvoudig l, en die der mondingen van Benige klein" rivieren op Bumatra'a Oost
verbeterd V\>orts werd de bebake ing uitgebreid: met zes
Herberts-bakent mnen in den zuidolijken ingang van straat
Banka (met twee in het westelijk vaarwater in verl
met de booger bedoelde wegneming van het Luciparalichts •;•'! en met vier in bet oostelyk vaarwater); met
één in de Koniiiginne-baai nabij Padang; met één buiten
de reële van Tandjong Pandan (Billiton), en met eene
klein • ton ter roede van Pabejan (Bali). Weggenomen
werden een Herberts-bakenton nabij de reede vanBiouw,
welke daar niet meer noodig was, en een die vóór de
Deli-rivier door het booger bedoelde lichtschip werd vervangen.
Wat het loodswezen betreft, is aan te teekenen dat het
personeel voltallig kon worden gehouden. Te Soerabaija,
waar men als loodsstationsehip iti bet Ooetgat laatstelijk
een particulier schijt in huur bad (zie vorig verslag hlz.
58), werd de huur daarvan opgezegd, toen wegens de
indienststelling van het hooger bedoeld) stoombebakeningsvaartuig de vroegere bebakeningaschoener als loodastationschip kun invallen. Ten behoeve van bet Ioodsmansvaarwater te Tjilatjap (Java'a zuidkustj werden twee nieuwe
kapen geplaatst tot bet aangeven van eene geul voor
zeer diepgaai
; en. De loodsdienst bracht in 1889
meer op dan in de ' ei Ie voorafgegane jaren , doch de
hoogere ontvangst betrof voornamelijk het loodswezen te
Soerabaija en Qrissee, zooala uit het volgende overzicht
der onzuivere ontvangst aan loodsgelden blijken kan:
1887.
18S8.
te Soerabaija en Grissee . . .
f 127 523 f 12-1 723
8080
„ Baqjoewsnfl (voor str.iat Bali)
12 451
8 t I)
„ Tjilatjap
10S5B
Tezamen.

.

f 150 52!)

f 139 6!)7

1889.
f 140388
0 8G4
'J828
1 1 GO 080

Het voornemen bestaat om, ten einde de scheepvaart
die van de haven Tandjong Priok (Bataviaj gebruikmaakt
een deel der kosten van exploitatie der haveninrichtingen

te doen dragen, aldaar de heffing van een matig loodsen kaaigeld in te voeren. Tot bet uitvaardigen van eene
daartoe strekkende ordonnantie is in Hei jl. du Gouverneur-Oeneraal door bet Opperbestuur gemachtigd.
Haveninrichtingen. Nu de te Tjilatjap (zuidkust van
Java), in verband met den spoorwegaanleg, tot stand
g e k o m e n n i e u w e h a v e n w e r k e n sedert eenigen tijd in g e b r u i k

zijn. beeft zich de behoefte doen gevoelen aan reglemen*
ten voor de handhaving van orde en veiligheid in de nieuw
aangelegde haven en op bet afgesloten terrein van bet
bavenemplacement. Hierin is voorzien bij ordonnantie dd.
28 Januari 1890 (Indisch Staatsblad n°. 34) en bij een
gouvernementsbesluit van dien dag (Javasche Courant dd.
31 Januari jl.).
Op de havenplaats Laboean (residentie Bantam), in de
plaats gekomen van bet door de Krakatau-ramj) verwoeste
Tjiringtn , werd alsnog in de funetiën van havenmeester
voorzien , vroeger te Tjiringin uitgeoefend geweest door
den assistent-resident, wiens zetel echter, na beloeide
ramp, ; aar het binnenslands gelegene Uenes was verplaat •;• geworden. Te Laboean is nu namelijk de inlandsche
zoutverkooppakhui8meester door een Ëuropeeschen vervangen, aan wien tevens (zie Indisch Staatsblad 1889 n°. 238)
bet beheer van het tolkantoor en in verband daarmede ook
de functién van havenmeester zijn opgedragen.
Mei betrekking tot het vervullen van de fnnctiSn van
havenmeester toKoepang (Timor) en teGorontalo (Menado)
wer jen me e nieuwe reirelingen getroffen; zie Indisch
Staatsblad 1*89 n°. 97 en' 1890 n°. 23.
Hydrographitcke dienst. Het opnemingastoomschip Hydrograaf voltooide in 1889 de opneming van Bawean en de
loodingen tuaschen dit eiland en Java, en i :aakte daarna
een aanvang met de opneming van stram Sapoedi en de
belouding van het oostelijk deel van straat Madura. Van
de beide opnemingsbrikken vervolgde de een de opneming
van bet gedeelte der Oostkust van Sumatra tussenen boek
Sekapong en straat Banka, terwijl de andere, na vooraf
opnemingen te hebben verricht langs Borneo's zuidoostkust
nabij PoeloeLaut, een begin maakte met de opneming
van het gedeelte der Oostkust van Sumatra tusachen de
monding van de Deli-rivier en den zuidelijker, ingang van
straat Malakka Gedurende de maanden Maart tot en met
October werd voortgegaan met het doen van sterrekundige
plaat be] alingen langs de kusten der KleineSoenda-eilanden.
Bij het bydrographisch bureau te Batavia werden in
1889 uitgegeven de volgende kaarten, als: Westkust
Sumatra , van Boesa tot Malaboeh ; — Noordwestkust
Sumatra, van Boesa tot de bocht van Pedir; —Noordkust
Sumatra , van Batoe Poetih tot Diamantpnnt; — Noordoostkust Sumatra, van Diainantpunt tot hoek Tamiang; —
idem, van hoek Tamiang tot de Broeders; —Noordkust.b va , blad V en VI; — Eiland Java , blad II; — Noordwestkust Celebes, van hoek Donlo tot Stroomenkaap; —
Noordkust van Nieuw-Guinea; — zoomede Plannen en anKerplaatsen op de Westkust van Sumatra , blad I , II en III; —
Plannen , ankerplaatsen en riviermondingen op de Noord- en
Oostkust van Sumatra, blad I ; — Plannen en ankerplaatsen
MolnkscheArchipel, blad IV; — Geul van < e P.dernbangrivier (Oostkust Sumatra); — en Klabatbaai (Noordkust
Banka). Tevens zag in 1889 het licht een nieuwe Gids
voor straat Boenda.
De onderde] (Vs van zeekaarten te Siboga en Singkel
(Tapanoli) werden opgeheven (Indisch Staatsblad 1889
n°. 111). De overige onderdepdts, ten getale van 5 op Java
en 7 in de buitenbezittingen , bleven aan hunne bestemming beantwoorden.
§ 6.

Verrichtingen dit teemaeht.

In de Aijebsche wateren werd in 1888 en later van het
meerendeel der actieve oorlogsvloot weder eer.e groote
mate van inspanning en toewijding gevorderd. Bestond
de doorgaande taak onzer zeemacht aldaar in het waken
tegen den invoer van verboden artikelen (oorlogsco trabande
en opium) ofwel, wat bet gesloten kustgebied betreft,
in het tegengaan van allen 'v.- en uitvoer en ook van de
vischvangst, nu en dan zagen één of meer onzer oorlogsschepen zich ook geroepen om , in vereeniging met — of
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tot steun vuil — de landmacht, aan dun strijd tegen den
At'dier 'li'i'l ie nemen. Alen zie daaromtrent o. a. liet
medegedeelde in hoofdstuk D , § 5, hiervóór. De gehoele
omvang van de tank , EOOwel in Atjeli als elders in den

Archipel door de marine volbracht wordende, kan overigens in bijzonderheden blijken uit de omstandige versliepen
die kwartaalsgew^jze in de Javascbe Courant worden opge*
noinen (over 1889 in de Hommers dier courant van 23
Augustus, 11 Octiber en 31 December 1889 en 22 Aii.il
1890) '). Ikiiteu Atjeli bestonden de verrichtingen der mili-

bij het Koninklijk besluit dd. 4 Februari 1873 (Indisch
Staatsblad n°. 157) gesteld is voor de invoering van de
eerstbedoelde meer algemeeiie wijzigingen. De Gouverneur*
Generaal heeft dan ook den directeur van justitie opgedragen
om zoodanige herziening alsnu met spoed ter hand te nemen.

Tnlandsehe rechtbanken Nadat in 't laatst van Februari

1890, ingevolge de ordonnantie van 23 .Januari te vo.cn
(Indisch Staatsblad n°. 26), drie rechtskundige voorzitten
waren aangesteld voor de zes landraden (die te PoorwokertO
taire marine hoofdzakelijk (verg. ook hoofdstuk C hiervóór) en Poerbolinggo in Banjoemas en te Bandjarnegarn, Woin het bekruisen van k u s t e n , baaien en rivieren , bet ver- nosobo, Karanganjar en Keboemen in Bagelen), welke
toonen van de v l a g , het weren van zeeroof en slaven* in het ressort der tweede omgaande afdeeling nog de oeuigen
waren die door bestuursambtenaren werden gepraesideerd,
handel en bet verzamelen van hydrograpbische gegevens'), is in gemelde afdeeling, omvattende de residentifin ('ama*
rang, Pekalongan, Tagal, Banjoemas, Bageleneu Kadee,
f.1'. R e c h t s w e z e n .
de betrekking van omgaand rechter opgeheven en zijn met
diens functlën belast (zie Indisch Staatsblad 1890 ii°. 47)
§ 1. Rechterlijk» macht.
de landraadvoorzitters, ieder binnen het ressort der door
Raden van justitie. Nadat de Indische begrooting voor hem voorgezeten landraden. Als ressort eener rechtbank
1890 gelegenheid had verschaft tot do in 't vorig verslag van omgang is nu alleen nog overgebleven de eerste af(blz. 58) bedoelde uitbreiding van den raad van justitie deeling, omvattende de reaidentiön Batavia, Bantam,
te Bamarang, is daartoe in Maart jl. overgaan. Te gelijk Erawang, Preanger Regentschappen en Cberibon. Intus*
met de afkondiging van bet ter zake betrekkelijk Koninklijk schen zijn ook daar, ingevolge de ordonnantie van 2 Febesluit dd. 7 Juni 1889 (Indisch Staatsblad 1890 i>. bruari 1890 (Indisch Staatsblad n°. 43), weder bij een
54), waarbij het college tevens in twee kamers werd viertal landraden (die te Menes en Bang] i
ig in
gesplitst, ia op gemelden raad van justitie toepasselijk ver* Bantam en te Madjalengka en Koeniogan in Cberibon) 'ie
klaard (zie Indisch Staatsblad 1890 n°. 55) .Ie ordonnantie administratieve voorzitters door rechtskundigen vervangen,
in Indisch Staatsblad 1874 n°. 138, regelen bevattende en zulks door uitbreiding van het ressort van den vi orzitter
omtrent de samenstelling van de beide kamers van den der drie andere landraden in Bantam en van dien bij den
raad van justitie te Batavia Bij besluit dd. 9 April 1890 landraad ter hoofdplaats Cheribon. Ton einde nu in gemelde
i°. 19 werd voor
ir den Gouverneur-Generaal bepaald afdeeling, en daarmede op geheel Java en Madura, de
welke werkzaamheden aan de nieuw gevormde (tweede) scheiding van rechterlijke macht en administratief gezag
kamer vau het college zullen zijn toebedeeld.
volledig door te voeren ' ) , worden bij de Indische begroo**
ting voor J.S91 denoodige fondsen aangevraagd om eindelijk
Aa
van art. 21 van h ' reglement op de reehter- ook de laatste tien aldaar nog door bestuursambtenaren
lijhe organisatie. Het voorschrift van de eerste alinea van voorgezeten landraden onder het praesidium van rechts**
dit, artikel, luiden Ie dat de lïuropeesche rechterlijke ambte- kundigen te brengen, waartoe slechts de aanstelli .; van
naren moeten woonachtig zijn binnen de vijf , alen van de nog drie rechtsgeleerde voorzitters wordt vereischt. Het
plaats waar het gebouw, voor de vergaderingen van hun ligt namelijk in de bedoeling om één voorzitter te bestem*
college bestemd, gelegen is, kon meermalen niet worden men voor de landraden te Bandong, Tjitjalengka en Soe—
opgevolgd, wanneer binnen dien omtrek geene geschikte medang in de Preanger Regentschappen , en één '•• or de
, Tassikmalaija, Mawoning' te vin.Ion was. Ten einde aan de daaruit voort- landraden te Garoet, Mai
vloeiende onregelmatigheid een einde te maken, is bij nondjaija en Tjiamis (de laatste in Cberib; n nn de vier
Koninklijk besluit van 29 Augustus 188'J (Indisch Staats* ' anderen in de Preanger Regentschappen). e:: om voorts
blad u°. 239) het bedoel Ie artikel aangevuld met eene : van de mede i ig door bestuursambtenaren voorgezeten
alinea, wsarbij de Gouverneur-Generaal is bevoegd ver- landraden te Tangeravg in Batavia en Poerwakarta in ICra*
klaard om aan bedoelde rechterlijke ambtenaren in bijzondere i wang den eersten te brengen tot het ressort van den
gevallen te vergunnen buiten de aangewezen grens te woi
recht
m voorzitter te Meester-Cornelis,
un zal
worde:: ontheven van bet praesidium van den thans mede
Revisie tan ïandraadsvonnissen. Overbrenging daarvan bij ' tot zijn ressort behoorenden landraad te Bekassi, i n met
de raden van justitie. Het antwoord van de Indische dit laatst.' praesidium te ielasten den voor den landraad
Regeel ing op de in 't vorig vet slag (blz. 59) vermelde [ te Poerwakarta ie bestemmen rechtskundigen voorzit Ier.
Aan de ir.landsche officieren van justitie in de regentvraag is nog niet ingekomen ; doch volgens onlangs ontvangen berichten hadden de adviezen van bel Eiooggerechts* schappen Deraak en Kendal (residentie Samarai g) is een
hof en van den directeur van justitie den Gouverneur- adjunct-djaksa toegevoegd (Indisch Staatsbln ; 1890 n°. 30);
terwijl bij oen achttal inlandsi
i vun justitie
Generaal reeds bereikt.
in de residentie Preanger Regentseba
andeche schryResidentiegerechten. Het in 't vorig verslag (blz. 59) vers zijn in dienst gesteld.
aangegeven denkbeeld, om, in afwachting van meer alge*
Bezoldiging, ent. van leden van omgaanderechtbanhtn en
meene wijzigingen in de wetgeving voorden inlander, al
dadelijk in overweging te nemen de uitbreiding van de van landraden. .Met, het oog op de daaraan verbonden
competentie der residentiegerechten , en de uitvaardiging uitgaven beeft de Indische Begeering de uitvoering ontraden
van bepalingen op bet beslag onder derden en op de re- van bet denkbeeld (zie vorig verslag blz. 59) om on Ier
conventie, is in Indie terzijdegesteld, omdat waarschijnlijk zekere voorwaarden toelagen toe te kennen aan ledeuvan
(zie lager) in 1891 de laatste regeling zal worden getroffen rechtbanken van omgang en aan leden van landraden.
ter algeheele uitvoering, wat Java én Madura betreft, van (lok wees de Indische Regeering er op, rl
het in 18G9 (Indisch Staatsblad n* 47) aangenomen be- (inlandsche) leden niet meer zijn dan assessoren, wier
ginsel van schelling van rechterlijke macht en administra* rechterlijke werkzaambeden zich bepalen tot het bijwonen
tief gezag , en dan de voorwaar Ie zal vervuld zijn , welke van de zittingen en bet uitbrengen van hunne stem bij
de beraadslagingen.
In bet afgeloopen jaar zagen zich drie hoofddjaksa's, een
') In 't vervolg aal in dl* kwartaalverslagen ook gewag worden diaksa . een hoofjpanghoeloe en een panghoeloe de medaille
gemaakt van de verrichtingen en bewegingen der gouvernement - voor .
asten of het recht tot 1.
van
stoomsehepeo In de verschillende stations. Daarmede is reeds over

de laatste drie maanden van 1889 een aanvang gemaakt.
2
) Door het tot tegengaag van den slavenhandel nabij de Kleine
Soenda eilanden gekruist hebbende oorlogsftoomsehip Ben koelen werd
in September 1889 op de zuidkust van Boembawa eene tot nou toe
onbekende groote baai ontdekt, Wsiorada gcheetsa, met van 26
tot 11 vademen gelijkmatig afnemende diepten.

3
) Alleen de landraad op Baweaa en die te Banjoewangi blijven
nog door administratieve ambtenaren voorgezeten, raaar de functlën
van omgaand rechter in het rechtsgebied dier rechtbanken zijn
reeds sedert i Mei 1879 (Indisch 8taatsMad n*. 141) overgegaan op de

rechtskundige landraadvoorzitters te .Socrabaija en Boxoekt.

!V>
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eau proodicaat toegekend, terwijl eau den hoofddjaksa en
aa'.i den adjunct-d jak sa te Serang (Bantam), Koomadeaan
dm cipier van 'slanJs gevangenis aldaar, nevens eene
geldelijke belooning, eene tevredanbeidsbetuiging van de
zijde der Indische Begeering ten deel viel vuur daintpannfng au de bijzondere plichtsbetrachting door hen betoond
tijdens de iuheobtanisstêlüng aldaar van een groot aantal
deelnemen aan de 'J'jilegonacbe onlusten
RetidenUerade*. Daar het gebleken was dat het aantal
leden, hetwelk, krachtens het in Indiaob Staatablad 1876
n°. 140 opgenomen voorschrift, in de residentieraden te
Boerakarta en Djokjokarto zitting neemt, te gering is,
zoodat aten sedert jaren de toevlucht moest nemen tot
het toevoegen van leden of van plaatsvervangende leden
bovvn bet gestelde getal van twee of drie, is ingevolge
machtiging drs Ronings, bij ordonnantie van2December
1889 (Indisch Staatsblad n". 251), bepaald dat in die reeb
dentieradeu zoovele leden kunnen zitting nemen als door
den Gouverneur-Generaal worden benoemd.
Opleiding va» Jjaksa's. In de Memorie van Toelichting
bij de In lische begrooting voor 1891 heeft de Regeering
de redenen uiteengezet, die haar krabben bewogen om het
plan , bedoeld op blz. 59 van het vorig verslag , tot opleiding
van inlandacne rechterlijke ambtenaren, in zoover te beperken, dat voorshands enkel te Batavia ofte MeesterCornelis eene gelegenheid worde geopend voor de opleiding
van inlandscbe officieren van justitie. Tot de regeling van
Eoodanigen cursuj zal eerst kunnen worden overgegaan
wanneer genoemde begrooting daarvoor de noodige fondsen
aanwijst.
PolUlerechlspraak. In Januari jl. is dezerzij Is bij de
Indi-ehe Begeering aanhangig gemaakt het reeds vroeger
in Indie ter sprake gebrachte en laatstelijk ook in de Staten»
Generaal l) «nnbevolen denkbeeld om op Java en Madura,
met uitbreiding vau de reeds in 1880 (Indisch Staatsblad
n°. K'>4) aan de controleurs bij het binnenlandsch bestuur
opgedragen bemoeiingen met de rechtspolitie (het opsporen
van misdrijven en overtredingen)2), hun ook de politierechtspraak (het houden van de politierol) op te dragen, zooals
reeks , wegens bijzondere omstandighe len , het geval is met
opzicht tor de controleurs te Ambarawa (Samarang) en op
de eilanden Kangean en Sapoedi (Madura); zie Indisch
Staatsblad i?s6:i n°. 104 en 1884 n°. 1. Uit een onlangs
ingekomen bericht blijkt dat de twee bij de zaak betrokken
directeuren van algemeen bestuur nopens bet den!,
reeds »dvies hebben uitgebracht.

[Nedarl. (Oost-) lndifi.]
gevestigd dat in de ordonnantie van 9 Augustus 1888
(Indisch Staatsblad n". l'M), houdende nadere bepalingen
omtrent de rechtsbedeeling in de Vorstenlanden, niet was
aangewezen welke rechter te oordeeleu bad over vorde*
ringen van f 500 of meer, door inlanders ingesteld tegen

Europeanen of tegen vreemde oosterlingen, wat laatstge*
noemden betreft indien de vordering berust op de voor hen
toepasselijk verklaarde Buropeescbe wetgeving. Krachten!
machtiging des Koning-s is nu bij ordonnantie van 19 Maart
1890 (Indisch Staatsblad nu. 7'i) in de aangeduide leemte
vourzien.
Rechtswezen ter Sum airu's Westkust. Tot de onder geregeld tiestuur gebrachte streken ter Sumatra's Westkust,
op welker inbeemsebe bevolking bet reglement op liet
rechtswezen in dat gouvernement niet toepasselijk is, werd
bij ordonnantie van 'i Maart 1890(Indisch Staatsblad u*. 02)
ook verklaard te behooren het laras Kapoer nan Seinbilan,
kort te voren administratief ingedeeld bij de mede van de
werking van dat reglement uitgezonderde onderafdeeling
Pangkallan Kotta Baroe e:i XII Kotta Kaïnpar (afdeeling L
Kotta der Padangtche Bovenlanden).
Rechtswezen op Bauka. Wegens bet geringe aantal
zaken dat jaarlijks bij den landraad te Muntok wordt behamleld, is in India" de twijfel geopperd, of men als voorzitter van die rechtbank wel op den duur een afzonderlijk
rechtskundig!! behoeft te benoemen, zocals bij bet reglement
on het rechtswezen voor dit gewest (Indisch Staatsblad
1874 n°. :J:l) i< voorgeschreven. Op voorstel van den Gouverneur-Generaal is daarom in Mei jl. door den Koning machtiging verleend om Let voorzegde reglement in dier voege
te wijzigen, dat tot president van den landraad, tevens
residentierechter,ook kan worden aangewezen een ambtenaar
dieden graad van doctor inde rechtswetenschap niet bezit.
Rtchtsweten in Menado. In verband met de invoering
van 's Gouvernement» rechtstreeksch bestuur ook in het
oudtijds tot de Gorontaloscbe landschappen (residentie
Menado) behoord hebbende landschap Attingola, werden
de in April 1889 vastgestelde bepalingen omtrent de voor
de overige Gorontaloscbe landschappen ingestelde, rechtbank
onder den naam van »groote madjelis," Lij ordonnantie
van 10 December 1^89 (Indisch Staatsblad n°. 257), met
ingang van 1 Januari 1890, tevens tot gemeld voormalig
leei rukje uitgestrekt, met uitdrukkelijke bepaling dat de
bevolking er. ondanks de invoering van 's Gouvernements
rechtstreeksch bestuur, blijft gelaten in het genot van hare
eigene rechtspleging.

Recktsperieonlijkhtid van verenigingen; naamlooze vennootschappen. In 1889 werden in Indië op den voet van het
Consulaire rechtsmacht. Aan de Indische Regeering is Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 n°. 2 (Indisch Staatsopgedragen de afk ndiging van liet Honinklyk besluit van blad n°. 04) 'Al vereenigingen als rechtspersoon erkend,
4 Mei 1890 (Nederlandsch Staatsblad n". 77), waarbij onder• waarvan 4 waren aangegaan voor on bepaalden tijd, 1 voor
ecbeidene bepalingen zijn vervangen, the uitgevaardigd 100 jaren, 1 voor 7"> jaren, 19 voor 29 of bijna 30 jaren,
wann krachtens art. 1 der wet van 25 Juli 1871 (-\'eder- 5 voor 25 of ongeveer 25 jaren en 1 voor 20jaren. Negen
landsch Staatsblad n°. 91 ; in lisch Staatsbbid 1872 n°. 207), er van waren ('bineesche vereenigingen. Ten aanzien van
houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire amb- één dezer werd het verzoek om erkenning aanvankelijk afgetenaren tot bet opmaken van burgerlijke akten en vaiide wezen , omdat het toen aangeboden reglement de grondconsulaire rechtsmacht.
Blagen der vereeuiging niet behoorlijk aangaf en de redactie
verduidelijking behoefde. Zes dezer Chineesche vereenigingen
Wetgeving voor inlander*. In net door den gewezen ad- waren van ( idsdienstigen aard, terwijl de drie andere de
vireur der Indische Regeering voor Indische talen en het stichting van begrafenisfondsen beoogden. Van de overige
Mobammedaansche recht aan de Begeering hier te lande 22 vereeuiging"!! verdienen afzonderlijk genoemd te worden:
uitgebracht .advies nopens de rechtspraak der priesterraden hel Bataviaaach Schoolkleerenfonds, tot het verstrekken van
op Java (zie vorig verslag blz. 59) heeft bet Indisch Bestuur kledingstukken aan behoeftige kinderen om daardoor
geen aanleiding gevonden om een voorstel te doen tot het schoolgaan te bevorderen (Javascbe Courant dl. 12
wijziging en aanvulling van het dit onderwerp regelende Februari 1889j; de vrijmet8elaarevereeniging»Mataram"te
Koninklijk besluit vau 19 Januari 1882 (Indisch Staatsblad Djokjokarta, tot onderlinge ondersteuning van nagelaten
betrekkingen (Javascbe Courant dd. 9 Juli 1889); de
n°. 152).
maconnieke sociëteit sBogor" te Buitenzorg (Javascbe
Rechtswezen in de. Vorste..lauden op Jara. Door bet Hoog- Courant dd. 9 Augustus Ï889), zoomede de ter laaistgegereebtshof is de aandacht der Indische Regeering er op noemde plaats opgerichte «Bataviasche Landbouwvereeniging" (Javascbe Courant dd. 1 October 1889). Twee vereeni') Zie liet verslas der zittingen van de Tweede Kamer van 29 gingen beoogd., n de oprichting van FrObelscholen (één te Slawi
November en 8 December 1889 (Handelingen blz. 283/28r> en blz. ter hoofdjilaats Tagal en één te Padang). Verder waren onder
de in 1889 erkende vereenigingen twee wedlnopsocieteiteu
2l»7}.
!
) Zie ook wat in j? 1 van uit hoofdstak over de opsporing van (te Bandong en Fort de Koek), twee muziek- en tooneelvereenigingen (te Batavia en Madioen), zeven schiet vereenigingen
opiuniovert redingen wordt gezegd.
§ 2. Rechtswezen in het algem

Bijlage, C.
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(te Paaialaug, Pekalongan, Poerwodadi, Probolinggo,
Losmadjaiig, Djeiuber Bil Banjoemas) en vijf vereenigingen
voor go'.elhg verkeer. Op liet verzoek om nchtspersoo:i-

lijkheid voor één der laatstbedoelde vijl vereenigingen was
aanvankelijk afwijzend beschikt, omdat de toen aangeboden
statuten bepalingen inhielden strijdig niet liet wezen van
het zedelijk lichaam.
Aan urie Chineesche vereenigingen op Maduru, welke zich
ten doel stelden het onderhouden en beheeren van üliineesche
tempels (klontengs) aldaar — te Pamakassan , Bangkallan
en Sun aoap — werd de gevraagde rechtspersoonlijkheid
geweigerd, aangezien uit de overgelegde s t a t u t e n , boewei

daarin herhaaldelijk van eens vereeniging werd gewaagd ,
niet bleek dat zij werkelijk betroffen vereenigingen van
personen in den zin van het honger aangehaalde Koninklijk
besluit van 26 blaart 1870. Die tempels moesten integendeel
beschouwd worden als stichtingen met een eigen beheer
en vertegenwoordiging, die niet op wettige wijze op
de bedoelde vereenigingen waren overgeiiragen. Voorts
werd afgewezen het verzoek om rechtspersoonlijkheid
van eene te Ponlianak (Westerafdeeling vun Borneo) opgerichte Cbioeeeebe sociëteit. Volgens de aangeboden
statuten stelle die vereeniging zich ten doel liet bespreken
van handelsbelangen , het aanwenden van gepaste middelen
om het handelsverkeer te verlevendigen en het bevorderen
van het gezellig verkeer ; doch, luidens de door het betrokken
hoofd van gewestelijk bestuur verstrekte inlichtingen,
beoogden de oprichters in werkelijkheid eene vereeniging
te vormen van Chineesche handelaren , die zich zouden
verbinden om de uit het gewest afkomstige handelsprodncten
tot geen hoogere prijzen van de bevolking op te koopen
dan tot d i e , welke door de vereeniging zouden worden vastgesteld. De Indische Begeering nu meende dat het in het
algemeen niet wenschehjk kan geacht worden de statuten
van Chineesche vereenigingen goed te keuren , wanneer iiet
doel daarvan zich niet tot eene duidelijk aangegeven zaak
bepaalt, en dat dit bezwaar vooral geldt ter Westerafdeeling
van Borneo, waar door Chineesche vereenigingen soms
getracht wordt onwettige doeleinden te bereiken.
Van 21 reeds vroeger erkende vereenigingen werden in
1889 gewijzigde dan wel geheel nieuwe statuten goedgekeurd , terwijl iii één geval tevens goedkeuring werd
verleen 1 op de verandering van den naam der vereeniging.
De bewilliging van den Gouverneur-Generaal, die volgens het Indisch Wetboek van Koophandel vereischt wordt
alvorens in IudiS naamlooze vennootschappen wettig kunnen
tot stand k o m e n , werd in 18ö9 verleend voor 29 dergelijke
maatschappijen , waarvan 8 gevestigd waren te Batavia,
3 te S a m a r a n g , 12 te Soerabaija, 1 te Boitensorg, 1 te
Soekaboemi, 1 to Pasoeroean , 1 te Malang, 1 te Padang
en 1 te Laboean Deli. De meesten betroffen de voortzetting
van door de inbrengers tot dusver voor eigen rekening
gedrevea ondernemingen. Bepaaldelijk was dit het g e v a l ,
voor zooveel blijkt, met 16 cultuurondernemingen , 2
handels" of scheepvaartondernemingen (eene handelszaak te
Samarang en eene dokii:richting te Soerabaija) en II nijverheidsunJernemingen (eene cementfabriek te Batavia, een
construïtiewinkel te Soerabaija en een dito te Pasoeroean).
De vennootschappen die voor nieuwe ondernemingen werden
in het leven geroepen beoogden de oprichting \T.II eene indig »
onderneming in Kediri, de vestiging van eene handelszaak
voor Üost-Java te Soerabaija, de uitoefening van liet cargadoorf bedrijf te Batavia , de opeuiug van een stoombootdienst ie Laboean Deli (Sumatra's Oostkust), de vestiging
van eene brandassurautiemaatschappij te P a d a n g , de opening vau eene apotheek te Soerabaija, en twee de oprichting van eene ijsfabriek te Batavia en te Singapore).
Ken paar malen kwam het in 1889 voor d a t van regeeriugswege bezwaar gemaakt werd de aangeboden statuten
goed te keuren , omdat daarin eene bepaling veurkwam
die sommige deelhebbers tijdelijk of onder zekere omstandighedeu van het stemrecht uitsloot, hetgeen door de
Indische Regeering in strijd geacht werd met het Wetboek
van K: tphandel, dat ! lijkbaar aan alle vennooten het
recht v il zien toegekend om , zij het ook indirect, invloed
op het beheer uit te oef men. In beide gevallen volgde de
goedkeuring , waarmede echter tot in 1890 verliep , nadat
de statuten door belanghebbenden in den gewenschten zin
waren gewijzigd geworden.
Onder de in 1889 hier te lande — ingevolge bewilliging
Handelingen der Staten-Generaal.
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bij Koninklijk besluit — tot stand gekomen naamlooze
vennootschappen voor ondernemingen in Nederlandschludië waren er 1 9 ' j welke betrekking hadden tot de overneming van ree Is in werking zijnde land houwonderneiningen aldaar of tot het in exploitatie brengen voor den
landbouw van nog onontgonnen gronden op J a v a , 3 u matra of Borneo; voorts 1 maatschappij voor mijnoutginning (de Singkep-Tinmaatschappij) en 1 maatschappij tot
het drijven van algemeene handelszaken (de handelsvereeniging »Sumatra").
ttene nadere opsomming van al de hierbedoelde vennootschappen vindt men in bijlage H hierachter, waarmt te
zien i s , dat het maatschappelijk kapitaal van de i 7 in
Indië en de 19 hier te lande opgerichte vennootschappen
voor Indische cultuurzaken respectievelijk bedroeg f 2 9 8 3 500
en f 1 0 490 000. Voor de overige 12 Indische vennoot»
schappen te samen beliep het maatschappelijk kapitaal
f 2 l a l 000 en voor de overige 2 Nederlaudsche te zamen
f 1 400 000.
Van de voor of in 1889 in indië opgerichte vennootschappen erlangden er in dat jaar 23 bewilliging op in
hare statuten gebrachte wijzigingen.
Gelij'kstelling met Europeanen; rechtstoestand van persown.
Art. 109, laatste alinea, van het Regeeringsreglement vond in 1889 toepassing ten aanzien van 19
Gliristeu-inlanders en 1 Christen-Chinees.
In 9 gevallen kon de bij het aangehaald wetsvoorschrift bedoelde gelijkstelling met Kuropeanen niet aanstonds worden verleend , omdat de aanvragers i:og niet op
de voorgeschreveue wijze, (Indisch Staatsblad 1883 n°. 192)
in het wettig bezit vau een geslachtsnaam waren gekomen.
Kif verzoeken, waaronder twee van Christen-Chineezen,
werden afgewezen, omdat de belanghebbenden niet voldeden aan de gestelde vereischteu, en drie omdat de aanvragers betrekkingen bekleedden die alleen door inlanders
kunnen worden vervuld.
Jn één geval werd aan den belanghebbende wel vergunning verleend tot het aannemen van een geslachtsnaam,
maar hem te kennen gegeven dat hij op zijn verzoek om
gelijkstelling eerst zou kunnen terugkomen na zijne meerderjarigheid. Aan een anderen aanvrager gaf de Indische
Regeering te kennen , dat zijn verzoek buiten behandeling
kon blijven, aangezien hij al6 Christen- Afrikaan , o p g r o n d
van bovenbedoeld artikel van het Kegeeringsreglement,
geacht kon worden reeds de gevraagde gelijkstelling niet
Kuropeanen te bezitten.
De Christen-Chinees, van wiens hier te lande gedaan
verzoek om naturalisatie als Nederlander is melding g e niaakt in het verslag van 1M88 (blz. 61(62) en die sedert
naar zijne geboorte]daats (Neira op Bandaj was teruggekeerd, wendde zich in Augustus 1889 tot de Indische
Regeering om gelijkstelling met Kuropeanen. Dit verzoek
kon vooralsnog niet worden ingewilligd, omdat belanghebbende niet in het wettig bezit was van den geslachtsn a a m , onder welken hij weiischte gelijkgesteld te worden.
In verband hiermede werd hem in Januari j l . opgemerkt
dat hij vooraf het noodige zou hebbeu te verrichten ten
einde op de voorgeschreven wijze in het wettig bezit van
den gewenschten geslachtsnaam te geraken.
§ 3. Burgerlijk

rechl, huudelsrecld en burgerlijke
rechtsvordering.

Eigendomsoverdracht van onroerende zaken; regeling van
het hypothcekwezen.
Kene herziening vau de op dit stuk
nog geldende ordonnantie van 1834 (Indisch Staatsblad
n". 27) is in Indië ter hand genomen naar aanleiding van
een ontwerp met memorie van toelichting en bijlagen in
1889 aan de ludische Regeering aangeboden door mr. U. J.
HUBKR NOODT , vroeger lid van bet Hooggerechtshof.

Verlijden van akten van eigendom en hypotheek. Bijordonnantie van 4 December 1889 (Indisch Staatsblad n*. 252)
is de assistent-resident van Goroutalo (residentie Menndo),
voor zooveel zijn ressort betreft, bevoegd verklaard tot het
verlijden vau de hierbedoelde akteu.
') Hierbij niet gerekend twee tot dusver in Indië gevestigde
cultuurmaatseliappijen. welker totstandkoming bier te lande eenvoudig beoogde de overbrenging van haren zetel naar Nederland.
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Uog&tverhaad. Uit eene voorbanden opgaaf omtrent de
kuchten* het Koninklijk besluit van 24 Januari 1886 n*. 22

g ' . evens, tijdens de afsluiting der opgaven, Dog niet door

(Indisch Staatsblad n°. 57) verleden akten van 00 :stverhand hlijkt dut bet aantal in 1887 bedroeg 1134 en in
1888 109 (over 1889 is bet cijfer QOg niet gemeld). I)aarvan waren verleden : voor reeb ter-commissnrissen te Batavia
in 1887 14 en in 1888 18 akten ; voor die te Samarang
achtereenvolgens 86 en 4 0 , en voor dia te Soorabaiju 54
en 45. Over 1880' is geen volledige opgaaf ontvangen;
gerekend van de inwerkingtreding van het aangehaald
Koninklijk besluit tot in de laatste dagen van Juni \verden in gemeld jaar verleden te Batavia 2 , te Samarang 15
en te Soerabaija 10 akten van oogstverband.

van deze 2 faillietverklaringen werden er in 1889 i n ' t g e heel uitgesproken 75 (tegen achtereenvolgens 99, 113,
110 en 81) in de vier voorafgegane jaren), en wel 7 tegen
Europeanen (waaronder 1 tegen eene vennootschap onder
eene Qrma), 57 tegen Cbineesen (waaronder 2 tegen vennootschappen onder eene firma), 10 tegen andere vreemde
oosterlingen , en 1 tegen een inlander die zich vrijwillig
aan bet Europeesch burgerlijk en handelsrecht had onderworpen.
Van vier iler faillietverklaarden is bet beroep niet opgegeven.
Onder de 71 anderen telde men 22 kooplieden, 14 toko! ouders
(waaronder 1 vrouw), 9 kleinhandelaars, 7 borgen (waaron Ier 3 van opuimpachters), 4 pachters van 's lan-ls middelen (2 van het opium, i van de slnchtpacht en 1 van

Intrekking van art. 81 der bepalingen omtrent de invoering
van- en den overgang tot- de nieuwe wetgeving. Het in
't vorig verslag (blz. 61 en 78/79) vernielde Koninklijk
besluit dd. 22 November 1888 n°. 2 1 , houdende intrekking
van het bier aangehaald artikel , is in Maart jl. in Indie afgekondigd (Indisch Staatsblad 1890 n°. 72), terwijl bij de in
hoofdstuk C nader te vermei len ordonnantie van 13 Maart
1890 (Indisch Staatsblad n°. 73) o. a. de gevolgen van dit besluit ten aanzien van de buiten bezittingen zijn geregeld.
Faillissement.
Met betrekking tot de herziening van de
bepalingen op het faillissement, waarvun sprake was op
blz. 02/63 van bet Koloniaal Verslag van 1888 en op
blz. 62 van dat van 1889, is tot dusver nog geen voorstel
van de Indische Kegeering ontvangen. Onlangs is aan den
Gouverneur-Generaal mededeeling verzocht van den stand
der zaak.
Een overzicht betreffende de in 1889 in NederlandschIndië voorgevallen faillissementen vindt men in bijlage J
hierachter. Van twee faillissementen, uitgesproken door
den rtiad van justitie te Makasser, het eene tegen een
Europeaan en het andere tegen een Chinees, is echter in
bet overzicht geen gewag g e m a a k t , omdat de noodige

de betrokken weefkamer waren verstrekt. Met inbegrip

de pnndjespacht), 3 broodbakkers (waaronder 1 vrouw), 3
rond venters, 2 sarongververs en handelaars, 2 bout!iandelaars, 2 aannemers (waaronder 1 tevens industrieel), 1
commissionair (de hooger bedoelóe inlander), 1 horlogemaker en 1 handelaarste.' in gebatikte goederen. Voor
verdere bijzonderheden , ook nope s den afloop var de 14
faillissementen die in 18S9 uitges; roken en nog in hetzelfde
jaar beëindigd werden , wordt verwezen naar de aangehaalde
bijlage J .
Gemengde huwelijken. In het afgeloopen jaar kwamen 77
huwelijken (6 minder dan in 1888) tot stand tusschen
personen beboorenue tot de inlannsche (of tot den.et deze
gelijkgestelde) bevolking en Europeanen, nadat da eerstbedoelden , overeenkomstig de bij art. 15 der Overgangsbepalingen tot de nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde ,
zich vooraf hadden onderworpen i an de Europeesche wetgeving betreffende het burgerlijk» en handelsrecht Zooals
uit het volgend staatje blijkt, bevonden zich onder die
77 niet-Europeanen 39 Christenen (3 mannen en 36
vrouwen).
HUWELIJKE» TUSSCHEK

UESSOBT VAK BEK BAAD VAK JUSTITIE

Europeesche mannen en

TE:
inlandsche
(niet Christen) vrouwen.

inlandsche
Chineesche
(Christen)
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§ 4.

Strafrecht

en

strafvordering.

Opsporing van opiumovertredingeti. Nu sedert 1 Januari
1890 in een zooveel groot-r aantal kringen van Java valt
toe te zien op het geheel verdringen van bet opiam (zie
vorig verslag blz. 170). is het wenschelijk geacht om ,
in de daartoe door den Gouverneur-Generaal bepaaldelijk
aan te wijzen gewesten of ge teelten van gewesten , voor dit
doel van de controleurs bij het binnenlandsch bestuur
eenige meer iero bemoeienis te vorderen dan voor die ambtenaren in nlle gouvernementsgewesten van Java en Madam
reeds voortvloeit uit de krachtens Indisch Staatsblad 1880
n°. 164 op oen rustende verplichting met betrekking tot
politieaaugelegenheden in het algemeen. Eene regeling
van de werkzaamheid der controleurs in opiamzaken werd
trouwens reeds :. ij Indisch Stna'sblad 187(> n°. 136 inliet
leven geroejien, maar het bleek dat die regeling aanvulling
behnefle. n Idn men haa* in liet Lytonder nok dienstbaar
(I...-:, zijn a in du werinjr van her npiuni uit ile vt-rbüden
kril.'-t'i.. I).n0in i> lei
ie, wen, bij of luimai.tle Hlli 20

December 1889 (Indisch Staatsblad n°. 268) op nieuw
geregeld. Met de daarbij omschreven bemoeiing zijn dientengevolge alsnog ') tijdelijk belast (zie de Indische besluiten
van 20 December 1889 n ; . 1 en 24 Maart 1890 n°. 9 , opgenomen in de Javasche Courant van 24 Dec, mber 1889
en 28 Maart jl.) de controleurs in de residentiën Bantam ,
Batavia , Krawang , Pasoeroean , Probolinggo , Bezoeki
en Bagelen, zoome Ie de controleur van Madjenang (residentie
Banjoemas).
Bepalingen o-p den invoer, het bezit. den aanmaak en
het vervoer van ontplofbare stoffen. Bij ordonnantie van
•2 October 1889 (Indisch Staatsblad n°. 215) zijn, krachtens machtiging (\t^ Konings, met intrekking van
art. 4 n°. 5 van bet algemeen politiestrafreglement voor
'1 Vroegst reeds ia controleurs in de raHeotiSS Samarang,
Japara, Benbaan, Kadoc en Kedtrl o» in eeaica sMeeUngen
van Tassl ea SoerabaQs (verg. laaUMfk int nistog van 1881
ld/.. 155).
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Europeanen (lodiioh Staatsblad L872 u*. 110) en art. 1 n*. &
van dat voor inlanders (Indisch Staatsblad 1872 u*. U I ) ,
bepalingen vastgesteld op den invoer, het Itezit, den aanmaak en liet verveer van dynamiet en dergelijke Ontplof*
bare stollen. Daar echter de uitgevaardigde regeling gebleken is niet voldoende rekening te bouden met de belangen
der particuliere nijverheid is eene raden voorziening in
behandeling genomen.
Maatregelen tegen bedrog in den hoterhaudel.
Naar aanleiding van hetgeen deswege is aangevoerd in het eindverslag der Eerste Kamer van de Staten-Generaal op het
wetsontwerp betreffende bepalingen ter voorkoming van
bedrog in den boterhandel hier te lande, en in de zitting
dier Kamer van 20 Juni 1889 (Handelingen bis. 303), is
de Gi uverneur-Genera-1 uitgenoodigd na te gaan welke
maatregelen in aansluiting met de Nederlandscbe wet van
23 J u i i 1889 (Nederlan.lseh Staatsblad :i°. 82) ook in Indië
tegen zoodanig bedrog kunnen genomen worden.
Verplichting van tclegraaf- of telephoonbeambien tot het
doen ran aangifte aar d? justitie.
Bij ordonnantie van
26 September 1881» (Indisch'Staatsblad ii°. 2)3) is, kracbtena machtiging des Konings, uitdrukkelijk bepaald dat
de beambten of be lie iden van telegraaf» of telepboondienst-;i, overeenkomst g art. 6 van btt reglement op de
strafvordering en art. 3 van bet zoogenaamd Inlandsch
Reglement, verplicht zin om aan de bevoegde autoriteiten
aangifte te doen van ipraamde of gepleegde misdrijven,
w a a r v n zij in de uit efening van hunnen dienst kennis
verkrijgen, en dat zij, overeenkomstig art. 64 van het \Vetboek ran Strafrecht vu ir de Europeanen in NelerlandschIndië en art. 67 van dat w>or inlanders, strafbaar zijn wanneer
zij in de daarbij bedeelde geval I n de aangifte nalaten.
Invordering van beettu en gerechtskosten in strafzaken.
De uitvoering van het door de Regeering hier te lande
geopperde denkbeeld. om de gerechtskosten in strafzaken
in Ne'lerlandsch-Indië ook invorderbaar te verklaren bij
lijfsdwang (zie het vei.slag van 1888 blz. 63), is door de
Indische Regeering ontraden, hoofdzakelijk op grond d a t ,
bij de groote uitgestrektheid van de ressorten der raden
van justitie, de kosten, waartoe een wegens een overigens
gering misdrijf veroordeelde verwezen wordt, zóó onevenredig hoog kunnen zijn dat hef. bedenkelijk ware in zoodanig' 1 gevallen den lijfsdwang toe te passen.
Uitl'tering
van vreemdelingen. In het afgeloopen jaar
werd aan den consul van het Duitsche Rijk te Batavia ,
naar aanleiding van zijn verzoek o:n uitlevering van een
persoon verdacht van bedriegelijke bankbreuk, medegedeeld
dat die uitlevering alleen kon plaats hebben, indien zij
overfeiikomstig art. 8 van het Koninklijk besluit dd. 8 Mei
J883 n°. 26 (Indisch Staatsblad n°. 'i88) langs diplomatiekon weg werd aangevraagd, onder overlegging van
een der bij art. 11 bedoelde stukken.
Aan een door consulaire tusschenkomst ontvangen verzoek om uitlevering van een uit Portugeeseh Timor gedeserteerden Afrikaanschen militair kon niet worden voldaan,
aangezien de Indische Regeering van oordeel was dat het
aangehaalde Koninklijk besluit van 8 Mei 1883 die uitlevering niet toeliet.
Door het bestuur van het aan de residentie Westerafdeeüng van Bomeo grenzende landschap Serawak werd
aan ons bestuur uitgeleverd een zich daar nog schuil
houdende hoofdschuldige aan den in 1884 in genoemde
residentie uitgebroken opstand onder de Mandhor-Cbineezen.
Gratie en remissie van straffen.
De Gouverneur-Generaal had in 1889 nopens 14') verzoeken om gratie van
de (bodstraf te beslissen. Aan 108 veroordeelden, waaronder 3 militairen (1 Europeaan en 2 inlanders) en 1 in-

landacbe vrouw, werd lijfsgenade geschonken, doch aan
de 32 anderen, waaronder 3 Chineesen, werd de doodstraf
voltrokken, evenals aan 2 tot die straf veroordeelde inlanders , die niet om gratie hadden verzocht.
Ter gelegenheid vandeviering van 's Konings geboorte*
dag erlangden in 188!' 37 Europeeache, benevens 939
inlancKci,,. en met dr/,.?, gelijkgestelde veroordeelden geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van rtraf.
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Gunstig werd in !8rtlJ ook beschikt op de verzoeken o n

gratie van 143 ter zake van berriberri in ziekeugestichten
verpleegde veroordeelden tot dwangarbeid. De negeering
ging daartoe echter eerst over (zie Bijblad op bet Indisch
Staatsblad n". 4331) nadat door eene geneeskundige coiiiinuste te hunnen aanzien verklaard was dat verdere ver
pleging geen uitzicht op herstel gaf. Van deze gegratieerdeti
(waaronder 1 inlandsche vrouw) waren er 128 van inlandscben , 14 van Chineeschen en 1 van Arabischeu landaard.
Bij wijze van belooning werd gratie of remissie van straf
verleend aan 46 veroordeelden tot dwangarbeid die, tijdens
het ondergaan van hunne straf, door het een of ander fett
zich bijzonder verdienstelijk badden g e m a a k t , en wel aan
29 die in Atjeh en aan 4 (waaronder 2 Ciiineezen) die bij
de verpleging van cholera» en pokkenlijders buitengewone
diensten hadden bewezen, terwijl de 13 anderen aan eenige
me leveroordeelden bet leven hadden gered bij gelegen beid
van brand of van de instorting van een gebouw.
De door den Gouverneur-Generaal in 1889 verleende gratie
of remissie van straf strekte zich in 't geheel uit tot 1453
personen, en wel tot 1408 burgerlijke en tot 45 militaire
veroor teelden. Het volgende staatje geeft daarvan een
nader overzicht f4 militaire gegratieerden zijn daarin echter
n b t afzonderlijk NHligeduid).
Ara- Inlan- Totaal.
Euro- Chipeanen. neezen. bieren. j ders.

Aard der straffen.

Tuchthuisstraf

. . . .

a) 1
<•) 5
9
t) 34

Dwangarbeid in en builen den

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

r,
.

») 107
W
3

n

\f)

n
rt

2

108
8
9
36

38

n

rt

30

14

2 oU178 1218
2
2
66
22
rt

rt

n

ï

.

Tl

»

II) 5

Totaal

«

85

n

1
5

n

52

2

1314 1453
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a) Militair, tot de doodstraf veroordeeld ter zake van feitelijke
insubordinatie.
b) Hieronder 2 militairen als voren. Onder de 105 overige van
de doodstraf gegratieerde inlanders waren 89 deelnemers aan den
opstand in Bantam, namelijk 88 mannen en 1 vrouw (verg. vorig
verslag blz. 4 noot 4). De overige 16 ter dood veroordeelde inlanders, aan wie lijfsbehoud geschonken werd , hadden zieli meerendeels
schuldig gemaakt aan moord ot doodslag, soms gepaard met — dan
wel voorafgegaan of gevolgd door — diefstal of brandstichting.
Onder de bedoelde aan moord of doodslag schuldigen, ten getale
van 14, telde men 1 vadermoorder en 1 die op een ingezetene belast
met eenigen openbaren dienst moedwilligen doodslag pleegde terwjjl
deze in de waarneming van zijne bediening optrad. De beide andere
van de doodstraf gegratieerde inlanders hadden zich schuldig gemaakt: de een aan gewelddadigheid, die den dood ten gevolge had ,
onder omstandigheden als voren, en de ander aan diefstal bij nacht
door meer dan één gewapend persoon met braak en geweld gepleegd.
t) Hieronder 4 militairen.
•') Schepelingen der militaire marine.
0 Hieronder 14 militairen.
1 militair en 1 schepeling der militaire marine.
n Waarvan
Hieronder 9 militairen en 1 schepeling der militaire marine.
r) Vermoedelijk militairen.

/')

§ 5. Ge eangeniswezen.
In 1889 werden 9 nieuwe zoogenaamde landsgevnngenissen, allen in de buitenbezittit.gen ' ) , en 15districtsgevangenissen , allen op J a v a , in gebruik genomen. ') Aan
') Goenocng Toea (Sumatra's Westkust), Oelak Tanding, Talang
Betoetoc, Handing Agocng ea Soeroelangoen (Palembang), Tandjong Bringin (Oostkust van Sumatrai , Haaga Pinoh i Westera fdecling van Bomeo), Amoenthai ea Barabei (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo).
J
) Aan eene voorhanden opgaaf ontleent men hier dat op Java
en Madura en de daartoe behoorende kleine eilanden in 't geheel
worden aangetroffen 110 zoogenaamd • landsgevangenissen (daaronder
ook ile kettingkwartieren i ea 357 kleinere, IOOgWISBi<H lllllllUs
gevangenissen, de eersten kunnende bevatten ruim 20 500, de anderen
omstreeks 4000 gevangenen.
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sommige gevangenissen werden voort* belangrijke verbete*
ringeo aangebracht, deels in het belang van de gezondb
deels om meer waarborgen te üebben tegen outvlucbting.
Wal de benoodigde gebouwen betreft voor de invoering
van liet reeds langin beginsel aangenomen verbeterd stelsel
van dwangarbeid, kan worden aangeteekeud, dm tegen
de aanwijzing van a,mbarawa (8amarang) all plaata voor
do centrale vrouwengevangenis (verg. vorig verslag bU. 64)
bezwaren /.ijn gerezen van lanitaireu aard , die wellicht
aan eene andere plaata in Midden-Java de voorkeur zullen
doen {.'even. Voor don houw van het te Batavia te vesti-

[Nederl. (Oost-) lndië.]
i ' richten depot een terrein te /inden dat aan e gestelde verwachten voldoet. Over bet project der evenbe-

doelie vrouweugevaugenia bad tuaaoneu de betrekken
autoriteiten eene uitvoerige gedachienwisseling plaata. ilij
de directie van justitie werd een schema ontworpen , aangevende welke gebouwen voor deze strafinrichting uoodig
en hoe ze onderling geplaatst moeten zijn. Voor de depots
te Batavia in te 1'iidatjg zal gevolgd worden het model
van bet depot te Samarang (Mlaten), dat aan de vereischten
voldoet.
In geheel Nederlandsoh-lndie" (ongerekend de zelfbest u-

gen depól \oor veroordeelde mannen werd een geschikt

rende landschappen) telde men op .'11 December 1888

terrein gevonden in de buurt Djati liarue, over den aau*
koop waarvan, tijdens de afsluiting in Indifi van de
mededeelingen voor deze § , nog onderhandeld werd. Te
Padang ilaagde men er nog niet in om voor het daar >>p

(latere opgaven zijn nog niet

gevangenen (2147 mannen en 154 vrouwen) meer dan op
uit. 1887, zooals uit onderstaand overzicht nader blijken kan.

31 December 1887 (verbeterde opgaaf).

•

31 December 1888.
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a) Onder de opgaven die betrekking hebben tot de militairen of tot de van den militairen stand tydeiyk of voorgoed ontzette personen
zyn ook enkele Afrikanen begrepen.
b) Hieronder 75 uit het leger of de marine afgevoerde militairen (personen die van den militairen stand vervallen zijn verklaard of
aan wie tydeiyk het recht is ontzegd om als militair te dienen).
c) Hieronder 48 gewezen militairen of gewezen schepelingen als voren.
d) Hieronder ook gewezen inlandsche militairen of schepelingen die door hunne veroordeeling tydeiyk of voorgoed ophielden tot de gewapende macht te behooren. Hoe groot hun aantal was, is niet afzonderlek opgegeven.
e) Hiervan waren 510 burgerlijke veroordeelden nog niet op hunne definitieve strafplaatsen aangebracht, nameiyk 497 inlanders en 13
vreemde oosterlingen.
f) Hiervan 494 als voren , nameiyk 1 Europeaan, 481 inlanders en 12 vreemde oosterlingen.
</) Hieronder 101 preventief in hechtenis gestelde militairen (72 Europeanen of met hen gelykgestelden en 29 inlanders). Onder de 4950
niet-militairen (21 Europeanen, 3618 inlanders en 411 vreemde oosterlingen) telde men 1961 reeds gevonnisden , maar wier zaak nog in
behandeling was of nog aangebracht kon worden by den hoogercu rechter.
A) Hieronder 134 preventief in hechtenis gestelde militairen (97 Europeanen of met hen gelykgestelden en 37 inlanders. Onder de
5916 niet-militairen (7 Europeanen, 5523 inlanders en 386 vreemde oosterlingen) telde men 1992 reeds gevonnisden als bedoeld aan het
slot der voorgaande noot.
Uitvoeriger gegevens, ook omtrent de aan de veroordeelden opgelegde straffen , treft men aan in bijlage K ,
welke tabel tevens het aantal gegijzelden vermeldt zoowel
die wegens schulden als die wegens niet betaling van geldboete. Wat de burgerlijke veroordeelden betreft, wordt de
aard der hun opgelegde straf niet opgegeven mot betrekking tot ben die nog niet op hunne definitieve strafplaats
waren aangebracht (verg. de noten e en ƒ hierboven). Onder
de reeds op hunne definitieve strafplaats aangebrachte
burgerlijke veroordeelden waren begrepen op uit. 1887

20 016 inlanders en 1284 vreemde oosterlingen, en op
uit. 1888 respectievelijk 21310 en 1319. De aangehaalde
bijiage K nu doet zien dat een groot deel dezer met hluropeanen slechts nobtiealraf o n d e r g n g , namelijk van de
inlanders op elk dier beide tijdstippel: achtereenvolgens ruim
33 en bijna 32.2 pet., en van rte vreemde oosterlugen
achtereenvolgens ruim 68.2 en biji.a 66.9 pet. Verder kau
uit gemelde bijlage blijken hoeve e gevangenen er gedurende den loop van het jaar 1888 iu de sterkte gebracht
en daaruit afgevoerd werden.

Bijlage C.

(S.
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Wanni

overlijden

werden uit de sterkte nf--evoe.nl in

1888 2871 gevangenen (tijdens bet ondergaan van hunne atraf
stierven 2518 gevangenen en gedurende hunne preventieve
hechtenis :'.~>A), terwijl in 1N.S7 de sterfte bedraden liad
1930 (veroordeelden \ÏA~> en preventiefin hechtenis gestelden 385). Tegenover de middeneoni van bel aantal veroordeelden op 1 Januari en dl December ven elk de
noemde jaren geef) dit voor 1888 eeiii sterrteverhoudin^r
van ruim 11 pet., tegen ruim 7 pet. over 1887, terwijl
die verhouding voor de preventief in beebtenia gestelden

bedraagt over 1888 ruim 6.3 en over l.ss7 ruim 7.7 pet
ByzouUer boog, in vergelijking met 1^87, was in 1838
het sterftecijfer onder dé gevangeneu te Batavia, in het
gouvernement Sum tra's Westkust en in de residentie 0 I
kust van Sumatra. Volgena de thana ontvangen (verbeterde)
opgaven steeg te Batavia bedoelde sterfte van 510 tot 931 .
ter Sumatra's Westkust van 74 tot 454 en ter Bumatra'a
Oostkust van 195 tot 128. Vooral barriberri en cholera
eischten in 188^ vele offers. Hierbij moet echter in het
oog gehouden worden dat de gevangenisbevolking t . Batavia
en in de twee genoemde gewesten toen bijna 2000 mau
meer bedroeg dan in 1887.
Eenige gegevens ter beoordeeling boa bet in 1889 op de
meeste plaatsen met den gezondheidsh estan I der gevangenen
was gesteld, zijn bijeengebracht in bylage L bierachter.
Omtrent het heerachen van berriberri on er hen wordt over
1889 bericht dat in de eerste maanden van het jaar in
Atjeh gemelde ziekte «eer afnam, zoo zelfs da: in April
en Mei niet behoefde gezorgd te word':' voor aanvulling
van de hij de krijgsmacht aldaar gedetacheerde dwang.
arbeiders. In den verderen loop van het jaar echter, en
zonder ii.it daarvoor bepaalde oorzaken weien aan te wijzen ,
nam de ziekte zoowel daar als in andere streken weder
toe. In de berriberri-hospitalen te Buitenzorg en Oeloe
Limau tfanis (Sumatra's Westkust), waarheen de lijders
zooveel mogelijk wor len geëvacueerd , wisse! Ie de verpleegaterkte bij het einde van elke maand van 1889 als volgt af:
BuitenOei ie Limau
zorg1.
ltanis.
1117
i:>\
ltHü
-l-l:<
l\-22
ttt
I1U0
ill
1175
VI
HOU
'•'!

Januari . . . .
Februari. . . .
Maart
April
Mei
Juni

Buiten- Oeloe Limau
zor^.
Kuis.
lt:>l
135
IIj:.
IH
1439
155
lr.J:.
148
1501
110
1532
151

Juli
Augustus . . .
September. . .
October . . . .
November. . .
December . . .

De door den boogleeraar dr. C. A. PBKBLHABIXQ
bevolen periodieke deainfectie van gevangenisge'uouwen
en de daarmede in verban i ataande maatregelen werden
bij gouvernement besluit dd. 28 Di cember 1883 n*. 16
opgeheven, nalat zij gebleken waren ni
igde
doel te leiden. Bij eene circulaire van den directeur \a a
justitie dd. 24 Januari I -'l>0 werden echter atr nge vo rschriften uitgevaardigd ter bevordering van zindelijkheid
in de gevangenisgebouwen en onter de daarin verblijfboudende personen. In sommige gewesten werd de zi
met vrucht bestreden en zelfs bier en daar verdreven door
iajoleering, gepaard aau een zorgvuldig t ezic
bebandeliug van de aangetasten , door hun y
id te
geven buiten de gevangenis, onder escorte, te wandelen,
te baden en beweging te i.emeu, door beu geregeld T:
doen arbeiden en door een stre ig I lezic I op . I voeil
vooral op het drinkwater, dat vooraf werd gekookt.
De arbeid der gevange en was in 1889 ag i io< g ven gelijken aard als vroeger. Het kleerma
oekbinderswerk, waarmede de Europeescbe veroordeelden
hoofdzakelijk worden bezig gehouden (met h t eerste te
Bamarang gedurende 305 dagen gemiddeld 'il man, en
met hel audere te Weltevre ien gednren Ie 277 dageen gemiddeld ~1 man), leverde nog bovendien eenig geldelijk voordeel op, daar het afgeleverde aan werkloon bij particulieren
zou gekost hebben respectievelijk f 14868 en t' 10581,
terwijl er nu slechts voor uitgegeven was f 4137 en
f 1200 (ei.kei wegens kosten van ambacatstoeziebt, behoudens eene som van f ö7 wegens extra verstrekking
van werkbroeken aan hen die in torst bedoelde werkplaats
werden bezig gehouden). De by bedoeld kleermakers-atelier
in 1888 ingevoerde regeling om aan iederen tewerkgestelde
een minimum van dagekjlcscheu arbeid, in stede vaneene
vaste dagtaak, op ie leggen , beeft yoed voldaan. Ook
werd in gemelde werkplaats op zoogenaamd zuinig snijden
Handelingen der Statea-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.
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toegezien, d.w. z. op bet door elkander snijden van ver
schillende tailles en bet benuttigen van afval, waardoor
op de naar proefsnijdingen berekende hoeveelhi lenstoffage
belangrijke overschotten werden verkregen. Het voordeel,
hierdo r behaald, werd berekend in d« laatste vier jaren
(1886 t/m 1889) achtereenvolgens bedragen te hebben
t' 1419, f l-i7(i, f 1605 en f24ïft. Tien van de Europeescbe
gevangenen te éamaraog en twee van die te Weltevreden
werden krachtens geneeskundig certificaat van arbeid vrijild. Te Soerataija waren de Europeescb veroordeelden
meereudeels belust met het maken van lederen hoofdkuxsena
\ or inlandsche gevangenen. Br werden 3272 hoofdku
vervaardigd. Daarvoor werd aan leder, garen, elzen,
naalden en was uitgegeven f3109, zoodat elk hoofdkussen
op p. in. f 0,97 kwam te staan, terwijl de leverancier te
Batavia /.« leverde tegen f 1 per stuk. Nu en dan, indien
geen ie Ier in voorraad was, werden deze veroordeelden,
behalve niet het maken van pluksel VOOI het stadsverband, bezig gebonden met het Oiuzoomen van hoofd-

doeken, welke daartoe van de centrale strafinrichting voer
inlandsche vrouwelijke gevangenen werden ontvangen,
irende 1889 werden omgezoomd 1480 b ofldoeken.
BIJ particulieren zou dit werk hebben gekost f 59. De.
lSuroperache preventief gevangenen namen nergens aan den
ari eid deei.

In de gemelde vrouwengevangenis werden kleedingstukken en slaapfournituren voorde inlandsche gevangenen
eu de verpleegden in de ziekengeatichten vervaardigd. In
hi : kleern akers-atelier aldaar werkten in 1889 gedurende
309 dagen gemi Idel I 278 vrouwen. Door hare i arbeid werd
aan maakloon, volgens bettreou bij particulieren zou zijn
ald, uitg
f 9 0 5 3 , alleen nog t- verminderen
met f 569 wegens kosten van n
Bene proef
werd bevolen om de confectie der hemden voorinlanoscbe
cbepelingen der marine, geraamd op eene hoeveelheid
van 10 400 stuks perjaar, me I lin de hierbe loeide '. rouwengevangen is te doen geschieden. Gemiddeld 37 vrouwen per
dag werden op hut van den behandelende^ geneesheer
alle werkzaambeden vi
.. terwijl de overigen,
waar .enter een 44-ial oude en g
ige vrouwen, nuishoudelijke bezigheden verrichtten. Voor de vermoeiendste
diensten werden uit de zwaar gestraften bij voorkeur gebezigd
de sterkste en gezondste vrouwen, I
van 14 daags.
De te So
> lil n dn gevi
Ie inlandscbe vrouwelyke veroordeelden werden afgi ituan aan
waterstaat voor h t stampen ven wonen tot het verv arligen van cement, terwijl te Batavia de vrouwelijke
lenarbeidgestelden werden bezig gehouden
sorteeren van koffie in de gouvernements]>akhuiz • .
De ar beid skraci iten der inlandsche e met hen o/plijkopstelde mannelijke veroordeelden werden m
voor
dezelfde doeleinden aangewend als in . wn. Over
Iste en krachtigste kettin
Bteeds
beschikt ter iudeelir.g I ij de krijsrsm
h en onderhoorigheden. De zeer strenge geueeskuudi e keuringen
en de inaentneming van liet beginsel cm bij de aanwtjzing van Atjeh als strafplatts ook up de zwaarte van het
Irijf te letten, maakten het steeds moeilijker aan de
aanvragen voor gemeld gewest te voldoen. Daarom werd
bet depot van veroordeelden tot dwangarbeid in
mg, van waar in den regel da detacbeering
naar Atjeh geachi dt, op eene
:te te brengen,
onder anderen door derwaarts alle te Batavia en S erabaija
tggangers te noen overbrengen. In 1889
werden van Padang naar Atjeh gexon en 754 dezer veroordeelden en van Batavia 7. te samen 7(>i. tegen 913 in
1888. Daar oen kleiner getal dan in 11-88 Atjeh behoefde te
verlate:: (wegei ' ziekte en afloop van straftijd in !8S<)447,
in 1888 i
18) ' ) , was bij het einde van L889deoanwezige sterkte 70 man hooger dan in .'dei 1887 als normale sterkte was aangenomen ; zij I edri i .• namelijk -i:;4 man
(alt. 1888 333 man). Behalve voor koeliediensten werden
de in Atjeh gedetacheerde kettinggangen ook gebezigd
\r,i_K- het opsporen van granaatnujnen in de trambanen,
bet stellen van nachtelijke hinderlagen, het in orle houden van de te Kotta Radja en Gedah tegen het binnen') Om andere redenen (overlijden, desertie enz.) werden in 1888
in Atj.li 7o BB in 18.s9, voor zooveel uit de verstrekte opgaven is
ai'te leiden, -J13 dwangarbeiders uit de sterkte afgevoerd.
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dringen van roofzuchtig volk aangebrachte paggers van
bamboedoeri BOS. Hij de expeditie MI de Toba-landen
(Sumatra's Westkust) in Augustus en September 1889
werden 226 tot dwangarbeid veroordeelden voor koeliediensten gebezigd, terwijl in do reaidentie Ooatkust van
Bumatra 60 dwangarbeiders aan de mobiele eolonnea
in Beneden-Langkal werden toegevoegd, 'j Aanzienlijk was ook bet aantal dwangarbeiders, die l>ij de
militaire ziekeninricbtingen tin bij de kustlicht-etablissementeu werden tewerkgeateld, Het grootste aantal werd
echter bestemd voor de ipoorwegwerken in het gouvernemenl Sumatra's Westkust -), waar bovendien geregeld
400 man werden gebezigd voor den aanleg van een drietal groote wegen en eene telepbouische verbinding tuascüen twee plaatsen. Overigens werd in 1889 van deze
categorie van veroordeelden nop; partij getrokken voor
koelie- of auderen arbeid ten dienste van onderbanden zijnde

[Nederl. (Oost-) Indie.]

z a m e o p s l u i t i n g worden t o e g e p a s t (art. 5 6 van h e t r e g i e m e n t van orde en t u c h t in Indisch S t a a t s b l a d 1871 n * . 7 8 ) .
O n g e r e g e l d h e d e n van e r n s t i g e n a a r d vielen voor in h e t

berriberri-gesticht te Buitensorg, waar drie malen het
geval zich heeft voorgedaan dat een verpleegde eenander
doodelijk verwondde. Bij een van die gelegenheden werden
bovendien \ier andere lijders licht verwond. In de gevangenis t • Berang (Bantam) ontstond in Maart 1889eene
beweging onder de ter dood veroordeelde Tjilegonsche
muiters, die afspraak gemaakt hadden om binnen de gerangenis een aanval te wagen, doch het bestuur wist
hum,o voornemens te verijdelen, lu de gevangenis te
Buiige (Tuba) werd eens de orde verstoord door een
krankzinnige, terwijl in de gevangenis te PadangSidempoean een geval van doodslag plaats had. Ten opzichte van 28 gevangenissen (13 op .lava en Madura en
15 in de buiten bezittingen) viüdt men gemeld dat er 00
veroordeel len of preventiel' In hechtenis gestelden wisten
civiele of militaire b o u w w e r k e n , of bij de u i t v o e r i n g van
werken waarmede personeel van het minwezen was belast; te ontsnappen, waarvan 8 door middel van braak. Van
voorts voor het verzamelen van grint of voor andere werk- de butsten werden er 4 weder gevat, van de 52 andereu
saamheden ter verlichting van den arbeid van heerendienst- 15. UU hei berriberri-gesticht te Buitenzorg ontvluchtten
plicbtigen; verder op enkele plaatsen voor het dempen van 38 verpleegde veroordeelden, uit het hospitaal te Poerpoelen . het verbeteren van goi in of riolen , het uitdiepen van wakarta l. Deze butste en 31 van de ontvluchten te Buiwaterleidingen, bet aanleggen van plantsoen, enz. Met be- tenzorg kwamen weder in handen van de politie. Talrijker
bulpvan dwangarbeiders werd zoowel in Palembang als waren de ontvluchtingen onder de buiten de gevangenis
in Ben koelen gewerkt aan het verbeteren van den over het tewerkgestelde veroordeelden. De opgaven, die daaromBarissan-gebergte leidenden militairen weg tot verbinding tre:;t vau de meeste plaatsen over 1889 *) zijn ingekomen,
van beide gewesten, In de residentie Zuider- en Ooster- zijn opgenomen in de hooger aangehaalde bijlage L. Andere
afdeeling van Borneo waren in 1889 circa een 100-tal vergrijpen tegen (ie orde en tucht waren meerendeels van
aard als vroeger (zie vorig verslag blz. 71).
dwangarbeiders geduren Ie meer dan drie maanden bezig üenzeLfden
Voot
zooveel
de gepleegde feiten niet ter kennisneming
om onheilen re voorkomen die bet gevolg konden zijn vau van den rechter
stonden, werden op de bedrijvers do
e»n brand, ontstaan in het steenkolengruis naby bet bij bet bovenaangehaald reglement bedreigde straffen toevroegere mijnetablissement Oranje-Nassau te Pengaron. gepast. *)
Voorts werd ter hoofd pi i ats van dat gewest door de oorlogsen gou vernemen ts-stoomsebepen ook van dwangarbei Iers
Otder de inlandsche veroordeelden tot dwangarbeid
gebruik gemaakt vcor bet Jaden van steenkolen.
waren er weder sommigen die zich door verdienstelijke
Waar men met veroordeelden te doen bad die niet buiten daden onderscheidden, waarvoor hun eene belooning werd
de gevangenis mochten of konden worden tewerkgesteld, toegekend, bestaande in geheide of gedeeltelijke kwijten die niet genoegzaam kond< u worden bezig gehouden mei schelding van straf (verg. blz. 55 hiervóór).
huishoudelijke werkzaam d . werd aan dezen hier en daar
Aan 12 gewezen veroordeelden werd eene geldelijke
ook opgedragen bet vervaardigen van ligmatjes, of van schadeloosstelling uitgekeerd, omdat zij te laat op vrije
i waren gesteld. In vier gevallen vond de Indische
draagkorven en andere zaken noodig voor den arbeid der
buitan die inr
. In de gevangenis
ping b rmen om de scha leloosstelling terug te vorlieren van bet boofd van plaatselijk bestuur, dat heu niet
te Bodjonegoro (Rembang) werden de tot gevaogeni
verooriioeld
m doelmatige wijze binnen de gevangenis on het juiste tijdstip bad ontstegen.
bezig gehouden met bet draaien van vouw, be stampen
Gaf het Buropeescb gevangenispersoneel over het algevan steen tot cement enz., een en ander ten behoeve van meen stof tot tevred nbeid, onder het inlandsch gedeelte
moesten voortdurend vele beambten wegens plichtverzuim,
's lands dien
Zooveel m gelijk werd getracht om ook de inlanders en wangedrag, willekeurige handelingen enz. uit hunne belag i worden. Bij enkele gevangenissen onderm ;t heu gelijkgestelden, die zich in preventieve hechtenis
bevonden, arbeid te doen verrichten, doch in den regel ging bet toezichthoudend of bedienend personeel eene
akelijk gebleken uitbreiding.
te vergeefs. In de residentie Oostkust van Bumatra nochtans
<)wi- de voeding der gevangenen kwamen slechts bij
hielden de preventief gevangenen de gevangenislokalen
schoon; en <;e ondervinding leerde dat bet verrichten van uitzondering klachten in. De aannemers voldeden over het
nrbei: gunstige gevolgen voor hunne gezondheid bad. algemeen behoorlijk aan hunne verplichtingen, en waar
Ditzelfde was ook het geval te Pasoeroean en in eenige dit eene enkele maal te wenseben overliet was toepassing
gevangenissen in de afueeliug Zuiderdistricten van bet van do contractueele bepalingen voldoende om de gegouve tement Celebes en onderboorigheden, zoomede te wenschte veranderingen te verkrijgen. Alleen ten aanzien
Tondj ngPandan (Billiton). In Atjeh werden de moesten van een der aannemers ter Bumatn'd Westkust werden
der preventief gevangenen op eigen verzoek tewerkgesteld , zód herbaaldelyk klachten vernomen, dat de Indische
iring zicb verplicht zag hem met zijne borgen,
dat zij vreesden, bij een langdurig niet-werkzaamverbüjf in de gevangenis, door berriberri te zullen worden wegens onvoldoende nakoming van de overeenkomst, bij
gerechtelijke akte in ge reke te doen stellen.
aangetast.
Ten aanzien van de kleeding valt mede te deelen dat
De tucht onder de gevangenen liet over 't algemeen
niet meer te wenseben over dan vroeger. In de voor san zes residenten werd opgedragen, bij wijze van proef,
100 veroordeelden te doen kieviet; met kleedingstukken,
Buropeanen bestemde burgerlijke gevang
durende één maan ! of langer het tuchtmiddel van eei - vervaardigd van bruin katoen , en 100 met klee iinirstukkeu
') Zie over het straiën van onder militair beheer gestelde dwang*
arbeiders noot 4 hiernevens.

Volgens de maandverategen «aren bij den ipoorwegboaw on
de

aarmede in verband stnni.de havenwerken a:m de lvoninginne-

baal gedurende 1889 gemiddeld per maand ingedeeld 1211 dwangarbeiders , waarvan er dooreeiigeuomen 10S1 te werk waren.
3

militair. In tSsT bedroeg eerstgemeld getal 'Jo;;7 en waren de beide
andere getallen mede 178 en 1.
4

) Ingevolge eene ordonnantie van :! Jani 1890 (Indisch Staats*

blad n'1. 117) zullen voortaan, met afwijking van art. 88 van bedoeld

reglement van orde en tocht, deby militaire expeditiSn of exennifin
ingedeelde veroordeelden iot dwangarbeid,.in den geest van hetgeen
reeds het geval is — zie Indisch Staatsblad 1884 n°. 117 — met de

) De als bijlage K overgelegde volledige statistiek van het aantal
gevangenen over 1888 vermeldt ook demutatiSa onder hen. Daaruit

bij de krOgsmacht In Atjeh gedetacheerde dwangarbeiders, terzake

kan worden gesten dat in dal jaar ter zake van Ontvlnehting Bit de
sterkte werden afgevoerd (voor zooveel niet in hetzelfde jaar vrij-

aan te merken, gestraft kunnen worden door den expeditie-comman-

van disciplinaire vergrijpen die niet a!s misdrijf ot' overtreding z(jn
dant of de door dezen aan te wijzen officieren , in stede vau door

willig ot'gedwongen teruggekeerd) 1710 veroordeelden <n 178 pre- i het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur zooals het aange-

TSBttef in hechtenis gestelden (burgerpersonen; en 1 veroordeelde ' haalde art. :>s ZOU medebrengen.

:,;>
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vim de ibana gebruikte soort, en om na iat maanden du
uitkomsten der vergelijkende proef mede te deelea.
Aangaande de korten van het gevangeniswezen bUjkt uit
de op
or bet departemeut van justitie ten behonve
van de voorl'topig opgemaakte begrootingsrekeningen ri izameld, welke opgaven eebter tot dusver meteenige nauwkeurigheid uog over ; re en later tijdvak dun 1888 kunnen
worden verstrekt, dat in dal jaar en in de twee vooraf»
g e g a i e werd u i t g e g e v e n :
1887.
188K.
aan voeding, kleeding eni. v u
<le gevangenen on veroordeelden
(doch ronder de koeten hunner lmisvesting), aan verlichting vanloka*
Ion . aan onderhoud en vernieuwing
van inventariegoederen, aan transport'on verplegingikoaten Tan zieke
nvangeaen on veroordeelden - es
aan boeten van terugvoer naar hunne
vioegete woonplaata van ontslagenen
f 20382lfi f' 1864 780 f 2000x52
terwijl aan traktementen en toelagen van het personeel bij de <revangunissen en kettin«kvvartieren
werd uitgegeven
180 077
188 510
108 050
en a:m bezoldiging van mandoors
belast met het toestem over de veroordeelden tot dwangarbeid of tot
tenarheidstellinfr aan de publieke
weiken
88658
09 148
123552
te zamen dus (buiten de kosten

der gevangeniagebouwen). . . .f2306951 f2 152 441 f2 382 1';::
Wat Afzonderlijk betref) de voor de Europeesche gevangenen te Weltevreden en Samaraog gedane uitgaven vindt
men vermeld dat deze (met inbegrip van de kosten van
onderhi id
r gebou rei | in 188S bedroegen i 58277 en
in 1889 f 50704. in
eld ;;.;;;• telde men voor bedoelde gevangenen 41003, in 1889 41508 verblyfdagen,
zoodat de k iten per hoofd daags kwamen te staan achtereen vi Igens op ruim f 1,42 en ruim i 1,36.
§ 6.
• recht en
•'•"'', raak.
'Ds bepalingen betreffende de militaire strafwetgeving in
Indifi, welke, in
r, van de wet van 14 November
ls7'.} (Staatsbla: n°. 191), werden vastgesteld bij het Koninklijk besluit dd. 13 October 1832 n°.26| i lischStaateblad lö83 u*. 54) zijl
n in de practyk tot bezwaren
aan:
Ui dan ook
herzien bij dn van 19 December 1889 n*. 35 (Indisch 8taatsblad 1890 :.°. b8). Bij do cieuwe I
n is rekening
genoudeii met de bijzondere toestanden in Indië en de
opgedane ervaring, un tevens mei de wijzigingen in de
militaire strafwetgeving voor Nederland gebracht bij art. U
der v>;>; van 15 April 1886 (Staatsblad n . <>4), voor zooveel dat kon geschieden zonder in stryd te geraken mei
de in IndiS nog geldende straf*
voornaamste veianderingeu zijn de volgende. Voor inlandsche militairen,
die 7;a hun straftijd naar de geledet sn terugkeeren, zijn
de straffen dwangarbeid buiten den ketting, tenarbeid*
Btelling aan de publieke werken en gevangenis vervangen
door militaire gevangenisstraf of militaire detentie. De
tijdelijk" ontzegging van het recht om bij de gewapende
niaciit ; dienen is als bijkoi
raf vervangen door
facultutie e vervallra-verklaiing van den militairen stand.
Voor de bijkomende straf van plaatsi ig i:i de>klaasevan
aai!
tucht onderworpen militairen" Ut in
de plaats getreden inlijving Lij een strafdetacbement. Bij
wanbetaling van door den militairen rechter opgelegde
boete wi
lijfalwangm
, maar militaire
deten e o] egd i atr den maatstaf van één maand voor
elke verschuldigde f 200. Verder behelst het nieuwe
Koninkiij
eene regeling van de verhou
strail'; ii. zoomede eene wijziging van bet tijdstip van ingang der straffen.
Tot dusver gold voor het leger in Indi6 de tij Algen)
Order van 1832 n°.2 uitgevaardigde bepaling dat militairen .
die ter zake van eanige mis'aal zijn gearresteerd, rl
moesten worden
len naar Se residentie van den
krijgsraad, binneu welks ressort he
ileegd.
Daar als \.
• mocht worden aangenomen dat,
volgens art. 14:' der Rechte]
bij de landmi
zoowel de krijgsraad, binnen welks ressort Let m
is gepleegd, als die, Linnen welks ressort dn beklaagde

garnizoen houdt, bevoegd u van eene /.aak kennis te
nemen, achtte de Indische Regeering het, met bet oog
op de verre afstanden in den Indiachen archipel, wenschelyk
dat aan de oommandeerende officieren vrijheid wierd
laten om in (dk bijzonder geval te beslissen voor welken
der beide gelijkelijk bevoegde krijgsraden een beklaagde
m o e s t terecht si van. In verl and hiermede is he loeld voorscl lift

van 1832 ii Februari jl. door den legercommandant ingetrokken (zie A.lgemeene Order van 1'N<.':' n*. 13).
Verschil van gevoelen deed zich voer nopens de vraag,
of schepelingen der militaire marine, die krachten* Indisch
Staatsblad 1886 ti°. 105, in afwachting van herplaatsing
op hun bodem, bij bet plaatselijk garnizoen in huisvesting
en voeding zijn opgenomen, gedurer.de dien tij i al dan
niet onderworpen zijn aan de voor bet krijgsvolk te buide
geldende «vetten an reglementen, met andere woorden,
of de bedoelde personen, in den zin van art. 5 van bet
Crimineel Wetboek voor Let krijgsvolk te water (ongeveer
gelijkluidende met art. 8 van het Crime eel Wet> oek voor
b e t krijgsvolk te l a n d e ) , tijdens b o n t e o p n e m i n g in s u b -

sistentte by een garnizoen aan den wal geacht kunm a
worden »bij en onder bet krijgsvolk te lande dienst te
doen." In overeenstemming o. a. met het betoog vanden
legercommandant, dat in bet aangewezen geval de in
subsistentie zijnde schepelingen inderdaad aan enkele in
bet garnizoen voorkomende die:.sten deelremen, werd de
geopperde vraag door den Gouverneur-Generaal in i e e»>
tigenden sin beslist (Juli 188!)).
Daar bet wenschelyk was om schepelingen der g iuvernementsmarine, voor zooveel zij bij een garnizoen in subsistentie worden opgenomen (hetgeen alleen met liet inlandsch personeel der bedoelde sch
smacht het geval kan
zijn), in die tijdelijke positie voor zooveel nootlig n
onder de toepassii g der militaire w< Iten te doen
werd met dit oogmerk voor deze categorie van personen,
die als burgers zijn aan te merken, eene speciale voorziening in 't leven geroepen bij Koninklijk besluit 'd. 14
December 1889 :.0. 40 (Endi ch Staatsblad 1890 n°. 48).
[nge olge b I Koninklijk besluit dd. 18 Februari : ^7
(Nederlai
tsblad n°. 36, in lisch Staatsbla ! t.°. 102)
moesten de daarbij genoemde stra
or zeekrijgara en
in Nederlandsch-lndiS opgelegd aan niet tusschen de keerkringen geboren en opgevi Ie Europeesche sche] ling n
der militaire marine, alleen dan in Nederland wonen
ondergaan wanneer zij voor
inden of langer waren
legd. Thans is zulks echter ook bepaald (Konii I
' : sh:.: dd. 12 November 1 8 8 9 n M 9 , NederlandsenStaatsblad n°. 168, Indisch Staatsblad 1890 n°. l9)voi
van korteren duur , voor zooveel de ven i rd eling is gepaard
gegaan mei ontzegging van het recht om bij de gewapende
macht of als militair geëmploieerde te dienen. Deze voor»
ziening beoogt de wegneming van eene in de regeling van
18S7 ontdekte leemte, i muiera , daar ontzegging van rechts*
wege de opheffleg van de bestaande dienstbetrekking ten
gevolge beeft, zou een in de bewuste termen vallende
schepeling, wanneer hij zijne straf in Indifl moest on lergaan ,
na atloop daarvan geen aanspraak kunnen doen gelden om
vanvt
departement «Ier marine mar Nederland te
won len teruggCZi :

§ 7. Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.
Opd n voet der bepaling in tot regeling van de wetgevende
bevoegdheid der ambtenaren m-t hel
'dijk
i
St
lad I8i 8 n°». 17en 18, 1862
n*. 14(> en ltf70 rA l x )
Ie 1889
verscheidene hoofden van gewestelijk bestuur weder gewestelijke of plaatselij
i gen uit_
I ter
lening in bet een of ander onderwerp van politiezorg,
zooals met betrekk i I I
r, bet rooiwezen, de
bevordering van zindelijkheid, veiligheid en orde, het nummeren van Luizen opafdeelingshoofd
. bel
iruik
va: - en bet verkeer o]
gen, bet verhuren van v-.ertuigen en paarden, het slachten van vee, enz.
Afzonde: lijke vermelding verdienen de d(
-.1. Lamp n sch i Distric
Bali en Lombok en Celebes en onderhoorighedei; uitg vnar• keuren, houdende verbodsbepaling n in bet belang
d.-r i eveiliging van de lan
. binnen het r
gewesten gelegen gedeelten der onderzeesche
telegraafkabeu (Javaacbe Courant dA. '22 November, 19

on
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Nov(Miil«r, 2« A p r i l , IU M a a r t on 1 9 N o v e m b e r 1 8 8 9 ) ; —
de ver M e n i n g e n van ile residenten van S o e r a b a y a an
B a n j o e t n a a , boud< . ' • v e r b o d s b e p a l i n g e n in b e t b e l a n g d e r
i l i g i n g respectievelijk vim de iji bet O o s t e r v a a r w a t e r
va:: Suerabaija g e p l a a t s t e lichtboeien en van de Ijzeren
b r u g over tle fc>eraijos>rivier nabij da h o o f d p l a a t s B a n j o e m a s
(Ja\.
runtdd.3Septeinb ren29November 1889);—
b e t door den r e s i d e n t van B e m b a n g u i t g e v a a r d i g d verbod
o m e e t w a r e n of g o e d e r e n a a n d w a n g a r b e i d e r s of politioneel
t e n a r b e i d g e s t e l d e n t e v e r k o o p e n , te r u i l e n of te s c h e n k e n
of van dezen in k o o p , in ruil of t e n g e s c h e n k e a a n t e
n e m e n ( J a v a s c h e C o u r a n t d d . C D e c e m b e r 1 8 8 9 ) ; — d e voor
d e resi-ientie M a d u r a , in het Lelang van den t e g e n g a n g
v a n <eediefstallen, u i t g e v a a r d i g d e v o o r s c h r i f t e n , r e g e l e n d e
d e c o n t r o l e oj> d e v e n
, an o v e r d r a c h t van buffels,
r u n d e r e n ei: p a a r d e n , v or z»oveel i n l a n d e r s <>f m e t hen
g e l i j k g e s t e l d e ! ! d a a r b i j partij z i j n ; — e e n , m e d e iloor den
resident v a n M a d u r a v a s t g e s t e l d , reglement voor d e E u r o w i j k m e e s t e r s "\> de a l d e e l i n g s h o o f d p l a a t e S u m a n a p
( J a v a s c h e Coura .: d :. 1"; F e b r u a r i 1889); — eene v e r o r d e n i n g
v a n den resident van D j o k j o k a r t a op liet p r a e s t e e r e n van
g e m e e n t e d i e n s t e n door v r e e m d e o o s t e r l i n g e n
(Javasche
C o u r a n t d l . 2 2 N o v e m b e r 1 8 8 9 ) ; — eene v e r o r d e n i n g
van den r e s i d e n t van B a g e l e n , w a a r b i j , als voor de
i n l a n d s c h e b e v o l k i n g zeer b e z w a r e n d z o n d e r e v e n r e d i g n u t
voor bet a l g e m e e n op t e leveren , is i n g e t r o k k e n de k e u r
v a n ."( October KSS'J, volgens w e l k e i n l a n d e r s en m e t ben
n , die z i c h n a z o n s n< e r g a n g o p d e n o p e n b a r e n
w e g vertooneu, hebt bjjzich m
I in d r a g e n , — e n e i n d e lijk eene ver
van e i resident van Djokjok&rtn,
w a a r b i j bedoelde v e r p l i c h t i n g *oor i n l a n d e r s en v r e e m d e
o o s t e r l i n g e n ( u i t g e z o n d e r d g r o o t e n , hoofden eu a m b t e n a r e n
e
I s ) a l s n o g is in het leven g e r o e p e n ( J a v a s c h e
C o u r a n t dd. 7 J a n u a i i 1890).
Ingevolge do t o ' . e r a a n g e h a a l d e S t a a t s b l a d e n m o g e n
d e r e g l e m e n t e n en k e u r e n der g e w e s t e l i j k e b e s t u u r d e r s
n i e t worden a f g e k o n d i g d zonder v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g
van den d i r e c t e u r v a n j u s t i t i e . D a a r g e d u r i g e e n g r o o t
a a n t a l . soms onvol loend t o e g e l i c h t e , c o n c e p t - v e r o r d e n i n g e n
van de b e w u s t e c a t e g o r i e bij bet d e p a r t e m e n t van j u s t i t i e
t e r e x a m i n a t i e w o r d t o n t v a n g e n , v a a k e n k e l b e o o g e n d e de
v e r v a n g i n g of w i j z i g i n g van b e s t a a n d e k e u r e n , zijn d o o r
ge
Een d e p a r t e i t . e n t s - c h e f , ingevo
ug van den
G o u v e r n e u r - G e n e r a a l , bij eene c i r c u l a i r e v a n 1 6 D e c e m b e r
• aan de g e w e s t e l i j k e b e s t u u r d e r s met b e t r e k k i n g t o t
dit onderwerp eenige wenkeu gegeven, welker inachtn e m i u g t e v e n s e e n i g e b e p e r k i n g zal a a n b r e n g e n in
rke i n g e z e t e n e n niet w e n s .
rodurtge
wijziging
of v e r v a n g i n g van b e s t a a n d e ver r i ^ n i n g e n . (!>j b e t einde
v a n 18 9 g o l d e n in N e d e r l a n d s c h - I i li6, blijkens h e t d a a r I y genoemd departement aangehouden register, niet
m i n d e r dan 7 8 3 |>olitiekeuren.)
Voor zooveel de politiekeurc
k i.i de i ü l .
• talen m o e t e n
w o r d e n bekend g e m a a k t , berust de zorg voor die o v e r z e t t i n g e n , w a a r het de Maleische of l a n d s t a a l g e l d t , bij
d e r e s i d e n t i e b u r e a u x ; d a a r e n t e g e n k a n voor de v e r t l
in t C h i n e e s c h , des v e r e i s c h t , de t u s s c h e n k o m s t van len
d i r e c t e u r van j u s t i t i e w o r d e n i n g e r c
§ 8. Bijtoudert

rechten.

Recht tan verblijf.
V e r g u n n i n g tot v e s t i g i n g in N e d e r
l a n d s c b - I n d i f i w e r d in 1889 verleend a a n i n d e r s t a a n d a a n t a l
N e d e r l a n d e r s e n VVestersche en Oostersche v r e e m d e l i n g e n .
Aantal personen die in 1880
in Btsderiandsca-IadU vergunning
tot vestiging k r e g e n :

LANDAARD.

bij besluit
van den
GouverneurGeneraal.

80

bij besluit van
M
bootsten
gewestelijkeu
gezaghebber
in eenig M H t
buiten J a v a en
Madura.
4r>

|
Trauspui-'eeren

s:!

45

[ N e d e r l . (Oo * - ) I n d i ë . ]

Aant:il peraonaa dia in 18S0
in BToderlandseti-Indts vergunning
tot vestiging kregen :
LllIlllB.
bij besluit
vin dan
GotiverneiirGeueranl.

Franaehen .
Duitechara .
Bnge lachen .
Schotten . .
Iforen . . .
Zwitaam . .
Italianen . .
Oostenrijkers
Denen. . .
Zwa len . .

Per transport

bij besluit van
dan boogetss
geweateRfken
gesagheober
in eenig gewest,
buiten Java "ii
Madura.
45
1
43
8
-2
I
7
3
n
1
1

Jl

ia

"'. . .

Amerikanen .
Perzen. . .

1
1

Chineezen
Arabieren
Andere vreemde oosterlingen
Totaal.

141
1030

a)

US

1229
00
40

lil

17
II 50

1347

1191

UC3

a) Van deze 110 Europeanen en met ben gelijkgestelriea werden er
i in de raaidantia Oostkust van Snmatta "i; toegelaten, namelijk
:;u Nederlandere, 18 Dnitsehers, 7 Zwitsers, ."• Bngelaehen, IItalianen,
1 Bransehmsa, I Boa, i Deen, 1 Noor, i Zweed en i Amerikaan.
In 145 g e v a l l e n w e r d e n in 1S89 de a n v r a g e n om vorg u n n i n g tot v e s t i g i n g in beraad g e h o u d e n , o m d a t d e
verzoekers f! Ü u i t s c h e r ,
l P e r s , lOü C h i n e e z e n , 4 1
A r a b i e r e n en 2 Bengaleezen), ofschoon voor b e t o o g e n b l i k
in hu • " i '
k u n n e n d e v o o r z i e n , n o g te k o r t e n tijd
in I n d i e w a r e n om t e k u n n e n doen blijken d a t zij op d e n
d u u r g e n o e g z a m e middelen van bestaan zouden bezitten
of door w e r k z a a m h e i d k u n n e n v e r k r i j g e n ; de t e r m i j n v a n
zei m a a u d e n , w a a r v o o r aan deze personen t o e l a t i n g » *
k a a r t e n w a r e n u i t g e r e i k t , werd d a a r o m voorloopig v e r i '). D a a r e n t e g e n wer 1 aan 7 Chineezen en 4 A r a b i e r e n ,
:;ls in Lei g e h e e l g e e n m i d d e l van bestaan h e b b e n d e , v e r g u n n i n g tot vestiging geweigerd.
Als zich w e d e r r e c h t e l i j k in K e d e r l a n d s c h - I n d i ' 6 o p h o u
J e n d e , werden in 1889 door het o p e n b a a r g e z a g v a n d a a r
v e r w i j d e r d : 13 N e d e r l a n d e r s (die a l l e n als behoeftigen o p
. ost m van den l a n d e h e r w a a r t s werden
• den) ' i ,
3 0 8 Chineezen ( w a a r o n d e r 114 o n t s l a g e n koelies v a u l a n d n dia door den resident v a n ! ' '
waren verwijdcnl) *), 2 3 A r a b i e r e n , '2 B e n g a l e e z e n e n 1
van S i n g a p o r e afki
In J u l i 1889 w e r d d e n g e w e » t e l i j k e n b e s t u u r d e r s , i n
a a n s l u i t i n g as
m in 18^7 g e g e v e n w e n k e n (zie b e t
v e r s l a g van d a t j a a r blz 5 6 ) , bü v e r n i e u w i n g a a n bevolen
om op de a a n k o m s t in Nederlanusch-lndiQ van O o s t e r s c h e
en W e s t e r s c h e v r e e m d e l i n g e n n a a r v e r m o g e n c o n t r o l e t e
doen h o u d e n , o p d a t de z o o d a n i g e n zich in
') Van de In 1887 en 1888 in beraad gebonden aanTragen waren
er i>ij den aanvang van 1889 nog hangende (zie vorig verslag blz.
7!) M van 1881 en 81 van 1888. Thans bMjkl dat 8 van desa aanvragea waren vervallen, daar de verzoekers (Catoeeaen) inmiddela
ïniir ueiiii' hadden verlaten, dat IÜ aanvragen ook bfl bet einde
van 1889 nog onbealial bleven, en dat de .';."> andere in <lin loop
van dat jaar alsnog Ingewilligd warden, oamelflfc die van 1 P e r s ,
21 Chineesea, r_' A n U e r a a en ï Beagaleea. Dit butste waa vóór
het einde des jaars ook nog Int geval met één van SS booger jjedoekli 146 ia 1889 ia beraad g-houden leisoefceQ, dal vaa den uit
Pende1 geboorügen persoon. Deze 36 vergunningen tot inwoning zijn
uit den aard der zaak ia de tabel hierboven awdcgedeeld.
5
) Onder hen waren 9 gewezen schepelingen. Bovendien werden
op 's lands koetea aaar Nederland opgesoaden B schipbreukelingen
(6 Nederlanders, 1 Doitaehet an 1 ltusi vaa het nabj Anjer g e strande schip Tktrtttk» II.
3
> Van de overige 194 Chineezen waren er uit de gewesten S o e rabaija, Sauiarang, Boenkarta en Celebea ea onderhoorigheden
verwijderd res;ieetievelyk 97, 84, 11 en 1.
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niet blijven o p h o u d e n zonder toelating." k a a r t of v e r g u n n i n g

hoeven, oplat de hoofden van gewesteiyic bestuur niet in

tot inwoning , en liet recht tot inwoning ook niet verleend
worde tenzij de immigranten op goede gronden aan toonen
in stunt te zijn op eerlijke wij/.e in hun onderhoud
te voorzien. De vraag ol niet, dooi wiizigh g hetzij van
de verordeningen op de toelating, hetzij van de bepalingen
nopens de verplichtingen der gezagvoerders van in Neder*
landsch-Indiö aankomende schepen, het toezicht op de
aangebrachte personen, in bet bijzonder op Chineezen,
meer afdoende kan worden gemaakt, is in Indifl nog aan
de orde. Met du bedoeling om al aanstonds te doen ophouden eene door niets gerechtvaardigde afwijking van
bet stelsel der thana geldende zegelordonnantie (Indiach
Staatsblad 1885 u° 131;, waarbij een uniform-zegelrecht
van f 1,50 ia aangenomen, ii het Opperbestuur <'r intusscben toe overgegaan (Koninklijk besluit dil. 4 Juü 1890
n°. löj om uit de verordening, betreffende de toelating en
vestiging van Nelerlanders en Westersche vreemdelingen

bei onzekere z u i d e n

(Indisch S t a a t s b l a d 187 - J n°. 38) te doen vervallen de b e p a l i n g

(art. 9) dat het zegelrecht van de vergunningen tot vestiging
of inwoning f J bedraagt. Tevens is, door de geheele intrek*
king van hetzelfde artikel, opgeheven de vrijstelling van
zegelrecht, doarbij toegekend aan de toelatingsknarten, de
vergunningen tor reizen en de bewijzen u
maan ben
die geene schriftelijke vergunning tot inwoning behoeven.
Het ligt in de b doeling dat alsnu door den GouverneurGeneraal worde ingetrokken het met het anngebaal learr.9
O v e r e e n s t e m m e n d e a r t . 7 d e r o r d o n n a n t i e , re

i t«iO-

lating van Oosterscbe vreemdelingen (Indisch Staatsblad
187-2 n°. 40).
Aan t>(5 Europeanen en met dozen g lij
yoaronder, voor|zoover met zekerheid kan worden nagegaau,
7 Nederlanders) werd in 188'J, overee
J Indisch
Staatsblad 1881 n°. 226, vergunning verleend om in de
Nederlandsen-Indische bezittingen te rei
el aan 18
aanvragers zonder aanduiding van
..,.11 ged
dier bezittingen. Van de overige vergunningen strekten er
34 voor Java alleen, 8 voor de Westerafd
D
3 voor de binnenlanden van Celebes, i voor Sumatra's
Westkust •), 1 voor de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borne t en 1 vi r d
Qtie A.mb i< a.
Ten aanzien van een groot aantal in Nedei
-IndiS
:
geboren personen,
w.-rden voorde
openbare rust en orde, werd — zooals li
.il—
in 18811 en in de eerste mas
iverneur-Qeneraal gebruik gemaakt van de hem bij art
van hel B
int geschonken bevoegdheid ora
aan de
ie bepaalde plaa's aldaa
rblijfplaats aan te wijzen of bet verblijf in bepi al Ie . i
van Nederlandsch-Indifi ta ontzeggen, terwijl ten opzie te
van een drietal niet in Nederlandsch-lndiB geboren p ir onen
(Chineezen) ook toepassing vond de
bedoeld bij art. 45 van bel 11 _
De blijk
t vorig verslag
| bij circulaire van
1(5 Februari 1889(Bijbladop het Indisch S
.4453)
gegeven nadei vi rschriften omtrent bet af
verhoor vau personen teg n wie
ariug
in overweging is, blek n log eenige aan
be') Dese vergunning gold een agent van het Londensehe BybclgenootKbap.
2) Met Inbegrip van de - die reeds in 1888 gerelegeerd werden,
bedraagt i-. >i geheels getal der uit Bantam verwy lerde personen ,
zoonis o '••; is opgegeven in noot •_' o;> blz. . hiervóór, 04. Op
welke plaatsen 88 bnaner geïnterneerd werden, ia vee,!., vermeld
ra t vorig verslag (Ma. 74). Vaa <le r> overigen sagen rieb :; de
hoofdplaats,ai Padang, Menado en Amboiaa en de drie anderen
Maroa, Bontbain en Saiejjer (goavenemeat Cdebes enondertoorigbeden) tot veiblfjlplaati aangewexen. Aanvankelijk waren er o. a.
I te Qorontalo (Menado), i te Padang Bidempoean (Tapanoli) en
1 te Payakombo (Padangacbe Bovenlanden) geïnterneerd. Aan deze
8 is echter later een ander verbanningsoord aangewezen, op grond
dat te Qorontalo d« bewaking van politieke geïnterneerden eigenaardige moeilijkheden opleverde, en «vat il • twee in liet hiuin nland van Suinatr.i uointerne.r Ie Bantamme» betreft, omdat het
wensehclijker voorkwam k«B te doen verliiijt bonden op eene

plaats waar r.ne meer gemengde bevolking wordt aangetroffen.
Aan dit tweetal werd

toen de ltrandphu»tl 8il>0ga (Tapanoli) tot

vertdflrplaata aangeweaea, aan de 0 anderen deels Serwaroe op bet
eiland Letti , deels Se.jraop het eiland Teniiiib'r (residentie Ainboiiuu.
Ook werd 1 der te Kenia (Menado) eeïnterneerdr liautauinieis , uit
aanmerking van zijne verstandhouding tot het Muhaniinedaanache
deel der bevolking aldaar, naar Serwaroe overgebracht, terwijl

Haudelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1S90-1891.

verkeeren b

b u i g b e h o o r t t e v.orden

gebundeld wa
Ie betrokkene gebruik wenscht te
maken van de hem gelaten vrijbei i om zich nadertekrjfilijfc te verledigeu. In dergelijke gevallen nu wenscht de
llegeerii g, blijkens eei e un iere circulaire van 2') September
1889, dat voor de indiening van zoodanige verdediging
den betrokkene eene tijdsruimte gelaten worde van zeven
dagen, na verloop waarvan de stukken zonder verwijl
aan de Regeeriug moeten worden opgezonden , vergezeld
van de schriftelijke verdediging als zij ingekomen Is, en
i nderszc iderdal verweerschnft reven* werd er de aandacht
op gevestigd dat in de processen-verbaal niel liehooren te
worden vermei i ile : amen van ben die tegen den eventueel
t.' verwijderen o f t e i n t e r n e e r e n peiSOOM b e z w a r e n d e feiten

moebteu hebben aangebracht.
De bovenbedoelde geval!"!' betreffende de toepassing van
art. 47 Begeeringsreglement golden in 1889; a 103 inlanders van .Java, namelijk 92 in Bantam geboren of aldaar
woonachtige personen die eene voorname rol badden gespeeld in. het beramen of bewerken van oproerige i ewegingen in dat gewest ; j , en 11 (ü uit Madioen, 2 uit
Kadoe, 1 uit Rembang, 1 uit Kedirien 1 gouvernements*
onderdaan uit Djokjokurta) die de hand badden gehad
in de in Augustus 1888 ont lekte woelingen in Uid lenJava, waarover gehandeld is in 'tvorig verslag bis, 5 3 );
b. 'i otiru
' ; afkomstig van de Solor-eilanden (zie
vorig ver.slag blz. 23); e. 2 van Kias geboortige woeien (zie blz. DJ hiervóór); d. 4 in Nederlapdscb-lndiö
i ezen die al i
opiumsmokkelaars
ind stonden (verg. vorig verslag ilz. 17,'i), en e. een
een Ia ash >fl uit de Padangsche Bovenlanden, die
ofdaaub rger wasgeweesl vaneen nderl d I iraamden
aanslag op Fort van der Cnp l!en, doch tijdens de ontilekking ..
plan (November 1884) reeds wegens een
• rijf lestraf van ballingschap onderging, waartoe
bij in Wei I 84 ( >or den tijd van vijfjaren was veroorileeld door het Hooggerechtshof (verg. het verslag van
• blz. 12) Daardeau'oriteit n ter Sumatra's Westkust
lijn te ugkeer aldaar ook thans og voor de openbare raat
en orde schadelijk achtten, is hij, na ommekomsl van de
dde ijfjar n,c . rachteiia gouvarneuieutsbesluit dd. 21
r 1x83 o 21 op Banla (waar bij zijn strafvonnis
;) bü p ditieken maatr
..i

•

il I e

art. 47 toepassing met opzicht tot: f. ü aan
"i in }li Iden-Javu di d\
eb ende
onderdam , van Ie vorsten van
rta en Djokjo !,rta
fgouverne
duit dd 2 Januar 1890
. . i; 4j —
./. 11 vorstenoud rdan u uit
.
nden
in vi :; abij bekend te zijn ge
keus
i >rig . '
5), in <
n in
;in van ui
ei ige
vo iniemeni van i
. 1 ien
"drijver fj, .
Q°. I); — A. 3 i .
.
wen 2 u i ; Djokjokarta),
iervóór)
-j van de naar Teraate gereiegeerde Bantammers, die t r voorsieni.nr in ban onderbond ri)stveutea wenachten aan te leggen, met
dat doel Batjan lot ballingsoord kregen.
i ie ua eenige ter bootdplaata Padang geïnterneerde E
ballingen ti
onderstand van i 10 'smaanda werd ingetrokken, eind:'.; ,:;:. boewel daartoe ia staat ea in de gelegenheid,
den om door arbeid in bon uveaaonderboad te voorzien.
J
) DexellJavsnen, en bnnneS6l
mb/'eng,
werden geïnterneerd op de volgende plaat en: Padang 3, Iténkoelen •_•, Wakawer 4, Maroa S, SaleQer 3, Uenado 8, Teraate 1,
Batjan é, Amboina li en Neira .".
*) In Mei IS-'J, dus vddrdat tot

beginsel wa aangenomen— na
het In noot 1 op blz. 4 hii rvóór besproken gonvi rnem ntsbeslnlt
dd. M Hovember 1889 n». -JT — om verwydering i>j politieken
maatre.'el uil Sxa-.ikarta en Djokjokurta van vorstenonderdaaea,
nitgenomen hooggeplaatste Jwlaadera, alet meer door de vorsten
dier r[|ken. n.air dóot de Begeeriag te i
BB, v.areu door
den sultan van Djokjokurta BOf verbaan: n BS lui lanen, die door
liet in land ach bestuur voor het behoud van orde en rast ai iaar

schadelijk werden geaskt wegens bat niettw(ffelacatige, ofschoon
niet in rechten bewijsbare, deelneming aan ket}oepart|)en en andere
misdrijven. Van die 88 ballingen werden ei 47 Baai het _-oaverneiniait Suuiutra's WeatkaSl gezonden, waar zij dooi den gouverneur

van dat gewest, onder Baders goedkeuring van de Begeeriag, over
de verschillende aftleeUngS- ca onder.il'deeliiiLjslio i;d|da itsiai zouden
worden verdeeld.

[5. 2.]
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samenzwering hellen gesmeed tot omverwerping van
de gevestigde orde van zaken in Djokjokarta: — i. een
dut : , en ra Ija van da &ingi eilnn len (verg. I lz. 17 hiervóór), en ƒ een iu Augustus is;-c.» binnenoncepottenlinie
in Óroot-Atj
att m Atjeher, van wien hel bekend
w u <!;it lii
rile tot de kwaadwilligen die telkens
onze porten ••
i plHnken van da bruggen weggevo T.1 badd in I Ie a wer I bij go n irnementa cal tit dd, 17
Januari 1890 n°. 20 te Bezoeki geïnterneerd). Verdprwerd
nog li I gouvernemuntsbesluit dd. 24 April 1890 n°. 4 de
politieke ver
iaat op vier Cbineezen die
«en voornaam aandeel hadden gehad in de In 1880 (zie
het verslag van 1887 blz. 2) onder een deel der Cbineescbe
ing'
Dgau en Samarang ontdekte
mmenspannin .•• Mgen oiiag<»zag. Aan drie iioner,die niet in
Nederlfli
o waren, werl hel verder verblijf aldaar ontz»gi (art. 45 Begeeringsreglement)j aan
den vierde, die wel i;i >.'•• aria dsch-lndiB geboren was,
werd de keua gelaten om 6f lede buiten onze bezittingen
i- vorden gebracht, óf zich te Ternete te vestigen, waarop
hij :
verkoos ')•
Op ver;
ira opheffing van vroeger genoi
schikkingen !ot politi
i i ;: Dalechta
gun
' /. oveel betreft drie in i I buiten
Bumatra (respectievelijk te Menado en op twee plaatsen
in Kediri) geïnterneerde Atjebers, tegen wiei terugkeer ook
hij den gewestelyken gouverneur geen bezwaar meer beston.i (gouvernementsbesluite idd. 11 Januari ent' Nov< mber
18Ï!!> n°. 8 en 4). Ook nan twee te Boekaradja
tezoeki)
geïnterneerde Atje - e krijgsgevangenen werd vergund
naar :.UM geboorteland terug te keeren (gouvernement*
besluit dd. 17 Juni 1889 n°. 12).
tn enkele gevallen vond
'
.;.'.•
ing termen
mi in de as
verblijfplaatsen te brs ngen . betzij om ben i'i
staal te Btellen beter in bunoi
te voorzien, hetzij
omdal we
red nen de aanvankelijk
aangowez
laats, op gro I van berichten van
de hoofden vi
uur, minder geschikt n
word* i
ie t (verg. o. a. in 12 op do voorgaande blz.). Aan
den i
ranja van
lentia Westemfdeeling van Rorueo)
wer 1 toegestaan o ,, . ten ein !.• een emplooi te zo.'ken bij den
aanl
. eg v i i Tjib tjap naar d i Pr
Regentsch ppen,
hooMpla ts P Brwore<ljo te verlaten
zoo! " g
ld (! iel noo lig
zou blijken.
politieken m atregel werd ook eei
malen u>1
lurder : van land
meteen meer of minder
zelfbestuur. Ditgesc iedde
in 1889 d< or den sultan van Djokjokarta ten opzicht
3 leden van zijn geslacht l
• verslag blz. 75) en
't la:.:
'. op de voorgaande blz.) ") ten opzichte
van

l ~; Z

len ; VOO!

van
'!uis in Boerakurta ten opzichte van een zich misdragend lid zijner familie, wien
daarop door de Indische Beg ering de hoofdplaats Imboina
als ver! lijfplaats werd aangewezen, en eindelijk door den
radja vau Koel e (Westerafaeeling van Borne i) ten opzichte
van 2 oproerige onderdanen (verg. blz. 1"> hiervóór). De
in 1885 door zjjnen vader. den ai esoehoenan van 8o irakarta ,
uit dat rijk verbannen pangeran, wien door de Begeering
destijds Amboina tot verblijfplaats was aangewezen, werd
in 188!), op laat van de Begeering, naar Tandjong Pinang
(Biouw) overgebracht, omdat zijn levensgedrag, vooral
ook met het oog op de overige te Amb i; a aanwezige
ballingen

van

Solosche

a f k o m s t , op deze l a a t s t ' ; h00fd-

plaats te veel aanstoot gaf.
Drukpers. Ter zake van laster, smaad en boon door
') Vier der hooftbuuueggera van laatstbedoelde samenspanning,
werden door den rwhtel veroordeeld tot vijftien jaren dwangarbeid
in den ketting.
»j Behalve n a t betrekking tot de Vorstcnlanden op Java lieert
in den laatsten tijd — zie noot '.' op blz. 10 hiervóór — ook met
opzicht tot het lanÜM-liap P a t b I r< sideiitie Zuid( r- en Ooft.rnid.eling
van Borneo) reeds toepassing gevonden het in 't vorig ver>lag(blz.
T6) besproken hflfllSBl om Int r.-rlit van politieke verwijdering niet
meer aan de bestuurders van zell'b sturende landschappen te laten,
maar aau de Kcgeering zelve voor te behouden.

middel van gedrukte geschriften gepleegd, werden in 1889
•sproken nebt veroordeelingen, en wel twee tol één
maand gevangenisstraf en eens boete van i 25, Mn tot
één maand dwangarbeid buiten den ketting an eene boete
vnn l' 2.">, één tot i4 dagen U oarbeidstellitig aan de publieke
werken , en de vier overige enkel tot geldboeten van f 10
iï f 2'>. Twee vervolgingen wegens drukpersovertredingen
leidden tot vrijspraak en eene andere tot ontslag \ on rechts»
vervolging, terwijl in r«n an Ier geval bet openbaar ministerie in zijn eisen niet-ontvankelijk werd verklaard. Bij het
einde vau 1S80 waren nog 9 drukpersvervolgingen aanhangig.
Slavernij.
I n D e c e m b e r 1 8 8 9 , toen w e g e n s b e t i n t r e d e n
van den WBStmOSason de in de w a t e r e n van L o m b o k , van

den Ti mor•archipel en van straat Makasser door onzeoor*
logsbodema tegeu den slavenhandel onderhouden kruistoebten we'er tijdelijk werden gestaakt, werl door den
commandant der zeemacht nopens de verkregen uitkomsten
aan de Indische Begeering een verslag ingediend, ra»
welks hoofdinhoud n
nel ling is gemaakt op blz. 22
biervóór (zie ook blz. 17j. Bveuals in dit rapport wordt ook
in een bericht van den offleier van justitie bijden raa-l van
justitie te Makasser bet b taan van slavenhandel tusschen
Celebes en Borneo en langs de zuidkust der Kleine Boenda*
nd. Bedoelde ambtenaar is echter tevens van
'•: dal het bekruiaen van gemelde wateren dooronze
oorlo
slechts weinig doel treft , daar de kwaadwilligen telkens nieuwe wegen zouden weten te vinden om
die reeds van verre zichtbare groote vaartuigen te ontlo ; tn. Bene t e Mak..

. een Iioe.-rinees van

Duig-

gala (i ezelfde als bedoeld wordt op bis. 17 biervóór)ingediende klacht . ter zake van bet als slaaf vervoeren en verkoopen van IG uil Mamoeijoe (Mandhar) afkomstiga personen , kon niet tot eene vervolging leiden, omdat de beklaagde ter zake voor zijne eigene rechters in het land*
•la moest terechtstaan. Aan den
ijken
gouverneur ia
die terechtstelling van den been vorst te v i r leren.
In. . ' • .• daartoe in December 1889 dezerzijds aan
ih-n Gouverue ir-Generaal gerichte uitnoodiging is inlndifl
de vraag overwogen of het aanbeveling kon verdienen dat
in niet oudoi
ihtstreekscb gezag staande streken,
waar nog slavernij heerscht en Christen-zendelingen gevestigd zijn, het liuropeescb bestuur zich van hunne tusBchi nkorast tracht te e lien m va r het geli idelijk vrijkoopen
van slaven. Dlijkeus een bericht van April jl. wordt echter
dit denkbeel I door de In lische autoriteit
meen ontrade . Afgescheiden dat de tot dusver van regeerings-rrege
gedragslijn , om langa den weg van politiek
ii'. irle^; met de bevolking en har.; vorsten er. hoofden tot
ijding en Hfschaffing van de slavernij te geraken,
afloeuder uitkomsten belooft, achtte men bet niet
onwii'
tracht aan du zendelingen in den
elden tin tot misbruiken aanleiding soa kannen geven.
iiet grootste bezwaar werd echter hierin gezien, dat,
door l o s k u o p i n g van s t a a t s w e g e , het b e s t a a n d e r slavernij

feitelijk zou wi r.len gesanctioneerd eu de uitroeiing van
het kwaad daardoor zou worden bemoeilijkt, terwijl bij
toepassing van den maatregel op eenigssina ui f gel'reide
schaal het in stand
van de alavernij, met het oog
op de met de loskooping te behalen voordeden , door de
daarbij belanghebbende vorsten en volkeren vermoedelijk
I mogelijk zou worden in de band gewerkt
Omtrent sommige streken vindt men in de gewestelijke
verslagen over 1889 aangaande de slavernij nog het een
en an Ier g e m e l d , d a t op het v o l g e n d e n e e r k o m t .
In d e l a n d s c l . a ; pen op S u m a t r a die in d e l a a t s t e j a r e n
bij de residentie I a p a n o l i zijn ingelijfd . m e t n a m e n in d e

afueeling PadangLawas en in de afdeeling Tobaen8Uind o n g , is de slavernij n o g wel in z w a n g . doch w o r d t g e e n
h a n d e l in slaven meer g e d r e v e n . Dit l a a t s t e is n o g w e l

het geval in de onafhankelijke streken van Toba, in de
aan Singkel grenzende landschappen Simpang Kiri en
Simpang Kanan, in Troemon, iu Boeloesama en op Nias.
De resident noemt als middelen om tot afschaffing van de
slavernij in zijn gebied te peraken: 1°. algeheele vrijkoop
door bet Gouvernement; 2°. vrijwillige vrijkoop en vrijwillige conversie van slaven in pandelingen; 3*. gedwongen conversie van slaven in pandelingen. Wint eerstgenoemd
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middel a a n g a a t , vreest genoemde ambtenaar eobter dat
de toepassing daarvan ontevredenheid onder de onbezoldigde noofden zou opwekken, die bijna
i'eeenigebezitters
van «laven zijn , terwijl door bet in de tweede plaats g e noi mde middel in Padang Lawas (waar bel aantal slaven thans
ree ii jaarlijks met gemiddeld 60 b 70 vermin lert) de slavernij
vermoedelijk binnen een twintigtal jaren zal hebben opgehouden te bestaan. Deze aa
ihei' was in India
bij de afsluiting van de medeieelmgen voor dit gedeell
van bét verslag nog in behandeling.
In Atjeb beeft sedert onze vestiging aldaar alle aanvoer
van slaven opgehouden. Echter bestaat er nop: zoowel
slavernij als paudelingschap, doch iu den minst drukken*
den vorm, daar de levenswijze van slaven enpandelingen
(wier aantal nog al aanzienlijk moei zijn) slecht; weinig
verschilt m il die van den gewonen Atjeber. Nochtans
worden huwelijken van slaven met vrije vrouwen, naar
Atjjehscbe begrippen, niet bestaanbaar geachl Als slaven
plachten te worden aangebracht Niassers, B a t t a k s e n d ! k werf ook negerkindaren, die doorterugkeerende Atjehsche
bedevaartgangers waren opgekocht.
De geleidelijke afschaffing van de slat ernij in de residentie
Oostkust van Sumatra maakte nog steeds een onderwerp
van overweging u i t ; om verschillende redenen, waaronder
die van ' ;
len aard eene voorname plaatsbekleeden,
kon tot die afschaffing oog niet worden overgegaan. Enkel
door geboorte wordt liet aantal slaven in genoemd gewest
ongeveer op bet cijfer van circa 600 personen gebonden.
Door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo werden de inlandsche bestuurders en hoofden in
zijn gewest herinnerd aan hunne verplichting om de
slavernij tegen te gaan en in kennis gesteld met den
ernstigen wenscb der Begeering, dal slavernij en si
handel in hunne landschappen zoo spoedig mogelijk tot
het verledene zouden bebooren. Dev rstenzelven, schrijft
de resident, geven over hel algeme
wel blijk de afschaffmg te willen bevorderen . maar zij gevi elen zich niet
altijd bij machte om
er invloedrijke grooten of
vermogende bandela e n , >do l»ij bet voortbestaan der slavemij belang hebben, hun wil op voldoende wijze te doen
gelden , terwijl zij in den regel, hetzy wegens verwantschap
dan wel om andere redenen, zoodanige lieden liever niet
bij het Europeesch bestuur bekend maken. Geduren Ie
IHS'.i werden binnen ons gebii ! ter noordoostkust van
dit gewest 109 slaven , die hunne meesters ontvlucht waren ,
in vrijheid gesteld. Gerechtelijke vervolging wegens sla venhandel vonl in 1889 in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo niel plaats. Onder de Daijak in de verre bil
lande:: van net gewest worden m de slaven aangetroffen,
maar in gering g e t a l , en hun lot is in gewone omsta]
boden zeer dragelijk. Met gebruik om Dajaksche si
bij bet overlijde: van hun meester te dooden (ten einde
de/en in den dood door hen t" do n vergezellen) wordt
bij de uitbreiding van onzen invloed Bteeds zeldzamer.
In de gouvernementslanden van Zuid-Celebes bevinden
zich slaven , wier onvrije Btaal
is gelegitimeerd (Indisch Staatjblad !875 n°. 140 en 'AST). Uiteen
aldaar, op last van den gewestelijken gouverneur, in
1889 ingesteld onderzoek is gebleken dat er sedert 1875,
dus in een tijdsverloop van p. m. vijftien jaren , van de
8548 toen geregistreerde slaven niet minder dan 4460 door
overlijden, vrijkoop, vrijlating, dan wel doordien
inlichtingen omtrent hun tegenwoordig verblijf zijn kunnen
worden verkregen, uit de registers waren afgevoerd. Overwegende financieele en politieke bezwaren verzetten zich
er nog altijd tegen om in 'sGouvernements rechtstreekse!)
gebied op Zuid-Celebes de slavernij al aanston
te doen verdwijnen. Intusschen mag met grond worden
verwacht d a t , wanneer men de zaak aan haren natuurlijken loop overlaat, de slavernij allaar binnen 15 a *->o
jaren tot het verledene zal bebooren.
Op de Sangi- en Talaut-eilandcn (residentie Menado)
werd in 1889 bij plakkaat van de radja's de afschaffing
der slavernij bevolen. Toen de resident in Juli/September
1889 aan beide eilandengroepen een bezoek bracht, maakte
hij de vrijverklaring op al de plaatsen , waar bij aan wal
k w a m , aan de bevolking zelve bekend, door wie de maatregel met vreugde werd vernomen, terwijl geen enkele
belanghebbende bezwaar inbracht.
Tegen den slavenhandel op de Zuidooster» en Zuid-
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ter-eilanden (residentie AmboinaJ werd door het bestuur krachtig opgetreden. Dientengevolge werden in 1880
i wee vrouwen, die op Kei al; slavinnen waren Ingevoerd,
uit de slavernij bevrijd. Deregent van de negorij Oercamo,
die bedoelden invoer oogluikend had toegelaten, werd uit
zijn ambt ontzet.
In de binnenlanden van Timor en op de meeste andere
eilanden van de:: Thuor-arehipel is de slavernij mede Dog
in zwang. Uitgenomen in Befoe (Midden-Timor), waarde
slaven bard moeten werken en slecht gevoed worden, en
op Soembu, waar de lijfeigenen van een vorst soms MUI
meester in den dood moeten volgen, helmen de slaven iu
de residentie Timor doorgaans geen har! hit en wordt van
beu niet meer geSisohl dan van een vrijgeborene Oude
slaven met hun gezin, door erfenis verk egeu, worden veelid
eenigermate ontzien en meer als vertrouwelingen aangemerkt.
De zoogenaamde huisslaven wonen bij hunne meest irs in
en worden door dezen gekleed en gevoed, in tegenstelling
van da zoogenaamde buitenelaven, die do r hunne meesters
izigd worden voor veld- of tuinari-eid en een stuk
grond ter bewoning krijgen, maar ov rigeus in eigen
onderhoud moeten voorzien. Zij moeten
gereed zijn
om diensten a:m hnnne mee ters te bewijze» wanneer zulks
noodig is of wanneer zij daar:
a O] geroepen. Omtrent
de hoegrootheid van het aantal slaven is door den resident
geenopgaaf te verstrekken, ook nii I bij beno l< ring. Wanneer
de kans daartoe gunstig is, worden de slaven verkocht of
tegen handelsgoederen geruU I dan wel afgestaan tot delging
van schuld. Dit het landschap Endeh (Flores) moeten af
en toe nog slaven uitgevoerd worden na r Soeinba,S
l a w a en Lombok '). Op Hotti en Savoe, en waar zich
• Savoeneezen hebben nedergezet, worden echter geen
slaven verhandeld; evenmin is dil hel geval o
itsen
waar besturende ambtenaren zijn g
LD
leren
van een slaaf en eene slavin , en die door een vrijen man
verwekt bij eene slavin , worden mede als slaven beschouwd ,
en bebooren aan den meester va;: de slavin, tenzij een
bruidschat is betaald geworden. Geschiet z u l k s , dan zijn
zij in het eerste geval het eigendom van den meester van
den slaaf', in hel andere gevHl vrije kinderen. Ook zij
kinderen van eene slavin vrij, alsdie kinderen den meester
hun; er moeder tot vader hebben. De kinderen verwekt
door een slaaf bij eene .vrije vrouw bebooren aan ..en
meester van den slaaf.
Pandelingschap.
Tegen twee inlanders, één in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en één in
het gouvernement Celehes en onuerhoorigheden, werd iu
1889 een i vervolging ingesteld wegens overtreding van
het verb 11 tegen het nemen va:: pandeliugen (Indisch
Staatsblad is7"J n*. 114. De eerste werd door den huidraad te Martapoera, de tweede door d e n l a n d r a a d t e B
komba veroordeeld tot eene boete van f 5 0 0 , doch het
da van den landraad te B
oba werd i ...• den
raad van justitie te afakatser vernietigd en de beklaagde
vrijgesproken.
Door den gouverneur van Sumatra's W e t : : ; ;
medegedeeld, dat pandelingschap nag iu Toba, Silin
en Padang Lawas en in bet niet onder ons rechtstreekscb
bestuur staande gedeelte van het eiland Nias voorkomt.
In Padang Lawas is zeker een derde gedeelte der bevolking
in schuld bij hare hoof len. Over liet algemeen zijn die
pandeliugen niet in Staat hunne schuld ai' ie betalen en
verbinden zij zich , bij het aangaan daarvan, i n d e k a m p o n g
te zullen blijven zoolang de schuld niet is voldaan. Op
die wijze zijn vele kampongs in Padang Lawas ontstaan.
In Silindong en Toba bestaat de gewoonte de meisjesaan
de schuldeischers in dienst te geven. Meestal huwen zij
een der zonen van den schuldeischer en wordt de schuit
met de bruidschat verrekend. De toestand, waarin de pandelingen verkeeren, verschilt bijna niet van dien van vrije
personen. Zij zijn verplicht bij den sawah-arbeid en andere
werkzaamheden hunne schuldeischers bij te staan. Klachten
over de behandeling, die zij ondergaan, werden in 1889
niet vernomen.
In Djambi (residentie Palembang) is het pandelingschap
iets zeer gewoon(eige idijke slavernij komt er echter niet
>) Over een voorval ïuct slaven op Lombok zie men blz. 23
biervóór.
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voor;. Alleen lioo leu of aanzienlijken of zij die tol de college toegelaten rechtsgeleerde praktizijn voor tU-w tijd
vermogenden bebo .nu hebben in DjamU pandelingen. Du . van M M maan l in zijne betrekking geschorst, ter zake
pandeling beeft er op niet* andere recht dan op voeding van zijne handelingen In een proces tut ontruiming van
voor bom en zijn rezin , zoodat In-t verstrekken van klee* j landerijen en in een conservatoir beslag op producten dier
ding 1 , liet verbruik van gereedschappen enz. eene oorzaak landerijen.
van vermeerdering der bestaande echuld is. Dat. aan een
pandeling onder zulke omstau ligheden «reinig tyd en geNotariaat.
Van de '•> notarissen , die hij het begin van
Wgenheid wordt gegeven om iet* voor zich zalven te ver- 1889 met buiten iandsch verlof afwezig waren, keerden in
d i e n e n , ligt in deo aard der zaak. Pandelingen g a a n Toortt dat jaar '.i In Indië terug. Daarentegen vertrokken er in
over in banden van een anderen meester, wanneer deze 1889 weder .'S met verlof naar Kuropa, terwijl één der
hunne schuld betaalt, doch wanneer de nieuwe meester in Indië aanwezige notarissen overleed.
niet op dezelfde plaat, woont, vereiacht de overdracht de ,
Vier candidaten, die respectievelijk in 1879, 1882, 1883
toestemming va d u dienstbare. Over 'i geheel is tusschen en 1888 bei notaris-diploma behaald hadden , verkregen
het pandeliugschap in Djambi en hetgeen algemeen onder in 1889 eene aanstelling als notaris; een hunner werd in
slavernij verstaan v >'!' weinig onderscheid, lie wetenschap hetzelfde jaar op verzoek weder eervol ontslagen.
dat in de gouvprnementslanden het pandelii gscbap niet
Bij de ordonnantien van 9 Mei en 9 Juni 1890 (Indisch
wordt geduld , lokl in de laatste jaren meer en meer de Staatsblad n°. 101 en 122) werden esn 7-tal nieuwe standpandelingen in Djambi uit om naar de gouvernament*-nedef- plaatsen voor afzonderlijke notarissen in het leven geroepen
zettingen aldaar te komen en te verzoeken als gouver* en aan de titularissen (die echter eerst zullen optreden
nementsonderdanen te worden ingeschreven. Aan zoodanige naar gelang de ter plaatse als fmigeerende notarissen
verzoeken werd Ste ids vol laan, en wanneer een schuhieiseher aangewezen ambtenaren — hetzij de assistent-resident der
zich over zijn pandeling kwam beklagen , werd deze niet afdeeling, hetzij de gewestelijke secretaris —• in hunne
uitgeleverd, maar naar de schuld onderzoek gedaan en een
betrekking - vervangen worden) tevens opgedragen de funcbillijke termijn i epaald binnen welken deze nuoest afbetaald tifln van vendumeester binnen den kring van het plaatselijk
worden. Tot nog toe, zoo meldt de controleur, leverde vendukantoor. De bedoelde nieuwe standplaatsen zijn:
deze wijze van buidelen nimmer moeilijkhe 'en op en de Scekahoemi (residentie Preanger Regentschappen), Blitar
scliuldeischers, bekend met den in het gouvernementsgebied (residentie Kediri), Sumanap (residentie Madurjt), Kotta
geldenden t stand, durfden nimmer met grootere eisenen
Radja (gouvernement Atjeh en onderhoorigheden), Tan*
voor d- n dag te komen.
djong P.nang (residentie, Riouw en onderheorigheden),
Ook in Atjeli bestaat i.et pandelingschap (zie op de Pontianak Iresi lentie Westeraideeling van Borneo) en Banda
voorgaande blz. onder Slavernij). Terwijl de aldaar aan- Ne'ira (residentie Amb ina).
wezige ulaven oorspronkelijk van andere dan Atjehsche
Deurwaarders.
Men der deurwaarders bij den raad van
afkomst waren, zijn de pandelingen (m schuld geraakte
tie te Samarang, die door dat college voor den
lieden) mees Aljeners. Zij, die in pandelingschap verk e e r e n , moeten, tegen genot van kost en huisvesting, tijd van zeven dagen in da uitoefening van zijn ambt
arheiii verreine;; zonder daarvoor betaling te erlangen. De was gesel or»t . omdat hij i\c\\ eerbied voor de rechterlijke
kiudeien vuu pandelingen zijn vrijj de. pandeling zelf wordt autoriteiten UU hel oog verleen en handelingen gepleegd
had waardoor de gere
van zaken bij gemeld
eerst vrij door afl
van zijne schuld.
In dü verschillende iulaudschestaten der residentie Zuider- college werd '
:h aan misdragingen van
en Oosterafdeeling van Borneo is mede het pandelingschap denzelfden aard schuldig maken , zoodat hij niet langer
in zwang. De pai delingen hebben het recht zich 'e allen in zijne ;
ig kon worden <s'-: an ihaafd en , na uit
tijde door bet voldoen van hunne BchulJ los ie koopen, zijn ambt te zijn ontzet, eervol ontslag u i t ' s laeds dienst
maar zelden cd' nooit {eraken zij daartoe in staat, zo
verkreeg.
h u n toestand nagenoeg m< t dien van de slaven overeenkomt. '
Tol
rig verslag (blz. 77) waren omCTit • '• residentie Timor is gemeld dat daar het ] ande- [
liugschap nog bijna overal ' e i a a t , uitgezonderd ter hoofd* | streeks medio 1889 van de tot den lndiechen dienst behoo• 9 Eur ;
Iken voor de Chineesche taal 4 in
plaats Koepang, en dat ,1e ,. ndelingen ..- in den regel
in i ' n e d
.ia Soerabaija, Muntok en Pontianak),
slaven worden, daar het de meesten niet mogelijk i
I ... '1 .
BT China (één die toen
do; r hen oi' indertijd d
e ou Iers i
chuld
juist vertrokl
in één sedert me lio 1880) en bevonden
to betalen.
zich U met verlof hier te lande. Bij het i inde des janrs
waren er Blechta 3 in Indië in functie (te Batavia, Muntok
g i). Personen en instellin ./< nut h-t reckUioeun
en Pontianak) en 4 met buitenlandsch verlof. In de eerste
i,i verband.
maanden van 1890 keerden 2 van de laatsten terug en
w a n g , waarnam J u n i
PrakiiiijiiS.
In 1889 werden zoowel te Batavia bij het werden geplaatst
Hooggerechtshof als 1 i Samarang bij den raad van justitie il. aan den tolk te Batavia verin! naar Europa werd verau vijf maanden). Omstreeks
aldaar twee ree
rde pratctizijns aangesteld , terwijl leen; (echter \
liet muiden van het hopende j a a r waren , ten gevolge van
bij eerstgenoemd e llege twea rechts;
praktizijn
. in Indifl aanwezig 4 en van daar afwezig ó
verz' ek eervol werden ontslagen ; dit laatste was o ik het een e
Iken, welke laatsten zich toen allen
geval mei een praktizijn hij gemel.len . a a l van justitie van de iii .
(een gewezen rechterlijk Loofdambtenaar) die weder plaat- met verlof bevonden, daar in .Maart en J u n i jl. ook
sing verkreeg bij de rechterlijke macht. Een adv icaat en de t w e e , die naar China in commissie w a r e n , vergunning
treur i<ij den raad, van justitie te Soerabaga werd in halden gekregen zich met verlof naar Europa te begeven ,
de een , .de hi I 1. .
g iweest, buiten bezwaar
i.SMt toegelaten by den raad van justitie te Uakai
»nd van langdurigen onaf*
Bovendien verkregen twee bij evengenoemd college te van den lande, de and<
Soeralxuja aangestelde i raktizijns op verzoek een eervol . gebroken dienst. De tolk van Muntok vergezelde in het
ionen voorjaar het lil in den Baad van indifi, den
ontslag als zoodauig. Men hij tien raad van justitie te
Samarang toegelaten praktizijn, tevens landsadvocaat, ver- beer W. P. QaOBNBVBLDT, op diens zending naar Fransch
trok in 188:) tijdelijk naar Europa en werd, gedurende Indo-China (verg. blz. 1 hiervóór).
Drie jongelieden zijn hier te lande voor de betrekking
zijne afwezigheid, als landsadvocaat vervangen door een
zijner a m b t g e n o t e n dij dat college. De landsadvocaat van tolk voor de ('hinr.esehe taal in opleiding, daar één
te Batavia werd in 1889 op verzoek eervol als zoodanig i van de vier in 1888 aangenomen élèves in dun loop van
ontslagen. In zijne plaats werd henoemd een advocaat en ilit jaar zijn ontslag beeft genomen.
Te Batavia werd een Chinees benoemd tot tolk voor
procureur hij het Hooggerechtshof, aan wien in hetzelfde ,
jaar reeds tijdelijk , hij afwezigheid van den titularis , de | de Chineesche taal buiten bezwaar van den lande , en
zulks om dienst te doen bij de politierol in bet belang
functien van landsadvocaat waren opgedragen.
Bij eene beschikking van de Eerste Kamer van het ' van de justiciabelen die het Hokkian-dialeet spreken.
(•uitrent het overig tolken- en translateurspersoneel in
Hooggerechtshof dd. 11 April 1889 ') werd een bij dat \
Nederlandsch-Indie is over 1889 slechts te vermelden , dat
') Opgenomen in liet tijdschrift „Het Keent in Neilerlamlsch- bij het translateursbureau voor de Javaansche taal te
Soerakarta de adjunct-trauslateur werd vervangen door den
Inclië", deel 53, blz. 141—147.

BUlacfl C.

M
Koloniaal verslag van 1890.

65

Tweede Kamer.

2.]
[Nederl. (Oost-) IndiC]

adspirant-translateur Lij dat. bureau, in wiens plaats ÖÓQ bekwaamd, werkzaam werd gesteld op het residentiekantoor
der elèvea-translateur werd benoemd. Voorts werd de te Bandong (Preanger Regentschappen).
translateur voor de Engelsche, Fransche, Hoogduitsche
en tlaleisoha talen te Padang op zijn verzoek als zoodanig
\Vees- en ioedelkameri. Nopens de administratie van elke
ontslagen, terwijl de élove-tolk voor de Boendascbe taal, der viji' wees- en boedelkamers zijn over 1889 de volgende
die zich tot dusver te Boemedang, ouder de leiding van opgaven ontvangen.
den patib aldaar, voor sijn toekomstigen werkkring liud
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a) üierhij is op te merken dat elke weeskamer, die van een zustercolloge kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekte rente
verantwoordt alsof die verkregen was van eigen kapitalen.
b) De kapitalen, waarover bij elke weeskamer rente was uit te keeren (over 1889 cd 4 ' / . p e t ) , vindt men over 1889 opgegeven in de
Javasche Courant van 4 April 1890.

De kosten der wees en boedelkamers beliepen over 1889
(volgens etne voorloopigo opgaaf) f oij'j .J14, tegen f 352 021
over 1888.
Met betrekkin"; tot de geldelijke borgtochten van het
personeel der weeskam sra werden nieuwe regelingen getroffen bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 49 en 50.
ü. Algeiiiecnc R c l t c u ï t a m e r e n

Com^iabiütcitf.

§ 1. Algemeens Rekenkamer.
Nadat de blijkens het vorig verslag (blz. 78) :
tijdelijke 'leden, deheeren L. A. MAHTKNS n H.C. UAUBBNBRBOflsa, respectievelijk op 8 April en 24 Juni 1839
zitting hadden genomen, kwam iu den verderen loo
dat jaar in de samenstelling van de '
i Rekenkamer geen verandering.
In de bijwerking van den achterstand bij het college
viel ook in 188'
'
ruitgang op te merken. Op
uit. September 1889 was net onderz ek van • - (wijzen
van uitgaaf der algemeens ontvangeis van 'slandskas
over 1888 reeds afgeloopen, terwijl men ook vroeger dan
in 1888 gereed kwam met de eiaminatie van de duplicaatordonnantiSn en mandaten; thans namelnk werd
over hel dienstjaar 1887, wat
rtementen
van oorlog en ma
op uit. Mei 1889 ,
en wat de overige depaii imenten betreft omstreeks i
Augu.-t ..! 18v-'.'. Met opzicht tol de stukken rakende de
» Ontval g i ii " liep de examinatie van de gel leüjke en de
materieele verant roordin ^en over 1887 geheel af, em
1888 gr otendeels, nam jk wat de geldelijke veraiitwoordingen betreft on 28; Btaks na, en wat de ..
verantwoordingen aanga il op ruim l/t
• de n g
te behandelen 283 geldelijke verantwoordingen kon de
helft nog niet worden ter hand genomen weg i a hi t
ontbreken van stukken. Verder wer I
xa i iuatie der
rekeningen van il" weduwen- en weeze f ndsen, de weesen boedelkamers, de schutterijen en van andere rekeningen
met der len gereg !d voorl gezet '
rerantwoordii
betrekking hebbende op de on Ie administratie,
1889 behandeld voor zoover zij waren ingekomen, terwijl
die betreffende de nieuwe administratie nagenoeg geheel
werden afge'aan over 188(5 en L887 en onderhanden werHandeungen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1*90-1891.

den
over 1888.
Mag alzoo de stand der werkzaamheden bij de bureaus
der Rekenkamer bevredigend worden genoemd , voortdurend wordt er, door bij de departementen van algemeen
bestuur uitgelokte nieuwe regelingen, naar gestreefd om
de stukken, welke de Kamer te onderzoeken beeft, spoediger en geregelder door haar te doen ontvangen, opdat
gaandeweg het onvermij lelijk tijdsverloop tusschen de
handelingen die gecontroleerd moeten worden en de
controle zelve tot een minimum worde ter
iit.
Van reg ingswege wordt in den laatsten tijd ook rekening ge .ouden met de wenschelijk ei I om , ten einde bet
cnliege meer tij i beschikbaar te laten voor zijne eigenlijke
taak, bet inwinnen van advies van de Rekenl
uiten
de gevallen waarin dit college bepaaldelijk mo
worden, zooveel mogelijk te beperken.
Over de in 1880 (bij gedeelten) bij de Rekenkamer over*
gebrachte In
^rekening n l. : effen Ie de
jaren 1885 en 18^;; bracht het college n
ing van 29 Juni en 31 December 1889 verslag
zijner I evin ling uit.
8 2, Complabüitt it.
Mo •[•:: tot dusver b;j de gerechtelijke invordering van
sommige belastingen ;•
'.'.orden i
i der
oude procedure, in verband met h I on blz.'.>^>hiervóór
roken Koninklyk besluit dd. 22 November 18S8 n°.
21 en de ter uitvoering daarvan strekkende ordonnantie
van 13 Maart 1890 (Indisch Staat
n°. 73) geschiedt
Ihans de gerechteHjke invordering •.
len lande
krachte
algemeene of plaatselijk
verI is, of uit anderen hoofde toekomt, daaronder
ipeu de op het verschuldigde gevallen verhi ogingen
en i.oeten, voor zoover daarvoor geene bijzondere voorBcbriften zijn of nader worden
ld, bij den dagelijkenben rechter van den schuldenaar en overeenkomstig
or hem geldende voorschriften ran burgerlijke rechtsvor lering.

Tot .iusver moest van alle oninvorderbnar beschouwde
land8vorderingen, ook al waren /.ij uit de rekeningen der
comptal ilen afgeschreven, boek worden gehouden zoolang
er een debiteur was en de verjaring niet was ingetre len

[*.
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(art. 9 van hal Koninklijk besluit d 1.4 Augustus 1874 n°. 4 ,
Indisch Staats lal 1 ^7ö u°. 2'.i). De ondervinding heefl
echter geleerd dut dit voorschrift, tonder eenig u u t , veel
o n lag veroorzaakt, o.a. met betrekking tot schulden aan
den lande van mindere militairen die bet leger zonder
gagement of andere landslnkomsten verlaten, Om dit bezwaar op te heffen en l o m m i g i bopelooze vorderingen
dadelijk definitief te k mnendoenafachrUven, isbetaange*
ha-.l Ie art. 9 Uj Koniukliik besluit d l . 2iOctober L889 n°. 1')
(Indisch Staatsblad 1890 n°. :l) in «her voege gewijzigd,
dut aan den G i i ?ei ur-Generaal de bevoeg Ibeid ia verleen i
om I
i van welke der afgeschreven vorderingen gedurende den evenbodoelden tij 1 nader zal worden I
gehouden.
Bij ordonnantie van 1 Juni 1890 (Indisch Staatsbla. l
n°. i 14) werd e u , met aanvulling van de reglementen voor
de verpachting: van 'alanda middelen, bepalingen va
ateld ilie aan bet Gouvernement meer zekerheid verschaffen
bij nalatighei I van pachten in de betaling van hetgeen
door hen aan den lande verschuldigd i s , zoomede in de
gevallen dat vervanging van hunne borgen noodzakelijk
wordt geacht.
In Februari 1890 (Indisch Staatsblad u*.49 en50)warden
de bepalingen gewijzigd omtrent de geldelijke borgtochten
van het personeel bij de weeskamers, waardoor deadjunct»
secretarisaen en de kassiers bij die instellingen, als zijnde
niet rekenplicbtig aan de Algem lene Rekenkamer , van de
verplichting tot bet stellen van cautie zijn ontheven.
Art. 4 d.T in 1870 vastgestel Ie en se iert bij verschil**
lende besluiten gewijzigde en aangevulde ambtelijke voorschriften, in acht te nemen bij ds toepassing van het
reglement op bet boaden van aanbestedingen in Ne>lerlandscb-IndiS, v e r ! bij gouvernemeutsbesluit dd. 8 December 1889 n . 1 nader in dier voege aangevuld dat voortaan
in de voorwaarden van aanbesteding, welke in Nederland
worden bekend g e m a a k t , eene bepaling moet worden
opgenomen volgens welke in Nederland woonachtige inscbrijvers als borgen mede kunnen aanwijzen aldaar
win nachtige personen.
Gedurende 1889 werd door den Gouverneur-Generaal in
59 gevallen gebruik gemaakt van de hem bij het Koninklijk beslmt van 3 Februari 1878 n*. 3(IndischStaats*
blad i'i°. 179) verleende bevoegdheid om niet bij rechterlijk
vonnis opgelegde boeten, hetzij reeds betaald, hetzij nog
niet betaal I , voer zoover zij het bedrag van f 2000 niet
te boxen gaan , geheel of
ehjk kwijt te schelden.
In 19 gevallen werden de boeten ten volle kwijtgescholden
en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 3249,60. Van
de 49 overigs beboetingen, te samen bekopende f 5 2 2 0 ,
werd f 4569 kwijtgescholden. De toepassing van bet a a s gehaald Koninklijk besluit gold ook nu weder onwillekeurige
en verschoon bare overtredingen van de bepalingen op bel
recht van successie en overgang, de overschrijving van vaste
goederen , het vervoer van koflie , het recht van verblijf enz.
In afwijking van het gevoelen der Algemeene Rekenkamer
is zeer onlangs door de Regeering hier te lande met den
Gouverneur-Generaal ingestemd dat het aangehaald Koninklijk besluit ook bevoegdheid schenkt om zoodanige
boeten kwijt te schelden , d i e , overeenkomstig art. 410
van het Reglement op de strafvordering of art. 415 van
het zoogenaamde Inlanrlsch R e g l e m e n t , ter voorkoming
van gerechtelijke vervolging wegens het begaan van eene
overtreding , vrijwillig zijn betaald , daargelaten of zoodanige boeten , zooals de Rekenkamer beweerde , niet te beschouwen zouden zijn als vorderingen den lande aaukomende of als reeds beloopen boeten.

H. A l g e m e e n burgerlijk beheer.
Gedurende het tijdvak , verloopen sedert de in 't vorig
verslag (blz. 79) onder dit hoofdstuk voorkomende mededeelingen , vond onder de hoofden der departementen
van algemeen burgeriijk beheer geen mutatie plaats.
Ook in de organisatie dier departementen kwam geene
verandering.
Blijkens Indisch Staatsblad 1889 n°. 234 is de met de
leiding der opiumrecherche ter zee belaste hoofdambtenaar ,
die tot dusver den rang en titel van resident had , als
» hoofdinspecteur voor de opiumaaugelegenhedeu " organiek j

[Neder!. (Oo.-t-) Indiü.]

bij het departement van financiën ingedeeld.
Ter wegneming van een tuaschen het Protestantacb
Kerkbestuur en den directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid gerezen meeningsverschil omtrent de gevallen
waami die departements-cbef bevoegd is bet advies van
gemeld college te vragen , welke bevoegdheid het Kerk*
bestuur alleen meende te moeten erkennen in zaken waarin
genoemde directeur, krachtens de hem door den Gouvorneur-Generaal gedelegeerde m a c h t , zelf eene beslissing'
moet nemen , werd bij gouvernementabeslult dd. 0 Mei
1891 n'. 18 eene doorloopende machtiging op meergenoemd hoofd van algemeen bestuur verstrekt om ook in
zaken welke ter beslissing van den Gouverneur-Generaal
staan . waarvoor het advies van het Protestantscb Kerk*
bestuur wordt noodig g e a c h t , namens den GouvernourGeneraal dat advies te vragen.
Hij sommige departementen (dat van financiën, van
j u s t i t i e , van onderwijs, eeredienst en nijverheid en van
burgerlijke openbare werken) moesten weder buitengewone
werkzaamheden door tijdelijk personeel worden verricht,
waarvoor de noodiga fondsen werden beschikbaar gesteld.
Omtrent bet archiefwezen valt aan te. teekenen dat
v.m het Nederlandseh-.ndisch Plakkaatboek in 1889 het
6de deel, loopende over de jaren 1750-175'i , het licht
z a g , en in den aanvang van 1890 het 7 d e d e e l , loopende
over de jaren 17.';5-17(i4. Voorts verschenen in 1889 het
)3de e.i 4de deel, behandelende de jaren 1659 en 1 6 6 1 ,
van bet Daghregiaier gehouden i n ' t Gasteel Batavia. Beide
werken worden uitgegeven met medewerking van het Bataviaasch Genootecl ap van Kunsten en Wetenschappen.
Het oul-archief te Batavia werd weder nu en dan door
belangstellenden geraadpleegd.

«J. Beparteincnt van binnenlandsch bestuur.
I. GEWESTELIJK

EN PLAATSELIJK
POLITIK.

S 1. Europcesch

BBSTUDB;

hcstiwr.

Evenals geschiedde bij het verslag van 1879 wordt ook
1 ij dit verslag gevoegd eene k a a r t , aanwijzende de standplaatsen van de Europeesche ambtenaren bij het binnen*
landacb bestuur in Nederlandsch-lndifl '). iïene bij die
kaart beboorende t a b e l , afgesloten op uit. Mei 1890, aangeveade in welke ressorten elk gewest voor het Europeesch
binnenlandach bestuur is verdeeld, vindt men bierachter
afgedrukt als bijlage M.
In het belang van een beter bestuurstoeziclit in enkele
str.ken werd in den laatsten tijd het aantal van deze
ressorten weder uitgebreid. Voor bijzonderbeden daaromtrent
zij verwezen naar § 4 dezer afdeeling ! ). Alleen worde
hier neg aangeteekend dat die maatregelen, voor zooveel
zij in bet al'geloopen jaar reeds tot stand kwamen , eene
vermeerdering teweegbrachten van het kader der controleurs
voor Java en Madura met 1 controleur 1ste klasse, ten
behoeve van eene nieuwe contröle-afdeeling in Bagelen
(Indisch Staats'olad 1889 n°. 2 9 ) , en van het kader voor
de buitenbezittingen met 1 der 1ste en 2 der 2de klasse
voor de Padangache Bovenlanden en Djambi (Indisch
Staatsblad 1889 n°. :i8 en 174*, terwijl de formatie der
adspirant-controleurs voor de buitenbezittingen bij Indisch
Staatsblad 1889 n°. 94 met één — voor Gorontalo —
vermeerderd, doch daarentegen bij Indisch Staatsblad 1889
n°. 174 met één — in de Padangsche Bovenlanden — vermin lerd werd. In § 4 worden deze maatregelen nader besproken.
Als naar gewoonte laat men hier we Ier, voor zooveel
het controleurspersoneel betreft, een overzicht volgen van
') De kaart is hier te lande gereproduceerd zooals zij uit Indië
ontvangen is. Dientengevolge wijkt de spelling der namen Tan
eilanden en plaatsen at' van de in het verslag gebruikelijke.
») Op blz. 3 hiervóór ia reeds het noodige gezegd over de tewerkstelling boven de lorniatie, bü wijze van buitengewonen maatregel,
van een assistent-resident in Soerakaita en \an een controleur
2de klasse in Djokjokarta.
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de gewestelijke indeeling der beide kaden, op liet einde
van het laatal verloopen jaar.
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a) D e in de residentie Batavia geplaatste controleur, toegevoegd aan
den asaistent-reaident van B u i t e n z o r g . is. ingevolge Indiach besluitdd.
13 November 18x9 n". 37. in da plaata gekomen van een tot dusver te
Buitenzorg bescheiden adspirant-eontroleur. Daarentegen is in 1889 een
controleur uit J a p a r a beschikbaar gekomen. Bij bet aangehaald besluit
is namelijk al verder bepaald dat de controle afdeclingen P a t t i I en
P a t t i 1 1 . tot dusver elke onder het beheer van een controleur . voorshands
te zamen onder één controleur zouden staan , v.'ien nu echter een adspiranteontroleur werd toegevoegd.
I) I n het hier uitgetrokken fbrmaticcijfer voor de residentiën I'asoerocan
en Kediri is niet gerekend op de tijdelijke tewerkstelling in elk dier
gewesten van een controleur of adspirant-eontroleur. uitsluitend om
behulpzaam te zijn in de behoorlijke afdoening van nog aanhangige
aanvragen tot het erlangen van gronden in erfpacht. Ingevolge gouvernementsbcsluit dd. 20 November 1889 n". 21 zouden beide ambtenaren
daartoe tijdelijk aan het actief dienend personeel in een paai andere
g e w e s t e n onttrokken kunnen worden.
e) Bovendien waren bij het einde van 1889 boici tte formatie \ v e r k zaam: van het kader voor J a v a en Madura 2 controleurs 1ste en I GOBtroleur 2de klasse voor de heerendienst-onderzoekingen op J a v a . en 1
controleur 2de klasse voor de landrente-nangelegenheden van Boelcleng
en Djembrana Op B a l i ; — en van h e t kader voor de buitenbezittingen
1 controleur 2de klasse, den resident van Sumatra's Oostkust toegevoegd
ten behoeve van de Delische B a t t a k s t r e e k , zoomede i controleurs (3 van
d e 1ste en 1 van de 2de klasse) op B a n k a belast met de waarneming
d e r betrekking van administrateur bij de tii.mijnen.

Ten aanzien van de hoofden van gewestelijk bestuur
in de buitenbezittingen en de residenten van de Palangsche
Bovenlanden en Tapanoli werd bij een gouvernementsbesluit
dd. IS Mei 1890 (Indisch Staatsblad n°. 108) eene beperkende
regeling getroffen aangaande de door hen te genieten
daggelden voor dienstreizen binnen liet gewest.
§ 2. Inlandsch

bestuur en politie.

Het vraagstuk betreffende eene reorganisatie van de
politiemiddelen op Java en Madura , dat sedert 1880, in

[Nederl. (Üost-) In
verband

met den toen door koortsen en veepest ver>or-

zaakten aljiiormalen toestand van sommige gewesten, wat
blijven rusten (verg. bel verslag van 1881 blz. 08), is in
1889 weder bij den directeur ren binnenlandscb bestuur
aanhangig gemaakt. Deze beeft echter als zij'.e meening
te kennen gegeven dat eene algeheele reorganisatie der
politie op .lava en Madura eerst met vrucht zal zijn in

overweging ie nemen na afloop van de thans lnge*teld
wordende i nderzoekingen betreffende de verplichte lieusten
der bevolking, omdat die onderzoekingen zullen leiden
t : eene volledige kennis van de tegenwo iruigosamens'elliug
ren hel politiewezen in elk gewest, t rwijl tegpn <.it
uitstel •/.. i. geen beswaar kon bestaan uaardien hel met
de nlgemeene veiligheid op Java en Madura (de Vorsten»
landen en de drie hoofdplaatsen van Java wellicht uitgezonderd) inderdaa i niet zoo treurig is gesteld dat ingrijpende
hervormingen

worden.

lOÜtioueel gebie ; dringend zouden vereischt

Bovendien behoefde het door hem aanbevolen

uitstel niet te beletten dar hier en daar , waar de toestanden
op politioneel g-bied reeds nu verbetering vorderen , ui
aanstonds tot partiëele voorzieningen worde overgegaan
(zie bijv. het medegedeelde op blz. 2 , noot 2 , hiervoor
betreffende dn aanstaande indieuststelling van korpsen
gewapende politiedienaren in Bantam). Üok b e t , inverbaud
met de Tjilegonsche onlusten, do ir sommigen aanbevolen
denkbeeld o m , ten einde spoedig eene kleine gewapende en
georganiseerde politiemacht bij de hand ta hebben , hier
en daar bereden politie in dienst te s t e d e n , wor.lt door
genoemden departements-chef ontraden. Zijne tot een en
ander betrekkelijke adviezen zijn thans b;j de Indische
Regeering in behandeling.
In de tweede helft van 1889 werd dezerzijds aan de
Indische Regeering de vraag gedaan of niet op Java voor
deze of gene streek , waar een genoegzaam aantal Inlandsche
Christenen wordt aangetroffen, Christenen tot inlandsche
hoofden zouden kunnen worden benoemd Uit de thans
verkregen inlichtingen blijkt dat de Indische Begeering
voor de verwezenlijking ren dit denkbeeld den tij I nog
niet gekomen a c h t , en dat er geen voldoende grond
is voor de meening dat 'Ie benoeming van Christeninlanders tot hooflen aanbeveling zou verdienen om
Christenen behoorende tot de inheemsche bevolking te n ijwaren voor bemoeilijking van de zijde hunner Mohammodaansche landgenooten. Immers door verschillende residenten werd er in hunne nopens het denkbeeld ui'gebraciite adviezen op gewezen dat de inlandsche Christenen
niet gezegd kunnen worden kwellingen als de bedoelde
te ondervinden, waartegen trouwens van hestuurswege
krachtig wordt gewaakt. Intusschen is de GouverneurGeneraal van gevoelen dat Christen-inlanders , die daarvoor
bekwaam en geschikt zijn, niet behoeven uitgesloten te
worden van het bekleeden van zoodanige landsbedieningen,
als pakhuismeester en dergelijke, die niet geacht kunnen
worden te beliooren tot de inlandsche bestuursloopbaan.
De wijzigingen . in het een of ander gewest in de formatie van bet inlandsch bestuur g e b r a c h t , werden besprokeu in § 4 hieronder. Enkele malen werd ook verandering gebracht in de standplaatsen van distiicts- of

onderdistrictshoof li'ii, waarvan steeds meiduig werd gemaakt
in de Javasche Courant (zie de nummers van 23 Juli 1889
en 7 J a n u a u en 23 Mei 1890).
Met betrekking tot het ambt van ond-rcollecteur is te
vermelden dat sedert 1 Maart jl. te Rangkas Betoecg (Bantam)
bedoelde betrekking is afgeschaft, en zulks om de dessahoefden in de vier districten van het regentschap L e b a k ,
die tot het ressort van dien inlandschen ambtenaar behoorden,
de groote afstanden te besparen die zij moesten afleggen
um de door hen geïnde belastingen af te dragen. In de
bedoelde districten zijn nu de perceptie en het overmaken van
de landrente en andere grondlasten , van de bedrijfsbelasting
en van het hoofdgeld der heerendienstplichtigen opgedragen
aan de districtshoofden, onder genot van eeue toelage voor
hen en voor hunne schrijvers. Het voornemen bestaat om
ook in sommige ressorteu van de residentie Preanger
Regentschappen , waar zich voor de dessahoofden betzelfde
bezwaar doet gevoelen , de betrekking van ondercolleeteur
op te heffen en de ontvangst der belastingen , onder genot
van eene t e e i a g e , aan andere ambtenaren op te d r a g e n ,
meerendeels aan koh"ie- en zoutpakhuismeesters.
in de volgende twaalf gewesten van Java en Madura
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a) Niet afzonderlijk opgegeven. Door den retident is namelijkilechti
umeld 'lat in 't geheel vijfgezellen van aamenvoegingeneplittlngzich
adden voergedaan.

Eens beslissing omtrent het rechl der eigenaren van
particuliere landerijen tot vereeniging of splitsing van
(ii'-.-a's der opgszetenen i-s reeds in 't vorig verslag (blz.
222) me l< gedeeld.
Over regelingen door een paar residenten gemaakt met
betrekking tot de samenstelling '•:>/.. van liet dessabestuur
zie ï ' r i ! iti'i. 11, § 1, van dit hoofdstuk.
i; ;'. Br.

\ oosterlingen.

Over de Chineezen op Batjan werd een luitenant hunner
natie •:.: .
Indisch sta -.t>i.la I 1890 ii°. 12). Aan den
k»p<tein der Chin i *n te Magelsng (resilentie Kadoe)
werJ in Augustus 1889 de bijzondere tevredenheid der
Regeermg betuigd voor de door hem in 1888 aan de
noodlijdende bevolking van het district Menoreh in hetzelfde gewest, uit eigen middelen, verleende h u l p , zoomede voor de door hem in zijne genoemde betrekking
vr, irl luren 1 ' et ion Ie nauwgezette plichtsbetrachting. Een
der ;'
he wijkmeesters i" de residentie Oostkustvan
Sumati i. die te Pantei Tjermin in het landschap Pebaoengan
der onderafdeeüiig Serdang, werd billijkheidshalve in 'het
g-e;,o! gesteld van eene vaste toelage uit ' s l a n d s k a s , als
tegeraoatk iming in de aan du waarneming van zijre betrekking verbonden uitgaven wegensden grooten afstand en de
moeilijke gemeenschap tusschen zijne standplaats en die
van den controleur en den luitenant-Chinees der onderafdeeling (gouvernementsbesluit dd. '20 Januari 1890
n°. 5).
Door de residenten van Pekalongan , Japara en Pasoeroean
werden, krachtens de indertijd op de gewestelijke bestuurders gedelegeerde bevoegdheid (zie Bijohid op het Indisch
Staatsblad n°. 3831), voor 't eerst of m , iutrekking van
vroegere, regelingen , instructie, vastgesteld voor ;ie hoofden
der vreemde oosterlingen in bun gewest (wat Japara
betreft alleen voor de hoofden der Chineezen aldaar).
Bedoelde instructies zyn o]
Javasche Courniit van 19 November en 27 December 1889 en 29 A: ril
1890.
Op drie plaatsen waar de vreemde oosterlingen nog
niet in afzonderlijke wijken vereenigd waren , doch in den
laatsten tijd het aantal Chineezen was toegenomen, werd
overgegaan tot de aanwijzing van eene wijk voor ingezetenen van bedoelden landaard . en wel te Modjoagoeng
(residentie Soera ba ij a) , te Panaroekan (residentie Bezoekt)
en ter hoofdplaats* Batjan op het eiland van dien naam
in de residentie Ternate (Indisch Staatsblad 1889 n°. 20-i
en 1890 n°. 10Ó en 11)
Vorstenlanden werd geklaagd over het toenemend
il!
aantal zich daar ophoudende Chineezen en over de schade*
lijke gevt
ie uit sommiger praktijken voor den dessabêwoner voortvloeien. Ia Soerakarta moeten zich al sedert
j a r e n , buiten weten van bet bestuur, in de kampongs
en dessa's vele Chineezen bebben n e l e r g e z e t , die niet
alleen geen vergunning hadden om zich buiten de voor
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hun landaard bestemde wijken te vestigen, maar die zelfs
nog niet In bet bezit waren van eene akte van toelating
in Nederlandsoh-Indiö. De-ze lieden hadden van inlandsche
ambtenaren en beambten van legeren rang kleine stukken
kampong-grond in buur weten te krijgen, lu eene der eerste
maanden ran 1890 heeft nu echter de waarnemend rijkebestuurder, namens den soesoeboenan , bet bevel uitgavaardigd dat Ektli che ambtenaren, apanagehoudersen bekels,
die ann Chineezen vergunning geven zich op h u n n e g r o n den te vestigen en aan de zoodanigsn eenig erf verhuren,
alvorens zich vergewist te bebben dat de Cbineosche huurder
vergunning van het Europeesch bestuur heeft verkregen
om zich ter plaatse te vestigen, voor zoodanig feit zullen
worden gestraft en uic hun ambt ontzet. Ook in Djokjo*
kurta is men er on uit om de onwettige vestiging van
aldaar rondtrekkende Chineezen zooveel doenlijk tegen te
g a a n , o. a. door buiten de Cbineeache wijken meer de
hand te doen houden aan het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1875 n°. 103 , dat namelijk de passen , waarvan reizende
vreemde oosterlingen moeten voorzien zijn, tenzij met
bijzondere vergunning van bet hoofd van plaatselijk bes t u u r , slechts recht geven om zich gedurende hoogstens
ééu maand In dezelfde afdeeling op te houden.
Verdere aanteekeningen betrrfeude het bettuur
en de politie in sommi:// gewesten ')
Soerdbafja. Ten behoeve van de vorming van eene tweede
contróle-afdeeling in de assistent-residentie Djombang (de
uit het distriet Modjodadi bestaande contróle-afdeeling
Plosso) en do verlichting van de taak van dun controleur
der contróle-afdeeling waartoe, de hoofdplaats Soera, aija
i-h.
werden da bestuursmiddelen in dit gewest in
den aanvan:: van 1890 (Indisch Staatsblad n°. 31 en
61) vermeer lerd met één controleur en één adspirantcontroleur, bancvans eenig hun toegevoegd ondergeschikt
personeel.
Pasoerocan. Ten einde liet in vele opzichten nog achter>
lijke bergdis piet Tengger (afdeeling Pasoeroeon) tot verdere
ontwikkeling te brengen, vooral door bij de bevolking
meer lust op te wekken voorde beh irtigingder monosoekokoffiecultuur i n tot het toepassen van verbeteringen in
van veld gewassen , is bij Indisch besluit
bet vur.i
1890 n
1 '-i, voorloopig JIJ wijze van
dd. 8 Fe!
proef, tijdelijk aan de wcdono van dat district toegevoegd
• don > mei 2 politieoppassers en 2 komemantri's. Blijkt met rleze vermeerdering van bestuursmidrtelen het do i bereikbaar, waaromtrent de resident in het
aanstaande jaar zal hebben te rapporteeren , dan zal aan
en maatregel een blijvend karakter kunnen gegeven
word
Benige m
I n te voren (Indisch besluit dd. 6 J u n i
1889 n c . 18) had de grens tusschen Tengger en bet district
i eene kit
üging ond r a a n , doordien bijeerst*
eld distri;? was ingedeeld geworden de tot dusver
tot Grati behoord hebbende dessa Weloelang.
Bagelen. In 18S9 werd ook voor dit gewest eene vermeerdering van bestuursmiddelen toegestaan, en zulks ten
ve van de splitsing van
mVi identie Karang-anjar in twee contróle-afdcelingen, wairtoa werd
overg
ij In üsch S
1889 n". 150, n
bij n°. 29 vai datzelfde Staatsblad Ie formatie dercontroleurs te uien einde met één was uitgebreid. Aan den controleur der nieuwe contróle-afdeeling Karang-anjar, bestaande uit vier van de zes district in der afdeeling , werd een
inlandsche schrijver en een politieopposser toegevoegd.
Sumatra'e

Wrstku.it.

In verband met den omvang der

i) Behoudens liet In dese S saageteekende onder WesienfieeUng
Mm Sereen worden de wyalgingen, in 1889 en in de eerstemaasden
van 1890 gebracht iii de standplaatsen van wmmige controleurs,
met liet oog op i'.e hooger bedoelde kaart, thans niet afzonderlijk
vcnni'iii. Voor de daartoe betrekkelijke besebikklngen riemen van
den jaargang 1889 der Javasche Courant de nnmmen van t Haart,
M Mei en :; December en van den Jaargang 1890 het n°. van 10
Januari, soomede Indisch Staatsblad 18'JO u°. 87.

Bijlage C.

f*.
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bemoeienissen welke de tot duiver tot de afdeeling Siboga
(residentie

Tapanoli) behoorende onderafdeelingen

To m

en SHindoug vorderen, zijn onlang*, ingevolge [ndisch
Staatsblad 1890 n°. 81, beide onderafdeelingen tol eene
afzonderlijke

afdeeling » Toba en Süindong" verheven

onder een te Taroetoeng (Silindong) geplaatsten assistentresident, wii'ii Hldflar een commies en een Europeesche
klerk zijn toegevoegd. Door dezen maatregel is bet aantal

controleurs met één verminderd kunnen worden.
Daarentegen waren in Augustus 1889 (zie Indisch Staats*
blad 1889 n°. 174) in de residentie Padangse'ne Bovenlanden
twee controleurs meer in dienst gesteld geworden , omdat
het noodig bleek den assistent-resident van de afdeeling
L Kctta (te Paijukombo) voor de tot dusver door hem
rechtstreeks bestuurde onderafdeeling Paijaki.mbo, zoomede
den te Padang Pandjang gevestigden) assistent-resident
der niet in onderafdeelingen gesplitste afdeeling Batipoe
en X Kotta, door een ambtenaar van meer ervaring dan
een a Ispirant-controleur te doen ter zijde staan. Kwamen
bierdoor twee adspirant-controleurs beschikbaar, in een
ander deel der Padangsche Bovenlanden , namelijk in de
onderafdeling Oud-Agam der afdeeling Again . bleek het
noodig om den controleur (te Fort de Koek) alsnog een
adspirant-controleur toe te voegen en daartoe werd me Ie
in Augustus 1889 overgegaan.
Aan de in 1879 in genoemde afdeeling L Kotta, onder
een te Kotta Baroo gevestigden controleur, ingestelde
onderafdeeling Pangkallan Kotta Baroe - XII Kotta Kampar,
gevormd uit eenige toen en in 1881 voor 't eerst ouder
geregeld bestuur gebrachte landschappen , werd in Augustus
1889 (Indisch Staatsblad n°. 180) alsnog toegevee.;•! het
daarmede zoowel maatschappelijk als op handelsgebied
in veelvuldige aanraking komende laras Kapoer nan Sembilan, dat tot nog toe minder eigenaardig gelate'? was
bij de door den controleur te Soeliki bestuurde onderafdeeling Poeardatar en Jlahi (mede in de afdeeling L Kotta),
daar het van het overig deel dezer onderafdeeling door
een steil gebergte was afgescheiden en uit dien hoofde
door den controleur van Soeliki niet dan hoogst moeilijk
kon worden bezocht, terwijl d-.arentegen de controleur
van Kotta Baroe liet nagenoeg in zijn geheel moest doorkruisen om het tot zijn ressort behoorende landschap
Gloegoer te bereiken.
Bij Indisch besluit dd. 23 November 1889 n°. 32 is aan
de nabij Padang gelegen Brandewijnsbaai de naam van
Koninginue-baai en aan de aldaar in aanleg zijnde spoorweghaven die van Kmma-haven gegeven.
Met betrekking tot de samenstelling en bezoldiging van
het inlandsch bestuurspersoneel in het gouvernement Sumatra's Westkust valt aan te teekeuen dat in 1889 het
getal laras-(districts-)hoofden in de Padangsche Bovenlanden
werd uitgebreid met één, als een gevolg van de split*
sing — zie het reeds aangehaalde Indisch Staatsblad 1889
n". 174 — van het voor één larashoofd te omvangrijk gebleken district Soepaijang (afdeeling XIII en IX Kotta); —
dat aan den radja der Batoe-eilanden (afdeeling Aijer
Bangies en Rau der Padangsche Benedonlanden) eene
hoogere bezoldiging werd toegelegd (Indisch Staatsblad
1890 n°. 28); — en dat, in afsvachting vau eene blijvende
voorziening, in den aanvang van 1890 fondsen zijn toegestaan om alvast over dat jaar kleine geldelijke belooningen toe te kennen aan eenige verdienstelijke onbezoldigde hoofden in de residentie Tapanoli (verg. blz. 10
hiervóór).
Westerafdeeling van Borneo. Zooals reeds in vorige verslagen is gemeld (zie laatstelijk dat van 1888 blz. 15)
hebben indertijd onze bestuurs- en politiemiddelen in de
onderafdeeling Boven-Kapoeas (afdeeling Bintang) tijdelijk
eenige uitbreiding gekregen tot zoolang in de aan Sera wak
grenzende Batang Loepar-landen ordelijker toestanden zullen
geschapen zijn. Daar die tijdelijke regelingen voorshands
nog noodig blijken , is in 1889 tot hare voorloopige bestendiging besloten. Het is echter wetuchelyk geacht
terug te komen op d>- aanwijzing van Nanga Badou als
standplaats van den controleur. Ingevolge Indisch besluit
dd. 10 Juli 1889 n°. 19 is deze thans gevestigd te Smitou
aan de Kapoeas, waar genoemde ambtenaar beter de gelegenbeid heeft om ook de noodige aandacht te wijden aan
de verschillende tot zijn ressort behoorende inlandsche
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.
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rijkjes. Daarentegen heeft nu de tot dusver te Smitou
gevestigde adspirant-controleurNanga Badou tot stand plaats
gekregen.
Cekbi-.i en onderhoorigheden. Van de twee te Makasser

bescheiden aasiatent-reaidenteu, die voor de aanrakingen

met de inlandsche staten en die voor de politie, is bij
gouvernementsbesluit dd. 8 September 18*9 n°. 6 (Indisch
Staatsblad n° 1911) de oudste in benoeming aangewezen
als degene die, bij overlijden , ziekte of andere wettige
ontstentenis, optreedt als tijdelijke vervanger van den
ge westelijken gouverneur.
Mftado. Over de plaatsing onder rechtstreeksch bestuur
van het kleine landschap Attingola en de toevoeging er
van , als een afzonderlijk district der onderafdeeling LinibottO, aan de afdeeling Gorontalo is reeds gehandeld op
blz. 17 hiervóór.
Over de vereischten om in de residentie Menado den
staat van inlandsch burger te voeren , zie men de op blz. 41
hiervóór besproken ordonnantie van 8 December 1889
(Indisch Staatsblad nc. 2ö5).
Amboina. Om de ree is op blz. 18 hiervóór vermelde reden
zijn in Januari jl. (Indisch Staatsblad 1890 n°. 39) de meesten
der afgelegen eilandengroepen van dit gewest, tot dusver
een 9-tal posthouders-afdeelingen uitmakende, vereenigd
tot eene nieuwe, door een controleur der 1ste klasse bestuurde, afdeeling » Aroë-, Kei- , Tenimber- en Zuidwestereilanden " , met Toeal (op een der Kei-eilanden) als hoofdplaats. De nieuwe afdeeling bestaat uit 9 onderafdeelingen ,
waarvan de meesten denzelfden omvang behouden hebben ,
dien zij als posthouders-afdeelingen bezaten. Uitzondering
hierop maken de Kei- en de Aroë-groepen. Terwijl laatstgenoemde eilanden tot hiertoe in twee posthouders-afdeelingen (Wammer en Watoelei) waren verdeeld, zijn zij
thans, als onderafdeeling » Aroë-eilanden " , onder één
posthouder geplaatst, en wel onder dien te Dobo op Wammer. Daarentegen zijn de Kei-eilanden, tot dusver uitmakende één posthcuders-afdeeling met Doellah (eiland
Nuehoetawoen) tot hoofdplaats, gesplitst in de onderafdeelingen Kleiu-Kei en Groot-Kei, de eerste (waartoe ook de
groepen der Kei Tenimber-, Taiando- en Koer-eilanden
behooren) rechtstreeks bestuurd door den controleur te
Toeal (eiland Meehoetawoen),' de andere met een posthouder
aan het hoofd , voor wien Elat op Groot-Kei als standplaats
is gekozen. Van de meesten der zes overige onderafdeelingen is het gebied thans vollediger omschreven , terwijl
de standplaatsen, die niet meer dezelfde gebleven waren
als in 1882 (Indisch Staatsblad n c . 36), overeenkomstig
den 1'eitelijken toestand zijn aangeduid. In de onderafdeeliug Larat (omvattende een gedeelte der Tenimber-eilanden)
heeft echter de posthouder. die tot dusver te Ritabel
(edaud Larat) gevestigd was, waar het ongezond en bovendien geen goed drinkwater verkrijgbaar is , thans bet
daartegenover gelegen Leliugloean als standplaats gekregen.
Ternate. Over eene aanvulling (verbetering) van de
gebiedsomschrijving van het sultanaat Ternate zie men
noot 1 op blz. 19 hiervóór.
Wat het denkbeeld betreft om tot eene bestuursvestiging op Nieuw-Guinea over te gaan , zij verwezen naar
de noot op blz. 20.
Bali en Lombok. De in 1887 voor den tijd van twee
jaren op proef ingevoerde instructie voor de poenggawa's
(districtshoofden) in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana
(liali) heeft in de practijk tot geen noemenswaardige bezwaren aanleiding gegeven. Behoudens eenige kleine veranderingen is de instructie nu definitief vastgesteld bij
Indisch besluit dd. 12 September 1889 n°. 27 , met bepaliug dat aan iederen poenggawa een exemplaar in de
Balineesche taal zal worden uitgereikt. Geen der poenggawa's woont thans meer buiten het door hem bestuurde
district, -/ooals in 1887 (verg. het verslag van dat jaar
i>Jz. 60) nog met 3 hunner het geval was.
§ 5. Bijzondere onder werpen.
Plaatselijke belangen. De sedert eenigen tijd bij vernieuwing aan de orde gestelde vraag, of in Nederlandsch-Indië
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instellingen in liet leven geroepen kunnen worden om
plaatselijke belangen plaatselijk , in stede van door het
centraal bestuur, te doen behartigen , is nog bij dfl lndische Regeering iu behandeling.

aanwerven voor koelie-arbeid in Duitsoh Nieuw-Guinea.
Deze twee vergunningen werden eerst verleend nadat van
wege da autoriteit in üuitsch Nieuw-Guinea aan het dezerzijds gerezen bezwaar tegen eene der daar voor vreemde
•roeiden geldende tuchtbepalingen was tegemoetgekomen.
Drinkwatervoorziening. Over de voortzetting van artesische De tiende vergunning eindelijk (dezelfde waarvan reeds
boringen en over hetgeen verder van gouvernementswege in 't vorig verslag is melding gemaakt) betrof slechts een
wordt verricht ten eiii'le verschillende plaatsen aan goed <v-tnl inlanders, die een Italiaansche natuuronderzoeker
drinkwater te helpen of het verkrijgen daarvan gemak' in onze bezittingen wenschte aan te werven om hem als
kelijker te maken , wordt lager gehandeld in hoofdstuk jagers en dragers op eene wetenschappelijke reis in Britsch
L , afd. I I , en hoofdstuk O , afd. II. Ook wat de vroeger Nieuw-Guinea te vergezellen.
te dezer plaatse besproken aangelegenheid van de drinkDaarentegen meende de Indische Regeering niettekunwatervoorziening ter hoofdplaats Soerabaija betreft, wordt nen inwilligen (besluit dd. 14 November 1889 n° \) de
naar gemeld hoofdstuk JL verwezen.
verzoeken, ingediend door gemachtigden van twee maatschappijen
voor landbouw in Britsch Noord-Borneo, om voor
Grenzen van gewestelijke- en afdeeüngshoofdplaatsen. Voor
plantage-arbeid
aldaar Nederlandsch-Indische inboorlingen
de gewestelijke hoofdplaatsen Djokjokarta en Pontianak,
zoomede voor de meeste afdeelingshoofdplaatsen der Wes- te werven.
Toen in den aanvang van 1890 ter kennis van de Indische
terafdeeling van Borneo, werden in 1889 bij twee in het
Staatsblad opgenomen gouvernementsbesluiten de grenzen Regeering kwam dat koelies, die op Java ten behoeve
vastgesteld. In de vroeger afgekondigde grensbepaling van ondernemingen in de residentie Oostkust van Sumatra
van de afdeelingshoofdplaats Tangerang (resideutie Batavia) waren aangeworven, na te Singapore te zijn aangekomen,
en van de gewestelijke hoofdplaats tfenkoelen werd wijzi- niet naar gemeld gewest, maar naar Britsch Noord-Borneo
gezonden waren, werden eenige administratieve maatging gebracht.
regelen verordend om op de aanbrengst ter Sumatra's
Emigratie van Nederlandsch-Indische koelies. Gedurende Oostkust van de voor dat gewest op Java en in de Zuider1889 en de eerste helft van 1890 werd door de Indische en Oosterafdeeling van Borneo ') aangeworven arbeiderRegeering gunstig beschikt op tien verzoeken om dispen- zooveel mogelijk controle te doen uitoefenen.
satie van het verbod in Indisch Staatsblad 1887 n°. 8 tegen
Ook werden , toen gebleken was dat te Singapore Nederhet aanwerven van IS'ederlandsch-lndische inboorlingen landsch-Indische inboorlingen waren aangebracht die niet
voor arbeid in het buitenland. Eene van die vergunningen van passen waren voorzien, zooveel doenlijk maatregelen
— vermeld in de Javasche Courant van 18 Februari genomen tegen het heimelijk verschepen van koelies uit
1890 — had ten doel eene door de Nederlandsche Handel- Nederlandsch-Indie.
maatschappij beoogde proefneming mogelijk te maken met
Luidens de door inlandsche berichtgevers aan ons consueene immigratie van Javanen in Suriname. Genoemd han- laat-generaal te Singapore verstrekte opgaven kwamen in
delslichaam wenschte voor dat doel een 30-tal Javaansche 1889 te Singapore aan 5412 Nederlandsch-Indische arbeiders
huisgezinnen aan te werveu , welke lieden zich voor min- (tegen 5598 in 1888), eu wel 2793 die zich te Bandjerstens vijf jaren moesten verbinden om in Suriname plan- masin, 998 die zich op Bawean en 1621 die zich in havens
tage-arbeid te verrichten , terwijl diegenen , die aldaar na j van Java hadden ingescheept (1433 te Samarang 3 ), 166
afloop van hun contract wenschten te blijven , nog gedu- te Soerabaija en 22 te Cheribon). Onder de bedoelde 5412
rende vijf jaren aanspraak zouden behouden om op kosten I Nederlandsch-Indische emigranten zijn ook degenen bevan de Handelmaatschappij naar Java te worden terugge- ; grepen die ten overstaan van den » protector of emigrants "
voerd. Op die voorwaarden werd aan de factorij der Han- te Singapore werkcontracten aangingen.
delmaatschappij de aanwerving op Java en Madura van
In 't geheel contracteerden in 1889 ten overstaan van
een 100-tal inlanders , zoo mannen als vrouwen , vergund. dien ambtenaar 3943 Nederlandsch-Indische inboorlingen,
Ten behoeve van suikerplantages in Australië werd in namelijk voor onze eigene bezittingen 2156 (voor Sumatra's
drie gevallen werving van inlanders toegestaan , en wel Oostkust 2089, voor l'alemlang 38 en voor Sambas 29),
aan een handelshuis te Batavia achtereenvolgens voor 100 voor Britsch Noord-Borneo 1587, voor inlandsche staten
en 200 koelies (Javasche Courant van 9 Augustus 1889 op Malakka 176, voor Singapore zelf 15 en voor Westen 11 Maart 1890) en aan een ingezetene van Batavia Austnilië 9. Over 1888 waren deze cijfers respectievelijk
voor 500 koelies (Javasche Courant dd. 31 Januari 1890). 2827, 1153, 63, 9 en 13, of te zamen 4065. Ouder de
Door tusschenkomst van onzen consul-generaal te Melbourne 2827 in 1888 te Singapore gecontracteerd hebbende Nedertracht de Indische Regeering zich er van te verzekeren landscli-Indische arbeiders die zich voor streken in Nederof de emigratie van Nederlandsch-Indische koelies naar landsch-Indië zelf verbonden, waren er niet minder dan
Australië inderdaad kan gezegd worden in hun belang te 2763 voor Sumatra's Oostkust. Dat de opgaaf over 1889
zijn. Aan een handelaar te Samarang werd de werving voor dit laatste gewest slechts een getal van 2089 convergund, eerst (Javasche Courant dd. 24 December 1889) tractanten vermeldt, voornamelijk Bandjareezen en Baweanvan een 100-tal inlanders voor het verrichten van koelie- uers, moet, volgens de mededeeling van den consularbeid bij den aanleg van spoorwegen in Salangore (Ma- generaal , niet toegeschreven worden aan afgenomen emilakka), welke vergunning verleend werd nadat de Indische gratie dezer lieden, doch aan de omstandigheid dat de
Regeering zich vergewist had dat de immigranten in de tabaksondernemers ter Sumatra's Oostkust meer dan voorstreek waar zij zouden worden tewerkgesteld op voldoende heen , in plaats van werklieden voor het bouwen van
bescherming van hunne belangen konden rekenen , en huizen en schuren te Singapore in dienst te nemen,
later (Javasche Courant dd. 11 Maart 1890) voor een 250- contracten sluiten met mandoors of hoofdlieden voor het
tal koelies, c. q. met hunne vrouwen , ten behoeve van I verrichten van dergelijken arbeid. De werklieden worden
suikerondernemingen in de Slraits-Settlements. Onlangs dan door deze mandoors of hoofdli den in dienst genomen
(Javasche Courant dd. 17 Juni jl.) kreeg een ander han- en vertrekken naar Oost-Sumatra zonder voor den » prodelaar te Samaraug dispensatie tot het werven voor het- tector" contracten te hebben gesloten. Ook kwamen in
zelfde doel van nog een 250-tal Javaansche werklieden. den laatsten tijd meer lieden van Bandjermasin en Bawean
Evenzeer werd gunstig beschikt (Javasche Courant dd. 4 zouder schuld te Singapore aan, die, zonder contnict
April en 9 Mei 1890) op twee door het Uuitsche consulaat- te sluiten, naar de residentie Sumatra's Oostkust doorgeneraal te Batavia ondersteunde verzoeken van scheepsge- reisden. *)
zagvoerders, in dienst van de Neu-Ouinea Compagnie,
om respectievelijk 25 en 200 inboorlingen op Java te mogen
Brandgevaar. De algemcene voorschriften betreffende
') Over de emigratie uit dit gewest zie men het aangeteekende
op blz. 15 16 hiervóór.
') De resident van Samarang meldt dat het aantal in 1889 van
daar naar Singapore vertrokken inlanders, die werkcontracten voor
Sumatra's Oostkust hadden aangegaan, '2692 beliep (vrouwen en
kinderen inbegrepen), tegen 4552 in 1888.
3
) Over de immigratie aldaar van Chineesche en andere van

buiten Nederlandsch-Indié' afkomstige koelies wordt thans uitsluitend
gehandeld in hoofdstuk O , afd. I , S «
In 't vorig verslag (blz. 240 en 242) is reeds gewag gemaakt van
eene in de tweede helft van 1889 tot stand gekomen herziening der
voor Sumatra's Oostkust bestaande koilie-ordonnantie, en van de
uitvaardiging van zoodanige ordonnantie voor de residentie Westerafdeeling van Borneo.
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het bezit en do bewaring van petroleum en andere licht
ontvlambare olieën in Nederlandsch-Indië hebben een paar
aanvullingen ondergaan bij ordonnantie van 17 Februari
1890 (Indisch Staatsblad n°. 52).
Bepalingen op den invoer, het bezit, den aanmaak en
het vervoer van ontplofbare stoffen werden in het leven
geroepen bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 2 1 5 , zooals reeds
vermeld is op blz. 54/55 hiervóór.
Het verbod tegen bedekking van nieuw op te richten
woningen of gebouwen met licht ontvlambare materialen
werd bij ordonnantie van 20 September 1889 (Indisch Staatsblad n°. 206 en 207) uitgestrekt tot de afdeelingshoofdplaatsen S u m a n a p , Bangkallan en Sampang in de residentie
Madura en Kendal in de residentie Samarang.
II.

PERSOONLIJKE DIENSTEN.

§ 1. Java en

Madura.

Zooals reeds in het vorig verslag (blz. 85) is vermeld,
werden de heerendienst-onderzoekingen in de residentie
Kadoe in het begin van 1889 beëindigd, terwijl, onder
de leiding van den aan den directeur van binnenlandsch
bestuur toegevoegden inspecteur ad hoc F . FOKKENS , een
aanvang was gemaakt met gelijke onderzoekingen in de
resldentiën Preanger Regentschappen, Soerabaija en Bagelen.
In de noordelijke helft van Soerabaija werden de werkzaamheden in September 1889 beëindigd. In Bagelen werden
zij in December 1889 voltooid, waarna de residentiën Pasoeroean en Banjoemas zijn aan de beurt gekomen. In
het begin van dit jaar waren alzoo de aan bedoelden
inspecteur toegevoegde ambtenaren werkzaam in de residentiën Soerabaija (voor het zuidelijk gedeelte), Pasoeroean ,
Banjoemas en Preanger Regentschappen , terwijl sedert (in
April jl.) ook een aanvang is gemaakt met het onderzoek in de residentie Rembang.
Het omtrent de verplichte diensten in Bagelen door meerbedoelden inspecteur uitgebracht rapport i s , met de door
den directeur van binnenlandsch bestuur in overleg met
den adviseur-honorair voor inlandsche z a k e n , den heer
K. F . HOLLE , ingediende ontwerpen voor de nieuw uit
te vaardigen regelingen, bij de Indische Regeering in
behandeling g e w e e s t , doch heeft geleid tot eenigeopmer
kingen. Vandaar d a t , in afwachting van de noodig geoordeelde nadere inlichtingen , de vaststelling van eene gewestelijke heerendienstregeling voor Bagelen nog niet aanstonds
is kunnen volgen.
Die voor de residentie Kadoe is intusschen onder dagteekening van 19 December 1889 (Indisch Staatsblad n°.
267) tot stand gekomen en met 1 j a n u a r i jl. in werking
getreden. Bij deze regeling — waarbij nog behooren eenige
door den Gouverneur-Generaal vastgestelde voorschriften
van uitvoering (zie bijlage N hierachter) — is de heerendienstplichtigheid nauwkeuriger omschreven dan bij de
tot dusver voor Kadoe gegolden hebbende algemeene heerendienstregeling van 21 December 1885 (Indisch Staatsblad
n°. 211) het geval was. In Kadoe zijn nu heerendienstplichtig verklaard de bezitters van bouwgrond, van erf
en van tuin , met dien verstande dat z i j , die alleen een
erf of tuin bezitten, een aandeel krijgen in de heerendiensten
dat minstens de helit kleiner is dan hetgeen aan de bezitters van sawahs of tegals wordt opgelegd , terwijl verder
uitdrukkelijk zijn opgesomd de categorieën van personen
die van het verrichten van heerendiensten zijn vrijgesteld.
De groote verlichting die in de dienstpraestatie der bevolking van Kadoe kon worden gebracht, zoowel door
betere regeling als door verdere afschaffing van sommige
categorieën van heerendiensten, heeft ten gevolge gehad
dat het maximum van 42 dagen arbeid 's jaars, dat tot
nog toe ingevolge de algemeene regeling vat 21 December
') Voor het doel sub 2°. werden feitelijk reeds in de laatste jaren
geen heerendiensten meer gevorderd, omdat de uitvoering in vrjjen
arbeid zoo in Kadoe als elders op Java in de laatste jaren uit liet
excedent van het hoofdgeld placht bestreden te worden. (Zooals
men weet, zijn de heerendiensten aan bruggen en duikers gelegen
binnen de gewestelijke of afdeelingshoofdplaatsen reeds sedert 1
Januari 1886 in alle gouvernementsresidentiën afgeschaft.)
') Blijkens berichten van Februari 1890 was in Indië nogmaals
de reeds in 1888 aan de orde geweest zijnde vraag behandeld, of
het geen aanbeveling zou verdienen in eenig gewest of gedeelte van
eenig gewest, waar de bevolking genoeg geld kan verdienen, voorloopig bij wijze van proef, tot afschaffing van alle heerendiensten
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1885 van do heerendienstplichtige bevolking mocht gevorderd worden, voor gemald gewest kon worden terug*
gebracht tot 2 4 , en dat er de soorten van diensten konden
worden beperkt t o t : a. het aanleggen, herstellen en ondcrliouden van d a m m e n , waterwerken, dijken en waterlei lingen; b. het verzamelen van grint tot verharding van
de groote post- en binnenwegen; c. het bezetten van
wachthuizen ; en d. het vervoeren van personen eu troepen
op m a n e h en hunne goederen, op den voet aangegeven
in de ordonnantie van 3 Mei 1875 (Indisch Staatsblad
ii°. 110); deze laatste dienst, evenals tot dusver, alleen
te vorderen indien tegen de vastgestelde tarieven geen
vrije koelies te bekomen zijn.
Zonder bet bestaande hoofdgeld van f 1 per heerendienstplichtige te verhoogen, konden worden afgeschaft
de heerendiensten voor: 1°. het aanleggen, herstellen en
onderhouden van groote post- en binnenwegen, met uitzondering van het verzamelen van grint tot verharding
van die w e g e n ; 2°. het aanleggen, herstellen en onderhouden van de in die wegen gelegen bruggen en duikers ,
voor zooveel zij niet binnen de grenzen vielen van de gewestelijke of de afdeelingshoofdplaats ' ) ; en 3 ' . het bewaken van waterwerken.
Het onderzoek in Kadoe heeft aan het licht gebracht,
dat eene algeheele afschaffing van de heerendiensten in
dat gewest een equivalent zou vorderen van f 2,49 per
heerendienstplichtige, het hoofdgeld van f 1 daaronder
begrepen, en tevens dat de oecouomische toestand er van
dien aard is dat aan eene verhooging van het bestaande
hoofdgeld vooralsnog niet kan worden gedacht. ') Men
heeft zich dus moeten bepalen tot de afschaffing vau
zoodanige diensten wier uitvoering in vrijen arbeid zou
kunnen bestreden worden uit hetgeen het hoofdgeld in
Kadoe meer opbrengt dan in dat gewest noodig was Ier
bestrijding van uitgaven die het gevolg waren van vroegere
afschaffing van heerendiensten. Het beginsel, dat Int
hoofdgeld geheel moet gebezigd worden in het gewest
waar het is opgebracht, is t h a n s , met machtiging des
Konings, ten opzichte van alle gewesten van Java en Madura
voorgoed aangenomen , om geleidelijk in toepassing te worden gebracht, naarmate het uitvaardigen van gewestelijke
heerendienstregelingen vordert. Van de nu sedert 1 Januari
1890 in Kadoe afgeschafte drie categorieën van diensten
werden — zooals gezegd — die sub 2°. in de laatste jaren
reeds niet meer gevorderd'. Om voortaan ook voor de
diensten sub 1°. en 3°. in Kadoe vrijwillige arbeiders te
kunnen bezigen , werd van het door de heerendienstplichtigen aldaar in 1890 op te brengen hoofdgeld beschikbaar gesteld respectievelijk f 25 000 en f 2 4 0 , waarna nog
naar raming een excedent zou overblijven van pi. m.
f 7000, waarvoor geen bepaalde soort heerendiensturbeid
in haar geheel kon worden afgeschaft. Dit benrag zou alsnog ter beschikking worden gesteld van den resident,
o m , waar noodig, in het belang der heerendienstplichtige
bevolking te worden besteed.
De i n d e algemeene heerendienstregeling van 21 December
1885 voorkomende voorschriften omtrent den duur van een
dag arbeid, omtrent hetgeen bij de verdeeling van de
diensten is in acht te nemen, ook wat den maximumafstand van 8 paal betreft, en omtrent het verbod tegen
het vorderen van materialen of andere goedereu , zvfi in
de nieuwe heerendienstregeling voor Kadoe onveranderd
overgenomen. De onderlinge verdeeling der dessataken is
daarbij, als vroeger, aan de dessa's zei ven overgelaten gebleven , behoudens dat eene uitzondering is gemaakt voor
die betreffende het verzamelen van grint. Te dier zake
wordt namelijk elks aandeel voortaan door het bestuur
vastgesteld.
Omtrent de gemeentelijke diensten handhaaft de regeling
voor Kadoe het beginsel dat rechtstreeksche regeling van
over te gaan, indien namelijk de daartoe vereischte uitgaven konden
gevonden worden, hetzij al dan niet met eene geringe verhooging
van het hoofdgeld, door alle tot arbeid bekwame dessa-ingezetenen ,
dus ook de orang menoempang, aan te slaan. Xa eene één- of
tweejai"ige werking van den maatregel zou dan moeten worden
onderzocht of de meerderheid der betrokkenen den nieuwen toestand
n a wensehen te behouden dan wel tot den vorigen toestand terug
te keereu. De Gouverneur-Generaal heelt echter gemeend het denkbccld te moeten laten rusten, met het oog op verschillende daartegen
gerezen bezwaren en vooral ook omdat het onraadzaam moest worden
geacht den geleidelijken gang der heerendienst-onderzoekingen door
tusschentydsche proefnemingen te storen.
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be.stuurswege is uitgesloten , met dien v e n t e n d e evenwel

dut aan het bestuur maatregelen blijven voorbehouden om
bedoelde diensten binnen billijke grensHU te houden of
t e r u g te brengen. Die maatregelen bleken bij het heerendienstonderzoek in genoemd gewest zeer nooilig te zijn.
Sommige categorieën van gemeentediensten toch bidden aldaar <!e billijke grenzen verre overschreden. Vandaar d a l ,

overeenkomstig <le vooretellen van den hoofdinspecteur die
destijds met de leiding van het onderzoek in Kadoe belast
w a s , reeds bij besluiten van 4 en 18 December 1888door
den resident regelingen werden gemaakt om het vorderen
van overtollige dessadiensten tegen te gaan. Het eerstgemelde besluit des residonts houdt regelen in omtrent de
samenstelling van het dessabestuur , de verkiezing en het
ontslag der leden, het aan de dessahoofden toekomend
aantal pantjèns en de uitgestrektheid der ambtsvelden van
de deseabestuurders, terwijl het in de tweede plaats genoemd besluit ecne regeling bevat van de dessapolitiedieusten , waardoor — zouder dat de veiligheid daaronder te
lijden kwam — eene besparing van :{.'100 000 nachtwacht*
diensten per jaar verkregen werd. Om te voorkomen dat
de sentbedoelde regelingen inbreuk zouden maken op verkregen rechten , bepaalt bet bedoelde besluit d a t , waar
eene ovnrwijlde invoering van bet daarbij vastgestelde aan
verkregenene rechten zou tekort doen , de geheele of gedeeltelijke inwerkingtreding blijft uitgesteld tot bij de optreding van een neiuw dessaboofd ').
Bij de uitvaardiging van de tot dusver bespruken eerste
gewestelke heerendienstregeling heeft de Indische Regeering
gemeend zich te moeten onthouden vau voorschriften omtrent de wijze waarop men zich bij het tot uiertoe in
heerendienst verrichte onderhoud en herstel van wegen
voortaan van vrijen arbeid zou hebben te bedienen. Alleen
werd den resident opgedragen zich bij de te treilen regelingen omtrent die werkzaamheden te gedragen naar de
aanwijzingen van den directeur van binnenlandse!] bestuur.
In onderling overleg is nu het stelsel ingevoerd om het
onderhoud der wegen te doen geschieden door middel van
maandkoelies tegen een loon van f 7.50 's maands , onder
opzicht vau maudoors bezoldigd met f 10 's m a a n d s ,
terwijl zooveel mogelijk getracht wordt langzamerhand
die maandkoelies te doen vervangen door inlandsche aann e m e r s , die zich verbinden om tegen een vast maandgeld
ieder een zeker weggedeelte te onderhouden. Het toezicht
op de werkzaamheden blijft voorshands opgedragen aan
de controleurs van het binnenlandsch bestuur, daarin bijgestaan door de iulandsche ambtenaren. Op dien voet kunnen
voor het geheele gewest bekostigd worden 248 maandkoelies
onder 22 mandoors. Verder is bepaald dat de maudoors voor
zooveel doenlijk in het centrum van hun weggedeelte
moeten w o n e n , kunnende dan, waar men bevreesd mocht
zijn voor diefstal van het aan te brengen grint voor de
verharding der wegen , naast hun erf een terrein worden
geschikt gemaakt voor bewaarplaats. De heerendienstplichtige bevolking blijft verplicht éénmaal 'sjaais grint
1e verzamelen , tot eene hoeveelheid voldoende voor het
geheele jaar. Daartoe worden de lieerendieustplichtigen
door de controleurs aangeslagen voor eene bepaalde hoeveelheid en wordt der bevolking bekend gemaakt dat op
1 October van elk jaar die hoeveelheid moet gebracht
zijn op de door het bestuur aan te wijzen verzamelplaatsen
of wel langs de wegen.
Bij een in April opzettelijk ingesteld onderzoek ter zake
bleek deze nieuwe wijze van onderhoud der wegen in de
practijk uitstekend te voldoen Ook waren zoowel de Europeesche als de inlandsche ambtenaren er zeer me Ie iugenomen. Bij navraag in de dessa's werd de overtuiging
verkregen dat geen clandestiene heerendiensten voor bedoelde
wegen werden verricht, en d a t , met uitzondering van de
inzameling en het transport van g r i n t , het onderhoud
geheel in vrijen arbeid plaats vond. Van het systeem van
') De beide besluiten van December 1888 zijn in hun gein '1
afgedrukt in het hier te laadt verschijnende anaadMhlfft „De
Indische Gids'*, aflevering vun April 18'JO, blz. 6'J1 t/m G27.
lil 't VOlig vers'ig (bis. 84) werd ook vermeld dat de residenten
van .Sneraliajia, Madioen ra liagelon tot liet bspwkou van gemeenteljjke diensten waren overgegaan. Daaromtrent zjjn echter
hier te lande geen bijzonderheden vernomen, uitgenomen met betrekking tot Soerabaija. Nadat de resident van dat gewest reeds
in 1883 voor alle afdeelingen, op één na, het aantal voor elke dessa
benoodigde leden van het dessabestuur had vastgesteld, ter voor-
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maandkoelles was m e n , bij wijze van proef, voor sommige
wegen , dia slechts bij uitzondering onderhoud vereischten ,
afgeweken , en voor die wogen werd met daglooners g e w e r k t , alleen wanneer het noodzakelijk was. Inlandsche
aannemers hadden zich nog niet opgedaan; men kon
echter steeds genoeg lieden krijgen die als mandoors,
ninandkoelies of daglooners wilden werken
Omtrent den omvang der dienstpraestatie in 1889 zoo
in Kadoe als in de overige gouvernementsresidentiim zijn
voor elke soort van heerendiensten de gebruikelijke opgaven
bijeengebracht in bijlage O hierachter. Dat overzicht wijst
de volgende totalen a a n , waarbij de cijfers van 1888 ter
vergelijking zijn bijgevoegd.
Aantal gepraesteerde

in 18S8.

dagdiensten:

in 188».

B I J Z O N D E R E IIKEREND I E N S T E N : a)

bezetten van wachthuizen .
bewaken van waterwerken.

7 200 7*5
392 200
.

0 908 980
413 443
7 058 951

ALQEMEENE UEEREND1ENSTEN :

gewoon onderhoud, eerste
aanleg. zware herstelling
of vernieuwing vaugroote
post— en binnenwegen. .
idem van bruggen en duikers, gelegen in de in
heerendienst te onderhouden post- en binnenwegen
idem van dijken , dammen

14 9014*3

1*093 677

39 983

22 726

2 250 512

1 920 680

17 257 938
ten behoeve van op marsch
zijnde troepen, enz. . . .

10 0*3 089

5)
5 231

5 856

Totaal in heerendienst gepraesteerde dagdieusten
terwijl als maximum had
hunnen gevorderd worden

Totaal dagdienstcn alzoo
aan heerendiensten ongebruikt gebleven

2*922 120

2*031 3*8

10*97*630

10*103 897

80 052 510

80 072 5*9

a) In de hooger besproken gewestelijke heerendienstregeling voor
Kadoe is van de onderscheiding in bijzondere en algemeene heerendiensten geen sprake meer.
t) Hiervan voor gewoon onderhoud in 1888 10*08 720 en in 1889
16037 911.
c) Nopens de gemeentelijke diensten worden geen statistische opgaven
ingediend.
Gaat men de gewestelijke opgaven na betreffende den
omvang van den beerendienstplichtigen arbeid gedurende
1889, zooals die vervat zijn in bijlage O , dan blijkt dat in
12 gewesten ruim 1 140 000 dagdiensten minder werden
gepraesteerd dan in 1888 (in Bagelen alléén zelfs 509 752
dagdieusten minder), waartegenover voor de 8 andere gewesten eene toeneming stond met ruim 250 000 dagdiensten.
De vermindering was het gevolg van de uitvoering van tal
van werken in vrijen arbeid, waarvoor anders over heerendienstplichtigen zou zijn beschikt, terwijl ook het onderhoud
der groote post- en binnenwegen, dijken, dammen en waterwerken minder arbeid vorderde. Door opheffing van tal van
wachthuizen word in de residentiën S a m a r a n g , Kadoe,
Madioen en KedLri eene belangrijke besparing van wachtdiensten verkregen.
koming dat meer gezeten landbouwers aan de heerendiensten onttrokken werden daji noodigwas, werd in Mei 1887 door zijn opvolger
zoodanige regeling ook uitgevaardigd voor de afdeeling Djombang.
Te gelijk is toen voor de geheele residentie eene regeling gemaakt
omtrent het aan »|e dessahoofden toekomende aantal pantjèns, en
zijn tevens voor ge melde afdeeling en nog enkele andere gedeelten
van het gewest de dessapolitiedienstcn beperkt geworden. Iledoelde
besluiten van Mei 1887 zijn afgedrukt bU, het in 't vorig verslag
(blz. 84) bedoelde rapport van den controleur 1ste klasse H. E.B.
ScUJIALUACSMf.

Bijlage C.

[«*.
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Hij eene circulaire van 28 November 1889 werd door den

Tweede kamer.
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zamen met f 47 498 , hoofdzakelijk doordien verschillende
categorieën van personen , die volgens de bestaande gebruiken niet heerendienstplichtig waren , tot dusver ten
onrechte in het hoofdgeld waren aangeslagen geweest.
Daarentegen viel in de overige gewesten eene toeneming
van het aantal aangeslagene» op te merken, in 't geheel
ten getale van 16 989, gevende alzoo eene vermeerderin
van opbrengst van f 16 989.
De inning van het hoofdgeld had overal zonder bezwaren
plaats , zooals blijkt uit het kleine bedrag van den achterstand (in 't geheel, in 9 gewesten , niet meerdan f 1129).
Van de/.e som was f 222 reeds geïmi, doch door eenige
dessahoofden verduisterd , terwijl een bedrag van f 186
oninbaar wras, omdat de belastingschuldigen overleden
waren, dan wel vóór de betaling van hunne belasting
hunne dessa's heimelijk hadden verlaten.
Na aftrekking van de 8 pet. collecteloon liet het hoofdgeil over 1889 ruimte om voor uitgaven, voortvloeiende
uit de afschaffing van heerendiensten , aan te wenden een
bedrag van
f 2 471867
De kosten , uit die afschaffing voortvloei»
ende, beliepen echter, met inbegrip van de
traktementen , toelagen enz. van het boven
de formatie in dienst gestelde personeel voor
de heerendienst-onderzoekingen , slechts . .
1 730 160

directeur van binnenlandsch bestuur de aandacht van de
gewestelijke bestuurden gevestigd op e-nige feiten die 1 jij
de heerendiehst-onderzoekingen waren aan het licht gekomen,
en dit.' zoovele bewijzen waren dat nog vaak onnoodigfl
arbeid in heerendienst gevorderd wordt, hetgeen bij vol- j
doende oplettendheid van de ambtenaren zou kunnen worden '
vermeden. Zoo werd gewezen op het doen vegen op vaste
dagen van de wegen buiten de hoofdplaatsen, het vorderen
van fraaie paggers, het te dikwerf en te overvloedig l,egrinten , vooral op wegen waar weinig vervoer per as en
dus weinig slijtage is, op het instandhouden van overtollige wachthuizen, en in het algemeen op het oproepen
voor eenig werk van meer volk of het vorderen van grootere
dagtaken dan noodig is. Aan de residenten werd aanbevolen j
om na te gaan of misbruiken als de geschetste ook in hun
gewest waren te ontdekken , en c. q. daartegen op te treden ,
opdat, in afwachting van de bij de gewestelijke heerendie:.stregelingen aan te brengen verbeteringen, de druk der
heerendienstplichtigheid alvast zoo dragelijk mogelijk worde
gemaakt.
Onwettige vordering van heerendiensten kwam in 1881)
slechts enkels malen aan het licht. Een assistent-welono
in Kediri, die zonder betaling dessalieden voor het verrichten
van huiselijke diensten bezigde, werd te dier zake ontslagen
en vervolgd. In de afdeeling Bangil (residentie Paaoeroean)
kwam aan het licht, dat voor het overbrengen van de bevelen
der wedono's aan hunne assistenten en aan de dessahoofden
dagelijks uit verscheidene dessa's personen als j
uitkwamen, in verband waarmede zij in hunne gemeente
van alle diensten waren vrijgesteld. Aan dit misbruik werd
een einde gemaakt. Verder bleek dat in liet district Tengger
van laatstgemeld gewest de kamitoea'a djaga, onder Bet
voorwendsel van voor dienstbezigheden te moeten uitkomen ,
door hunne hoofden vaak voor het verrichten van huishoudelijke diensten werden gebezigd. Hoewel de klachten,
welke nu en dan tegen dessahoofden werden ingediend

coodat een voordeelig verschil overbleef van f 741 707
Dit excedent werd, evenals in vorige jaren, zooveel
mogelijk aangewend ten behoeve van de heerendienstplichtigen , namelijk tot het doen uitvoeren in daghuur van
openbare werken , waarvoor, volgens de algemeene voorschriften , nog heerendiensten mogen gevorderd worden.
In liet geheel werd voor de uitvoering in daghuur van
werken als de hierbedoelde ten laste van evenvermeld
voordeelig verschil van f 741 707, zoomede ten laste van
den post van f 1500 000 bij art. 118 der begrooting van
1889 toegestaan voor uitgaven in het belang der bevolking ,
door de Indische Hegeering beschikbaar gesteld f 520 876
en f 1 516 389 , of te zamen f 2 037 265 , waarvan (volgens
voorloopige opgaven) werkelijk werd uitgegeven f 1 542 426,
namelijk ten laste van art. 116 der genoemde begreoting
f 456 722, en ten laste van art. 118 f 1085 704. Onder

wegene onwettige vordering van heerendiensten, ofnetwü*

lekeurig vrijstellen dan wel het verzwijgen van heerendienstplichtigen , niet altijd tot klaarheid konden worden gebracht,
werden in 1889 toch verscheidene dorpshoofden , wier schuld
genoegzaam aan liet licht was gekomen, te dier cakege*
straft of ontslagen.

deze laatste som zijn begrepen de traktementen, toelagen,

Bet stellen van plaatsvervangers voor het verrichten van
heerendiensten kwam veel voor, en naar gelang van de
plaats en de soort van diensten werd aan hen betaald:
voor een dagdienst f 0,10 a f 0,40, voor een nachtdienst
f 0,15 a f O.Ö't en, per jaar, voor het overnemen van alle
diensten f 5 a f 40.
In een paar gewesten werd, wegens de slechte tndson>
standigheden waarin de bevolking verkeerde , aan de l.eerendienstplichtigen bij enkele werken eene geldelijke tegemoetkoming verleend. Zoo werd de resident van Tagal
gemachtigd om ge lurende de eerste vier maanden van 1889
aan al degenen die uit de armoedige streken in de dis»
tricten Tandjoeng en Brebea in heerendienst moesten opkomen, eenige betaling toe te leggen en wel van f 0,80
daags voor het verzamelen van grint en het herstellen van
de wegen , van f 0,15 daags voor het gewoon onderhoud
der wegen en van f 0.10 voor eiken nachtdienst Zoo ook j
werd eene som van i 150 O00 ter beschikking gestel 1 van
den resident van Boerabaija tot het betalen van de door
de noodlijdende bevolking in de zoogenaamde Bengawan>
djero of Solo-vallei (afdeelingen Grissee, Lamongan en
Sidaijce) gepraesteerde heerendiensten en lot het doen uitvoeren van zoodanige werken in genoemde streek als door
hem ter tegemoetkoming in den nood der bevolking wenschelijk zou worden geacht.
Omtrent de opbrengst en de aanwending van hut hoofdgeld , dat als equivalent voor afgeschafte heerendiensten
van de heereudienstplichtigen wordt geheven , zijn over
1889 opgaven te vinden in bijlage I' hierachter. Li
overzicht blijkt dat voor 1889 waren aangeslagen 2 686 813
heerendienstplichtigeu , zoodat te hellen viel f 2686813,
tegen f 2 717 322 (verbeterde opgaaf) over 1888. De aanslag
verminderde in de residentiën Cheribon , Bantam, Preanget
Regentschappen, Bagelen en Probolinggu respectievelijk
met f 23 254 , f 17 619 , f 3 084 , f 1 779 en f 1 762 , ofte

enz. van het tijdelijk boven de formatie in dienst gesteld
technisch personeel voor het doen van opnemingen in het
belang van eenige dringend aanbevolen werken voor watev-

toevoer of waterloozing ').

§ 2. BuüenbetUtiugen.
Sumaira'l Westkust. De door den gewestelijken gouverneur in 1881 , ter uitvoering van Indisch Staatsblad 1877
n°. 248, vastgestelde proefregelingen , betredende de van
de bevolking te vorderen beerendiensten . bleven in 1889
nog van kracht, zonder dat zij tot moeilijkbeden aanleiding gaven. Ten gevolge van de registratie der heereudienstplichtigen in de residentie Tapanoli werd de controle
op de vrijgestelden zeer verscherpt en onttrekking' aan
dienstpraestatie moeilijker. Deze maatregel kwam den heerendienstpliehtigen die geregel! uitkwamen zei r ten goede.
Bij het vorderen van algemeene diensten werd zooveel
mogelijk rekening gehouden met de belangen van den eigen

landbouw der bevolking. Overal bleven de gevorderde

diensten beneden het als maximum aangenomen aantal
dagdiecaten per heerendienstplichtige en per jaar. De meerdere of mindere dichtheid van de bevolking en de zeer
uiteenloopende toestanden in de verschillende streken van
dit uitgestrekt gewest maken eene gelijkmatige verdeeling
van de heerendiensten niet mogelijk.
Nopens den iu heerendienst verrichten arbeid ten behoeve
van openbare werken zijn over 1889 de volgende opgaven
ontvangen.

i

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

>) In de taageaaalda bijlage P is, naar het schijnt, met laat*tbedoclde traktementen, enz. geen rekening gehouden. Vandaal
vermoedelijk dat daarin, in stede van f 1 548 420, slechts uitgetrokken is f 1 4'J7 897.
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Aantal dagdiensten gedurende 1^89 gevorderd voor:

Aantal
OXDERDEELEX

tot
hoerenarbeid
dtcst
bekwame pliohtigen.
mannen.

VAX U E T GEWKST.

•)

•)
08 646
169 514
49 810
287 970
287 970

Padangselie Bovenlanden
. . . .
Padangsche Benedenlanden. . . .
Totaal in 1889 .
In 1888 waren de effen .

.
.

.
.

01 575
150 005
33 490
251 070
251 070

gewoon
onderbond
van
bruggen.
290985

gewoon

onderbond
van
wegen.

188069

602902
1214084

131995
561 049
642079

2 110413
2147849

andere
militaire
burgerlijke
landswerken. landswerken.

888481

11806
361 692
42 571
416569
444175

n

80
80
580

TOTAAL.

866 193
1 713 888
507 898
3088111
.! 234 683

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1889
van eiken
dienstpliclitige
gevorderd.
14
10
12
12
12

a
a
I
a
a

15
11
13
13
13

a) De bestaande opgaven (van 1886) behouden.
Benkoelen. De door de bevolking in dit gewest te praesteeren persoonlijke diensten bepalen zich tot het onderhouden en herstellen van wegen en bruggen en , voor
zoover onvermijdelijk noodig, t^t net vervoeren van gouvernementsreizigers en goederen. Voor de laatstbedoelde
diensten genieten de heerendienstplichtigen echter een
transportloon van vijf cents per manen per paal (zie Indisch

Staatsblad 1888 n°. 45). Moeilijkheden bij het vorderen van
de heereudiensten kwamen weinig voor. Door het onstuimige
weder in liet, laatst van 1889 werd veel schade aan wegen
en bruggen toegebracht, waardoor, zooals uit het volgende overzicht blijkt, over het algemeen meer diensten
van de bevolking werden gevorderd dan in 1888.
Aantal dagdiensteu gedurende 1889 g e v o r d e r d :

Beschikbaar
aantal
heerendiensttjlichtigen.

A F D E E L I X G E X.

Benkoelen
Ommelanden van Benkoelen
Lais
Seloema
M a n n a en Pasoemah Oeloe M a n n a .
Kauer
Mokko Mokko
Kroé.

.

.

Totaal in 1889

.

In 1888 waren do cijfers

:: 080
4 326
5 201

3 288
5 840
750
111
080
900
I 817
1 130

33 778
31381

SCO 214
744 OOG

12ii
035
420
390
ICO

Lanipoiif/sche Districten. Omtrent >!e persoonlijke dienste::
in dit gewest valt, na het medegedeelde in vorige verslagen , thans slechts te vermelden dat in die afdeelingen ,
waar een druk verveer van gouvernementsreizigers en goederen bestaat, in overleg met de bevolking eene regeling
werd getroffen , waardoor enkele bepaalde kampongs met
de vervoerdiensten werden belast, tegen vrijstelling van
het onderhoud der wagen, waarvoor de overige kampongs
te zorgen hebben.
Het volgeud staatje geeft een overzicht nopens de in
deze residentie gedurende 1889 gevorderde heerendiensten.
A a u t a l dagdiensten
gedurende 1889 gevorderd:

li

AFDEELIXGEX.

Totaal.
z :

— x '~

Hoofdplaats Telok Betong.
Ommelanden
van Telok
Betong
Sepoetih
Sekampong
Semangka
T o e l a n g Ba w a n g . . . .
Katimbang
Totaal in 1889 . .
I n 1888 waren de cijfers.

109*0

os

C 104 105 940
G520 100 183
1240 C8 410
3 098 52 410
8 521 93 910
2 915 45 758

1340
074
7 40
291
1 918
1 194

107
100
09
52
SS
44

32 409 483 597

C255
0 710

489 852
49C 239

915

11 -:r, 489 529

II U78
280
857
150
701
«28
051

voor het
vervoeren van
gouvernementsreizigers
en goederen.

22 003
I10 4'.'9
73 4GG
144 000
253 120
34C82
118 908
103 110

2
4
3
5
(i

.

voor liet
onderhoud van
wegen
on bruggen.

I2I I3
17 a 18

ïoa n
161 17
17al8
II a 12
15 a 10
15a 10
15a 10

Palembang. Omtrent de heerendiensten in dit gewest
wordt slechts vermeld dat zij in 1889 voor de bevolking

Totaal.

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1889 van
eiken d i e u s t plichtige
gevorderd.

11 k i l

25 351
116 339
74 210
144517
254 100
35 582
120 785
104 252

28 a 29
21 I 22
27 I 28
41 a 4 2
41a 12
28 il 29
19 il 20

14 928

X75 142

25 1 2 0

C 137

750 743

21 a 2 2

over het algemeen weinig drukkend waren en niet belemmerend werkten op hare ontwikkeling. Cijfers nopens het
aantal beerendienstplicbtigen en den van hen gevorderden
arbeid zijn niet ontvangen.
Banka. De persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen
van deze residentie verplicht zijn , kunnen over het algemeen weinig drukkend genoemd worden. In 1889 waren
er van de 12894 tot arbeid bekwame mannen 11098 heerendienstplichtig. Van hen werden in het geheel gevorderd
205235 dagdiensten, als: voor het onderhoud van wegen
96 734, voor het onderhoud van bruggen 15 751, voorliet
vervoeren van gouvernementsreizL-ers en goederen 57 091
en voor het overbrengen van postpakketten 35659. Gemiddeld werden alzoo van eiken heerendienstplichtige 18 si 19
dagdiensten gevorderd. Dit cijfer liep echter voor de verschillende districten nogal uiteen; zoo werden in het
district Koba driemaal meer diensten gepraesteerd dan in
i.e districten Soengeislan en Toboali. Het verschil dat het
eene district met het andere oplevert in bevolkingsdichtheid , in lengte van te onderhouden wegen , zoomede in
omvang van het gouvernementsvervoer, gevoegd bij de
uiteenloopende plaatselijke toestanden , maakt eene gelijkmatige verdeeling van de heerendiensten niet mogelijk.
Billitoii. In dit gewest waren de heerendiensten in 1889
weinig drukkend. Zooveel mogelijk werd bij het vorderen
daarvan rekening gehouden met de belangen van den eigen
landbouw der bevolking. Nalatigheid of onwil in het verrichten van heerendiensten kwam slechts enkele malen
voor. Van de 5933 heerendienstplichtigen werden in 1889
gevorderd 140 674 dagdiensten , waarvan 67 104 voor het
onderhoud van wegen , bruggen en districtsgevangenissen,
en 79 570 voor het overbrengen van brieven en het doen
van wachtdiensten. Gemiddeld werden alzoo van eiken dienstplichtige in het geheele jaar 24 a 25 dagdiensten gevorderd. Op de districtshoofdplaatsen kochten de meergegoeden
de heerendiensten gewoonlijk af.

I». 2,1
Koloniaal verslag van 1890.
Westerafdeelüiy van Borneo, Van <le onder ons rechtstreeksch bestuur staande inboorlingen mogen in dit gewest
geen persoonlijke diensten worden gevorderd dan wanneer
zulks ingeval van algemeene rampen noodig mocht zijn.
De Cbineescbe bevolking in de afdeeling Montrudo, in Ie
onderafdeeling Pamangkat en in het district Seraillis is,
ingevolge de art. 13 en 14 van Indisch Staatsblad 1857
n 0 . 67 , gehouden om in heerendienst de wegen en bruggen
te onderhouden
üok moet zij (betaalde) koeliediensten
verrichten bij het vervoer van gouvernernentsreizigers en
poederen. Drukkend waren deze diensten niet, daar elke
dienstplichtige voor een en ander gemiddeld slechts 8 dagen
per jaar had op te komen ; zij werden dan ook over het
algemeen gewillig verricht.
ID de zelfbesturende landschappen moeten de van de
bevolking gevorderde persoonlijke diensten evenmin bezwarend zijn. Die ten behoeve van de inlaudsche vorsten,
rijksgrooten en mindere hoofden bestaan hoofdzakelijk in
het verleenen van hulp bij werkzaamheden van huishoudelijken aard en bij het bouwen en herstellen van hunne
woningen en vaartuigen, zooinede in het vergezellen van
de vorsten enz. op hunne reizen om dan als koelies en
roeiers dienst te doen. In Sambas worden van de bevolking ook diensten gevorderd voor het onderhoud en de
verbetering der gemeenschapswezen. In enkele landschappen zijn sommige diensten afkuop'uaar, doch afkoop vindt
weinig plaats.
Zuideren Oosterafdeeliwj
van Borneo. Nopens de
persoonlijke diensten in dit gewest vallen geen bijzonderbeden te vermelden. Eene afdeeliugsgewijze opgaaf van
de dienstpraestatie in 1889 volgt hieronder.

Aantal
AFDEELINGEN.

Aantal dienstplichtigen
1889 gemiddeld
dagelijks opgekomen:

dienstin betaalden in onbetaalden
plichtigen. heerendienst. heerendienst.

Bandjermasin en Ommelanden
Jlartapoera
Amoi'iithai
Doesoenlanden
Dajaklanden
Sampit

7 552
•22 274
60 535
7 800
2 561
1 453

io a i l
21 a 22
4 ;'i '>

1 I 2
1

175
134
1078
43 B 44
6 I 7
14

a) Voor het overbrengen van gouvernementsreizigers en goederen. Zooveel doenlijk wordt in het vervoer te water door het huren
van prauwen voorzien.
b) Voor het onderhouden 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.
Celebes en onderhoorigheden. Ten aanzien van de heereudiensten in dit gewest valt slechts mede te deelen dat
zij weinig drukkend waren en door de bevolking over
het algemeen gewillig verricht werden.
In beginsel is besloten om , nadat daartoe bij de begrooting de gelegenheid zal geopend zijn , de inlaudsche
bevolking der cnderafieeling Makasser (hoofdplaats en
buitenwijken) te ontheffen van de persoonlijke diensten,
waartoe zij krachtens Indisch Staatsblad 1868 n°. 19 jegens
het Gouvernement verplicht i s , en om , als gedeeltelijkequivalent , haar te onderwerpen aan eene bij termijnen
te betalen belasting in g e l d , ten bedrage van f 5 'sjaars
per heerendienstplichtige. L'it de opbrengst, geraamd op
f 25 000 , zullen kunnen bestreden worden alle thans op de
bevolking rustende diensten , uitgenomen die voor het
onderhoud der wegen , welke iaatste arbeid dan voortaan
door veroordeelden tot dwangarbeid zal kunnen geschieden.
Wilde men de bevolking zooveel laten opbrengen dat uit
het equivalent ook zouden kunnen bestreden worden de
kosten om de wegen in vrijen arbeid te doen onderhouden,
dan zou door iederen heerendienstplichtige f 7,31 'sjaars
moeten betaald worden , hetgeen echter de krachten van
het minst gegoede deel der inlandsche ingezetenen zou te
boven gaan. Voor de overige gedeelten van het gewest is
eene herziening van de bestaande heerendienstregeling van
1868 in behandeling.

/L>
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Meuado. Omtrent de werking der heerendienstregeling
voor de Miuahassa (Indisch Staatsblad 1881 n°. 193) zijn
geen nieuwe bijzonderheden gemeld.
Voor de in Juli 1889 onder rechtstreeksch Europeesch

bestuur gebrachte Gorontalosche landschappen werd bij
ordonnantie van 30 November 1889 (Indisch Staatsblad
n°. 25(1) eene heerendienstregeling uitgevaardigd , die in
hoofdzaak neerkomt op de bestendiging van de in 1885 ,
op het initiatief van den toenmaligen assistent-resident van
Gorontalo, door de gezamenlijke hoofden, krachtens het
hun destijds nog toekomende recht van zelfbestuur, op
dit stuk aangenomen beginselen. Alleen bevat de ordonn a n t i e , welke met 1 Maart 1890 is in werking getreden,
op het voetspoor van de regeling voor de Minahassa, meer
uitgewerkte bepalingen dan de summiere voorschriften van
1885. De in 1885 ingevoerde gewijzigde regelingen met
betrekking tot de diensten , door de Gorontalosche bevolking aan hare hoofden verschuldigd , vonden reeds hare
bekrachtiging bij de invoering van de nieuwe bestuursorganisatie (verg. vorig verslag blz.83). De bezoldigde hoofden
in Gorontalo hebben , als gevolg van de nieuwe orde van
zaken , in 't geheel geen aanspraak meer op persoonlijke
diensten van de bevolking, en de dorpshoofden slechts op
hoogstens 15 dagdiensten 'sjaars van ieder hunner onderhoorigen , welk maximum echter in sterk bevolkte k a m pongs op verre na niet gevorderd wordt. Deze laatste diensten , zoogenaamde pinontol-diensten , zijn afkoopbaar.
Amboina en Timor. De ontvangen berichten zijn gelijk—
luidend aaa die in vorige verslagen. Slechts is thans aan
te teekenen dat met 1 Januari 1890 , door de indienststelling van vast bezoldigde postloopers, in eerstgemeld
gewest een einde is gemaakt aan het onwettig gebruik
om het overbrengen van dienstbrieven van de eene negorij
naar de andere in negorijdienst te doen geschieden.
III. LANDELIJKE INKOMSTEN.

§ 1. Java en Madura.
Landrente.
Met de in 't vorig verslag (blz. 87) bedoelde methode van onderzoek ten behoeve van eene te
ontwerpen nieuwe landrente-regeling is in Juni 1889 i n d e
afdeeling Tjiandjoer der Preanger Regentschappen een
aanvang gemaakt. De werkzaamheden , die sedert met
kracht werden voortgezet, zijn tweeledig van aard en
bestaan in het verzamelen van gegevens omtrent de uitgestrektheid der verschillende soorten van bouwgrond , en
het constateeren van de gemiddelde productie dier gronden,
gepaard aan het instellen van de noodige onderzoekingen
omtrent den oeconomischen toestand der dessa's en harer
onderdeelen , ten einde te kunnen beoordeelen welk percentage aan belasting van de gronden geheven kan worden,
zonder den landbouwer te zwaar te drukken of hinderpalen
in den weg te stellen aai< de ontwikkeling van den landbouw.
De metingen werden verricht door een gedeelte van het
personeel van het kadaster , bestaande uit vier Europeesche
ambtenaren en een dertigtal inlandsche mantri's. Reeds
sedert de opheffing in 1879 van de statistieke opneming
van Java en ü a d u r a is door een groot gedeelte van het
personeel van het kadaster getracht gegevens te verzamelen voor den aanslag der landrente, doch met weinig
succes , daar de werkzaamheden , die in hoofdzaak berekend waren op het in 't leven roepen van een eigendomskadaster, slechts zeer langzaam vorderden en bovendien, door
de technische eischeu aan opmeting en kaarteering gesteld,
gegevens deden verkrijgen die, hoe juist op zich zelf, niet
in zoodanigen vorm waren vervat als de met den aanslag
der landrente belaste ambtenaren behoefden. Aan dat bezwaar moest dus bij de proefneming in de eerste plaats
tegemoet worden gekomen, hetgeen geschiedde door de
leiding der beide onderdeelen van de onderzoekingen ten
dienste der belastingregeling aan een en denzelfden persoon
op te dragen. De tijdelijk aan den directeur van binnenlandsch bestuur toegevoegde inspecteur F . A. LIEFRINCK
was daarmede belast en zooveel mogelijk op het terrein
der werkzaamheden in de Preanger Regentschappen aanwezig. Reeds dadelijk werden nieuwe voorschriften voor de
landrente-metingeu ontworpen en , voor zoover de proefneming betreft, in de plaats gesteld van de normaal-voorschriften , m. a. w. van de in 1879 vastgestelde (in 1883
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en 1884 gewijzigde ofaangevulde) voorschriften betreffende dezer belasting voor te stellen tot loodanig bedrag alt iy
de details der kadastrale metingen in de binnenlanden I in het belang der bevolking wenschelijk achtten, en aan
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°.3431, 3881 en4141). hunne voorstellen steeds door 'Ie Begeering gevolg I- _r<-De andere werkzaamheden , waarvan boven sprake wa.s, geven. Terwijl alle landrenteplicbtige gronden in 1887
volgden de metingen op den voet en werden verricht door nog voor f20158447 waren aangeslagen, bedroeg de
den genoemden inspecteur en de hem toegevoegde contro* aanslag over 1889 slechts f 16748483. De aangehaalde
leurs bij het binnenlandsch bestuur. Op liet terrein werd ordonnantie v;n 19 Februari 1890 betreft achter alleen de
door hen , met de dessakaart in de band , nagegaan of de voor vast aangeslagen velden; voor deze bedroeg de aancultuurtoestand der verschillende bouwgronden door de slag in 1887 f 19 891770 en in 1889 f 16 515 368, eene
opnieters goed was opgebracht, en of de andere voorschriften vermindering derhalve van f 3 370 408 of bijna 17 pet. ').
goed waren opgevolgd , waarbij tegelijk de blokken, waarin
Uit het volgende overzicht, nader gespecificeerd in
de bouwgronden waren verdeeld, werden geklassificeerd bijlage 0 bierachter, kan blijken op hoeveel lager de
volgens sommige factoren die bij de berekening van de be- aanslag voor 1889, in vergelijking met 1888, te staan
lasting invloed moeten uitoefenen. Vervolgens werden van kwam , en hoe de vrijstellingen en afschrijvingen in beide
alle dessa's naar een vast model inonographieën, speciaal ten jaren verschilden.
aanzien van ban bouwgronden, vervaardigd, waarin tevens
1888
1889.
(verbeterde opgaven).
alle gegevens werden verzameld die kunnen bijdragen tot
Aanslag
der
voor
vast
aangeslagen
de beoordeeling van den oecononiischen toestand der dessa's
erven, enz
f 17554 110.tiC t' 10 515 308,80
eu van den druk der grondbelasting in verschillende streken. gronden,
Aanslag der wisselvallige (niet geTer constateering van de productiviteit der velden werden regeld beplante) velden
25" 902.84*
231114,22
proefsneden in zoo groot mogelijk aantal genomen, w.;artoe
Totaal van den aanslag (onzuiver). 1' 17 81-2 073,50* t' 10 740 483,02
de ambtenaren van het binnenlandse!) bestuur, in wier
Af: vrijstellingen en af'selirijvingen
904 088.58
1 037 380,07»
ressorten de proefvelden gelegen waren, hunne medewerking
'Xe betten bedrag
f 10 907 384.92'» f 15 709 102.94*
verleenden.
Door de aangeslagenen vóór het
Daar in den voor de proefneming gekozen kring de einde des jaars afbetaald
8)16 805 792.72 i) 15 058 022,40»
metingen en de kaarteering, evenals het overig deel der
Derhalve nog te innen bij het einde
werkzaamheden . gerekend werden binnen het jaar te zullen des jaars
f
101592.20* t'
50 480.48
kunnen afloopen, en de door het kadasterpersoneel daarbij
a) Hiervan f 12 177,385 niet verantwoord door dessahoofden.
toegepaste werkwijze, waarbij toch ook de kadastrale eisenen
b)
,.
5 917,01' ..
,,
niet uit het oog werden verloren, proefondervindelijk geHet
overzicht
doet
zien
dat
de bevolking, die reeds in
bleken waren de voorkeur te verdienen boven de oude
voorschriften, zijn onder dagteekening van 18Junijl.door 1888 (volgens verbeterde opgaven) meteene mindere heffing
de Indische Regeering de noodige beschikkingen genomen ad f 2 017 787 gebaat was geworden, in 1889 weder
(zie Indisch Staatsblad 1890 n". 130, zoomede de Javaache f 1 198 282 minder aan landrente had op te brengen,
s
Courant van 1 Juli jl.) om, in het belang eener krachtige waarvan f1065 590 doordien in alle gewesten, op één :.a ) ,
de
aanslag
was
verlaagd.
en
f
132
692
doordien
in
de
voortzetting van bet werk, al het opJava voorde metingen in
i
de binnenlanden beschikbare personeel van het kadaster in de meeste gewesten , slechts zeven uitgezonderd ), de vrijresidentie Preanger Regentschappen samen te trekken. stellingen of afschrijvingen het bedrag van 1888 overtroffen.
De achterstand bij het einde van 1889 bedroeg f 50 480,
Bedoeld personeel, ten getale van 5 landmeten en 15
adjunct-landmeters (met 139 hoofd- en mindere mantri's), of ongeveer de helft van den achterstand in 1888. De
is n u . in vier opnemingssecties verdeeld (standplaatsen ^oeka- grootste achterstand kwam voor in Banjoemas. doch beboemi, Tjiandjoer, Bandong en Garoet), belast met het op- droeg niet meer dan 3 pet.
De inning en administratie der landrente door dede."Hmaken van een land rente-kadaster volgens de bij de
besproken proefnemingen reeds gevolgde voorschriften, hoofden bleef aanleiding geven tot knoeierijen en vexatiën.
welke bij gouvernementsbesluit voor zooveel noodig zijn Wel is waar bedroeg de som , die in 1889 door hen ten
goedgekeurd, met intrekking van de booger aange- nadeele van bet Gouvernement verduisterd werd , slechts
haalde voorschriften van 1879, 1883 en 1884 Nu bij f5917, dus aanzienlijk minder dan in de twee' vooraf*
de nieuwe regeling (waarover zie nader afd. V van dit gegane jaren , doch vele hoofden van gewestelijk bestuur
hoofdstuk) het streven op den voorgrond staat om de maken er melding van , dat dessahoofden voortgingen zich
kadastrale metingen in de binnenlanden in de eerste plaats bij de inning der landrente te verrijken ten koste van de
van practisch nut te doen sgn voor de landrente-regeling, bevolking, Bij voortduring wordt er naar gestreefd in dien
en daarbij de samenwerking der ambtenaren van bet kadaster toestand verbetering te brengen, waarbij men echter
met die van bet binnenlandsch bestuur onmisbaar is, meestal afstuit op de volgzaamheid der dessalieden te_
bakenen de nieuwe voorschriften die samenwerking beter over hunne hoofden, en de moeilijkheid aan de controle
af, en is, in verband daarmede, aan den met de land* verbonden door de weinige bekendheid van dessahoofden
rente-regeling belasten inspecteur veel bemoeienis met het en bevolking met lezen en schrijven.
Over maatregelen om in Bantam en de Prcar.ger Regent*
hierbedoelde kadasterwerk toegekend. De lei ling van de
metingen, voor zooveel het technisch gedeelte betreft, is, schappen aan de dessahoofden in sommige ressorten de
gelegenheid te geven om meer in de nabijheid van hunne
onder het toezicht van den chef van het kadaster , i
dragen aan den tijdelijk als chef der proefmetingen ge- woonplaatsen de door hen geïnde belastingen te kunnen
fongeerd hebben I n bewaarder der 3de klasse van het kada.— afdragen, zie men blz. 07 biervóór.
ter, wien de personeele titel van ingenieur ode klasse is
toegekend.
') Voor elk gewest afzonderlijk liep dit percentage zeer uiteen.
Afgescheiden van de proef in de Preanger Regentschappen Zoo was in 1889 de oimiivcrc aanslag der voor vast SIIUlflllTII
in Krawang, ('heribon, Pasocroean en Kediri slechts t u was men in één onderdistrict van de residentie Tagal reeds gronden
schen de 2 a 8 p e t minder dan in 1887: in Pekalongen en Bageleo
in Mei 1888 begonnen met een ander stelsel van lan lrente- daarentegen bedroeg de vermindering respectievelijk ruim 28 en ruim
onderzoekingen, namelijk volgens de methode VAN DER 37 pet. In negen gewesiBH IflssOMC) dit percentage at' htSSfasa
ruim 10 en bijna 19 p e t , en in de val' overige gouvernenients
KKMI' (zie vorig verslag blz. 87), doch deze proef werd
in .September 1889 gestaakt, op grond van de bezwaren reMdentiëii , met namen Sainarang, Bantam, Jladioeu, Tagal eu
die aan bedoel Ie methode verbonden bleken en waaruit Kadoe , tusschen de 22 en 29 p e t
:
voorloopig hare practische onuitvoerbaarheid moest worden
) Alleen in de residentie Batavia, waar de landrente enkel op
het domein Bloeboer w e r k t , was namelijk de Sfflllllg een weinig
afgeleid.
dan voor 1888, en in de residentiën Krawang,
Door de ordonnantie van 19 Februari 1890 (Indisch (f301) hoogcr
en Kediri was slechts aanleiding tot eene onbeduidende
Staatsblad n°. 53) is, overeenkomstig het dezerzijds aan- Soerabaija
verlaging (te zamen tot een bedrag van f G425).
bevolen denkbeeld (zie vorig verslag blz. 88), aan de be3
) De omstandigheid dat in sommige gewesten de vrijstellingen
volking het behoud van den voor 1889 vastgestelden aanslag
of afschrijvingen niet zoo aanzienlijk behoefden te zijn als in 1888
der landrente ook gedurende de jaren 1890 t/m 1893 verze- was oorzaak dat in Japara en Soerabaija in 1889 respectievelijk
kerd. Die aanslag is zeer matig, daar aan de hoofden van f 15 382 en f 25 086 nwr dan in 1888 aan landrente moest worden
gewestelijk bestuur gedurende twee jaren achtereen de opgebracht In al de andere gewesten daarentegen was mi» Itr verschulgelegenheid is gegeven om vermindering van den aanslag digd dan toen, en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 1 2 3 8 750.
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JielasHn'i (IJJ de vischvijvc-s

Het bij liet departement

VHII l.iimi'iiliiiulscli beituur in nadere behandeling genomen

ontwerp eetier ordonnantie tot regeling ven deze belasting,
van welk ontwerp in 't vorig verslag sprak*' was , maakt

thans nog bij de Indische negeering een punt van over
weging uit. In drie van de elf gewesten , waar deze belasting wordt geheven , en de aanslag , in afwachting van
liet tot stand komen van de voorgestelde regeling, nog
altijd volgens de plaatselijke gebruiken geschiedt, was
in het laatst verloepen jaar het belastingcijfer gelijk aan
of iets hooger dan dat van 1888 , terwijl in de acht overige
de belasting verminderde, hoofdzakelijk ten gevolge van
daling der vischprijzen en van schrale productie der vijvers.
Een en ander kan uit onderstaand vijfjarig overzicht
blijken
1885.

Gewesten.

Bantam . .
Krawang f) .
Tagal . . .
Samarang. .
Japara. . .
Rembang. .
Soerabaya
.
Pasocroean .
Probolinggo.
Bezoeki . .
Maciura . .
Totaal.

.

f

1886.

1887.

1888.

1889.

2 615 f
2 507 f
2 406 f
2 453
2466 f
12 320
14 547
10 623
15 571
14 620
280
255
202
261
320
1615
2 217
2 206
2 192
2 192
47 508
47 731
43 359
47 9 4 6
45169
3 765
4 203
4 166
4 546
4 356
200 320
200 992
189 620
204 108
204 426
27 916
25 824
27 662
26 731
24 881
7 045
6 098
7 702
7 324
7 447
8 974
8 710
8 813
8 792
8 756
11413
11 662
11065
7 974
11640

f 315 797 f 325 561 f 331 548 f 329 088 f 309 178

o) Onder de voor Krawang opgegeven bedragen is begrepen de
huurschat van de aan liet Gouvernement toebehoorendc vischvuvers,
die elk jaar aan de meestbiedenden worden verhuurd.
Vogelnest- en andere grotten ; vindplaatsen van schildpadeiereu. Omtrent de in 1889 ter sprake gebrachte v r a a g ,
of landsmiddelen, waaraan geeu belastingheffing ten grondslag l i g t , uit krachte van algemeeue verordeningen verpacht , dan wel bij privaatrechtelijke overeenkomst verhuurd
behooren te worden, werd de Gouverneur-Generaal met
het gevoelen van de Rcgeerir.g hier te lande in kennis
gesteld. Bij de afsluiting van dit gedeelte van het verslag
was de zaak in Indië nog in nadere overweging.
Aan het voornemen om , in afwachting van de in deze
t e nemen beslissing, de grotten in de reridantiBn Djokjokarta , Soerakarta en Kediri, waarvan de buurtermijnen
met 31 .luii 18*9 kwamen te verstrijken, voorloopig niet
op nieuw ie verhuren , maar die termijnen voor de nog
overblijvende maanden van bet jaar te verlengen, kon alleen
voor zoover Kediri betreft uitvoering worden gegeven.
Üe huurder van de grotten in de twee eerstgenoemde gewesten werd namelijk tot zoodanige verlenging niet geregen
bevonden; zij werden alstoen op de bestaande voorwaarden
(zie vorig verslag hls. >-H), doch slechts voor het t i j ! vak
van 1 Augustus t/m 31 December 18*9. bij onderhandsche
akte aan een ander verhuurd, insgelijks tegen f 72o 'smaands.
Zoowel deze huur als die betreffende de grotten in Kediri,
waarvan de huursom slechts f 250 'sjaars bedraagt , zijn
sedert bij onderhandsche akte nog voor 1890 verlengd.
Voor de grotten ii; Samarang en Japara, de eenigen die
telken jare aan de bevolking worden verhuurd . werd in
1889 respectievelijk f 22,33 en f 51 (f 24.(51 en f 43 minder
dan in 1888) bedongen. Overigens zijn nog vogelnestgrotten
door het Gouvernement v e r h u u r d : tot uit. 1896 in de ge-

§ 2. Bnitenbizitlnh/,

Vogelne&tgrolten. ')e vogelnestgrotten in de afdeeling
Kiië der residentie B n k o e l e n /.ijn voor de jaren 1885 t/m
1894, en die in de overige afdeelingen van dat gewest
voor de jaren I8N9 t/m 1893 verhuurd , tegen respectievelijk f 2600 en f 1440 'sjaars. BIders in de buiteubelittlogen worden van gouveruementswege geen vogelnestgrotten verhuurd en evenmin verpacht.
Landelijke inkomsten en verhuur van vischvijvers in het
gouvernement Celebes en onderhoorigheden.
Het volgend

staatje geeft een overzicht van de opbrengst dezer bronnen
van inkomst in de laatste drie jaren. ZoOBlS reeds in ' t vorig
verslag (blz. 186 noot </) is gezegd , zullen sommige van
de onderstaande heffingen komen te vervallen , zoodra onder
de inlanders in de gouvernementsafdeelingen van dit gewest
eene hoofdelijke belasting wordt ingevoerd, waartoe reeds
in beginsel besloten is.
Aard der inkomst.

1887.

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

1888.

1889.

der p a d i - v e l - U) *
f 217447,34* ' f 2 2 6 270,48» f) f 13
Vertiening der suikerriet"
1796.14
1 479,80
1 228,00
Vertiening der zoutpannen
680,75
* 1 2 7 1 . 5 0 i\
191,00
8
917,65
9 427.25
Tenant-heffing f ) . . . .
5 550,90
Knttiebelasting in de bcrgregentschappen der Noorderdistricten (zie Indisch
Staatsblad 1873 n». 19) .
5 889,00
5 430,00
5 283,00
KoffielH-lastinir in eenige
Vertiening

n

beiashefcaa der OeaterBamboe-levering....
Verhuur van vischvjjvers te
Tello
Totaal.

.

.

1 500,00
* 37,00

1 500,00
42,50

1 500,00
43,75

960,00

960,0o

960,00

f 2 3 7 233,88* f 246 384,53*

f

152 619.21

a) De vertiening wordt geheven naar de geschatte geldswaarde
van den oogst.
b) De met een * gemerkte sommen berusten op verbeterde opgaven.
c) De mindere opbrengst was, behalve aan deoautaacUgheiddat
de waarde dei p idi in 1889 m bfaa alle afdtelingen op f 5 per
100 bossen minder werd berekend dan in 1888, nog hieraan toe te
schrijven dat veel gewas teloor ging tengevolge van ongunstig
wier tjjdens het rjjpen van de padi.
</) la de omlerafdeeling Tello Tarangloë (Maknsser) werd in 1889
Reen zout aangemaakt.
e) Aandeel van het Gouvernement in de opbrengst der aan inlanders in gebruik afgestane gouverneinents-padivelden.
/') Zie noot <.
Cijns uit oiiderhooriijheden der rttiientie Mcnadn. Door
de landschappet: op de Sangi-eilanden was in 1889 voor
'teerst cijns verschuldigd tot de belangrijk verhoogde bedragen , waarvan sprake is op blz. 17 hiervoor. Hoeveel
voor elk dier landschappen en voor die op de noordkust
van Celebes het verschuldigde bedroeg en boeveel daarop
in 18is9 afbetaald werd, kan blijken uit het volgende staatje.
Achterstand over
IS88 en vroeger.
LANDSCHAPPEN.

Xog ver- Afbeschuldigd op taald
la
1 Jan. 1889.
1889.

westen Bageton en Preanger Regentschappen tegen respectievelijk f 37100 en f 2 187 's jaars, eo tot uit. 1890 in
f10 405
Madioen en Banjoemaa tegen respectievelijk f 1027 en >"oord-j BolangMongondo
BolangOeki . . .
500
kust
j
f 973,43 'sjanrs, zoome.!e tanige mestgrotton in laatstee»
Bnttaoaaa

noemde residentie tegen f 262,63 'sjaars Het totaal der
bedoelde huursominen voor de grotten in de negen genoemde gewesten beliep derhalve voor 1889 f 50 563's jaars.
Voor de aan particulieren in pacht afgestane grotten was
door de pachters over 1889 verschuldigd izie vorig verslagbijlage LL) f 192528
Het recht tot het inzamelen van schildpndeieren op een
gedeelte van het strand der residentie 1'reanger Regentschappen i s , zooals reeds in het vorig verslag is medegideell , voor de jaren 1889 , 1890 en 1891 verhuurd voor
f 1585 'sjaars.

H.

Ma i Bolang Itam .
Ce....
lebes. I Kaidiiiang
Bwool

„
.,
..

f

TagiifKiniliiiig

. .

eilau- \ Taboekan
. ..
den. / Maueanitoe
Kanuhar
Taroena
Totaa!

„

versohul-

4000 f
230
n
n

•liiril.

4000
250
250
4G5

m

iüO

•i

400

I Siauw
Sangi-i

Over 1889:

**
180

..

120

C500
1350
4350
2050
G50
2100

Xog
versclmldigd
op
afbe1 Jan.
taald.
1890.

f 4000 f
405
400
520H
1350'
3400'
MM
2100

C405
500
250
400
1300
950
650

f11205! f 4530 f 22 703' f 18 965 f10 453
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LndrenU {paijeg)i*Boelde%gen D/embrana (Balt). Over t o t s t a lid (zie
eens iti IiidU ontworpen verordening tot definitieve regeling
van de sawabbelnsting in < U; hier genoemde gedeelten n a
Bali heeft een overleg met de Regeering hier te lande plaats
gebad< Mei de beginselen van hel ontwerp i- dezerzijds
üKWESTl'\
ingestemd, maar ten aanxien van sommige bepalingen
worden oog nadere Inlichtingen tegemoetgesien alvorens
J:NZ.
de Koninklijke machtiging tot vaststelling van de ordonnantie kan worden ingeroepen. De sawabuelastiug rust in
Boeleleng en Djembrana op een elgenaardigen grondslag,
w e l k e niet t o e l a a t voor eenzelfle s t r e e k tegelijk m e t de
Sawaha ook a n d e r e soorten van velden in b e s c h o u w i n g t e
n e m e n bij h e t v a s t s t e l l e n van d e d a a r v a n t e hellen b e -

lasting. Daar het wenachehjk wurJtgeacbt denselfden grond*
slag van belastingheffing ook in bet vervolg voor de sawahs
t e b e h o u d e n , is de r e g e l i n g der b e l a s t i n g o p de t e g a ) v e l d e n en t u i n e n a a n eene afzonderlijke v e r o r d e n i n g voorb e h o u d e n , w a a r v o o r een o n t w e r p in India* in b e b a n d e »
l i n g Ï3.
H e t v o l g e n d e stantj» levert een overzicht van den a a n s l a g
d e r s a w a h b e l a s t i n g o v e r de j a r e n 1 8 8 7 , 1888 en 1 8 8 9 , en
van hetgeen d a a r v a n w e g e n s m i s g e w a s en liet o n b e p l a n t
blijven van velden m o e s t w o r d e n a f g e s c h r e v e n .

Djembrana.

Boeleleng.
JAREN.

Timbangs
[V, piUol;
rijst.

I\'l>engs
it'liineesche
duiten).

Timbangs
-\t pikol)
padi.

Kepengs
(Chineesche
duiten).

Bedrag van den onzuiveren aanslag, a)
1887.
1888.
1889.

50 854
50 903
57 081

1 BM 803
1 9(10 508
1913 553

13 322
14 210
17 159

7 047
23 025
1 235

Afschrijving wegens misgewas eu liet onbeplant blijven van velden.
1887 .
1888.
1889.

0 681
7 532

«)

55 300
41 MO
*]

350
1 858
518

a) Zonder aftrekking van de uit de landrente te doene betalingen
wegens bezoldiging van de mindere hooiden en beambten en wegens
kosten van de groote jaarlijksche offerfeesten (zie Indisch Staatsblad
1882 n". 123, sub E , 2°).
{) Nog niet op te geven.
H o e v e e l t e r z a k e v a n den a a n s l a g in 's l a n d s k a s vloeide,
is voor Boeleleng n o g alleen over 1887 en 1888 b e k e n d ,
b e d r a g e n d e respectievelijk f 57 3 0 6 , 1 0 " en f 5 9 9 5 0 , 1 0 ;
voor D j e m b r a n a was h e t cijfer in 1887 f G 1 9 2 , 4 2 , in 1888
f 9 3 5 1 , 3 0 en in 1889 f 14 645,25.

IV.

A.0BABI8CHB

LANOBLSOBMBBDBM
«HOND.

§ 1. Java

en

AFSTAM)

VAN

Madura.

1

et volgende stai Ijej.
1

i i-ektbeid sawahs (in bouw-B)
M
buiten de conversie gebleven D

Dessa's.

E

gecoie
verteerd.

t ] i bestemd voor
m
als reeds
ambtsvelden
individueel
bezeten. blijvend. tijdelijk.

Aanta
den

78

TAUAL.

Distr. Balapoelang.
afd. B t l D H . . .

Tegal
Koeboe

n

niet opgegeven.

5

Id.

Karangasem

54

80

13

45

Klosoh

28

niet opgegeven.

7

41

8

id.

3

v

17

10

id.

5

M

30

id

M

25

BAGKI.I:N.

Distr. S o k a . al'.l
Karangnnjar. . .
Id.

id

Karangmaugoelor

Id.

id

Pakoeran

O n d e r meer a n d e r e re lenen die de b e v o l k i n g v a n conversie t e r u g h o u d e n w o r d t vrij a l g e m e e n o p g e g e v e n d a t
zij van bet individueel Lezit d u c h t d a t de b o u w g r o n d e n
t e veel in h a n d e n van t e n i g e w e i n i g e g e g o e d e n z u l l e n
g e r a k e n , en d a a r d o o r de v e r p l i c h t e d i e n s t e n o p een t e
g e r i n g aantal personen zullen komen te rusten
N o p e n s de d e s s a ' s in S o e r a b a r j a , w a a r in 1888 tot de
h i e r b e d o e l d e w i j z i g i n g in den v o r m v a n h e t g r o n d b e z i t
w a s o v e r g e g a a n ' ) . w o r d t b e r i c h t d a t de b e v o l k i n g blijkb a a r n o g g e e n duidelijk b e g r i p had van den n i e u w e n toes t a n d , d a a r zij o. a. de g e w o o n t e w e n s c h t e t e b e s t e n d i g e n
om a a n d e dessa t e doen vervallen de g r o n d e n van h e n
die zich aan misdrijf b a d d e n s c h u l d i g g e m a a k t , of de
g r o n d e n die w e g e n s overlijden van de bezitters o p de erfg e n a m e n w a r e n o v e r g e g a a n , i n g e v a l deze niet g e n e g e n
waren om de op het grondbezit rustende verplichtingen na
t e k o m e n . Uit Madioen is in a l g e i n e e u e n zin . e m e l d d a t
in d e d e s s a ' s , w a a r m e n t o t h e t individueel b e z i t w a s overgegaan , de nieuwe toestand g u n s t i g werkte.
In t w e e dessa's v a n de afdeelir.g P o n o r o g o (residentie
Madioen) en in vijf dessa's van de residentie R e m b a n g w e r d
h e t c o m m u n a a l bezit m e t vaste a a n d e e l e n in de p l a a t s g e steld v a n de periodieke v e r d e e l i n g d e r b o u w g r o n d e n .
Vervanging
van erfelijk
individueel bcit door
agrarischen
eigendom. I n zes g e w e s t e n werden in 1889 a a n v r a g e n om
a g r a r i s c h e n e i g e n d o m a a n h a n g i g g e m a a k t , en wel t e n
g e t a l e van 1 2 7 , betreffende c.rca 3 7 8 b o u w s , g e e n van
w e l k e a a n d r a g e n bij h e t einde d e s j a a r s n o g w a s u i t g e wezeu. Van de in 1888 of vroeger a a n h a n g i g g e m a a k t e
a a n v r a g e n , volgens v e r b e t e r d e o p g a v e n in t o t a a l b e d r a g e n d e 1779 en b e t r e k k i n g h e b b e n d e t o t r u i m 13 975 b o u w s ,
w a r e n er bij h e t e i n d e v a n 1889 g e h e e l t o e g e w e z e n 9 5 8 ,
ten d e e l e t o e g e w e z e u 8 , g e h e e l afgewezen 4 6 8 , i n g e t r o k k e n
of vervallen 3 2 2 , en n o g in b e h a n d e l i n g 23 ( 5 van 1886 ,
7 v a n 1887 e n 11 v a n 1888). Bij v e r g e l i j k i n g van deze
o p g a v e n m e t d i e betreffende uit. 1888 blijkt d a t in 1889
g e h e e l of g e d e e l t e l i j k w e r d e n t o e g e w e z e n 6 1 « a n v r a g e n
( b e t r e t i e n d e r u i m 194 b o u w s ) , g e h e e l a f g e w e z e n 15 (betreffende r u i m 8 2 b o u w s ) , en d a t in d a t j a a r k w a m e n t e
v e r v a l l e n 3 a a n v r a g e n (voor bijna 5 b o u w s ) .

Conversie
tan coinmunaal
in erfelijk
individueel
tuit,
In 1889 k w a m in vijf dessa's de v e r d e e l i n g v a n d e c o m m o n a a l bezeten b o u w v e l d e n in erfelijk i n d i v i d u e e l bezit

Uit b e t v o l g e n d e s t a a t j e , d a t een v o l l e d i g o v e r z i c h t
g e e l t van alle t o t d u s v e r i n g e k o m e n a a n v r a g e n , k a n blijk e n d a t bij h e t einde van 1889 a g r a r i s c h e i g e n d o m w a s
t o e g e w e z e n in 1 5 g e w e s t e n voor eene t o t a l e u i t g e s t r e k t h e i d
v a n 4 2 0 8 b o u w s , verdeeld over 9 6 5 a a n v r a g e n .

>) De opmeting van de verdeelde gronden door het kadaster
kwam in den aanvang van 1890 gereed, en aan de bijhouding der
van die gronden opgemaakte verzamelkaarten was begonnen. Een

rapport omtrent deze proef (zie vorig verslag blz. 89,90) is tot
dusver niet ontvangen.
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Gedurende bal tijdvak 1872 t/m isu'.i werd hel ooderataand aantal aanvragen om agTariacben
eigendom [betrekking bobbende op da daarneveui vernielde uitgestrektheid:

Op

31

December
1880

afgedaan of Ingetrokken.

aanhangig genaakt

Vervallen

(i B W BSTBN.

1872 t/m 1888.

Getal

1880.

l'itge.

Getal
aan\ ra-

bouws).

ï.'itge.
itraktlieid (in
bouws;.

Bantam

i
i

0

II
II

Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Probolinggo
Bezoeki
Banjoenias
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri

I
1
73

0 «3
128 M

7
85

177'.' 13 975M*

377«J

I MWl U M I * * «)0M

56

0>°7

betreft de s u b c bedoelde

Getal
aauvra-

gan.

l'itgestreku
h e i d (in
bouws).

a)

317
8KJ30O
7C5«i
7441
75^7
107'*»
f)3J«

5
5

o« na
35I3"
3'«>
2501M

n<«

oö *»

M

BO
si

n
5

1
*

113'»s

63

1 HU»

i BB***

f] l «
l) 103

1 5781=7
450»7

3
1
BB
13
2"

4 2 0 8 ' = /) 470

5 S80*»i

322

roeden van '

Wo

3 0 7 o»
I 891<= 8

7:1

0=64
128 =5

II

39«=

J4'8»
4:9:
1144
1=57
31
5
I 187^7

BB**

339=l«
49193

i;7'3
3 979'w

r,7i;:co

150

bouw.

werd

toegewezen.

aanvraag.

X a d e r is g e m e l d d a t t o t d u s v e r m e t b e t r e k k i n g t o t M a d i o e n
Hieronder 4 aanvragen

g)

H i e r o n d e r ook de 4 aanvragen

A)

Hieronder 3 aanvragen

i]

H i e r o n d e r ook d e 3 a a n v r a g e n bedoeld in de v o o r g a a n d e

k)

Hieronder

/)

H i e r o n d e r ook de 8 gedeeltelijk afgewezen

die slechts gedeeltelijk

werden

b e d o e l d in d e v o o r g a a n d e

die slechts gedeeltelijk w e r d e n

die slechts gedeeltelijk

1 a a n v r a a g en e e n e u i t g e s t r e k t h e i d

van 5;;s

500

b o u w s te w e i n i g w a s O p g a g

ven.

toegewezen.
noot.

toegewezen.
noot.

w a r e n t o e g e w e z e n . en d a a r o m

en gedeeltelijk

o o k zijn m e d e g e r e k e u d

onder de afgewezen

t o e g e w e z e n a a n v r a g e n b e d o e l d in d e v o o r g a a n d e

Twee toewijzingen bleven in 1889 om de volgende redenen
buiten gevolg. Ken in Madioen i:i agrarischen eigendom
toegewezen stuk grond kon namelijk niet worden ingeschreven omdat de overgelegde meetbrief van ou<len datum
was en zoo onduidelijk dat de l i g g i n g e n begrenzing van
het perceel onmogelijk korden worden bepaald , terwijl
in Bezoeki de verkrijger van de inschrijving at/.ag , toen
hem alsnog werd bekend gemaakt dat hij ter sake van

den ograrixhen eigendom , evenals vroeger. onderworpen
bledf a a n de v e r p l i c h t i n g o m h e e r e n - e n g e m e e n t e lieosten
t e p r a e a t e e r e n en d a t hij den g r o n d O'k niet a - n niet—
inlanders mocht vervreemnen.
Van v e r h u u r v a n in a g r a r i s c h e n e i g e n d o m bezeten n o n I

Ï885
1880
1887
1888
1889

1

BI
39

'.147'"

Ditgestrekth e i d (in
bouws).
•]

personen.

t)

JAREN.

I I l=="
|Ï»HI
|731;

v a n b o u w s zijn v i e r k a n t e R i j n l u i i d s c h e

/)

8 aanvragen

•1

Getal
aanvragen.

4109
J3T3

lli«

'I

w e r d e n i n g e d i e n d d o o r 27

strektlieiil (in
bouws).

0 72

171 tl
4;, 193

28"°

Ditga.

Getal
aanvrnfl-CU.

ftU

0 | 0155

Itfl

ligoM
25=

door

intrekking als

Afgewezen.

I BW
7'

10

II

(j:iii2u
2 0591»!

H i e r o n d e r één a a n v r a a g die slechts gedeeltelijk
Deze afwijzing

•]

108
B0ffai
177
570«"
I*
73
207='9
3
Dl
1
5
1G3 2 8 9 8 « 5
4GH ?)2 894=*>
302
1 470"i=

I

73 a a n v r a g e n

•)

aan— beid (in
tragen. bouwaj

2:I IH: '

l()
|M
I 4 I H i)

D e m e t kleine cijfers a a n g e d u i d e o u d e r d e e l e n
Deze

gsa.

Ditge.

Gclal

M i »
I058>*i
180' | | | 9 « *
||SM
al
202=='J
108]
57l=l9
178!
4400
18]
807=19
73,
31
3
I
1C3; I B B * * *
4
4 8 9 3 005™ / J 3 I 5
1 5 2 0 1 0 5 2 212
343

219
174

Totaal

Uitgestrektln'i'l [in
llollW.s).

annvia-

.)

•)

Erawang
Preauger Begentfobappen

e/ezen.

zamen.

anderszins.

atrektaan* beid
In

vra-

Te

n o g in

behandeling
gebleven
aanvragen.

zijn

aanvragen.

noot.

over 1889 g e e n g e v a l l e n g e r a p p o r t e e r d , e v e n m u i a l s

van het vestigeu van hypotheek op dergelijke gronden.
De resident van Kediri meldt dat de agrarische, eigenaars
hunne eigendomsbewijzen plegen Ie verpanden tegen zulke
hooge renten , dat de opbrengst van de gronden nagenoeg
geheel voor den eigenaar verloren gaat.
Verhuur va* grond door inlander* aan nirt-inlauders. Zoo
als uit het volirenda vijfjarig overzicht ia af'te leiden,
namen ook in 1889 de hiarbedoetde verhuringen weder eene
grootere vlocht, doch werd van O.en waarborg der registratie
(zonder welke registratie dergelijke verhuringen niet rechtsgeldig zijn) op nieuw in mindere mate. gebruikgemaakt.

V a n de in de v o o r g a a n d e k o l o m m e n
U i t g e s t r e k t h e i d (in b o u w s ) ,
V e r d e r e o p g a v e n t e n a a n z i e n v a n d e bij
yregistreerdc
bedoelde gronden w a s de onderstaande
gehuurd:
overeenkomsten gehuurde gronden.
u i t g e s t r e k t h e i d (in b o u w s ) b e s t e m d
voor de teelt van
sitikrrïiet.
bij i n o n Aantal
delinge
Aantal
A r an d e b i j g e r e Gehuurd
gewesof b i j
gistreerde overeenbij
m
o
n
d
o
t
e
a
w
a
a
r
A
a
n
t
a
l
huurders.
bij ge- s c h r i t Gehuurd
k o m s t e n iu l i n u r
l i n g e o f bij
ovaraaa* g e r e g i s registelijke
Xe
bij g e genomen grondei, waa
schriftek
o
m
s
t
e
n
t
r
e
e
n
l
e
treerde
nietregta- l i j k e m e t het navolgend aantal
T e zamen.
ter re
overovereen- g e r e g i s - zamen.
treerde
bouws in:
geregisgistratie eenkomnde
komsten
treerde
overeenEurotreerde
werden
sten.
oosterovereenkomsteu.
jieanen.
.
aangeovereenmgen. communaal individueel
komsten.
bo<len.
komsten.
bezit.
bezit.
a)
24 748
9503
25 099
13 804
8 227

33
35
37
51
00

752
BB*
100
210
728

58 500
45 172
02 205
(15 074
08 955

8081
5384
7040
0494
0101

31 182

39
BB
39
45
58

BB B H
32 315
39 494
52 214

a)

D e cijfers in deze k o l o m k u n n e n s l e c h t s a l s m i n i m a w o r d e n

I)

P e r c e n t s g e w i j z e v e r h o u d i n g t o t h e t t o t a a l in k o l o m 4 v e r m e l d .

203
270
355
988
375

= 07.1 pet. b
= 80,3 ,.
= 03.2 .,
= 70.7 ..
= 84.0 .,

12
13
13
14
12

17 048
5190
17 235
5108
2024

42
110
01
75
193

115
97
00
45
44

7507
4809
7024
0247
0194

17 241
4034
IS 075
7017
2033

b e s c h o u w d , d a a r het b e s t u u r de h i e r b e d o e l d e v e r h u r i n g e n niet altijd te w e t e n k o m t .

14. 2.)
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Ko.oniaal verslag vau 1890.
Voor elk gewest afzonderlijk waren de verhuringen van

188!l al* volgt:
SÊSSS^^
Aantal b o u w s
o[) a n d e r e
Aantal bouws
waze
gebuurd
gehuurd b(j
(voor z o o v e r
g e n g f a t n e r i deze v e r h u r i n g e n l>y
contract.
bet b e s t u u r
bekend
werden).

G E W E 8 T E N.

Preanger Bcgcntifhippen.
Cberibon
Tagal
Pekalongan
Sainarang
Japara
Reuibang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madura

I
590
218
1346
570
n
1 757
916
11
1 748
3
85
n
977
5

8 227

T o t a a l als h i e r v ó ó r .

Ie urnen.

80
4 319
7 317
4 314
86
7 873
846
15 344
4 850
3 943
1376
1000
166
342
2 760
6 095
17

80
4 909
7 535
4 314
1432
8 443
846
17101
5 766
3 955
3124
1003
251
342
3 737
6100
17

60 728

68 955

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Omtrent de aanhangig gemankte v r a a g , of het den
; erfelijk individueelen bezitter van grond dient verboden
te blijven zijn bezit voor langer dan vijf jaren te verhuren ,
j zijn in de tweede helft vau 1889 alsnog gehoord de op
i Java, bestaande vereenigingen van suikerfabrikanten, terwijl
i in J u n i jl, de directeur van biinieiilandsch bestuur omtrent
! het al of niet raadzame van de handhaving van dit verj U(J,i z , j n <revoelen neeft doen kennen. Het advies van de
Indische Hegeering kan dus Spoedig worden tegemoet
gezien.
In 't vorig verslag (blz. 92) was ook sprake van het
denkbeeld om eene nadere regeling te maken ten aanzien
van de heffing van zegel van de akten bevattende overeenkomsten tot verhuring van gronden door inlanders aan
I uiet-inlanders. Dit punt is mede nog aan de orde. Door
| het OpperbettUUr is echter beslist (Januari 1890) dat de
; in 't vorig verslag bedoelde uitlegging van de zegelordon1 nantie (circulaire van 11 J u l i 1888) inmiddels gehandhaafd
I dient te blijven. Hij de mededeeling van deze beslissing
' zijn aan de overwegiug der Indische Hegeering tevens
j eenige beschouwingen onderworpen over veranderingen in
| de wijze waarop bedoelde huurovereenkomsten plegen tot
stand te komen en geregistreerd te worden, ter voorkoming
| van dwaugoefeniog van de zijde der hoofden en ter verj zekering van eene behoorlijke behartiging vau de belangen
der verhuurders.
Slechts een klein deel van de in 1889 door de bevolking
! aan ondernemers verhuurde gronden waren voor andere
j doeleinden dan voor de suikercultuur bestemd , zooals het
volgende overzicht nader kan doen zien.

Uitgestrektheid (in bouws) der voor andere doeleinden dan voor de suikercultuur van de bevolking g e h u u r d e gronden.

Bij geregistreerde overeenkomsten
gehuurd:
Jaren.

voor de teelt v a n :

pad:
alleen.

andere
wassen.

padi
alleen.

bouwen.

padi en
tweede
gewas-en.

andere
ge-

Te

t i n g van

oprichpadi

f?ebouwen.

voor de

alleen.

Te

padi en
andere ting van
tweede
gegegewassen.
bouwen.

10 007

495

258

1 782

35

2 570

003

579

18 000

81

4119

1 847

402

2 439

29

4 777

1892

723

0 171

110

8 896

17 771

18 059

1 740

398

2018

89

4 851

1 932

443

20 389

146

22 910

7 251

7 370

1805

829

8 908

54

11 716

1914

851

10 222

99

19 0S0

1 987

I 060

3 801

M

8514

3 190

1 490

5 788

106

10 580

321

1880

45

261

3 732

1S87

186

15

1S88

40

22

"

ting van

voor de teelt v a n :

voor de
oprich-

In 't geheel waren alzoo van de niet voor
de suikercultuur g e h u u r d e gronden
bestemd:

20

108

57

Te

ge-

1885

188!»

voor de teelt v a n :

voor de
oprich-

padi en
tweede
gewassen.

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

10 218

3 139

1 490

55

19 237

Op het bedrag van de bedongen huurprijzen waren soort, j gegaan voor den tijd van één oogst. Uitzondering hierop
geaardheid en ligging der {{ronden , zoomede de middelen maakten onder andere de gronden bestemd voor de oprichtot irrigatie, uit den aard der zaak van overweg^nden t i n g van gebouwen , eu die in Bezoeki voor de teelt van
invloed. Voor g r o n d e n , bestemd om niet suikerriet te wor« tabak gehuurd.
Uit Remi a n g wordt gemeld dat klachten over het niet
den beplant, liepen, naar gelang van deze omstandigheden , de huurprijzen in 1889 uiteen als volgt: in Che- nakomen van huurovereenkomsten herhaaldelijk mondeling
ribon van i 12,50 tot f 4 0 , m Tagal van f 20 tot f 4 5 , werden voorgebracht. De in dat gewest gesloten contracten
hadden meermalen alleen het verkrijgen van voorschot
in Pekalongan van f 15 tot f 6 0 , in Samarnng van
f 30 tot f HÖ , in .lapara van f 12 tot f 7 0 , in ttanibang oj) het gewas ten doel. Zooveel mogelijk werd dit tegenVRII f 10 tot f 35 , in Soerabaija van f 10,25 tot f 50 , i gegaan. In Cberibon werden door een suikerfabrikant 40
in Pasoeroean van f 30 tot f 0 0 , in Probolinggo van f 25 verhuurden , die hunne contracten niet waren nagekomen ,
voor den landraad getrokken , die hen veroordeelde tot
tot f 4 5 , in Banjoemas van f 25 tot f 4 5 , in Hagelen van
f 25 tot f 4 0 , in Madioen van f 5 tot f 4 3 , in Kediri van terugbetaling van de reeds genoten huurpenningen. Kllers
f 10 tot f 30 , terwijl in Kadoe, als eenige huurprijs vo >r konden soortgelijke geschillen in der minne worden bijgelegd.
de bedoelde gronden , f 40 per buuw werd besteed.
Voor gronden bestemd voor de teelt \ a n tabak werd in
Ontginning door inlanders van moesten {niet tot de dessa's
Bezoeki in den regel f 5 per bouw betaald, met bepaling dat
iiet door den verhuurder te telen product aan den huurder bchoorenden) grond. Hij voortduring nog komt de eigenzou moeten worden geleverd tegen een vooraf bedongen machtige ontginning van staatsciotnein onder den inlander
veel voor, ten gevolge van de weinige medewerking der
prijs. In Probolinggo werd tot f 10 per bouw betaald.
Gronden die men huurde voor de teelt vau padi werden dessahooflen in het toezicht op de naleving der ontgin*
betaald met f 30 (Tagal) a f 50 (Soerabaija) per bouw. De nings-ordonnantie (Indisch Staatsblad 1874 n°. 79). In 1889
huursom door indigo-ondernemen besteed beliep f 40 per kwamen volgens de politieregisters 3598 overtredingen van
dien aard aan het licht, tegen 3248 in 1888 en 2962 in
bouw.
Verreweg de meeste huurovereenkomsten werden aan- 1887.

Bijlage C.
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Hieronder laat men eene gewestelijke opgaaf volgen
van de in 1889 farleeurh) vergunningen tot ontginning,

Tweede Kamer.
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waaronder slechts 8 die elk 5 bouws of meer (tot 10 bouws)
betroffen.

OemiSdehT"
betrof dus
elke verTotttl
gunning (per
persoon)
districtshoofden
a8siutent-residenten
residenten
onderstaande
uitgestrektheid (in
gezamen
gezamen- der pergezamen
der bij de bouws vanSOO
aan onder- lijk voorde aan onder- lijk voorde aan onder lijk voorde sonen
die vergunningen vierkante
volgende
volgende
volgende
staand
ontginbedoelde
staand
staand
Rijnlandsene
uitgeuitgemtgeningsver- uitgestrekt
roeden):
aantal
strektheid
aantal
aantal
stiektheid gunningen
strektheid
heden
(in
personen (in bouws). personen. (in bouws). personen. (in bouws) verkregen. bouws). a)
a)
a)
Bouw». Roeden.
a)
Vergunningen aan inlanders tot ontginning van domeingrond,
in 1889 verleend — naar gelang van de grootte of de begrenzing,
enz. der aangevraagde terreinen — door:

OKWE3TEN.

Bantam
Krawang
Preanger Regentschappen . . .
Cheribon
T«al
Pekalongan
Humarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bi'zoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madura

2 050
204
6711
2 416
971
221
1057
3 624
364
364
522
Cl
210
2 331
1421
259
1 577
3 334
127

1 692
293
4 408
1 619
687
159
744
6 864
302
279
345
101
233
4 538
753
209
1 920
2 323
174

ii

120
90
10
9
108

60
109
17
3
38
24

191

15G
n
86
255
24

11

11

70
264
31

2 463
11

31
I 083
342
25
156
562
1 144
145
1 075
387

1 424

io

24
569
819

398
330
84
171
584
1 104
212
1 132
287
n
18
C74
881

11

2 050
204
9 294
2 506
1 012
1 313
1 507
3 654
520
1 117
1 666
276
1 549
2 749
1 421
283
2 152
4 153
130

1 692
293
5 892
1 728
724
560
1 112
6 972
473
1 019
1 449
399
1 620
4 849
753
227
2 606
3 204
180

413
218
317
345
358
214
369
454
455
456
435
223
23
382
265
401
105
386
192

Totalen

.

27 824

27 649

907

784

8 825

7 319

37 556

35 752

476

In 1888 waren de totalen

.

29 383

19 046

1064

1 275

9 621

9 022

40 068

29 343

366

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

De in Bantam verleende vergunningen waren voornamelijk het gevolg van door het tjestuur bevorderde verhuizingen uit het zuiden der afdeeling Tjiringin naar den
omtrek der Peper-baai (verg. bijlage B , blz. I , van het
verslag van 1888, zoomede het verslag van 1889 blz. 145).
Van de in de Preanger Regentschappen ter ontginning
aangevraagde gronden was een groot deel bestemd om met
koffie te worden beplant. Zij die de gronden voor dat doel
wenschten te bestemmen , kregen ontheffing van de voorwaarde (welker naleving trouwens over 't algemeen te
wenschen overliet) dat, bij hellend terrein, de beplanting
of bebouwing terrasgewijze moet geschieden. Waar de in
ontginning verkregen gronden door den inlander voor
zijn eigen landbouw bestemd werden , kwam het meermalen voor dat aanvankelijk tot terrasseering werd overgegaan , doch dat door verwaarloozing de eenmaal aangelegde terrassen spoedig weder teloor gingen. Alvorens
eene wijziging op dit punt van da ontginnings-ordonnautie
in overweging te nemen , acht de Indische Regeering het
noodig door een deskundige te doen nagaan welk practisch
nut het aanleggen van terrassen voor den landbouw oplevert , met welk onderzoek de in de Preanger Regentschappen geplaatste houtvester is belast geworden.
Van de vóór 1889 verleende vergunningen vervielen er
in dat jaar 1821, betrekking hebbende op 1347 bouws
grond. De redenen hiervan waren in enkele gevallen vertrek
of overlijden van den aanvrager , doch meestal het niet
in ontginning brengen van den grond binnen den gestelden
termijn , of het op andere wijze niet voldoen aan de gestelde voorwaarden; terwijl in Pasoeroean door 4 aanvragers het verzoek werd gedaan om de verlangde gronden
te mogen teruggeven , daar deze ongeschikt bleken voor
de teelt van koffie, waarvoor zij waren aangevraagd.

jaar werden afgestaan. Bovendien werden in 1889 nog
afgestaan 77 pereeelen , waarop reeds in vorige jaren erfpachtsrechten waren toegezegd, terwijl 1 perceel, dat
reeds eenmaal uitgegeven, doch ten name van het Gouvernement terug ontvangen was , en 2 pereeelen , waarvan
de toewijzing, door het onbenut laten voorbijgaan van
den inschrijvingstermijn, als vervallen moest worden beschouwd, op nieuw werden afgestaan zonder voorafgaande toezegging. Te zamen met het bij inschrijving
aangeboden perceel Soember Remis C , waarvan in het vorig
verslag (blz. 96) melding is gemaakt, werden dus in 1889
afgestaan 102 pereeelen ') (tegen 42 in 1888 en 54 in 1887).
Ook het getal ingeschreven, dus door de aanvragers
aanvaarde, pereeelen was grooter dan in 1887 en 1888.
In die jaren werden achtereenvolgens 69 en 36 pereeelen ,
gezamenlijk groot respectievelijk 19 414 en 6 513 bouws,
afgestaan, en in 1889 74 pereeelen. Hieronder waren er
55, te zamen groot 16 613 bouws, waarop het erfpachtsrecht werd toegezegd voor den vollen termijn van 75 jaren ,
en 19, te zameu groot 1152 bouws, die slechts voor zoolang werden afgestaan als het erfpachtsrecht nog duurde
op de gronden der ondernemingen tot uitbreiding waarvan
zij bestemd waren (verg. bijlage R hierachter). Van de
bedoelde 74 pereeelen waren er 59 in- en 15 vóór 1889
afgestaan. Een der pereeelen (in Kediri) werd ten name
van een Chinees ingeschreven. Ten opzichte van 3 der
aanvaarde pereeelen werd bij de uitgifte de voorwaarde
gesteld dat er geen koffie op geteeld mocht worden 3) ;
ten opzichte van 17 andere werd bedongen dat, zoo noodig ,
door den erfpachter over zijn perceel een weg voor het
publiek verkeer zal moeten worden aangelegd. Overigens
werden geene voorwaarden van bijzonderen aard opgelegd.
De canon voor de in 1889 aanvaarde 74 pereeelen liep van
f 0,50 tot f 3 per bouw 'sjaars, uitgenomen het hooger
Uitgifte tan grond in erfpacht. Gedurende 1889 werden , bedoelde uitLesteede perceel Soember Remis C , dat door den
op aanvrage van gegadigden, in erfpacht toegezegd 105 hoogsten inschrijver werd aanvaard tegen de geboden erfpereeelen (tegen 78 in 1888 en 56 in 1887) , waarvan 21 , pachtsom van f 15,33 'sjaars per bouw. Voor 2 pereeelen
na indiening van de vereiscbte stukken, nog m hetzelfde bedroeg de canon f 0,50 , voor 1 f 0,75 , voor 12 f 1, voor
i) Hierbij niet gerekend de 3 pereeelen van het land Kalinjamat
(Japara), welke 6y het in 't vorig verslag. blz. 97, besproken
Indisch besluit dd. 22 April 1889 n°. 22 in erfpacht werden afgeataan tot regeling van den onzekeren rechtstoestand van gemeld land.

Handelingender

Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

!
) Voor twee der vroeger uitgegeven pereeelen, met namen
Pangparan en Pangharepan , beiden inde Preanger Regentschappen ,
het eene aanvaard in 1884 en het andere in 1887, werd in 1889
dit verbod opgeheven.
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Overzicht Tan de op 31 December 1880 in erfpacht bezeten gronden (uitgenomen die
welke oorspronkelijk in huur zijn afgestaan geweest).

Aanvaard in
1H73 t/m 1888.

GEWE8TKN.

Aanvaard in
1883 t/m 1888.

Aantal
Aantal
Aantal
perperbouws. a)
ceelen.
ceelen.

Bantam
Krawaug
Preanger Regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarung
Japara
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri

S
135
3
3
38
42
4
10
72
13
19
2
S
20
22
8*

2 472
211
32 331
808
727
C2C3
6 623
1 409
3 131
29 060
4 103
8 314
700
553
3 743
6717
28 880

3
2
132
6
1
7
9
6
11
83
19
29

Totalen

479

136 045

416

o)

Totalen over
de jaren
1873 t/m 1888.

Aanvaard in
1889.

Aanvaard in de
opgegeven
17 jaren te zamen

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
perperperbouws. a)
bouws. o)
bouws.
a)
- "' ceelen.
ceelen.
ceelen

Aantal
bouW8

625
12
250
4
19 695 *) 267
695
9
127 c)
4
1 448
45
615 d) 51
699
10
2 362 e) 21
31 658 / ) 155
7 077 9) 32
9 482
48
2
11
10
1 327
22
587
1 482 k) 32
23 064 «) 171

M

5
2
10
91

101 193

3 097
461
52 026
1 503
854
7711
7 238
2 108
5 493
60 718
11 180
17 796
700
1 880
4 330
8 199
51944

/', 895 £)237238

5
14
3

1 357
4 923
299

1
36

1
9 596

12
5
275
10
4
45
14
13
21
160
46
50
2
10
22
33
207

74

17765

969

10
998
40
53
488

3 097
471
53 024
1 543
854
7711
7 291
2 596
5 493
62 075
16 103
18 095
700
1 880
4 330
8 200

255 003

61 540

De uitgestrektheid van elk perceel is tot volle bouws afgerond.

h) Blijkens de noot op blz. 217/218 van 't vorig verslag waren op uit. 1888 in de Preanger Regentschappen niet 2 8 5 , zooals op blz. 95 van d a t
verslag vermeld werd. maar (ten gevolge van later gebleken splitsing van een in 1882 uitgegeven perceel in drie perceelen) 287 perceelcn i n g e schreven, hetgeen in de uitgestrektheid, ad 57 126 bouws, geen verandering bracht. Gedurende 1889 werden echter door het Gouvernement
teruggenomen 19 perceelen, te zamen groot 4 758 bouws, terwijl de uitgestrektheid noar verminderde met 487 bouws door het terugnemen van
gedeelten van perceelen. Terwijl dus in mindering komen 19 perceelen en 5 245 bouws. werden daarentegen 3 perceelen (Argosan I en I I en
Soekatinggi), welke te boek stonden voor respectievelijk 106, 51 en 74 (of te zamen 231) bouws, ten gevolge van hermeting;, ingeschreven als 2
perceelen, ter uitgestrektheid van respectievelijk 294 en 82 (of te zamen 376) bouws. derhalve uit dezen hoofde eene vermindering met 1 perceel,
doch eene vermeerdering met 145 bouws. Dit een en ander tot verklaring van het verschil met de opgaven in 't vorig verslag (blz. 95).
e)

Verminderd, wegens terugneming van gronden, met 1 perceel en 204 bouws.

d)

Verminderd, om reden als voren, met 1 perceel en 187 bouws.

«) Tot dusver was verzuimd melding te maken van het in 1884 ingeschreven perceel Tambakmerang of Mendiro. groot 358 bouws (verg. vorig
verslag blz. 217,218. noot). Vandaar dat de cijfers thans hooger zijn dan verleden jaar.
/ ) Verminderd, wegens terugneming van gronden, met 1 perceel en 91 bouws. Daarentegen was tot dusver te weinig gerekend 1 perceelen
71 bouws, zijnde het in 1886 ingeschreven perceel SoemberGesing (verg. vorig verslag blz. 217/218, noot).
g) Verminderd, wegens terugneming van gronden, met 1 perceel en 491 bouws, en bovendien met 349 bouws, uitmakende teruggenomen g e deelten van perceelen.
h)

Verminderd, wegens terugneming van gronden, met 2 perceelen en 735 bouws.

»') Verminderd met 154 bouws, uitmakende een op verzoek van belanghebbenden teruggenomen perceelsgedeelte, zoomede met 2 perceelen. te
zamen groot 906 bouws. waarvan het Gouvernement kooper werd toen zij. wegens gerechtelijke invordering van pachtpcnnin>jen. executoriaal
werden verkocht. Overigens is op te merken dat. in navolging van vroeger, het perceel Soembermangis reeds voor de werkelijke grootte van 175
bouws is medegeteld (Indisch besluit dd. 11 Januari 1884 u°. 8), ofschoon het nog altijo voor 168 bouws te boek staat, daar de belanghebbenden
tot dusver verzuimden het overeenkomstig de nieuwe uitgestrektheid te doen inschrijven.
i) In elk der hierbedoelde jaren werd het volgend aantal perceelen ingeschreven (na aftrekking van die, welke sedert door het Gouverncment zijn teruggenomen).
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

Aantal perceelen.
1
17
40
42
40
50
54
64

Transporteeren 308

Aantal bouws.
350
6 070
11726
10189
10 073
11 846
15 965
16 667
82 886

Ter zake van diegenen der in de voorafgaande tabel
vermelde perceelen die na 1883 zijn aanvaard , was in 1889
nog geen canon verschuldigd; voor de in 1883 of vroeger
aanvaarde perceelen was aan erfpachtsom in 1889 op te brengen f714 487,29', waarop vóór het einde de-i jaars was afuetaald f 215 995,67. (De canon voor de in erfpacht gecon') Op 1 Januari 1890 bleef dus aan canon over 1889 in 't geheel
n o g verschuldigd, zoowel voor de als w o e s t e gronden uitgegeven
perceelen a l s voor de in erfpacht geconverteerde huurperceelen,
f 63:1086,00*. Blijkens het vorig verslag (blz. 86) w a s aan canon
over 1 8 8 8 , voor beide categorieën van erfpachtsgronden te zamen ,
op te brengen g e w e e s t f 779 220,63» en w a s daarvan op uit. 1888
n o g verschuldigd gebleven f 666 710,40». Van deze laatste som w a s
op u i t 1889 niet meer in te vorderen dan f 64 0 2 8 , en van den ach-

Aantal perceelen.
Per transport 308
1881
80
1882
91
1883
77
1884
75
1885
98
1886
61
1887
69
1888
36
Totalen

895

Aantal bouws
82 886
24 469
28 690
23 012
16 734
24 991
10 529
19414
6513
237 238

verteerde , gewezen huurgronden , ad f 179 034,49, U hierbij
niet medegerekend. Daarop werd vóór het einde des jaars
afbetaald f 44 440,11.) ')
Omtrent liet denkbeeld om , in den geest van het dnaromtrent voor de buitenbezittingen bepaalde, ook voor de
onder Java en .Madura ressorteerende eilanden , zoo die in
hun geheel in erfpacht mochten worden gewenscht, de
terstand aan canon over 1887 en vroeger (op uit. 1888 bedragen
hebbende f 8 4 216,38») nog f 6 4 6 4 3 , 7 9 » , namelijk over 1884 f 3 5 9 5 , 7 2 ,
o v e r 1885 f 1 6 9 6 4 , 3 0 , over 1886 1 2 0 0 6 6 , 3 3 5 en over 1887 f 24017,44.
D e achterstand aan hoofdgeld voor de op de erfpachlsgronden gevestigde arbeiders (met 1 Januari 1888 afgeschaft) daalde in 1889
van f 2522,33* tot f 1540 (over de jaren 1883 t ni 1887 achtereen
v o l g e n s f 2 0 0 , f 3 5 , f 3 3 0 , f 340 e n t 635).
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20 f 1,50, Toor 17 f 2, voor 2 f2,10, voor 3 f2,23, voor
15 f 2,50 en voor 1 f 3 .
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 erfpachtsovereenkoinsten waren gesloten voordat de Regeering er toe overging om in 't nlgemeen een lageren c»non te eischen , heeft de Indische
Regeering in 't laatst van J u l i jl. haar gevoelen doen
kennen. Hare voorstellen maken nu hier te hinde een punt
van overweging uit.
AJgeweztn werden in 1889 109 aanvragen (sommige
voor meer dan één perceel), waaronder 6 van Chineezen ,
1 van een Arabier en 1 van eene inlandsche vrouw. Verscheidene aanvragen hadden betrekking op reeds vroeger
geweigerde perceelen of op perceelen welke reeds aan
anderen waren toegezegd. In bijlage S hierachter zijn al
die aanvragen , met de redenen van afwijzing , afzonderlijk
vermeld. De meeste afwijzingen betroffen gronden die niet
konden worden uitgegeven omdat zij beschikbaar moesten
blijven voor de koffiecultuur, hetzij de verplichte , hetzij
de vrijwillige van de bevolking. Het Indisch besluit van
2') Februari 1889 n°. 19 , handelende over uitgifte in erfpacht van gronden gelegen in voor de gouvernementskoöiecultuur gereserveerde streken (verg. vorig verslag
blz. 9 4 ) , lokte vooral in Pasoeroean tal van aanvragen
voor zoodanige gronden uit. Overigens waren het klimatnlogische belangen , dan wel die van de bevolking of van
den l a n d e , welke eene inwilliging der aanvragen in den
weg stonden.
Van de in 1889 of vroeger hetzij nog alleen toegezegde,
hetzij reeds definitief afgestane maar nog niet aanvaarde ,
perceelen waren er hij het einde van 1889 nog 194 waarop
de aanvragers rechten konden doen gelden. (Met betrekking tot 10 perceelen kwam in 1889 de toezegging in erfpacht te vervallen, omdat in negen gevallen de aanvragers
op d;it recht geen prijs meer stelden , en in één geval
omdat de aanvrager overleden was en niemand zijne aanspraken had overgenomen. Van deze toezeggingen dateerden
8 van 1886 en 2 van 1888.)
Bedoelde 194 perceelen waren die iu het volgende staatje
bedoeld.

[Nederl. (Oost-) Indië.)

Hoe dezti toezeggingen of definitieve toewijzingen over
verschillen,: • j.ue.n waren ver Veld , kan uit liet volgende
overzicht blijken.
Toagasssjd naar nog
niet

afgestaan.

Al'gestaa n maar nog
niet : lanvaanl.

JAREN.
Aantal
perceelen.
1881
1882
1883
1884

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1886
1887
1888
1889

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Aantal
bouw».

Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.

2
1
6
14
13
2
5
13
84

a) 400
150
2 260
5 405
5 100
140
1 550
2 885
20 227

1

10

3
1
1
2
40

305
71
144
342
11021 •

140

a)44 177

54

11 953

Totaal als hier-

a) Van één perceel is de uitgestrektheid niet opgegeven.
Tal van aanvragen om gronden in erfpacht, voornamelijk
in de residentiën Preanger Regentschappen , Bezoeki, Pasoeroean en Kediri, waren bij bet einde des jaars nog in
behandeling. In December jl. besloot de Indisc!.e Regeering
om , ter bespoediging van het werk in Paaoeroean en in
Kediri , waar de aanvragen nog steeds hieven toenemen ,
twee controleur* (of adspirunt-controleurs,) tijdelijk werkzaam te stellen die zich uitsluitend met tle plaatselijke

onderzoekingen. voor de afdoening der aanvragen véreiselit, zon lei' hebben bezig te. honden.
Gedurende 1889 keerden aan het Gouvernement terug
(ongerekend tle terugneming van twee in erfpacht geoonverteerde huui perceelen , waarvan melding wordt gemaakt
in de volgende rubriek,) 27 perceelen, in 't geheel groot
ongeveer 7372 bouws. Daaronder waren 2 perceelen (tezamen
groot 906 bouws) d i e , wegens gerechtelijke invordering van

verachuldigdepachtD*:)iiiingen,executoriaal wer len verkocht,
Toegezegd maar nog
niet afgestaan, a)

Afgestaan maar nog
niet aanvaard.

GEWESTEN.
Aantal
perceelen,
Bantam . . . .
Preanger Regentschappen . . .
Tagal
Pekalongan . . .
Samarang. . . .
Japara
Rembang. . . .
Soerabajja . . .
Pasoeroean . . .
Probolinggo. . .
Bezoeki . . . .
Bagelen . . . .
Kadoe
Madioen . . . .
Kediri

Aantal
bonws. b)

1
41

50
9 374

3
3
3

1030
180
195

400
"l
3
640
12
6 080
5 610
8
11
6 430
5
123
1 niet opgegeven.
4
186
44
13 869
140

d) 44 177

Aantal
Aantal
perceelen. bouws. 4)
1
11

36
1405

c) 3

1157

9
1
5

1829
209
2 374

n
24

4 943

54

11953

a) Waar in de aanvraag als geschatte grootte van het perceel
tweeërlei uitgestrektheid was genoemd of de opgegeven grootte
verschilde met de taxatie der commissie van onderzoek, is het
kleinste cijfer in rekening gebracht.
I>) Voor elk perceel is de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.
') Deze 3 perceelen maakten deel uit van het land Kalinjainat
(zie noot 1 op de vorige blz.).
) Van één perceel (dat in Kadoe) is de uitgestrektheid niet
opgegeven.

en waarvan her Gouvernement kooper werd. De terugneming
van de overige perceelen had*plaats op verzoek van de betrokken erfpachters . hetzij omdat zij onvermoge;.d waren om de
gronden behoorlijk te exploiteeren , dan wel omdat deze
voor geregelde cultuur ongeachikl waren gebleken. Voor
de meeste van deze perceelen was nocr geen canon verschuldigd. Bovendien werden , mede op verzoek der erf-

pachters , nog door het G mvernement teruggenomen eenige
gedeelten van perceelen , meerendeels omdat de gron len
(in 't irehee! p . m. VOO bouws) voor bebouwing ongeschikt
waren gebleken. Hierdoor werden een vijftal perceelen tot
eene kleinere uitgestrektheid teruggebracht. Afzonderlijk
worden al die geheel of i^o leeltelük teruggenomen perceelen
genoemd sub II in bijlage R. Slechts zeer zeldzaam kwam
het voor dat de aai: den lande teruggelever Ie perceelen
op nieuw in erfpacht werden aangevraagd , en waar dit
al eens het geval w a s , waren de gegadigden andere
personen dan zij die van de gronden afstand hadden gedaan.
Ten opzichte van 3 perce.den (Argosari I ei: II en Soekatinggi in de Preanger Regentschappen) bleek bij hermeting
de uitgestrektheid grooter te zijn dan die waarvoor zij te
boek stonden. De Indische Regeeriug verleende hare toe-

stemming om de op die perceelen rustende erfpachtsrechten
te doen inschrijven volgens de nieuw bevonden uitgestrektbeden, hetgeen dan ook plaats h a d , terwijl de perceelen
Argosari I en II bij • ii-- gelegenheid tot één perceel vereenigd werden. Met een en ander, zoomede met de tot
dusver verzuimde vermelding o. a. van een paar inschrijvingen van 1884 en 1886 (zie vorig verslag blz. 217/218
noot), is rekening gehouden hij de opmaking van het

volgende algemeen oversicht. (Uit den aard der zaak zijn
daaruit nog niet afgevoerd Ce 16 perceelen, tot welker
geheeh' of gedeeltelijke terugneming de Regeering zich
iu 1889 of vroeger wel reeds bereid had verklaard, maar
welke, op uit. 1889 nog niet bij gerechtelijke akte aan
het Gouvernement teruggeleverd waren.)
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verplichting

tot indiening van kaart en meetbrief op te

benen, i.-> nog geeue beslissing genomen.
I tnaHging urn huur door erfpacht. Van de 90 vroegere
buurperoeelen , die bij hel einde VHD I 888 in erfpacht werden bezeten tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van
42352 bouws (daaronder begrepen de aan sommige van
die ondernemingen, hij gelegenheid van de conversie, toegevoegde nieuwe grondi D) , leerden er hij akte dd. 18
Juni 1889 2 , groot respectievelijk 121 eu •"><! b o u w t , aan
het Gouvernement terug, Het waren d e , tot den iusolventen
boedel van een overleden erfpachter behoorende , unheheerde
pereeelen Moedjo en Kedaijoi:
Samurang, waarop de
erfpachtareebten ia 1877 waren ingeschreven. Hierdoor
daalde het totaal der in deze rubriek bedoelde pereeelen
tot 88 en hunne gezamenlijke grootte tot 42 175 houws ,
doch door de uitgifte in erfpacht van het in 1874 foor
den tijd van twintig jaren verhuurde perceel Sapoeangin
(in Kediri) was op uit. 1889 tiet aantal pereeelen geklommen tot 89 en hunne gezamenlijke grootte tot 42 (J32 houws.
De erfpacht voor Sapoeangin werd namelijk ingeschreven op
27 December 1889 tot de hij hermeting bevonden uitgeitrektheid van 4i>?:32/800 houws, terwijl liet perceel volgens
den bestaanden meetbrief eene grootte had van 510*/,
houws. Ue canon bedraagt f 2 's jaars per Louw, en aan
verponding /.al, naar eene geschatte verpondingswaarde
van f 50 (JOH, zijn op te brengen 1 375's jaars. Tot dusver
betaalde de ondernemer aan huur (a f 2,50 per houw)
f 1276,50 's jaars.
Een in 1887 (zie het verslag van 1888 hlz. 95) afgewezen verzoek oin conversie in erfpacht van de in 18J1
eindigende huur van het perceel Papoh II , mede in Kediri,
werd alsnog ingewilligd (Indisch besluit dd. 1(5 November
1889 n°. 25), nadat de huurders hunne aanvrage ia dier
voege beperkt hadden — en de omwonende bevolking daarmede, tegen zekere schadeloosstelling, had ingestemd — dat
de erfpacht slechts voor zeven jaren (1890 t/m 1896) zou verleend worden , dat is tot zoolang de aanwezige koffiehoomen
gerekend werden nog vruchtdragend te zullen blijven. Bij
bet einde van 1889 was echter de erfpacht nog niet ingeschreven.
In de voorgaande rubriek is reeds gemeld hoeveel ter
zake van de hierbedoelde 89 erfpachtsperceelen aan canon
Verhuur van grond. De geleidelijke inkrimping van het
aantal door het Gouvernement aan particuliere ondernemers
in huur afgestane perceeleu , doorgaans ten g vuige van
de inwilliging der door de huurders gedane \erzoekenom
de gronden in erfpacht te erlangen , openbaarde zien ook
in 1889 in verband met de hooger bedoelde conversie van
het perceel Sapoeangin in Kediri. Dientengevolge verminderde de totale in huur bezeten uitgestrektheid van 6161
houws ' ) , verdeeld in 12 pereeelen , tot 5650 h o u w s ,
betrekking hebbende tot 11 pereeelen.
Aan huursch t over 12 pereeelen was in 1889 versehuldigd f 24 306,16. Hiervan was op het einde des jaars
f 6674,84 aangezuiverd.
Voor het perceel Wanasepi in Krawang werd het verzoek om verlenging van d» in 1893 afloopende huur afgewezen , daar eene verlenging noch in het belang der op
het perceel gevestigde bevolking , noch in het belang van
den lande te achten was. Nu op gemeld perceel de suikercultuur niet meer gedreven wordt (de ondernemer staat
eenvoudig de gronden aan de bevolking af tegen heffing
van tjoeké), zou een voortduren van de huur nog alleen
voordeel opleveren voorden h u u r d e r , terwijl de bevolking ,
en tevens 's lands b e l a n g , meer gehaat zullen worden
wanneer de gronden van VVanasepi ter beschikking van de
bevolking gesteld en dan in de landrente aangeslagen worden.

[Nederl. (Oost-) IndiB.]
Bij verschillende rekesten werden achtereenvolgens door
een en den/elfden persoon in huur gevraagd 14 in het

district en de afdeeling

Djember der residentie Bezoeki

gelegen pereeelen. Een daarvan werd voor uitgifte niet
vatbaar bevonden, omdat het daarop voorkomende hosch
behouden moest hiijven. Voor de 13 overige, tergezamenlijke uitgestrektheid van p. in. 6020 b o u w s , werd de
adressant in Augustus 1889 als eerste aanvrager erkend
en hem wer 1 vergund de gronden te doen opmeten. Sedert
heeft bedoelde ondernemer verzocht dat hein de bewuste
pereeelen in erfpacht mochten worden afgestaan. Deze aanvraag w a s , hij de afsluiting in IndiG van dit gedeelte van
bet verslag, nog in behandeling.
De gebruikelijke tienjarige verhuring der in 't vorig
verslag bedoelde gouvernementsgronden in Bantam , Krawang en ter hoofdplaats Soerahaija geschiedde voor 1889
tegen respectievelijk f 4 1 8 , f 249 en f 230 of te zaïnen
f 897 (tegen f 1192,75 over 1888). Op de huursom voor
de gronden (sawahs) in Krawang (f 249) werd , wegens
deugdelijk geconstateerd misgewas, in November 1889
een afslag verleend van f 63,50.
Bij Indisch besluit dd. 30 Juni 1889 n°. 25 werd de
resident van Krawang gemachtigd om , hij wijze van proef,
een deel van de bewuste sawahs (de gronden hadden beboord tot het voormalig landbouw-etablissement te Poerwaknrta), en wel van de 1ste, 2de en 3de soort elk 5
h o u w s , in erfelijk individueel bezit af te staan aan die tot
de iuheemsche bevolking behoorende personen, die bij
openbare mededinging het hoogste bod daarvoor zouden
doen boven den minimum-prijs van respectievelijk f 5 0 ,
f 40 en f 30 per bouw. De uitslag van de ter zake op
26 September 1889 gehouden openbare mededinging w a s ,
dat in het geheel 15'/, 0 bouws op bedoelde wijze werden
afgestaan, gezamenlijk voor eene koopsom van f 706.
Sedert werd bij Indisch besluit dd. 3 April jl. n c . 3 bepaald , dat het overig deel der gouvernements-sawahs te
Poerwakarta , ter uitgestrektheid van 35*/6 bouws, na de
verstrijking van den toen loopendeu huurterrnijn (1 October
1889 t/m 31 Augustus 1890) zou worden bestemd tot
apanagevelden der hoofden van eenige omliggende dessa's.
Verkoop van grond. De gezamenlijke oppervlakte van
de kleine stukken grond , die voor woonerven en nijverheidsiurichtingen in den loop van 1889 aan particulieren in
eigendom werden afgestaan, bedroeg 1394 292 M : (ruim
196 bouws), verdeeld over de volgende gewesten.
Uitgestrektheid
(in M»).

GEWESTEN.

Bedongen
koopsom.

ONDEBSHAKDS VEBKOCBT TEGEN
TAXATIEPEIJS.

Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madura
Totaal

.

. .
.

. . .

88 420
24718
152 381
43 531
40 012
1 649
80 058
6 660
4 961
198 347
141 982
63 842
41 182
130 472
172 272
32 027
29 554
55 901
41 771

7 424,47
6 208.00
5 284,19
3 412.55
2 610,29
281,80
t l 888,87
795,00
347,40
40 094,36*
7 232,50
2 835,80
1 706,64
4 801,58
4 534,45
3 940,70
744,17
5 017,50
2 044,03

1349 743

f 111204,30»

PUBLIEK VERKOCHT BIJ OPBOD

') De Opgaaf in 't vorig verslas (blz. 97) was 67 houws te hoog.
liet perceel Papoli III (Kediri i , waarvoor in 1887 (Ie huur ontbonden
w e r d , was namelijk hij de afvoering uit de lust der huurlanden
slechts voor 81 bouws in mindering gebracht, in plaats van voor
88 bouws, en liet liooger genoemde perceel Sapoeangin stond in die
ljjst tot dusver vermeld voor 571 bouws, terwijl daarvoor moest
gelezen worden r>ll houws. Daarentegen werd voor het huurperceel
Panocmbangan (Preanger Regentschappen) steeds opgegeven 498
bouws, in stede van 499 bouws.

(Indisch Staatsblad 1876 n». 117).
Batavia
Preanger Regentschappen. . . .
Pasoeroean

34 032
2 977
7 540

f

3 575.00
707,00
3 016.00

Totaal . . .

44 549

f

7 298,00

Totaal-generaal

. . .

1 394 292

f 118 502.30»

uijiugfc c.
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E e n s t u k g r o n d Ie Soerabaija en een a n d e r te M e e s t e r -

Ooruelii werlcii in 1889 tegen ver minder Ie koopprijzen
a f g e s t a a n , uls b e s t e m d voor de o p r i c h t i n g van een

kerk"

gebouw respectievelijk ten dienste van Boomsch~katholieken
en van Protestanten
Uitgifte van grond nut recht van opstal. Hieromtrent
vindt uien de gebruikelijke opgaven in bet volgende overzicht,

Tweede kamer.
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en f540. De drie laatstgenoemde sommen badden betrekking tot respectievelijk 1080!". 60471 en 13128 M*.
Voorts hadden dergelijke onteigeningen plaats in Tagal,
Samarang, Banjoemas en Soerabaija, in welk laatste gewest aan de bezitters van de gronden die ooodig waren
voor de werken tot behoud van bel Ooftervaarwater werd
uitbetaald eene ichadeloosstelliug van f 122 252.
S 2. BuitenbetUtingeu.

Uitgestrekt*
heid (in M«). Ver.-c huldigde
betaling
in 1889 alge
staan met recht (in ééns af).
van opstal

Gewesten.

Bantam
Preanger Regentschiipppn . . .
Tafi-al
Pekalongan
Samarang
. . . . . . . .
Japara
Soerabaija
Pasoeroean . . . .
. . .
Probolinggo
Bezoeki
Madioen
Kediri
Madura
Totaal

5 132
14010
21 015
3 384
4 804
1 570
4 8G0
18 4*3
G41
788 404
12 305
74 206
437
049 971

82,90
S4.lt 1
400,80
28 30
97,28
5,25
01,00
1 162.30
16.10
8 167,19
101.85
1 509.35
3.70
f 11930.00»

1'. tiouveriioiiienlshiiiiliii.
Verhnnr tan. grond door in/anders na* nist inhutdort.
Dit onderwerp is bij ordonnantie geregeld voor de gewesten
Zuider- en Uosteraf-Jeeling van Borneo, Lampongscbe
Districten, ofeualo en Amboiua, tnaar slechte uit het
eerstgenoemde is gemeld dat in 1889 de verhuurordonnantte
toepassing vond. Daar werden namelijk 3 contracten go>
! registreer', betreffende de huur voor den tijd van twintig
jaren van eenige kleine stukken grond, g. legen in het
distriet Tabalong, sfdeeling Amoenthai, en bestemd voor
| de oprichting van tabakaloodsen. De huurder was een
I Europeaan.
Op sommige afdeelingshoofdplaatsen in het gouvernement
! Su mat ra's Westkust plegen inlanders gronden aan nietinlanders te verhuren voor het bouwen van huizen, doch
bet bestuur had met deze transzetten geene
'nis

Ontginning door inlanders run dom, ingrond. Omtrent de
Meestentijds geschiedde de uitgifte voor i BU maximum- toepassing der voor de residentie Menadu en voor het tot
termijn van 30 jaren. Voor kortere termijnen werden ! de residentie Oostkust van Sumatra hehooreude (üand
afgestaan 68 863 M», waarvan 46 111 M' voor 10 jaren , Bengkalis bestaande ordonnantien betreffende ontginningen
en 22752 M1 voor 5 , 15, 20 en 29 jaren.
als hier bedoeld (Indisch Staatsblad 1879 i.°. 89 en 1889
Bij Indisch besluit dd. 22 December 1889 u°. 4 werd ; n ° . 63) w e r d e n over 1889 g e e n '. e r i c h t >n o n t v a n g e n .
aan de Ne lerlandscb*Indische Tnunwegmaatsehappy . v< or
Het resumé van het door den inspecteur F. A. LutTOMOE
den verderen duur van de haar verleende concessie, koste- gehouden onderzoek naar de i whten der bevolkii - van de
loos het recht van opstal verleend op een te Batavia gele* afdeelingen Boeleleng en Dj mbrana (Bali) op den onbegen stuk grond, groot 284 M* en bestemd tot uitbreiding bouwden grond is in 1889 in druk versebenen.
vnn haar stations-emplacement. Bedoeld terrein werd op
dien voet afgestaan niet toepassing van art. 6 der betrek
Uitgift» tan grond in erfpacht; eoneeuiet voor boschkelijke concessievoorwaarden (zie Bijblad op het Indisch exploitatü. In den jongsten tijd openbaart zich meer vraag
Staatsblad n°. 37181.
naar het in erfpacht verkrijgen van gouvemementsgnm>
den in de bu i ten bezittingen, hetgeen wellicht ten deele
uitgift» van, grond ta hruiklecn. Onder dezen titel werden in::Lr wor en t egeachreven aan de mildere voorwaarden
in 188.) alleen gronden uitgegeven te Tandjong Priok by Indisch Staatsblad D-86 n°. 39 en 1888 i.°. 152 met
(Batavia) aan twee Europeanen en te Soerabaija aan eeu betrekking tot erfpachtsondefbemingen in de bu.tenbezitEuropeaan en aan een Chinees. Ter eerstgeurd '•• plnate litigen m 't leven geroepen. Thans wenscht de Indische
was sints de opening der haven aldaar reeds veel terrein Regeering, als slotsom van bet overleg waarop gedoeld
door particulieren in bruikleen gevraagd en verkregen . werd in noot 2 op blz. 98 van 't vorig verslag, nog een
doch thans is in beginsel besloten om ..reen verzoeken van stap verder te gaan, ten einde hei verkrijgen der gronden
die strekking voor Tandjong Priok meer in te willigen . gemakkelijker te maken, en wel door her voorschrift te
terwijl eenige reeda verleende vergunningen . waarvan
vervallen dst di grond
a vóór de toewijzing,
gebruik was gemaakt, zijn ingetrokken. Daarentegen althans op bet tijdstip der inschrijving van het erfi'achtawerden eenige voor uitgifte vatbare pereeelcn p het reebt, n
o ten en
.aart g i roe t. De
haventerrein bij publieken verkoop i 11 igendom aangeboden. voor uitgifte vatbare gronden zouden dan
al aanstonds na
Het denkbeeld om . bij voorkeur in de i lidentifin Kad e behoorlijke afbakening kunnen wor b n aanvaard en de
en Pasoeroean, en wel in de nabijheid van de groote militaire
ng van eene hm lm« tersk • ail zoo eers' behoeven te
kampementen aldaar, kleine perceelen grond verkrijgbaarte
leden op bet tijdstip waarop de betaling van canon
stellen voor gegajreerde militairen of voorandere Europeesche ingaat, •.:. i bij den aanvang van het zesde jaar na dat
en daarmede gelijkgestelde minvermogenden, is wateerstbet erfpachtsreebt is ingeschreven. I)i> denkbe il
genoemd gewest betreft niet uitvoerbaar gebleken bij gemis maakt:.. thans
bier te lan Ie een punt van
j uit.
aldaar aan voor hel doel geschikte grond i:. Men heeft toen
Vooral
viel
de
keuze
Ier
aanvragers
in
1889
opgronden
het cog laten vollen op nagelen , doch de eenige gronden,
welke daar voor de bewuste bestemming beschikbaar I '"• in de residentie Palembang. Aldaar kwam ongeveer een 70 tal
ken, waren te schraal of werden geacht door ligging aanvragen in , meerendeels ter erlanging van gronden in
irat concessie tut
en gesteldheid te veel aan ontginning te /.uilen kosten. erfpacht, enkele tevens ter be
ie aauvnijren,
In Pasoeroean is ei hter in elk van de districten Pakia en boschexploitatie. We' werden euke
wegens gebleken bezwaren testen de
rifto der b ge T !e
Senggorn een gei 'lok; terrein gevoi
terwijl
in het gronden, weder ingetrokken, doch sedert üijn er ouderdistrict Tengger i.og gezocht werd. Inmiddels ia een overleg scheirie-.e ingewilligd, waaromtrent eerst in bel rolg
geopend met het legerbeatuur over de v< orwaarden . aan
sg volledige opgaven kunnen worden verstrel Bom*
de 'f.tgifte te verbinden.
mige der percelen, tot welker uitgifte in erfpacht de
Begeering zich bereid verklaarde, waren eenige duizenden
Beschikking door het Qowssrnenunt ov>- grond in het bouwM groot ') ')p twee der bedoeld: aanvragen, betrefbetit "?,•/ derden. Voor werken van openbaar nut werd in
1889 in een aantal gewesten van .lava, teren behoorlijke
') Bet heelt een punt van overweging iiit_0'.n.i.iUt olde Re^'ering
schadeloosstelling, lieschikt over gronde i van de bevolking. zie.li l>ü het verleenea van erl'paeht voor gronden in de buitei]heIn Bantam, Preanger Regentschappen (uitgenomen de ont- zittingen voortaan niet aan BtM SSSlIllllllll llllgi strekiheid der
zou brliooren te binden. U>; (iouverneui-lic 'noraal loeit
eigeningen voor den spoorweg naar Tjilatjap), Bagelen, perceelen
echter het aannemen van BOM va.-t beginsel ter zake ontraden etl is

R e m b a n g , Pasoeroean en Bezoeki k r e g e n d e bezitters te 1 van oordeel dat het aanbeveling verdient om. evenals tot dusver
d i e r z a k e i n h a n d e n f 2 4 5 9 , f 7 0 0 , f 1 7 4 0 , f 5 3 9 , f 4 7 j i geschiedde, in elk bijzonder geval te beoordeelen wat te dien op-
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fende 4 perceelen (één van l o : i 2 t t e a drie van te s a m e n | meld voor h e t doen o p m a k e n van eene g e r e c h t e l i j k e a k t e
51 bouw*) irerd reeds in 18H9 g u n s t i g b M s b i k t , terwijl
betreffende t o o d a n i g e t e r u g n e m i n g .
in d a t j a a r ook n o g i n g e w i l l i g d werd de g e v r a a g d e **rfVoor 4 5 perceelen , ( d a a r o n d e r ook h e t h o o g e r bedoelde
p a c h t s vour '.i perceelen taf B u i n a t r a ' s W e s t k u s t (160 en
perceel Poeloe Kabta) w a s over 1889 c a n o n v e r s c h u l d i g d
180 bouwa in de P a d a n g s c h e B o v e n l a n d e n en 8 0 b o u w s
(I f 1 per b o u w ] t o t een t o t a a l b e d r a g van (' 2 : 1 0 9 8 , 0 8 ,
in de P a d a n g a c b e B e n e d e n l a n d e n ) , voor 1 perceel (81 alzoo evenvee) als over 1888 (zie v o r i g verslag b i l . 9 9 ) ,
b o u w s ) In B e n k o e l e n , voor 1 perceel (2235 bouwa) o p b e t
d a a r nog geen p a c h t s o m w a s op te b r e n g e n voor de 2 0
t o t de residentie O o s t k u s t van Ru m at r a bcboorende eiland
perceelen u i t g e g e v e n o n d e r de w e r k i n g der o r d o n n a n t i e
B e n g k a l i a , voor 2 perceelen (110 en 7 5 0 0 b o n w s ) in de
van 11 F e b r u a r i 1880 (Indisch S t a a t s b l a d n ° . 39). Bij b e t
residentie Z u i d e r - en Ooaterafdeeliug van B o r n e o , e n voor
einde van 18S9 was van g e m e l d b e d r a g n o g s l e c h t s f 2 769,:10
4 perceelen (één van 8 7 , één van M l en t w e e van t e
in 's lands k a s g e s t o r t .
s a m e n 13 l i o u w a , deze l a a t s t e t w e e b e s t e m d t e r uitbrei*
Afgewezen werden in 1889 drie a a n v r a g e n o m g r o n d e n
d i n g van eene reeds b e s t a a n d e o n l e r n e m i n g ) in de r e s i in erfpacht. V a n één dezer a f w i j z i n g e n , betreffende 115
d e n t i e Menado.
bouws in de Padangacbe Benedanlanden, werd reeds in
't v o r i g v e r s l a g m e l d i n g g e m a a k t De t w e e a n d e r e a a n Van de h i e r b e d o e H e L5 perceelen werden er 4 n o g in
v r a g e n k o n d e n niet w o r d e n i n g e w i l l i g d w e g e n s de u i t e r s t
hetzelfde j a a r ook a a n v a a r d ( d a t i n B e n k o e l e n , het k l e i n s t e
v a g e o m s c h r i j v i n g vau de begeerde t e r r e i n e n , d o n h a a n d e
d e r t w e e in do Z u i d e r - en O o s t e r a f J e e l i n g van b t a n e
b e l a n g h e b b e n d e n werd t e k e n n e n g e g e v e n ( I n d i s c h e b e de t w s e g r o o t s t e in U e n a d o ) . Ook werd in 1 8 8 9 a l * n o g d e
s l u i t e n d a . 14 en 15 A u g u s t u s 1889 n ° . 15 en 17) d a t
erfpacht i n g e s c h r e v e n van de in 'r vorig verslag (bl*. 09)
/.ij op die a a n v r a g e n k o n d e n t e r u g k o m e n , m i t s door b e n
bedoelde :i perceelen t e r B u m a t r a ' a W e s t k u s t , t o t w e l k e r
voldaan werd a a n d e ter z a k e van a a n v r a a g en uitgifte
u i t g i f t e de R e g e e r i n g siob reeds in 1887 en 1888 bereid
\a
g r o n d e n in erfpacht v i g e e r e n d e b e p a l i n g e n . Hen dezer
h a d v e r k l a a r d (650 en 667 b o u w a in de P a d a r . g a o h e Boven*
bei !e a a n v r a g e n b a i b e t r e k k i n g op n a d e r a a n te wijzen
l a n d e n . w e l k e beide perceelen d o o r e e n o n d e r n e m e r werden
terreinen tot eene g e z a m e n l i j k e grootte van p. ni. 5 0 0 0 0
a a n v a a r d . en 37ö b o u w a in T a p a n o l i ) . De c a n o n voor b e t
b o u w s op de Obi-eUanden (residentie T e r u a t e ) ; terwijl d e
perceel in de Z u i d e r - en Ooaterafdeeliog van Borneo w e r d
a n d e r e , betreffende p m. 4 0 0 0 Louws a a n i e T o e n g k a l bepaald o p f 0,25 per b ' m w ' a j a a r a , ' o o r bel perceel in
rivier (residentie P a l e m b a n g ) , deel u i t m a a k t e van eeuo
T a p a n o l i o p f 0 , 5 0 , voor d a t in Benkoelen op f 0.75 en
voor de vier a n d e r e perceelen op l 1 per b o u w ' n j a a r a . a a n v r a a g om concessie voor b o s c h e x p l o i t a t i e o v e r e e n e veel
g r o o t e r e u i t g e s t r e k t h e i d a l d a a r . W a t de in concessie ge*
D e v e r k r i j g e r s d e r g r o n d e n waren allen B u r o p e a n e u ( v e r g .
vraagde terreinen voor b o a c b e x p l o i t a t i e b e t r e f t , e i s c h t e
d e h o o g e r reeds a a n g e h a a l d e bijlage Ui.
de B e g e e r i n g e e n e duidelijke a a n w i j z i n g a l v o r e n s het verzoek
Pe reeds v r o e g e r a a n v a a r d e 6 8 p e r c e e l e n , u i t m a k e n d e
te k u n n e n in o v e r w e g i n g n e m e n .
2'-' i>d'i b o u w s i m e u a n d e r v o l g e n s v e r b e t e r d e o p g a v e n i, ')
v e r m e e r d e r d e n iius in 18 9 m e t 7 p e r c e e l e n , m ' t g e h e e l
Aan een a a n v r a g e r die het voornemen t e k e n n e n g a f
2 5 2 2 b o u w s , doch d a a r e n t e g e n k w a m de in 1879 voor s l e c h t s o m , m e t g o e d v i n d e n van de B e g e e r i n g , g r o n d e n in erftien j a r e n g e v e s t i g l e e r f p a c h t o p het voor g u a n o w i n n i n g
p a c h t aan te v r a g e n voor h e t d r y ven v a n d e t a b a k s c u l t u u r
g e d i e n I heblier.de piland Baars of Poeloe K a ï a a , geroot59
in de l a n d s c h a p p e n B d i , Djolók en P e d a w a t e r O o s t k u s t
b o u w a , ' ehjo-e-.id • tot b e t g o u v e r n e m e n t Celebes en onder*
van Arjen , w e i d t e k e n n e n g e g e v e n (Indisch b e s l u i t van
h o o r i g b e d e n , op 3 D e c e m b e r 1889 t e e i n d i g e n . D i e n t e n 0 J u n i 1889 n*. 21) d a t de B e g e e r i n g , niet h e t o o g o p
ge\
o e g de u i t g e s t r e k t h e i d door p a r t i c u l i e r e n in
den polHieken t. astan I t<r O o s t k u s t vau Atjeh , d e v e s t i g i n g
van Buropcesche b u i d b o u w o n d e r n e m i n g e n a l d a a r v o o r a l s n o g
eii', ucüi ij'.'.'.'K o g i : u v e r n e m e n t 8 g r o n d e n in de buitcnbe—
niet wenschelijk a c h t t e .
x i l t i ' i g e u bij bel i-indo van 1889 p. m. 2 6 3 9 5 b o u w s ,
Door een i n g e z e t e n e van S y d n e v ( A u s t r a l i ë ) , die r e s d s
verdeeld in 64 perceelen a l s v o l g t :
in 1888 b e t r o k k e n w a s g e w e e s t in eene a a n v r a a g o m afo _ . . i Pa Uuurache Benedeulnndco. . 2 294 bouws (12 perceelen)
(IG
..
) slan I van g r o n d e n in h e t zuidelijk g e d e e l t e v a u N i e o w Sumnras p
Bovenlanden . . l u t l l
„
fa
Q u i n e a (z:e vorig v e r s l a g blx. 9 9 j , w e r d in Oetober 1 8 8 9 ,
(2
..
)
Benkoelen
81 „
,1 perceel)
tijdens bij zich te Batavia b e v o n d , eene voorloopige conOoatknat van Bnmatn
528
(1
•• )
cessie
g e v r a a g I voor de e x p l o i t a t i e op g r o o t e s c h a a l v a n
Znider- en Oosterafdeeüag van JBomeo. .
Ito
.,
(1
.,
)
o n g e v e e r 1 millioen b o u w a , voor de lielft t e kiezen o p d e
Celebes es onderhoorig'heden
309 „
(2 perceelen)
Menailo
10 719 „
z u i d k u s t van N i e u w - G u i n ° a en voor de a n d e r e helft o p
(25
..
)
Araboina
800
(4
v
)
het t e g e n o v e r g e l e g e n F r e d e r i k H e n d r i k - e i l a n d . Bij I n d i s c h
besluit dd. 0 Oetober 1889 n ° . 18 w e r d d e n a d r e s s a n t g e Totaal
20 395 bouws [64 perceelen) a n t w o o r d d a t zijne p l a n n e n eerst in o v e r w e g i n g z o u d e n
k u n n e n worden g e n o m e n w a n n e e r hij o p zijn verzoek
gronden w a r e n a a n v a a r d :
t r u g k w a m m e t i n a c h t n e m i n g , voor zooveel mogelijk , v a n
van
710 bouws
Pertransp. 19 930 bouws '38 perc.)
de
e p a u n g e u op bet verkrijgen vai l a n d b o u w - en mijn187*
771
in 1883
1870
G04
(3
) concessii i.
„ 1884
4 494
1877
128
(1
)
D e t w e e in vorige v e r s l a g e n v e r m e l d e n a a m l o o z e v e n .. 1885
1878
i 320
n o o t a c h a p p e n > P a l e m b a n g - m a a t a c h a p p i j ' 1 en > T o e n g k a l
.. I88G
187!'
470
.. 1888
1 s l :>
188U
301
i
S u m a t r a T a b a k m a a t a c h a p p y " , die de o n t g i n n i n g van b o s .. 1889
i Hl
18S1
2 :,22
schen en b o s e b g r o n d e n in de residentie P a l e m b a n g ten doel
1884 2 399
) Totaal a l s '
hebben , h a d d e n bij h e t einde van 1889 te dier z a k e n o g
Transp. 111930 bouws (38 perc.)
boven . . 20 395 bouws (04 perc.)
g e e n o v e r e e n k o m s t e n m e t het G o u v e r n e m e n t g e s l o t e n , pn
j e v e n m i n de h a n d e l s f i r m a , aan w i e , bij bet in 't vorig
T e n o p z i c h t e van 2 dezer 04 perceelen ( L o u i s a b u r g in
v e r s l a g (blz. 99/100) besproken Indisch besluit dd. -i April
d e residentie O o s t k u s t v a n S u m a t r a en Naean in de resi18>9 n°. 2 , u i t z i c h t w a s g e g e v e n op h e t v e r k r i j g e n v a n
d e n t i e Menado) v e r k l a a r d e d e Indische B e g e e r i n g zich in
eene concessie voor boacbexploitatie op de K e i - e i l a n d e n
1 8 8 9 , op verzoek van b e l a n g h e b b e n d e n , bereid de g r o n d ' n
(residentie A m b o i n a ) . E v e n b e d o e l d e firma b r a c h t n a m e l i j k
g e h e e l of gedeeltelijk t e r u g te n e m e n Hij bet t i i . d e des
tegen d e vastgestelde o n t w e r p v o o r w a a r d e n eenige bedenj a a r s h a d d e n ecbtei d e e r f p a c h t e r s zich n g niet a a n g e *
k i n g e n in , en de I n d i s c h e B e g e e r i n g v e r k l a a r d e zich wel
ia w a a r , bij besluit d d . 8 December lr-S(.) n°. 3 , bereid
de voorwaar ien t e w i j z i g e n , m a a r voordat de concessie
zichte het staatsbelang vordert. Ook acht de Gouverneur-Generaal
formeel werd verleend , zou n o g moeten blijken of d e begeen termen aanwezig om den ondernemers i s verplichting op
te leggen de aangevraagde gronden binnen zekeren t[jd in bcboa
v o l k i n g m e t die w i j z i g i n g e n i n s t e m d e . W a t de > P a l e m b a n g wing te brengen.
m a a t a c h a p p q " betreft, w a s d e g e d u r e n d e 1889 o n d e r v o n d e n
v e r t r a g i n g hieraan te w i j t e n , d a t de p e r s o n e n , die voor d e
i) 0]> nlt. 1888 waren niet 6 5 , maar f>3 perceelen ingeschreven.
De gronden van Iviambang Khnboe liakoeng (Padangsche liemtdinMaatschappij o p t r a d e n , van g e e n e a a n de s t a t u t e n d e r
landen), waarvan de erfpacht in 1878 werd Ingeschreven, zijn namelijk
v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d e n d e v o l m a c h t e n voorzien w a r e n ,
in 't vorig versla;,' bij vergissing als één per* eel geteld, terwijl •/.[) om w e l k e reden ook de n a m e n s de v e n n o o t s c h a p g e d a n e
vier perceelen uitmaken, liovendien was voor elke der ondernemingen
e r f p a c h t s a a n v r e a g o n a f g e d a a n moest blijven. Door den
Kayoe Kaleh en Arendsuest (Padangsche Ilovenlanden) 1 bouw te
v e r t e g e n w o o r d i g e r te P a l e m b a n g v a n d e in d e t w e e d e p l a a t a
veel geteld.
5
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Koloniaal verslag van 1890.
« n o e m d e vennootschap werd in het najaar van 1889eetie
wij/.iging ftxirgeateld In het beloop vun hel toegezegde
conceiuieterrein en tevei i een deel van het nieuwe terrein
in erfpacht gevraagd. Tol eene wijziging der grenzen van
het BI te staan oonoeuieterrein beefi de Indische Regeermg
zicli bereid verklaard bij besluit dd. 28 Mei 1890 n°. 10,
waarb|j do resident van Palembang teveni gemachtigd
is o m , nadat de dientengevolge van het aanvankeiyk
gekozen terrein uit te sluiten ge leelten beboorujk lullen
zijn opgemeten . en overigens de grenzen voor zooveel noodig
do .r goed zichtbare uicrkteekeneu zullen zijn afgebakend,
bet concewr.econtract u» «luiten. Aan de Maatschappij fa v or
een en ander neg uiterlijk één jaar tijd gelaten. In de
gevraagde erfpacht voor een deel der grol den , namelijk i
voor eene uitgestrektheid van ruim 4252 b o u w s , isbewil- i
ligi hij Intiscb besluit dd. 16 April 1890 n° 10. De voor
deze gronden op te brengen canon ia bepaald op f 0,2.")
per bouw 'sjaars.
Onder de iu 18S9 ingekomen maar hij bet einde des j
jaars nog buiten beschikking gebleven aanvragen om gouvernemeutsgronden in de buitenbezittingen belmoren, van
de iu 't vorig verslag reeds vermelde, die betreffende terreineu in de Zui!er- en Ooeterafdeeling van Borneu (10000
en 20 000 bouws), op en hij de ObUeilanden (residentie |
Temate) en twee aanvragen voor gronden in de residentie
Amboina, uanielyk op Boeroe en op Ceram, terwijl nog
inkwamen vijf uieuwe aanvragen, a l s : eene voor gron- .
den op laatstgenoemd eiland, eene vouï gronden in de !
residentie Meuado (op bet eüan '. Pnjunga on !er Goron- :
t a l " ) , eeiK! voor 4000 bouws iu de residentie Lampongsche Districten , deel uitmaken Ie van een.' voor bosch»
exploitatie in huur gevraagde strook gronds (aie lager), ,
en twee vo r gronden in de resideiitiên Banka en Balieii
Lombok ') Omtrent de zooeven bedoelde aanvraag 1 be- i
treffen Ie Boeroe is nog aan te teekenen dat de baudelsürma hier te lande, van wie hel verzoek afkomstig w a s .
bij een nader adres van haren gemachtigde in indië dd. j
14 Januari 1800, de strekking er van in dier vcege he- ,
perkt • dat zij erfpacht slecht* «renschtt vooreene nader
aan te wijzen bepaalde nitgestrekthei I fp. m 13 0.)0 bouws),
en elders op Boeroe zich, ond^r ï u ier vast te stellen voorwaar».
den, bet recht tot boechexploitatiewenschte te zien toegekend,
benevens het recht om binnen de territoriale zee va B
te vissc eu en te duiken naar paarlschelpeu en andere zee- i
product':;. Bij Indisch beslui: dd. 16 April 1890 a*. 39
is dientengevolge aan bedoelde firma voorwaardel k eene
concessie toegezegd voor boschontginning gedurende twintig
jaren op nader aan te wijzen gronden in een viertal r e g e n t - j
schappen van Boeroe , geznmonüjktot eene uitgestrektheid
van niel meer dan 30 000 bouws, iu heofdzaak op gelijke
voorwaarden sis waarop (!•• Begeering zicb bereid verklaard
heeft (zie hOOger) eene dergelijke concessie voor de Keieilanden te verleenen. Voorts aal de firma tot wederopzeggens vergunning kunnen krijg'ti tot uitoefening van
de paarlviaacherij enz. .innen he' zeegebied van Boeroe,
en op bare aanvraag om erfpacht kunnen terugkomen met
inaciiinra.il.g van de voor de residentie Amboina ter zake
gestel Ie regelen *). De resident is bij bet aangehaald besluit reeds by voorbaat geun chtigd om ter zake van de
bewuste boschontginning, onder nadere goedkeuring van
de Regeeriug, met den gemachtigde der aanvraagster op
de aangegeven voorwaarden eeoe notarieel e overeenkomst
aan te gaan.
Verhuur

tan

grond.

Voor de in 186."> rau gouverne-

[Noderl. (Oost-) Indie.]

mentswege voor 99 jaren verhuurde lauden Laijang ra
Totaka nahij Makaaser, waarvan de tiuurder in l888overleden i s , deed zich als nieuwe huurder een gegoed in-

lander op. Bij besluit dd. 20 September 18*8 n°. 28
verklaarde de Indische Begeering dien persoon als huurder
te zullen erkennen , mits hij hot bewijs overlegde dat
de beduidde huurrechten behoorlijk aan hem waren over*
gedragen en hij , zoomede zijne borgen, zich ter zake
onderwierpen aan liet voor Kur'pennen gelden.ie hurgerlijk recht. Op het einde van 1889 v.a;, voor zoover
bekend, de overdracht nog niet tot stand gekomen.
Behalve genoemde landen worden te:; bate; van 's Unds
kas periodiek nog verhuurd eenige met klapperboomen begroeide eilandjes, re.ssorteeriti.de onder Sumatra's Westkust,
en de zoogenaamde sagodoesMeua op Ceram. Voor de
buurlanden nabij aCakaaser >\as over i:<S!) aan buurscïiat
verschuldigd f 7 3 1 , 4 4 ' , voor de zooeven bedoelde klapper*
oilandjes, van 1 Januari 1889 af deels voor vijf, deels voor
tien jaren verhuurd, f 4 3 4 . en voor de sagodoesaoens, verbuurd voor het tijdvak 1870 t/m 1895, f 3 4 3 0 . Bij het
einde des jaars was nog enkel iiet in de tweede plaats
genoemd bedrag in 's lands Kas gestort. Op dat tijdstip
ideef ter zake van de buurlanden op Celebes en van de
sogodoeasoens op Ceram mede nog een belaugrijke achterstand bestaan wegens huursom over de jaren 1887 en 1888.
Nalat een van bestuurswege ingesteld plaatselijk onderzoek had aangetoond d a t , uit het oogpunt der belangen
van de bevolking of van den lande, in algemeenen zin
geeu bezwaar bestond tegen de door twee hier te lande
gevestigde aanvragers verzochte uitgiite in uuur vaneene
strook gronds in de afdeeling Toelang Bawang der residentie Lampongsche Districten , naar berekeniug ter gr
van p. m. 14000 b o u w s . werden bij Indisch besluit dd.
6 April 189<i ir '.i aan de aanvragers d i voorwaarden
medegedeeld waarop hun voor den tijd van twintig jaren
en tegen eene nader overeen te, komen huursom de ! BWUSte
gronden , op eenige uit te zoi deren gedeelten na , zouden
kunn.-n worden verhuurd. De huurovereenkomst zal in elk
geval eerst gesloten mogen worden nadat de hoofden der
betrokken marga's voor het gemis van de op de gronden
aanwezige tx schproducten naar bun genoegen 'zullen zijn
schadeloos gesteld. Aan de aanvragers, die verklaardei
voor;emen te hebben op groote schaal eene geregelde c u l t u u r te drijven van rotten , gomelastiek en andere boschproducten, is acht maanden tijd gelaten om de gronden
te doen opmeten en in kaart brengen. Hot mede do r hen
gedaan verzoek om toezegging dat zij de door h e n i n c u l t u u r te brengen gronden in erfpacht zullen kunnen erlan>
gen , voorshands tot eene uitgestrektheid van 4000 b o u w s ,
is in beraad gehouden, omdat voor de Lampongsche D;strieton nog geen bepalingen zijn vastgestel 1 nopens de ci'i>.versie van huur in erfpacht.

Verkoop va* grond. Verkoop van kleine stukken domeingrond had in 1889 ook in ondersch kiene gewesten der
Duitenbezittingen plaats. Het volgende staatje b e v a t d a a r omtrent de gebruikelijke opgaven.

G KW E S T EK.

I'itgestrekt"
heid
(in Bt*.).

Bedongen
koopprijs.

O x D E R S U A N D S Vl;ltKOCHT
TEGEN TA \ ATII:I'R1JS.

Suinatra's Westkust

>) De Tiaag of bet aattlg ea noodig is te aehteavoordegoaver' I l.ainpongsehe Districten. . . .
Buniiiilsafdonlliigon van dit laatste gewest ceae eifpathUterordcningla Atieh
het toren te roepen, is in Int laadt var. 18-S'J door den toenmalig n
resident ontkennend beantwoord. Alvorens ter sake van zijn gevoelen te doen blijken . Inrit de directeur van biimenlandseli bestuur Zu'uli r-en Oosterafd. van Bonieo.
het wensehelflfc geacht ook 's resMenti opvolger aopeas dit punt la
hooren. Do iialiUml van ie Westers Mwillag van Botaeo en die van
Tiruor en onderhoorigen (/.ie vorig verslag blz. 'J8 noot 1) hebben
de vraag niet opzicht tot liet betrekkelijk kleine giiuverneiiicntsgebied in die gewesten ontkennend beantwoord. De Indische I! ge e
ring heeft hare nieening nog Biet doen kennen.
P l ' B L I E K VERKOCHT BIJ 01'BOD
2
) Reeds ia 1888 werden aan eeae combinatie van Jintaviasclie
(Indisch Staatsblad 1870 n°.117).
Ingezetenen 8000 bouw» goaveraementsgrond op Boeroe in erfpacht
toegezegd (verg. bet verslag van 1888 blz. 86), maar ile;:c toe/.egging, waarvan door de verkrijgers geen gebruik werd gemaakt, is
Totaal , . .
door tijdsverloop komen te vervallen.

810
80786
4260
701
107
1H405

f

sotao
19688
1 OG5
884
'.i7 C.:; 7

:!27,0O
f

870
98 007

81,05
1 01445
(55,00
: \ir.
185,10*
707,38
1 256JS0
lt 5,90

4 408,38»

! 88,00
f

4 026,38'
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[£• 2.]
Ko .ontaai verslag van 1800.

Do vraag of bet noodig moet geacht worden o m a U o o g
voor <le buitenbe/.iitiugen bepalingen in bot leven i e roepen
toi tegengang ran ouwettig bezit van gouvernsmeotagrond
d<ior Europeanen en vreemde oosterlingen , op den voet
van dia welke voor Java en Maiura van kracht zijn (In—
disch Staatsblad 1801 IJ0 4 5 ) , maakt op nieuw een punt
van overweging uit.
Bij beduil do. Lö Februari 1890 n°. 32 heeft de Indische
Re^eeriug bewilligd in het afstaan , deels in eigendom ,
deels in opstal , van terreinen aan de Sabang-baai , ter noord
k u s t van I'oe'oe Way (gouvernement Atjeh en onderhoorigbedeu), en zulks ten dienste van rle vestiging van een
koletstatioti. Het in tigendom toegezegd terrein , tor grootte
van ruim '•' Umwa, moet binnen ie* maanden ten name
der BOnmagster zij:: ingeschreven ; de in opstal te verkrijgeu stio..k gronde moet nog eerst opgemeten worden.
Belanghebbenden hij deze op w a y tot itand te brengen
vestiging zijn de firma , aan welke in 't laatst van 1887
(zie het verslag van 1883 blz. 54), voor den tijd van vijf
j a r e n , de levering is gegund van de in Atjeh zoowel TOOT
de marine als voor andere diensttakken benondigde steenkoleii, zonrneie de factorij der Nederlandsche Ilandelmantschappij. De Indische Kegeering heeft het voornemen te
kennen gegeven om , in het belang van de bescherming
der onderneming, eene militaire bezetting op Way te legge::,
loodra de voor het kolenstation vereischte inrichtingen, sij
het aanvankelijk op kleine schaal, aanwezig zullen zijn.
terwijl bij he-iuit ild. 20 Juni 1890 n°. 7 voorwaardelyk
er in is toegestemd dat dan rle kolenleverantie ten behoeve
van de marine gedeeltelijk op W a y , in stede van te Olehleh ,
zal plaats vinden
uitgifte
van grond met recht van opstal. Onder dezen
titel werd in 1889 kosteloos uitgegeven een stuk grond.
op den linkeroever iier Barito-rivier in de afdeeling Martapoera (Zul!er- en Oosterafdeeling var. Borneo) ten dienste
van en v. or den duur der verleeude concessie betreffende
de exploitatie van de doir het Gouvernement verlaten steen*
kolenmiju Orauje-Xassau.
Overigens had uitgifte van grond in opatal alleen plaats
in de residentie Menado, en wel van een terrein ter grootte
van 68 087 M*., waarvoor bedongen weid eene betaling
(in eens af; van f 48.
Uitgifte tan grond inbruiklem.
Aan een Chinees werd by
gou vernemen tsbesluil dd. 20 November 1889 ti 0 . 11 in
bruikleen afgestaan een s t u k g r o n d , groot 75 M*., gelegen
te Nesoeii (Atjeh).
Beschikking door liet Gouvernement over grondt* Met bezit
tan derden. Te Loeboe Begali eng in de Ommelanden van
Padang (Sumatra's Westkust) werd met recht van opstal
v;ior 75 jaren aaa het Gouvernement afgestaan een stuk
g r o n d , groot 1198 M'., waarop reeds eene inlandsche
gevangenis was o, gericht, doch welk terrein geldeken
•was te behooren tot bet in eigendom bezeten landgoed
Welkom. Ten behoeve van een schietterrein voor h e t g a r nizoen weid te Gorontalo (Menndo) door het Gouvernej
een stuk grond van de bevolking aangekocht tegen een
koopprijs van f 342,60.
b.

MudsdM stalen.

Oostkust rau Sumatea. In dit gewest blijft de Buropcesch !
la:: ilouwnijverheid op gronden, daartoe van de inlandsche
bestuurders in coi ces>io verkregen . zich i og steeds uitbreiden. In 1889 werden door den resident 30 nieuwe
landbouwconceaaies goedgekeurd, terwijl verschillende
oude contracten werden overgebracht in den inl884voor- j
geschreven vorm (zie het verslag van dat jaar , blz. 199,
aoomede n°. 43. .0 van bet Bij blad op bet Indisch Staatsblad).
Nopens den voet waarop r.iet-inlanders in de inlandsche
staten dezer residentie gronden voor het bouwen van huizen
kunnen verkrijgen, werd in 1887 eene regeling gemaakt (zie
het verslag van dat j a a r , blz. 7 5 , r.oot 1. zooruede n°. 4351
van gemeld Bijblad). De ondervinding heeft echter doen
zien dat de inlandsche bestuurders bezwaar hadden om in
elk voorkomend geval hunne medewerking te verleenen
tot de bij de model-regeling voorgeschreven wijze van open-

[Neiierl. (Oo*t-) Indië.]
baarmaki.';: van den titel van aankomst, dat is hij authentieke ukte in den vorm omschreven I-ij de ordonnantie in
Indisch Staatsblad 1834 n°. 27. Geen enkele der reeds in
groot aantal door de vorsten verleden akten van erfpacht van
dezeu aard was dan ook tot dusver ingeschreven. Aan dit
bezwaar is nu tegemoet gekomen door de vaststelling, bij
gouveroementribesluit d l . 2b' October 1889 n0. 2 4 , van
nieuwe model-voorwaarden , waarbij de wijze van open*
baarinaking geregeld is meer In overeenstemming met den
rechtstoestand Oer erfpachtgeven.

Mouw en onderhoorigheden.
Ten aanzien van de door
de inlandsche besturen van Lingga-Biouw en Indragiri
verleende drie landbouwconcaasiM aan Europeanen, waarvan er blijkens 't vorig verslag (blz. 100 en 240) één voor
goedkeuring niet vatbaar w i l bevonden . één bekrachtigd
en één nog in behandeling was. zijn geen nadere bijzonderheden vernomen.
Westensfdeeling tan Borneo. In navolging van het in
1887 door den sultan van Sambas gegeven voorbeeld beblen
verscheidene andere inlandsche bestuurders in dit gewest
het verlangen te kennen gegeven om op gelijke wijze
gronden aan landbouwondernemers te verhuren. Het denkbeeid is dan ook in overweging genomen (April 1890) om
de voor Sambas vastgestelde model-voorwaarden en de
verder ter zake aan. ciioinen beginselen (zie vorig verslag
hlz. 100) voor de overige zslfbesturende landschappen in
de Westerafdeeling van Borneo van toepassing te verklaren.
Ook is de Indische Begeering met den resident in overleg
getreden nopens eene «ijzlging van de bewuste voorwaarden
ia dier voege dal de ondernemers, behoudens een daarvoor
in de plaats te stellen correctief, ontheven worden van de
verplichting o:n de hun toegewezen gronde:: te doen opmelen en in kaart brengen. Verder is ann den resident
medegedeeld dat de Begeering er geen !>ezwaar tegen heeft
dat in bijzon e: e, telkens op zich zelven te beoordeelen ,
gevallen worde afgeweken van den aangenomen regel em
in inlandsche staten geen landIK>Uwconcessiea te doen verleenen van meer dan 10 000 bouwa oppervlakte. Blijkens
eene mededeelmg van Juli il. heeft de Gouverneur-Generaal
in één geval , waar het gold eene nog door bet inlandseh
bestuur van Sambas te sluiten overeenkomst betreffende
de verhuring van eene door moerassen versnipperde, deels
voor landbouw, deels 'voor boschveUing te bestemmen uitgestrektheid v..n vet 1 grootere» o m v a n g , uitmakende het
nagenoeg geheel onbewoonde distriet P a l o h , toegestemd
in eene voorgenomen ontheffing van de uit het modelcontract voortvloeiende
verplichting om binnen vier
jaren na de goedkeuring der overeenkomst minstens
V5 der gron !en te hebben ontgonnen. Volgens modedeeling van den resident is het Ie voorzien dat ook zij ,
aar. wie reeds gronden zijn afgestaan, en wier concessies
allen tot net maximum van 10000 bouws beperkt
zijn gebh ven , in gebreke zullen moeten blijven bedoelde
verplichting nn te komen. Blijkens eene opgaaf van het
voorjaar van 1890 was her getal door den sultan van Sambas
met goedkeuriug van den resident, na vo raf bekomen
machtiging van de Indische Begeering, uitgegeven landbouwconcessies aan Europeanen (aan 14 Nederlanders en
aan 4 in Nederlandsch-Indië zich gevestigd hebbende
Engelschen) toen geklommen tot 19 , elke eene uitgestrekt*
heid van 10 <>';() bouws omvattende. Met de ontginning van
(5 dezer peren len was r e Is een aanvang gemaakt. Op 2
daa van zou de cultuur van peper worden beproefd, op
2 die van tabak en op 1 de teelt van suikerriet, dit laatste
bestemd om op Java als bibiet te dienen. Het 6deperceel,
eveneens bestemd voor de t a b a k s c u l t u u r , bleek daarvoor
ongeschikt. Buitendien w a s , tot op de afsluiting in Indifl
van dï mededeeüngeii voor deze § , door de Indische Regeering - vergunning verleend tot het sluiten van nog 26
soortgelijke contraeten in Sambas, terwijl toen 9 aanvragen nog in behandeling bleven.
Eve als reeds vroeger voor drie andere inlandsche staatjes
in de WesterafJeeling van Borneo, is in December 1889
ook voor Landak door het Gouvernement eene regeling
getroffen betreffende de door het inlan Isch zelfbestuur aldaar
van vreemde oosterlingen te heffen huur voor de gronden
die hun voor landbouw of voor het oprichten van woningen enz. in ge! ruik worden afgestaan (verg. blz. 14/15
biervóór).
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Zuider~ en Ooiteraf deeling van Bomeo. Door 4 Europeanen
werd vergunning; gevraagd om met <len sultan van Koetoi
contracten voor land hou woonoessies aan ie gaan. Ben van
die aanvragen beoogde tevens mijnontginning en bleef
vooralanog onafgedaau. In beschikking op de 3 andere werd
door < 1«- Indische Begeering, bij de besluiten van 20 Juni
en 9 October 1889 en 24 Januari 1890 n°. 4(i, i l en 23
aan de belangLebbenden te kennen gegeven, dat zij op
hunne verzoeken konden terugkomen, onder overlegging
van ontwerp-voorwaarden, zooveel doenlijk geschoeid op
de leest van het ter Bumatra'a Oostkust geldend modellandbouwcontract (Bijblad op bet Indisch Staatsblad n°. 3381 j
en 4350); dat de ondernemingen niet meer dan 10000
bouwa zouden mogen beslaan , en dat nader zou worden
beslist of vóór het Lu werking treden van de eventueels o vereenkomsten als voorwaarde zou gesteld worden dat de
adressanten zich bij notarieele akte jegens het Gouvernement verbiuden tot schadeloosstelling aan 'slands kas
ingeval len behoeve van de in het leven te roepen ondernemingen 's Gouvernement* bescherming mocht worden
gevraagd en verleend. Ook zouden de over ie Leggen
ontwerp-contracten, in navolging van hetgeen in de
Sam bas-concessies wordt opgenomen, moeten behelzen dat
de ondernemers, tegen schadeloosstelling, verplicht zijn
op de bun voor landbouwdoeleinden af te Btane gronden
zoowel mijn bouwkundige onderzoekingen als mijnontginning
toe te l a t e n .
V.

KADASTRALE HM AND-HUK OPNIMINOBM.

g 1.

Kadaster.

liet technische Buropeesch personeel bij dezendieasttak
bleef in 1889 uit 5f> ambtenaren bestaan , die in de verschillende rangen (ingenieur, bewaarder, landmeter en
adjunct-landmeter) verdeeld waren als op uit. 1888, behoudens dat één landmeter meer in dienst was, tegen één
adjunct-landmeter minder. Ook de sterkte van het inlandsch
personeel (hoofdmantri's , mantri's en éléves-inantri) bleef
onveranderd; het bestond uit o8(> personen, waarvan er
260 waren aangewezen voor de metingen en 126 voor de
'Si kantoren, indertijd opgericht ten dienste van de bijhoud i n g d e r i n 1879 ojigeheven kadastraal-statistieke opneming.
Omtrent den stand van het kadastrale werk is het volgende aan te teekenen.
Gedurende 1889 werd in de residentiën J a p a r a , Bagelen ,
Kadee , Kediri en Madura voortgegaan met de opmaking
van het eigendomska laster vaa alle perceelen welke het
onderwerp eener gerechtelijke akte hebben u i t g e m a a k t ,
en werd in de residentiën Bembang en Banjoemas met dit
werk een begin gemaakt. Bij het einde des jaars bleven de
beide laatstgenoemde gewesten en (op weinig nu) ook Kediri
nog onderhanden , doch kwam voor J a p a r a , Bagelen , Kadoe
en Madura het eigen lomskadaster gereed : ) . Naafloop Tan
het werk in de drie residentiën die bij het einde van 1889
nog onderhanden hieven , zal het eigendomska laster voltooid zijn voor 17 gewesten. Er blijven dan nog over de
residentiën Bantam , Krawang en Bezoeki, en verder de
particuliere landerijen in Buiténznrg, de Yorstenlanden en
de perceelen woeste gronden gemeten vóór den tijd dat het
kadaster in werking was.
Met de algemeene kadastreering (kadastrale metingen in
de binnenlanden) waren in 188i> , evenals in 1888, zes
optnetingssecües belast, namelijk twee in de Preanger
Begentschappen en één in elke der residentiën 3oeraba\)a,
Pasoeroean, Probolinggo en Kediri. Deze opmetingen moesten tevens dienen om aan de ambtenaren hij het binnenlandsch bestuur gegevens te verschaffen ten dienste van

)

Nadat reeds vroeger voor Madura eenige kadastrale kringen

waren aangewezen waar Int gebruik der kadastrale kenmerken in
gereektetQke akten betreffende onroerend goed voortaan verplicht
ion wezen, werden niet 1 Juni 188'J aldaar aieawe soodanige kringen aangewezen, en werd daartoe voor 't eerst ook overgegaan
met betrekking tot sommige plaatsen ol aederzetttagen in de residentiftn .Japara. Bagelen en Kadoe (verg. vorig verslag lil/.. 101).
Sedert 1 Juli 18'JO ijavaselie Courant dd. 80 .Mei 1890) zijn daaraan eenige nieuwe plaatsen en nederzettingen in laatstgenoemde
drie gewesten toegevoegd.

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

den aanslag in delandrente, Ten einde dit nevendoel hoofddoel te doen worden, zullen nu echter, zooals reeds op
blz. 70 hiervoor is vermeld, deze metingen sene geheelo
verandering ondergaan en zal al liet daarmede belaste personeel worden samengetrokken in de 1'reanger Kegentscbappeu , behoudens achterlating in Pasoeroean , Probolinggo en Kediri van enkele landmeten en adjunct-landmeters om aldaar de functien van gouvernementslandmeter
te blijven uitoefenen (voor Soerabaija was dit niet noodig
omdat in dat gewest met die functien belast is de chef
van het bewaringskantoor), en van één aijunct-landmater
ui Soerabaija voor bet afwerken van de begonnen indivi*
dueele opmeting der vischvijvers in die residentie. Door de
thans gegeven voorschriften voor de details der m e t i n g e n ,
waarbij nu op den voorgrond is gesteld dat zij zullen
moeten strekken tot het verkrijgen van een kadaster ten
behoeve van de landronte-regeling ") (gouveruemeutsbesluit
dd. 18 J u n i 1890 n°. ü ) , worden , zooals de Gouverneuri leneraal bericht, waarborgen verkregen dat de resultaten
der kadastrale opmetingen in de binnenlanden geëvenredigd
zullen worden aan de daaraan ten koste gelegde uitgaven.
Aan alle practiscbe eischen van nauwkeurigheid voldoende,
zullen de voortaan samen te stellen kaarten een overzicht
geven van de erven er de verschillende bouwgronden niet
alleen , maar ook do dessagrenzen aanwijzen , zooals deze
na overleg met de belrokken dessa's zullen worden bevonden , en verder op duidelijke wijze alle wegen , waterleidingen , enz. aantoonen , zoodat de kadastrale kaarten ,
behalve voor dvn aanslag in de landrente , ook voor de
kennis der plaatselijke toestanden, voor irrigatie en politie
goede diensten zullen kunnen bewijzen. Tot de bijhetaangebaald gouvernementsbesluit ingetrokken voorschriften
behooren ook die (opgenomen in n°*. 3881 en 4141 van het
Bijblad op het Indisch Staatsblad) tot regeling van de
bijhouding der kadastrale metingen in de binnenlanden ,
voor zoover die bij houding aan de chefs van opmetingssecties
| was opgedragen , dat is daar waar nog geen bewaringsi kantoren zijn opgericht. Bedoelde voorschriften hadden in
de praetijk mede niet voldaan, dewijl het onmogelijk was
gebleken goedeen volledige rapporten omtrent de grondver»
anderingeu van de dessahoofden te verkrijgen. Daar voor
de bijhouding vun het zoogenaamde landrente-kadaster
eerst later regelen zullen kunnen worden gesteld , omdat
deze verband dienen te houden met de aan te nemen landrente-regeling, zijn voor dit gedeelte der ingetrokken
voorschriften voorshands nog geen nieuwe in de plaats
gesteld.
De bewaring, bijhouding en benuitiging v a n h e t e i g e n I domskadaster zijn, wat de residentiën Batavia , Samarang en
Soerabaija betreft, opgedragen aan den bewaarder van het
kadaster op de hoofdplaats van elk dier gewesten , wien
daarvoor Kuropeesehe en inlandsche ambtenaren naar behoefte worden toegevoegd. In de residentiën Cberibon , T a g a l ,
Pekalongan , .lapara, Bagelen, Kadoe, Madioeu en Madura
is daarmede belast een landmeter of adjunct-landmeter ,
bijgestaan door enkele mantri's, terwijl dat werk in de drie
overige gewesten waar bij het eiude van 1889 het eigendomskadaster gereed was (1'reanger Regentschappen,
Pasoeroean en Probolinggo) geschiedde door de chefs der
metingen. Ook de chef der opinetiugssectie in Kediri was
reeds met bedoelde bewaring enz. belast.
In al de genoemde 15 gewesten behooren reeds sedert
langoren of korteren tijd — en ingevolge Indisch Staatsblad 1889 n*. 228 en 1N90 n°. 45 is dit respectievelijk sedert
1 Januari en 1 Mei ook het geval in de gewesten Kern bang
en Banjoemas — de functien van gouvernementslandmeter
tot den werkkring van bet kadaster.
Omtrent de voornaamste in 1889 door het kadaster verrichte werkzaamheden geelt de volgende staat een overzicht.
:
) De thans aangenomen vereenvoudigde werkwijze vond reeds
sedert Mei 188'J toepassing in de districten Pesscr en TJikoadang
(residentie Présage* Begentsebappea), ten dienste der aldaar bij
uij/.e van proef aangevangen laiiüreiite-onderzoekingeii. Door liet
k«dasterpersoneel, toegevoegd aan den met de leiding dier proel'Onderaoekingen belasten inspecteur , waren bij liet einde des jaar*
Opgemeten 5970 hectaren van liet district PeSSer , verdeeld in 6">4"> per

ceelea, en 116 hectaren van bet distriet Tjikoadaag, verdeeld ia 106
perceelen, waarvan 4610 hectaren ia kaart werden gebracht. Op verzoek van den resident werden bovendien nog bloksgewjj/.e opgemeten ij dessa's in de afdeelingcii Boeksboessi en Tjiandjoer.
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GEWESTEN
wuui' kadastrale opmetingen
plaats hadden.
of waar het kadaster is
in gebruik gesteld.

Uitgestrektlieid
(ia h e c turen) der
voor de
samenstclling
van net
kadaster
gemeten
gronden.

Aantal
gemetea

van het

van het

perceelen.
in 1888

«)

in 1889

Aantal afgegeven
UitgeKlri'ktiicid
(in hcctaren) der
gemeten
woeste
gronden.

gemetcne. geraetene.

mcetbrieven.

n

zoogenaamde
extraeten.
landmeterskennissen.
4)
*)

Aantal
gevallen
waarin
inlichting
of inzage
werd
verstrekt.

geheel

V3O

120

81

55

0

10

1 097

51

10

18

3

2 178

'/«

'/l
geheel

3167

geheel

'/ l3

1600

U013

8 531

10 300

II 000

Soerabaija

2 735

Pasoeroean

5*01

Preanger.Kegent,|Ba"don«- .
schappen e).
(Soekaboemi.

In kaart werd g e bracht :

11

d)

d)

d)

85

196

38

d)
39

Bedrag
van het
ontvangmi
salaris.

f

1 895,60
2 012,21

d)
5 171,87

Probolinggo

3 039

1 102

idem

5 191

21

42

17

1

2 997,50

Kediri

3 351

1 794

idem

0 700

202

117

18

50

11 181,80

Japara

478

1 772

idem

1

|

198,50

92

210

Bagelen

191

518

geheel

geheel

Kadoe

130

979

idem

idem

Rembang

geheel
78

28

90

')

e)

52

13

7

85

59

1

1

058,75

e)

f)

112,34

ii

l i .' :'- I I

182

022

390

217

9 858,21

Samarang

291

316

207

38

0 742,84

Soerabaija

89

122

139

67

5 188,68

J3ewarings- j Cheribon
kantoren . T a g a l . .

272

210

15

19

2 591,21

157

151

II

ii

1 550,75

Pekalongan

71

61

11

Madioen

.

57

17

15

2

048,48

Madura.

.

30

81

8

11

472,25

f 54 067,09

980,07

ii

I
Totalen over 1889
„

/ ) 3 9 823

1 751

2 591

891

163

„

1888

18 172

!

/J32151
31305

11953

1850

2 226

295

191

46 421,74»

_

1887

57 401

!

28 528

7 157

1 831

2 350

180

389

45 152,67

ff)18395

a) Deze opgaven hebbeu alleen betrekking op nieuwe kadastrale m e t i n g e n , zoodat de metingeu voor bijhouding enz. er niet onder begrepen zijn.
b) H i e r o n d e r zijn niet begrepen de stukken en inlichtingen, die ten behoeve vau ' 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-secties afzonderlijk
d) Zie de opgaven betreffende het kantoor van b e w a r i n g te Soerabaija.
e) D e functién van gouvernementslandmeter zijn in R e m b a n g eerst met i n g a n g van 1 J a n u a r i 1890 tot den w e r k k r i n g van het kadaster gebracht.
_/) O p uit. 1889 was nu k a i a s t r a a l gemeten eene oppervlakte van 527 523 hectaren, verdeeld over 340 738 perceelen en blokken, welke voor
ruim 5 / 6 waren in k a a r t g e b r a c h t , berekend en in de kadastrale boekhouding opgenomen.
ff) D e totale uitgestrektheid der door het kadaster gemeten in erfpacht aangevraagde woeste gronden was nu bij het einde van 1889 geklonimen tot 112 133 hectaren.

Afzonderlijke vermelding, omdat zij niet in den voorafgaandeu staat begrepen zijn , verdienen nog de volgende
werkzaamheden door het kadaster in 1889 verricht.
In twee districten van de Preanger Regentschappen geschieddeu , volgens eene vereenvoudigde werkwijze, proefnietiugen ten dienste vau de landrente-regeling (zie noot
2 op de vorige blz.).
In Soerabaija werden al de in de afdeeling Sidoardjo
individeel opgemeten vischvijvers, die in p. m. 5500 perceelen of blokken waren verdeeld , in kaart gebracht en
berekend. Daarvan werden , dessa's gewijze , kaartjes en
registers opgemaakt en aan liet bestuur verstrekt. Verder
werden in de afdeelingon Soerabaija , Lamongan en Sidaijoe
de vischvijvers , eene oppervlakte beslaande van 479(5 hectaren , individueel opgemeten en voor 3li in kaart gebracht,
terwijl in de kadastrale afdeeling Modjoredjo, op verzoek van
den resident en met goedvinden van de Indische Regeering ,
bij wijze van proef, van 10 dessa's de landrenteplichtige
gronden individueel opgemeten en de uitkomsten aan het
bestuur verstrekt werden.
()[) Madura werden in het district Waroe opgemeten
en in kaart gebracht 3770 hectaren landrenteplichtige
gronden , verdeeld in 2900 perceelen.
In Kediri werden 32 erfpachtsperceelen , eene oppervlakte beslaande van 7980 hectaren , hermeten , en daarvan
nieuwe meetbrieven opgemaakt, ter vervanging van de
vroeger door gouvemementslandmeters afgegeven foutieve
meetbrieven.

In Pasoeroean werden 5790 hfetaren woeste gronden
opgemeten en in kaart gebracht ten behoeve vau hot
koffiecultuurplan.
Te Batavia eindelijk werd het onderzoek naar den rechtstoestand der onbeheerde perceelen voortgezet. Vau de 3237
perceelen, in 1887 opgegeven, bleek het onderzoek noodig
voor 3081 perceelen. Ten aanzien van 2853 dezer perceelen
was op uit. 1889 dit onderzoek afgcloopen en waren de
uitkomsten in daarvoor gedrukte staten ingeschreven. Voorts
werd het land Struiswijk , ter grootte van 1015 hectaren ,
kadastraal opgemeten. Deze meting kan beschouwd worden
als eene voortzetting van het kadastrale plan.
Vele diensten werden door het kadaster-personeel ook
weder verricht ten behoeve van de commissie voor de
vaststelling der verpondingswaarden in IS'ederlandsch-Indië.
Van het inlandsen personeel werden 7 mantn's belast
met het opmeten van de voor de gouvernements-koffiecultuur gereserveerde gronden , werden er 3 tijdelijk aangewezen voor het traceereu van wegen in het district
Tengger (Pasoeroean), en werden er 4 toegevoegd aan de
houtvesters van Pandong en Kediri voor de opneming en
afbakening van djatibosschen.
Thans blijft nog over om gewag te maken van de werkzaamheden der hooger bedoelde 34 kantoren voor de bijhouding van de voormalige kadastraal-statistieke opneming,
welke kantoren onder het algemeen toezicht staan n u
den bewaarder te Batavia, en verder in elk gewest onder
speciaal toezicht van den eerstaanwezenden ambtenaar
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v;m bet kadaster. In den volgenden staat, zijn de VOOr- I l U deze kantoren verbonden personeel in cijfers gebracht.
naamate <i«;r in 18*9 verrichte werkzaamheden van het I
Meetwerk.

Aantal

dEWESTEN.

(Jheribon
. . . .
Tagal
Pekalongan . . .
Samarang
. . .
Rem b a n
Banjoemas
Bazelen
Kudoe i) .
Madioeu

g .
.
. .
.
. .

. . .
. .
. .
. .
. .

Totalen over 1889
n

„

ïi

„

18,iS

1887

tferapAantal porteerdu
kan- grondtoren. veranderingen
die opgemeten
werden.
a)

I
3
2
G
4
1
4
5

Aantal
verzwegen
grondverandenngen
die opgemeten
werden.

215
134
GO
450
288

24

980
217
178
350

1
15

8

5

2 794
9 3G8
G3I7
12G43
9 187
323
5 973
8 334
300
13 544

1

10

34
34
34

23 4G9
21 OGG
19 8G7

G8 785
72 44G
55 G8G

2 932
G 094
9317

45

293
12X
372

|

Aantal
d'.-ssa'ö waar
afzonderlijk
Aantal
Aantal
opgemeten
dessa's
werden de
dessa's
individucel
waar de
bezeten
waarvan apanage
gronden,
ook die
velden van
verkregen
de
het dessa- vóór de inwerkingmetin- bestimr afzonderlijk
de ontgïngen
werden op- ningsordonnantie
gemeten.
(Indisch
geheel
Staatsblad
1874 n°. 79).
herzien

Aantal' .
,
. lAauta1
rond
f? -|grondveran- veranderin- deringen
g">
die op waarde van de
'jk
kaar- inhouopten
gemeten
den
wer- werwerden.
den
den
over- bereg e - kend.
Des- Blok- Des- {Blok- Des- Wok werden. D e s - Blok- Des- Bloksa's. ken. sa's. ken. bracht.
sa's. ken. sa's. j ken. sa s. ken.

Aantal
grondverandeAantal
ringen,
ontgin- gemeten
ningen ingevolge
splitsing
die opge- en samenvoeging
meten
van dessa's.
werden.

732
194
132
808
GIO
32
1 987
4 582
1 71G
7G1G

1
i
1
2

Kantoorwerk.

11

4
n

Aantal
dessa's
waar
d l tegalvelden
afzonder.

.

192

,,
„H3
11

„
n

Aantal
grondverande.
ringen,
gemeten
in verband
met
foutief
bevonden
kaarten.

Il
5
3

858
52

32
ïi

326

99
124
512
791
308
82
292
92

ïi

284

282
ïi

jjj

25

327

ii
ïi

12
187
Gl
17

9G
915
240
504

29G

2 087

„

31
G9

„
ïi

11

Ml

„

157 1 183
197
418

„ ! 1 338 ,.
"
"

2 584
3 920
3G90

ii
ïi

ïi

„3G2

ïi

ii

11

3 39G
227 2 120
927 4 976

1 51G 10492
172
87
11

4
8
7
13
6

38?
527
706
ïi
ïi
344
885
487
143 1 766 11 225
41 1 192 22 395
801
911 8533
20 530
11
11

4
10
7
15
8

Aantal
kaarten
die
vornieuwd
werden

389
772
706
315
868
487
11 604
22 545
8 635
20 530

20
87
272
387
88
11
76
115
1
56

985 3 8G9 104021 110851
«3094 97296
87781 89521
1»

1 059
1 178
804

a) Bij het opmeten van de grondveranderingen werden in elk der in dit overzicht genoemde gewesten tevens opgespoord en in kaart gebracht alle
door inlanders individueel bezeten gronden, vooral die welke vóór de inwerkingtreding der ontginningsoidounautie (Indisch Staatsblad 1874
n°. 79) reeds individueel werden bezeten.
6) In het begin van dit jaar is een aanvang gemaakt met de opmeting van de aan de dorpshoofden in de residentie Eadoe toegewezei
apanage-velden (verg. blz. 72 hiervóór).

§ 2. Topographische gegevens betreffende de
buitenh'zittinyen.

latjap-Sidoredjo (opvoer van.zout). Voor Pekalongan werd
als vracht bedongen, gerekend per pikol en paal, voor
koffie f 0,02* en voor zout f 0,03, tegen f 0,034 als eenige
Van de ambtenaren bij het binnenlandtch bestuur op de prijs volgens het afgeloopen contract.
buiten bezittingen werden gedurende 1889 geene andere
Van de met het departement van lir.nenlandsch bestuur
topographiscbe gegevens ontvangen dan die reeds vermeld in betrekking staande plaatselijke aannemingen voor het
aan het slot der § *TopograpMscke dienst" oj) blz. 37 hiervóór. vervoer van en naar de reede van gouvernements-goederen , sotns tevens van voor rekening van den lande te
VI. TRANSPORTEN-.
vervoeren -ersonen, kwamen er in 1889 7 te eindigen,
en wel, behalve voor Batavia (met Tandjong Priok) en
In 1889 liepen af vier van de ten behoeve van den lande voor Soerabaija (waartoe ook behoort het vervoer naar en
met particulieren gesloten aannemingscontracttn voor den van den Madura-wal), voor Karang Antoe (Bantam),
afvoer van koffie en den opvoer van zout en het overige Cheribon , Tagal, Pekalongan en Telok Betong (Lampong.
daarmede gepaard gaande gouvernementsvervoer (gelden , selie Districten). Voor de vijf laatstgenoemde plaatsen trof
materialen en goederen), namelijk de twee in de residentie dit samen met de verstrijking van de tot dusver van
Cheribon (het eene voor drie en het andere voor twee wege het departement van onderwijs, eeredieust en nijjaren gesloten), dat in de residentie Pekalongan (mede verheid afzonderlijk uitbestede contracten voor het zoutvan driejarigen duur), zoomede het tienjarig contract dat vervoer ter reede. Bij de thans voor vijf jaren (1890 t/m
betrekking had tot de bedoelde transporten tusscheu de 1894) gesloten nieuwe aannemingscontracten voor elke van
residentiën Preanger Regentschappen en Banjoemas. Laatst* de bedoelde vijf plaatsen (de afgeloopen contracten waren
bedoeld contract werd thans op gewijzigden voet voor slechts voor een duur van twee of drie jaren gesloten
drie jaren aanbesteed , terwijl voor de transporten in Peka- geweest) is, overeenkomstig het vroegere voornemen (zie
longan en Cheribon (voor dit laatste gewest , na mis- het verslag van 1888 blz. 101), het zoutvervoer in het
lukte aanbesteding, ondershands) nieuwe vijfjarige con- overig vervoer ter reede begrepen geworden. Voor Tagal
tracten werden gesloten, waarbij voor Cheribon gevolg omvat de aanneming ook het zoutvervoer ter reeden
werd gegeven aan het reeds vroeger opgevatte voornemen Tandjoeng en üeloedjami, terwijl in het nieuwe contract
(zie het verslag van 1888 blz. 101/tüü) om de beide voor Karang Antoe het vervoer van koffie werd uitgesloten
transporten aldaar één aanneming te doen uitmaken, aangezien dit onderdeel, evenals op andere afscheepplaatsen,
hetgeen zich aanbeval zoowel uit het oogpunt van con- eigenaardig behoort tot de zorg van de factorij der Nedertrole als ter vereenvoudiging van de administratie. Eene landscbe Handelmaatschappij. Voor Batavia (met Tandjong
vergelijking van de thans en de vroeger bedongen vracht- Priok) werd het zoogenaamde reede-contract weder slechts
prijzen is uit dien hoofde voor Cheribon niet wel doenlijk. voor één jaar (1890) gesloten , ten einde de Kegeering niet te
l)it geldt ook voor het in uitbesteding gebrachte gewij- binden ten aanzien van de toekomstige exploitatie van de
zigd Preanger-contract; immers kwamen daaraan te ont- haven Tandjong Priok. Gedurende 1890 zal moeten worden
vallen een aantal koffie-inkooppakhuizen die vroeger naar betaald per koijang laadruimte f 4,50, tegen f 4 gedurende
Tjilatjap afvoerden , terwijl er , wat de residentie Banjoe- 1889. Het reede-contract voor Soerabaija (dat over vijf jaren
inas betreft, aan werden toegevoegd de vrij moeilijke liep) werd, bij gemis aan gegadigden bij de gehouden
trajecten Madjenang-Tjilatjap (afvoer vin koffie) en Tji- aanbesteding, tegen den bestaanden vrachtprijs (f 2,10
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per koijangen per reis) ondershauds verlengd , aanvankelijk
voor de eerste drie maanden van 1890 en later voor het
geheele jaar. Ook bel reede-vervoer te Telok Betong werd
niet bij aanbesteding gegund, omdai de prijzen waarvoor
de eenige gegadigde bad Ingeschreven bovenmatig boog
werden geacht. 13e Inj underhandsebe overeenkomst voor
Telok Betong bedongen vrachtprijzen vindt men, evenala
die ingevolge de overige nieuwe transportcontracten te
betalen, vermeld in bijlage T bierachter. Vergelijkingen
niet de laatstelijk verschuldigde prijzen zijn, voorplaatsen
waar bet zout- en liet overig goederenvervoer ter reede
thans voor 't eerst vereenigd is, uit aanmerking van deze
uitbreiding; n i e t met j u i s t h e i d t e m a k e n .
Moeilijkheden m e t t r a n s p o r t - a a n n e m e r s over de u i t v o e r i n g

van hunne contracten werden in 1889 niet ondervonden.
Ten slotte, is nog; aan te teekenen dat bij gouvernementsb e s l u i t d d . 2 2 J u l i L889 n ° . 15 m a c h t i g i n g is verleend om

tot uit. 189D. tegen eene vergoeding; van t' 4 per koijang
boven de contractueel verschuldigde vracht, aan de Neder*
Landsch-Indische Stoomvaartmaatschappij over te laten de
zorg voor de doorzending van die gouvernementsgoederen,
welke, op zoogenaamde doorvoercognossementen via Batavia,
moeten

worden

vervoerd t u a s c h e n t w e e p l a a t s e n

gelegen

in verschillende op Tandjong Priok aansluitende door haar
bediende stoomvaartlijnen.
VII. PAKETVAART BN ANDEBB STOOMVAAETDIBNSTBN.

Uitgenomen de reeds in 't vorig verslag (blz. 103) besproken wederinvoering op gewijsigden voet van den dienst
liatavia — Karang Antoe (Bantam)— Tjilatjap, welke lijn
nu sinds 30 Juli 1889 om de twee maanden bevaren wordt,
kwam in de bestaande regeling der tot uit. hw90 door de
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij in den Indischen Archipel contractueel te onderhouden paketvaartdiensten gedurende 1889 geen noemenswaardige verandering.
Br werden op die lijnen gedurende gemeld jaar bevaren
78 113 geographische mijlen, tegen 82140 in 1888. De
Maatschappij beperkte weder hare diensten buiten contract.
Liet zij in 1887 en 1888 achtereenvolgens vrijwillig bevaren 94 154 en 75 672 geographische mijlen , gedurende
1889 beliepen de buiten contract afgelegde afstanden niet
meer dan 39 702 geographische mijlen. In verband daarmede daalde het totaal der vervoerde passagiers (daaronder
ook die op hare China-lijn) van 96 599 tot 82 785. Het
cijfer der particuliere reizigers daalde namelijk van 41 869
tot 30 352, doch dat der voor gouvernementsrekening
(uitsluitend in den Archipel) vervoerde personen bleef vrij
statiounair; het ging namelijk slechts terug van 54 730
tot 52 433.
Zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 104) is vermeld,
zal de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij,
wanneer bij het einde dezes jaars haar contract met de
Regeering zal zijn afgeloopen, zich ook geheel uit het
vervoer in den Nederlandsch-lndischen Archipel terugtrekken
en zal een groot deel van hare vloot (waartoe in 1889
weder zijn gaan behooren twee stoomschepen — Maha
Meanatchy en Gouverneur-Generaal *' Jacob — welke de
Maatschappij in 1887 en 1888 aan haren dienst had onttrokken) ') overgaan op de Koninklijke Paketvaart-maatschappij te Amsterdam , die na 1890 met de uitoefening
van den paketvaartdienst zal zijn belast.
Uit het volgende overzicht blijkt uit welke schepen op
31 December 1889 bedoelde vloot bestond , en welke daarvan
met 1 Januari a. s. door de nieuwe Paketvaart-maatschappij
' ) D e Gi'itmncur-GeiiiTiial s' Juo>li m a a k t e , m e t de llan/am, de Borneo
en de CtUbei, h e t viertal s c h e p e n v a n d e N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j u i t , w a a r o v e r blijkens h e t v o r i g v e r s l a g de
in M a a r t 1888 hier t e lande o p g e r i c h t e „ .Stoomvaartmaatschappij
H o l l a n d " de b e s c h i k k i n g h a d g e k r e g e n voor e e n te o p e n e n nieuwen
d i e n s t tusschen N e d e r l a n d e n I n d i ë . I n v e r b a n d m e t de s t a k i n g van
d i e n d i e n s t in h e t najaar v a n 1889 is de Gouverneur-Generaal t' Jacob
w e d e r bjj de Indische p a k e t v l o o t i n g e d e e l d , doch d i t schip zal in
1 8 9 1 , e v e n a l s in den a a n v a n g v a n 1 8 9 0 reeds h e t geval is g e w e e s t
m e t de zooeven genoemde drie s c h e p e n llanlam, Borneo e n Celebei,
w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n e , in s a m e n w e r k i n g m e t de directiën
d e r m a a t s c h a p p i j e n „ Nederland " en „ K o t t e r d a m s c h e I.loyd ", zich
h i e r t e l a n d e geconstitueerd h e b b e n d e „ S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j
P h o e n i x " voor h e t uitoefenen v a n de vraclit- en p a s s a g i e r s v a a r t ia
h e t a l g e m e e n , w a a r o n d e r in de e e r s t e p l a a t s luit v e r s t r e k k e n van
schepen indien op de b e s t a a n d e Nederlandsclie lijnen e e n e e x t r a
v a a r b e u r t noodig i s . B e e d l w e r d e n de Bantam en de Celebet bestemd

zullen worden overgenomen.
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*Sindoro
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*Print Alexander .
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*Sumbawc .
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*Miniiter Franeen run
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Ckeribon
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<0 410
Vice-pretidenl 1'riiis .
311
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' Kafung
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1883
1881
1874
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1874
1875

1.30
130

1875
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1805
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1871
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1882
1875
1870

a) üeopgaven zijn
bief ingevuld zooili zij uit ladifl <mtvangen zijn. Suiumige echter verKmllen Boowel uu-t
dii! opgenomen in 't
vorig vin-slag, als
net endere Inaieohe
bronnen. Zoo vindt
men elders alsnetto
tonnemaat opgegeven: voor de Atjeh
SM registertonnen,
voor du Sindoio AM,
voor de Prins Alexundi .' 783, V001' de
Milliliter l'ransen
van ite Putte 541 en
voor de Aiiil>uiiui
48G.
S) De 10 met een*
gemerkte Benepen
zijn die welke niet
1 Januari 1891 aan
de Koninklijke Paketvaartmaatseliappij zullen overgaan.
f) Zio noot a.

10 250

De ontvangsten der Nederland.-ch-Indiscbe Stoomvaartïnaatschappij, met inbegrip van de subsidie voor den contractueel afgelegden weg (f 3,90 per geographische mijl),
worden opgegeven over 1889 te hebben bedragen f3155724,
tegen f 3 669 635 over 1888.
in 't vorijr verslag (blz. 104) werd gezegd dat «!e meergenoemde Paketvaart-maatschappij ten behoeve van de
paketvaart in Iudië 13 stoomschepen op Nederlandsclie
werven in aanbouw had gegeven. Thans kan worden vermeid dat reeds eenige van deze schepen in Indië zijn aangekotnen of de reis derwaarts aanvaard hebben. De namen ,
zoomede (volgens globale gegevens) de tonnemaat en het
stoom vermogen der bedoelde 13 bodems vindt men in het
volgende overzicht.
NAMEU
DER

STOOMSCHEPEN.
Both
Maetsttycker
de Carpentier

. . . .
. . . .

Snsaerdccroon

. . . .

T e zamen 13 stoomschepen
. . . .

StoomNetto
vennogen
tonnemaat
(in
(in
indieateui'registerpaardetonnen).
krachten).
830
820
820
820
140
740
070
070
070
420
420
420
410

Gebouwd bij :

1 000
1 000
Koninklijke 1 Maatschappij
1 000
„deSehelde ' te Vlissingen.
1 000
1 250
Ncderlandschc Stoomboot1 250
maatsehapnij te Rotterdam.
700
Koninklijke Fabriek van
700
stooin- en andere werktuigen te Amsterdam.
700
550
Maatschappij
„de Maas" te
550
550 ' Uottcrdam.
550
Ih vnF..vs en VA:S IrBLniB
te Amsterdam.

8 440

.Met den vóór eenige maanden in Indië aangekomen
hoofdagent der Maatschappij werden , volgens de jongste
voor e e n e e x t r a - r e i s in den dienst t u s s c h e n Nederland en I n d i ë van
de stoomvaartmaatschappij „ N e d e r l a n d " .
D o o r z e e r a m p verloor de N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e S t o m u v a : i r t m a a t scliappij in 1889 één h a r c r g r o o t s t e K n e p e n , namelijk d e in 1882
g e b o u w d e Gompla , die in d e n n a c h t v a n 20/27 Juli op d e reis van
M a l a b o c h (Arjeh's w e s t k u s t ) n a a r 1'adang o p de n o o r d k u s t van Nias
d o o r s t r a n d i n g v e r o n g e l u k t e , w a a r b y e c h t e r geen mensclicnlevens
te b e t r e u r e n w a r e n .

Jlage C.

[«• 2.J
Koloniaal verslag van 3890.

Tweede Kamer,

03
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berichten, nog overleggingen gehouden omtrent eenige Juni jl. de mailboot Print Frt&erik (groot 3070 ton bruto),
in den butsten tijd HAD de orde gekomen wijzigingen in welke op de uitreis in de golf van Uiscayedoor aanvaring
de omschrijving van sommige lijnen, opgenomen in hel te gron :e ging. Beide Maatschappijen hebben thans(onge*
contract . zooala dit op de bij gouvernementsbesluit dd.3 rekend >!•• in de noot op de voorgaande blz. be loeide gewe»
Juli 1888 n° 1 vastgestelde voorwaardenden 5deu dier zen Indische tnuilhooteu) <le volgende stoomschepen in de
maand gesloten is. Ten nanzien van Banjoewangi (zio vaart of in HBO bouw, welke echter niel allen voor den
vorig verslag blz. 103) is bij dit overleg ree Is gebleken maildienst gebezigd worden, terwijl onder de schepen voor
dal gemelde plaats bezwaarlijk in eenige contractueele de Rotterdamsche l.loyd opgegeven er twee begrepen zijn
lijn kan worden ingeschakeld, doch dat de Maatschappij ; die zij in gebruik heeft van de » Stoomvaartmaatschappij
voornemens is Banjoewangi te laten aandoen opeeuebui- : Kotterdam", doch slechts t<;t bet liegin van 1891. all
ten bet contract te bedienen vaarbeurt Daarom is bet wanneer die schepen eene andere bestemming krijgen.
wenscbelijk geoordeeld voorloopig nog geen stappen te
doen om "te geraken tut de vaststelling van eenen afzonKtoomvermofren
1'onncmaat (in
NAMEN
("
derlijkeu COntractueelen dienst op Banjoewangi.
registertonnen).
paardek
•achten). Gebouwd
Omstreeks medio 18S<) waren in Indië nog in hehanDia
in :
deWng ile adviezen doer de Kamers van Koophandel en de
oraiEffectief
8TOO1C80HBPXV. Netto. B r u t o . Nnaal.
Handelsvereenigingen aldaar uitgebracht over de in de
Javasche Courant van 19 Juli 1889 publiek gemaakte
ontwerp-regeliugen , bedoeld bij de lamste alinea van hel M A A T s c i i A r r u ..Xi:Di-atin 't verslag van 18S8 (blz. 102 noot 3) in zijn geiieel j
LAND".
vermelde art. XXXVI van het met de Paketvaart-maat1871
2 638
1 000
400
3 180
schappij gesloten contract. Die regelingen, vier in getal, Prinses Ahialio . . .
2 280
1 000
187!
3 120
406
houden' in: 1° Algemeene bepalingen betreffende bel ver- j Prins vo,i Oranje. . .
2 lil
1 000
1871
400
3 019
voer van particuliere reizigers en goederen; '2° Regelen Prinses Marie . . . .
2 087
1 793
450
1 800
1879
2 007
500
2 HOU
1882
3 074
ten aanzien van het brengen van en naar boord dersche- Hurgtmeetter den Tex .
1 G00
1874
Voorwaart»
2 0GG
400
2 802
pen van particuliere goederen; 3'Algemeenevoorwaarden
2
000
1881
i 066
500
Print Aleantnder . . .
3 072
van passage en vervoer van bagage; en 4° een Reglement Prinses
1 945
400
1
G0O
WiHetmina . .
2 590
1883
voor de orde en veiligheid aan boord. In de bij het contract
1 939
1 000
1882
400
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1
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1
400
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Z
H
I
.
.
.
2
531
350
1879
behoorende bijlage l) is bepaald, dat nader door den
1 477
300
1 200
2 230
1866
Gouverneur-Generaal voorschriften zooden worden vastge- ; Prins Hendrik (in a a n steld omtrent de verstrekking van ziekenkost aan gouver- |
2 700
050
2 600
3 550
—
2 700
650
2 600
nementspassagiers voor wie zulks gedurende bun verblijf Printet Bopki» [idj . .
3 550
—
T e /amen 13 ( t o o m aan boord der paketbooten noodzakelijk wordt geoordeeld,
27 919
38 420
en betreffende de stalling, voedering en drenking van
voor gouvernementsrekeniug met de paketbooten vervoerd
MAATSCHAPPIJ
wordende paarden, lastdieren en vee. Na overleg met de j
,.ROTTERDAMKCIIK
LLOYD".
Maatschappij zijn die voorschriften vastgesteld bij gouvernementsbesluit dd. 30 Mei 1890 n« 34. De in g 7 van liro.jo
1790
1 790
2 505
250
1888
11500
500
bijlage G der overeenkomst bedoelde Regelen volgens welke j Mtrapi
1755
2 570
250
1500
1889
1 755
1 500
gehandeld moet worden indien de gezagvoerders der van de Drenthe
1738
1 738
2 288
860
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1 000
187G
1710
1710
2 2S5
200
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1883
Paketvaart-maatschappij ingehuurde vaartuigen de bevelen Samtranf
. . . .
11704
701
88S8
200
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1 000
1SS2
van de bevoegde autoriteiten, welke niet de navigatie Znid-Hoüand
Utrecht
1654
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1000
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1 000
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11630
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1884
l1000
000
B*tatU
1625
1
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000
000
1883
voren, tot stand bij gou vernemen tsbesluitdd. 10 September
11578
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11000
000
QtUtriëud a\ . . . .
2078
200
1878
1889 h° 2.
11572
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Woord-Holland i) . . .
2 098
160
1000
1 000
1S74
Bij ordonnantie van 4 Augustus 1890 (Indisch Staats* Zeeland 6)
1 514
514
2 039
200
11 000
000
1x7
1 008
008
1407
120
000
1879
600
blad n°. 161) zijn , ter vervanging van de tot dusver nopens AHadnt e]
Senior c)
956
1200
130
650
1*79
950
650
bet onderwerp van kracht zijnde ordonnantie^ in Indisch Ardjoeno
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gen vastgesteld betreffende bet regeeringstoezicht op atoomTe zamen 13 ei<ren en
schepen die in eenc Nederlandsen Indische haven personen
-j gecharterde stoom- 24 010
of goederen aan boord nemen. Aan de uitvaardiging van
schepen
de nieuwe bepalingen, welke bestemd zijn om met 1 J«nuo) Toen in het najaar van 1881 de Mtrapi werd ia dienst frette] I .
ari 1891 in werking te treden, was in den aanvang van
nm
el« cargaboot dienst te doen.
1890 ten aanzien van sommige punten een nader overleg ia de CMdtrltnd bestemd geworden
tusschen het Indisch Bestuur en de Regeering hier te lande
h) De Voord—HoUtmd en de Zeeland behooren aan de ^9toomvaartvoorafgegaan. Zooals indertijd is medegedeeld (y^p; het maatachappM, Rotterdam".
verslag van 1888 blz l |! -i), was reeds in 1887 een*
c) De Aria<lne en de Senior varen niet in den geregelden maildienat,
nadere regeling van ! e: onderwerp beproefd, doch zijn maar doen dienst op de kleine vaar!
de toen vastgestelde co reeds uitgevaardigde bepalingen
niet in werking getreden.
V I I I . YKKAliï>. M.IIMHNST.
Een overzicht van de aan particulieren in Xederlawlt»chIn iie' toebehoorend) grootere en kleinere stoomschepen,
welke voor andere diensten dan de paketvaarl bestemd
Waren in 1888/188!) op .lava. namelijk in de residentien
zijn. ontleend aan de hij het departement van binnen* Batavia, Krawang en Rembang, 8581 gevallen van \eelandsch bestuur ingekomen opgaven over 889. vindt typhus opgeteekend geworden . waarvan in eerst gemeld
men in bijlage ü hierachter. Tevens vermeldt die bijlage gewest alleen 8057, in bet tijdvak waarover de thans ontde te Singapore tehuis behoorende stoomschepen . waar- vangen opgaven loopen (Maart 1889/April 1890) had men
mede min of meer geregelde diensten op Nederland*ch- (in de residentien Bantam. Batavia en Krawang) met
22607 gevallen te doen, daaronder begrepen de nog overIndische plaatsen werden onderhouden.
De wekelijksche maildienst tusschen Nederland en Indië gebleven 275 zieke beesten van 1888/1889. Thans openwerd door de maatschappijen » Nederland " en > Rotter- baarde de ziekte zich het meest in Bantam , waar in 15
damsche l.loyd" geregeld onderhouden. In Mei jl. zijn van de 18 districten der afdeelingen Serene», Anjer, Panmet deze heide reederijen nieuwe postcontracten gesloten deglang en Lebak (Tjiringin bleef van de ziekte verschoond)
onder voorbehoud van nadere bekrachtiging dooi de wel sedert Juli 1889 tot 1 A])ri! 1890 aangetast werden 15 019
(zie lager hoofdstuk Li, afd. IV, § 2) en tegelijkertijd heesten , waarvan er op laatstgemelden datum nog in behannieuwe regelingen getroffen o. a. betreffende bet vervoer deling waren :149. In de residentie Batavia waren toen van
van gouvernementsproducten (waarover zie 'hoofdstuk M , de 7171 aangetaste beesten nog 50 in behandeling, en in
Krawang van rle 142 heesten geen enkel meer. Aan veeafd. 1 , § 3 , van dit verslag).
Aan de vloot der eerstgemelde Maatschappij ontviel in typhus waren in gemelde driegewesten gedurende 1889/1890
Handelingen der Staten-Generaa!. Bijlagen. 1890-1891.
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gestorven 20 720 beesten , en rut de ziekte betiteld
1424 , terwijl 58 zieke
geslacht waren. In de afdeeling Tangerang (residentie Batavia) werd in sommige

O m s t r e e k s w e l k e m a a n d e n en h o e l a n g de z i e k t e zich in

elk der 25 dist rieten , waartoe de opgaven der drie gewesten
betrekking hebben, vertoonde, kan worden gezien uit
hei, voljrende overzicht.

gevallen veetyphui voorafgegaan door de zoogenaamde
leverbotziekte.
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ld.
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«) De opgaat' in 't vorig ver-lag 'blz. 106) liep niet. zooals daar gezegd i s , tot 8 Md 1889, maar tot 3 Maart 1889. Voor bet
district Tanah Abang is t. a. p. als tijdstip van afsluiting der opgaaf te lezen 18 Maart 1889, Bfl niet 18 Mei van dat jaar.
b) Xopens den afloop, der ziekte van de 28 beesten, die volgens 't vorig verslag in bet distriet Tangerang op 15 Januari 1889 onder
bebandeling waren gebleven . is niets meer vernomen.

Dat de ziekte niet nog grooteren omvang nam , mag
wellicht voor een goed deel worden toegeschreven aan de
krachtige pogingen die steed* . aanstonds nadat de eerste
gevallen ter kennis van het bestuur waren gekomen,

werden aangewend om de besmetting en bare verspreiding
naar vrij gebleven streken te keer te gaan. Tot verscherping

van het toezicht op de naleviig van bet ten deze verordende in de re.-i lentie Batavia werden in den aanvang
van 1889 in de afdeeling Buitenzorg 15 en in September
daarop in de afdeeling Tangerang 20 tijdelijke po!itieoppassers in dienst gesteld. In Februari jl. werd ook voor

de afdeeling Stad en Voorsteden tot een gelijken maatregel

overgegaan.
Mond- en klauwzeer werd wederom in verschillende
gewesten van Java en Madura waargenomen , doch alleen
in de resilentiën Satr.arangen Banjoemas in hevigen grna i.
In eerstgemeld gewest kwamen gedurende September
1889/Maart 1890 1099 gevallen voor, waarvan 9G4 met gunstigen en 135 met doodelijken afloop, terwijl in Banjoemas
werden aangetast gedurende Juli 1889/Maart 1890 4812
beesten, waarvan alleen in de afdeeling- Tjilatjap 4099.

Ook bier was de sterfte gering; van de 4812 heesten herstelden 4630 en stierven 182.
Van miltvuur dr-den zich alleen sporadische geva'len voor
in Krawang en Hembang. In laatstgemeld gewest en in
Kediri kwamen onder het vee plotselinge sterfgevallen
voor, die bij onderzoek bleken het gevolg van grasvergiftiging te zijn.
Onder de paarden vertoonden zich in verscheidene gewesten sporadische gevallen van kwaden droes, terwijl in
de laatste maanden van 1889 in eenige dessa's derafdeelingen
Serang en Anjer (Bantam) onder deze dieren eene belangrijke
sterfte werd waargenomen, die aan geen bepaalde oorzaken
kon worden toegeschreven. Dit laatste was in den aanvang
van 1890 eveneens het geval in een vijftal dessa's van de
afdeelii g Batang der residentie Pekalongan.
In de buitenbezittingen schijnt in 1889/1890 de vm>
typhus in meer of minder hevigen graad alleen geheerscht
te nebben in een viertal onderafdeelingen der residentie
Palernbang, met namen Ogan Oeloe, Kedjang-Lebong,
Am pat La wang en Pasoemahlanden , waar respectievelijk
2'28ü, 157, 121 en 17 gevallen voorkwamen, zoomede in
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een vijftal afdeelingen der residentie Benkoelen. Uit dit
laatste gewest zijn omtrent den omvang der siekte geen
opgaven ontvangen; in April of Mei jl. kwamen nog slechts
iii één msrga der afdeeliug Ommelanden van Benkoelen
gevallen van veepest voor van de 2580aangetaste beesten
in de boogergenoemde vieronderafdeelini/en van Palembang
besweken er 24:i8, terwijl de overige 142 herstellen.
Ter beteugeling of voorkoming van besmettelijke veesiekten werd in 1889 uitgegeven f' 1Ö17G,tegen f 12430in
1888.
Bene herziening »sn de bepalingen op de bestrijding van
..ettelijke veeziekten is in Indië nog in behandeling.
Over de ordonnantie van 2."j September 1889 (Indisch
Staatsblad n°. 210). houdende uitbreidingen wHziging van
de bepalingen van 1879 tegen den invoer van besmet vee,
is reeds in net vorig verslag (blz. 230) bet noodigegezegd.
Omtrent de hervatting van de blijkens het vorig verslag
(blz. 10G) in den loop van 1889 gestaakte bewerking van
cene handleiding voor de verzorging van het vee is, voor
zooveel bier te lande vernomen werd, noggeene beslissing
genomen. De veearts, die voor dezen arbeid sichop Madura
aan bromatologiscbe studiën had gewijd, en in Juli 1889
wegens ziekte met verlof herwaarts was gekomen , is in
Februari j l . overleden.
Voor de uitoefening van den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst in India beschikte bet Gouvernement bij
het einde van 1889 (ongerekend den evenbe loeiden veearts
met verlof) over 1" civiele veeartsen, waarvan 3 nog altijd
op voorloopigen voet werkzaam waren. mulat de bestaande
formatie, die van het jaar 1876 dagteekende, slechts 7
gouvernementsveeartsen aanwees. Meer en meer is echter
de ontoereikendheid van dit aantal gebleken , niet alleen
om de noodige hulp te kunnen verleenen tijdens liet
heersenen van besmettelijke ziekten onder bet vee, maar
ook om in gewone tijden in genoegzame mate toezicht te
kunnen houden op den gezondheidstoestand van den veestapel. Daar! ni is in Februari j l . (Indisch Staatsblad 1890
n°. 44) de formatie van 7 op 15 gouvernementsveeartsen
gebracht. Het aanwezige personeel moest dus nog mei 5
veeartsen worden aangevuld, en deze zijn spoedig van hier
uitgezonden kunnen worden. Onder de vijf uitgezondenen
bevindt zich één veearts die niet het gewone diploma van
geëxamineerd veearts bezit, maar behoort tot de empirici
die krachtens de wet van 8.Juli 1874 (Nederlandsen Staats
blad n ' . 9 8 ) , bij wijze van overgangsmaatregel, gerechtigd
zijn geworden de veeartsenijkun Ie hier te Umde o
oefenen. Deze bevoegdheid hebbende, was hij ingevolge
het Koninklijk besluit van 13 October 1875(Indisch Staatsblad ii". 294), evenzeer als de gediplomeerden, voor den
Indischen dienst benoembaar zonder daarvoor een speciaal
examen te behoeven te doen. Sedert is echter, naar aanleiding van een voorstel van de Indische Regeering, bij
Koninklijk besluit dd. 5 Juli 1890 n°. 22 eene wijxiging
in bet aangehaalde besluit, van 1875 gebracht, strekkende
om alleen gediplomeerde veeartsen zonder examen benoem»
baar te maken voor den Indischen dienst. In bet bedrag
en de periodieke opklimming va;: de vaste bezoldiging

der gouvernementsveeartsen is bij de nieuwe organisatie
geen verandering gebracht , maar wel il besloten om
bun eene vermeerdering van inkomsten toe te leggen bijaldien zij bewijzen voldoende kennis van één of twee lnlandsche talen te bezitten. .Machtiging ia namelijk verleend
om hun in bet eerste geval eene toelage van f 5u s maands,
in het andere geval van I' 100's maands als buitengewone
traktementsvernooging toe te kennen.
Van de 7 veeartsen die tot dusver organiek waren toegestaan , was er in 1^89 één , t" Batavia gevestigd , ter
lieschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur
(Ui tevens belast met den dienst in de afdeeliug Stad en
voorsteden van Batavia, in welke laatste functiën hij werd
bijgestaan door één der reeartsen boven de formatie. Voorts
waren er vijf voor het overig deel van Java aangewezen
(sommige van wier ressorten uit vijf ot zes residentiën b e stonden) en was één, ter standplaats Pa lang, belast met
den dienst ter Sumatra*s Westkust en in Benkoelen. De
destijds nog niet in het vaste ka'Ier opgenomen drie veeartsen verrichtten in 1889 dienst in de residentiën Batavia
en l'reanger Regentschappen.
Nu het getal veeartsen op 15 is gebracht, is bij gouvernementsbesluH d l . 24 Mei 1890 n° 23 (zie ie Javasche Courant van den 30sten dier maand) Java (met Madura)
voor det! veterinaireti dienst in 11 ressorten verdeeld (3
(dk omvattim Ie drie gewesten ; 6 elk omvattende twee
gewesten, en de 2 overige respectievelijk bestaande uit de
afdeeliug Stad en voorstelen van Batavia en uit de residentie PreangerRegentschappen) en zijn 4 ressorten in de
buiteobezittingen ingesteld , namelijk 2 . omvattende het
gouvernement Sumatra'a W e s t k u s t , en 2 bestaande u i t de
gewesten Palembang en Celebes en onderhoorigheden.
De standplaatsen op Java zijn : Batavia , Buitenzorg ,
Soekaboemi, T a g a l , S a m a r a n g , Rem b a n g , Soerabaija,
ilinggo, Poerworedjo, Soerakarta en Kediri; en in
de buitenbezittingen: P a d a n g , Fort de Koek, Palembang
en Kakasser.
Aan de te Batavia gevestigde Vereeniging tot bevorderi::g van veeartsenijkunde in Nederlandscb-lndiC werd voor
het jaar 1890 de baar blijkens bel vorig verslag (blz. 106)
toege lachte
MI;, f 800 uitgekeerd.
H. Itepartcment van onderwijs , eeredienst
e n nijverheid.
I. 0XDKBWIJ8.
§ 1. Onderwijl voor Europeanen en met hen
ffelykffet telden. ')
M i d d e l b a s r 0 n d e r w ij B.
in 1889 waren de kosten der op de drie hoofdplaatsen
van Java bestaande gouvernements-inrichtingen van middelhaar onderwijs iets lager dan in 1888, terwijl de o n t vangsten wegens hij die inrichtingen geïnde schoolgelden
tetl honger waren dan in laatstgemeld jaar. De sommen
blijken uit bet volgende staatje.

Uitgaven (behalve voor
de gebouwen). •()

Ontvangsten wegens schoolgelden (voor
zooveel bij het einde van het jaar
reeds overgebracht b(j 's laadt kas).

I N K I C I I T I NGKX.
1888
(Verbeterde
opgaven.)
/ attl. A. (Hoofere buiaeiBClMOl met vii!'gC™**™!
jarigen cursus;
\\ mem i n S
R (Inrichting voor de Indische taal-,
te Batavia. ( »
. . .
l a n d . ( . n volkenkunde) .
Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes
Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te .Samarang
Idem te Soerabaija
Burgeravondscliool te Soerabaija
Te zamen . . .

f

f

15C 131

1889
i Voorloopige
opgavea. i

f

155 779

lfc**.

f

14'.'f. 7

1889
(Voorloopige
opgaven.,.

f

18 124

26 400

26-IOn

3 780

6 300

.i-J 194
95 480
r.»S257
12477
450 939

29 574
105 950
117 702
13 145
448~550

1 525
10 144
14 070

6 165
10 952
13 638

1

1

49 48C

1

52179

") Aan onderhoud en herstelling van gebouwen enz. werd in 1889 besteed f4200, tegen f8225 in 1888.
/') Aan deze inrichting wordt gratis onderwijs gegeven.
'•) Het jongst verschenen afzonderlijk jaarverslag betreffende bet Europeesch onderwijs in Nederlandsch-Indië (over 1888) werd in
Maart jl. aan de Staten-Geceraal aangeboden.
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v;tn 1890.
1°.

Inrichting voor de Indische lstl-, Iu4- en volkenkunde
ii' BnUTu 'M. i; m hei njimriwi \\itlcm III;.

Iu
, ;,.!.:;•/>:. 1 desscr inrichting kwam ge"ii
verandering. De cursus 1888/89, begonnen mei 17 leerlinken , eindigd i mei 1!' leerlingen . waarvan 10 in bet
eerate en 1' in hel tweede studiejaar. Van deze laatsten,
die zich allen aan bel groot-ambtenaarsexamen ondern ierpen,
mocbl in slechte 3 slagen. Da cursus 1889/90 ;ing aan
met 28 leerlingen, waarvan 14 in elk studiejaar, waarbij
zich in ilen verleren loop van 1889 nog drie jongeliedi n voeg*
den in het eerste en view in het tweede studiejaar, zoodat er
aan bet einde van liet jaar 35 leerlingen waren, van
welke 18 voor de eerste, 11 voor de tweede, 3 voor de
derdei 2 voorde vierde en I voor de zesde maal ingeschreven
waren; ','A buni.er waren afkomstig van hoogere burgerscholen in IndiC (18 van die te Batavia . 8 van die te
Bamarang en 10 vau die te Boera'jarja) en 1 van eene
hoogere burgerschool in Nederland.
Uit het te Batavia bestaande studiefonds ontving 1 leerling eene geldelijke tegemoetkoming in de kosten zijner
studii
rende hel leerjaar 1889^0, terwijl een ai Ier
zich als studie' eurs zag toegelegd de helft der renten
van bet zoogenaamde Siaru-fonds.
Aan een inj de tmlitaire school te Meester-Cornelis gedetacheerden officier ' rd do« de Indische Regeerin£
e lessen in de Javnausche taal te
vergund oai ko.:
volgen.

i . Issgere ksmenehsleg mei rijfjsrifea eenss itst jtsfjeu Ie
Baleru (afd. \ MUI bel gvsHHMhun Willem III), bswang
en Soerahaija.

Onderwytend personeel. Na bet reeds in't vorig verslag
medegedeelde lijn thans slechts weinig mutaties onder
het leeraarspersoneel te vermelden, iiij üe hoogere burgerschool t- Batavia werd in ctober 1889 een gewezen prak*
tizijn (rechtsgeleerde) tij lelijk met de lessen in geschiedenis
en staatswetenschappen inlast toen de leeraar in die vakken
wegens ziekte li difitij lelijk m I verlaten . terwijl bij leii richting te Samarang, waar, door overplaatsing van een
docent naar Soerabaijn (zie vorig versla,?; i!/.. 107), i
tijdelijk leeraar noodig werd in de wis- ennatuurkui
vakken, als zoodanig werd aangesteld een adspirant»
ingenieur van den waterstaat.
inrichtingen waren bij de oneLeerlingen. Br
uing van den cursus 1889/90 ingeschreven te zamen 327
leerlingen (zijnde 6 meer dan i ien d i cursus 1888 39
gon), en on UT i.en bevonden zich 2 Chineezen en '! Javanen. Op 31 Di cember 1889 was het getal tot 300 teruggagaan,
daaronder nog Blechts 5 leerlingen van niet-E
ga
'andaard. Gespecificeerde opgaven volgen hieronder.
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n
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19
8
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•j
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(iesplitst in drie parallel-klassen. In den aanvang van dit jaar

is overwogen of, wegens de tijdelijke daling van het aantal leer*
Hagen. niet tot eene vermindering van bet leeraarspersoneel zou
dienen te worden overgegaan. Daar er echter grond In-stond om aan
te nemen dat de earsns 180O/91 met een grooter geta] leerlingen
in de 1ste klasse zoa heginnen . werd eene beslissing vooralsnog
verschoven.
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/')

Hieronder geen leerlingen vau niet-Europecsehen landaard.

<•/) De 4 leerlingen van bet 6de studiejaar lieten zich op liet
einde van hel IStë kwartaal van 1889 als gewone leerlingen afschnjvcn, ten einde verder in enkele vakken de lessen te volgen.
»)

Hieronder 6 Javanen

:; in liet lste en 2 in liet 3de studiejaar).

i) Vermoedelijk ook hieronder 5 Javaanaehe leerlingen. In de
ontvangen opgaven is het cijfer niet afzonderlijk vermeld.
j) Hieronder (i Javanen (.'! in het l s t e , 2 in liet 2de en 1 in
liet 4de studiejaar).
/.) Hieronder "i Javanen (2 iu liet l s t e . 2 in het 2de en 1 inliet
4de studiejaar).
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Onder de hij !en aanvang van den cursus I889/9U ingeRchreveii o'27 leerlingen telde men :) toehoorders en ö leerlingen voor enkele vakken. De 319 gewone leerlingen
bestonden uil 215 van den voorgaanden cursus, uit 10
oud-leerliugen (die zich vroeger hadden laten afschrijven)
en uil 94 jongelieden ie voor't eerst eene hoogere burgerschool bezochten (bij de toelatings-examens waren er van
de 162 adspiranten 105 geslaagd en van dezen lieten dus
11 zich niet inschrijven'. Aan het eindexamen der hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus onderwierpen zich in 1889
(zie het verslag van ile examencommissie in de Javasche
Courant van 28 Juni 1889) '21 leerlingen, van welke er
20 aan de eisenen voldeden. Hoe de cijfers over de «irie
inrichtingen verdeeld waren, ook wat de uitkomsten van
deovergangs- en toelatinga examens betreft, kun blijken uit
liet v

verzicht.
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Bijlage C.
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Van de inliet toc- Jljj het begin van den
latings-examen cursus 1889/90 waren al
geslaagden lieten
gewone leerlingen
cursus 1889/90
zich als leerling
ingeschreven :
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in bet toeklasse.
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Voor het meerendeel waren de leerlingen tusschen de
veertien en achttien jaar oud. Bij het einde van 1889 waren
jonger dan veertien jaar: te Batavia 4 , te Samarang 7 en
te Soerabaija mede 7 leerlingen ; boven den achttienjarigen
leeftijd waren er te Batavia 24, te .Samarang 12 eu te
Soerabaija 27.
Onder de 11G leerlingen op uit. 1889 ingeschreven bij
de hoogere burgerschool te Batavia waren er 80, wier
ouders of voogden in liet gewest zelf woonden, terwijl van
de overige leerlingen er 22 elders op Java t n 14 op de
buitenbezittinjren tehuis behoorden. Te Samarang weran
er onder de 81 leerlingen op uit. 1889 48, en te Soerabaija
onder de 103 op dat tijdstip ingeschreven leerlingen 73
uit het gewest zelf afkomstig.
In den loop of bij de sluiting van den in 1889 geëindigden cursus verlieten 6G leerlingen de hoogere burgerscholen zonder examen te hebben afgelegd (te Ba'avia 33,
te Samarang 14 en te Soerabaija 19), waarvan 13 naar
Nederland vertrokken , 2 naar eene andere hoogere burgerschool overgingen , 6 zich voor adspirant-officier wenschten
te bekwamen , 14 in 's lands burgerlijken dienst overgingen,
1 in militairen dienst trad , 4 wegens ziekte , 1 wegens
onvoldoenden aanleg en 2 (Chineezen) wegens hun voorgenomen huwelijk huune studie;, staakten , 7 op landelijke
ondernemingen eu fabrieken , 1 bij de stoomvaart en 5 bij
den handel geplaatst werden, 1 als photograaf en 2 als
smeden zich ergens gingen vestigen , 3 wegens vertrek naar
elders, 1 wegens financieele omstandigheden en 2 zonder
bekende redenen zich lieten afschrijven , terwijl 1 tijdelijk
de school verliet om zich later weder als leerling te doen
inschrijven.
Het gedrag en de ijver der leerlingen waren over het
algemeen bevredigend. Het schoolverzuim gaf geen reden
tot klagen , daar het te Batavia 4.6, te Samarang 4.38 en
te Soerabaija 3.4 pet. bedroeg.
Aan 12 leerlingen te Batavia en 5 te Sumarang werd
voor korteren of langeren tijd voor het bekostigen van
hunne studiën steun verleend door bijdragen uit particuliere
studiefondsen en uit het Siam-fonds.
3°.

Tweede Kamer.

Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes Ie Batavia.

Onder het vrouwelijk onderwijzend personeel vielen eenige
mutaties voor. De leerares in de Fransche taul- en letterkunde verkreeg in September 1889 en die in de Nederlandsche taal- en letterkunde in December verlof naar
Europa. Met het onderwijs in eerstgenoemd vak werd de
directrice der school belast, die als leerares in de Duitsche
taal- en letterkunde vervangen werd door een daartoe aan
de school verbonden leeraar van het gymnasium Willem
III, terwijl als tijdelijke leerares in de Nederlamlsche taaien letterkunde in hetzelfde jaar eene particuliere onderwijzeres optrad.
Gedurende de laatste maanden van den cursus 1888/89
verminderde het aantal leerlingen met 6 , namelijk tot 27,
waarvan 8 in de eerste en 10 in de tweede klasse, die allen
met bevordering tot den nieuwen cursus overgingen, terwijl
de 9 andere meisjes (7 der hoogste klasse die allen aan
het eind-examen voldeden en 2 toehoorderessen) zich lieten
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.
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afschrijven. 18 meisjes meldden zich voor het toelatingsexamen aan , van wie er 17 slaagden , en van dezen lieten
zich 15 als leerlingen inschrijven. Met 1 oud-leerlinge, die
zich opnieuw aanmeldde, maakten zij de laagste klasse
uit. Het schooljaar 1889/90 ving dus aan met 34 meisjes,
allen gewone leerlingen, doch spoedig vonden eenige
mutaties plaats, zoodat op 31 December 1889 het aantal
leerlingen, niettegenstaande er 3 zich lieten afschrijven,
geklommen was tot 38, en wel 20 (waaronder 1 toehoorderes) voor het 1ste, 9 (waaronder mede 1 toehoorderes)
voor het 2de, en 9 vo jr het 3de studiejaar.
Het schoolverzuim bedroeg gemiddeld slechts 1.72 pet.,
tegen 2.5 pet. in 1888. Aangaande het gedrag en den ijver
der leerlingen waren de getuigenissen gunstig.
Voor den gemiddelden leeftijd der leerlingen van het
lste studiejaar vindt men opgegeven 14.45 jaar, van het
2de 16.4 jaar en van het 3de 16.8 jaar.
De door de leeraren en leeraressen aan de school gehouden voorbereidings klasse leverde 12 van de 15 hiervóór
genoemde candidaten die voor het lste studiejaar vanden
nieuwen cursus werden ingeschreven. De behoefte aan eene
zoodanige klasse doet zich echter, naar gemeld wordt,
minder gevoelen , nu gezorgd is voor eene betere aansluiting tusschen het openbaar lager onderwijs voor meisjes
ter plaatse (dat aan de lste gouvernements-meisjesschool)
en de lessen der laagste klasse van de hoogere burgerschool.
4°.

Burgeravondscliool te Soerabaija.

Ten gevolge van de in de eerste maanden van 1889 plaats
gehad hebbende mutaties onder de leerlingen (o. a. verlieten toen 2 vau het hoogste studiejaar de school met een
diploma), eindigde de cursus 1888/89 met 24 ingeschrevenen
als gewone leerlingen (15 behoorende tot het lste studiejaar,
8 tot het 2de en 1 tot het 3de). In verband met den uitslag der overgangs-exnmens namen deze in den nieuwen
cursus plaats als volgt: 9 in het lste, 10 in het 2de en
5 in het 3de studiejaar. Bovendien kwamen tot het lste
studiejaar te behooren 13 nieuwe leerlingen (slechts dit
kleine getal slaagde in het toelatings-examen, waaraan in
't geheel 42 candidaten deelnamen). Van de 4 jongelieden,
dii' in het vorige leerjaar als toehoorders de lessen hadden
gevolgd , IUUH niet meer dan I aan tien nieuwen cursus
deel. Derhalve begon .^e cursus 1&89/90 met 37 gewone
leerlingen en 1 toehoorder. Van de eersten bekwaamden
zich 17 voor machinist, 14 voor opzichter bij den waterstaat, 1 voor land nieter, 1 voor tee&enaar eu 1 voor instrumeutrnaker, terwijl 3 nog geen beroep gekozen hadden.
Vóór het eiude van 18fc9 werden , na voldaan te hebben
aan liet toelating* examen voor de laagste klasse , nog 5
nieuwe leerlingen aangenomen , doch liefen 11, behoorende
tot verschillende studiejaren, zich afschrijven. Daardoor
eindigde het jaar met 31 leerlingen (20 in het lste, 8 in
het 2de en 3 in het 3de studiejaar), benevens 1 toehoorder.
Het meerendeel der gewone leerlingen werd in de gelegenheid gesteld om zich bij de gouvernenj ents-inrichtingen en
werkplaatsen of in particuliere ambacAts-inrichtingen ook
practisch te oefenen. Daartoe vonden 11 leerlingen eene
plaatsing bij den artillerie-constructiewinkel, 7 bij het
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marine-etablissement of de inarinefabriek, 3 bij den water»
staat on 3 bij particulieren. Voor de 7 overigen, wien nog
geen werkkring kon aangewezen worden, werd toch zooveel mogelijk gelegenheid tot practisc'.i onderricht gezocht.
Over het gedrag en den ijver der leerlingen viel in
algemeeneu zin niet te klagen.

[Nedorl. (Oost-) Indië.]

9 joi.gelie len , waarvan echter sommigen oog vóór
de sluiting van den cursus vertrokken om hunne werkzaamheden op landbouwondernemingen te hervatten.
L agor

o n d e r w ij s. ')

De statistiek betrenende het Europeesch o p o n b a a r
l a g e r o n d e r w i j s over 1889, hierachter gevoegd als
bijlage V' en waarin ook zijn opgenomen eenige opgaven
De vereeniging uit de ingezetenen van Sainnraiig, welke die tot dusver in den tekst ran dit hoofdstuk eene plaats
in 1885 eene particuliere inrichting (de Wilhelmina-school) ronden , wijst, in vergelijking met de cijfers over het jaar
opende ter voorziening in de behoefte daar ter plaatse umi
1888, oji eene toeneming met G scholen en met 389 leervoortgezet onderwijs voor meisjes , had meer en meer moeite lingen (235 jongens en 154 meisjes), daar het getal scholen
die school in stand te houden , ook wegens liet beperkt klom van 135 tot 141 , en dat der leerlingen van 11 527
gebruik dat er van gemaakt werd, een gevolg van het tot 11916. In 1889 werd namelijk eene gouvernementste hooge schoolgeld (f '20 's maands) dat do krachten van lagere school (gemengde) geopend te Lawang (Pasoeroean),
vele ouders te boven ging1. In hare. twee klassen telde de waar er nog geen w a s , en werden de reeds bestaande
inrichting op 1 Januari 1889 slechts 12 en bij het einde school of scholen vermeerderd: te Meester-Cornelis (Batavia),
des jaars 18 leerlingen. Hij het einde van den cursus Buitenzorg (Batavia) en Gombong (Bagelen) met eene tweede
1888/89 werden 5 van de 6 leerlingen der 1ste klasse tot gemengde , en te Bandong (Preanger Regentschappen) en
de 2de bevorderd en konden 2 van de 6 andere leerlingen Poerworedjo (Hagelen) met eene meisjesschool. 2 ) Het getal
de 2de klasse met bevordering verlaten. Van de vier die betalende leerlingen klom in gemel 1 jaar van 5876 tot
in deze klasse niet bevorderd werden bleef slechts 1 als 6 1 2 1 , en dat der niet-betalenden van 5651 tot 5795; in
leerlinge ingeschreven. Aan de toelutings-examens namen totaal du3 11916 leerlingen (6959 jongens en 4957 meisjes),
6 candidateu deel, waarvan 5 slaagden, doch slechts 2 tillen tusschen de 6 en 16 jaren (zie de specificatie in de
zich als leerlmgtn lieten inschrijveu. Voorts werden nog aangehaaldo bijlage V). Onder hen telde men 782 kinderen
9 leerlingen toegelaten die voorzien waren van een Ui wijs van inlanders t85 meer dan op uit. 1888) en 179 kinderen
dat zij in staat waren de lessen met vrucht te volgen van vreemde oosterlingen (21 minder dan op genoemden
(8 in het 1ste en 1 in het 2de studiejaar). Ten gevolge datum).
van deze mutaties werd de cursus 1889/90 geopend met
Op den regel dat kinderen van inlanders en met dez"n
11 leerlingen in het 1ste en 7 in het 2de studiejaar, welke gelijkgestelden alleen als betalende leerlingen op de gouververdeeling , ondanks nog eenige veranderingen die in de nementncbolen voor Europeanen worden toegelaten, is
eerste maanden van den cursus onder de leerlingen waren sedert jaren , onder zekere voorwaarden (Indisch Staatsblad
voorgekomen, op 31 December 1889 nog evenzoo w;is, 1877 n . 108), eene uitzondering gemaakt ten behoeve van
behoudens dat aan sommige lessen in het 2de studiejaar de kinderen van uit de residentiën Menado, Amhoina,
1 toehoorderes kwam deelnemen.
Ternate en Timor afkomstige mindere inlandschn militairen
in het afgeloopen voorjaar heeft de Indische Regeering voor zooveel zij Christenen zijn en zich buiten die vier
termen gevonden om aan de, Wilhelmina-school eene gou- gewesten bevinden. In .Voveniber 1889 (Indisch Staatsblad
vernements-subsidie toe te kennen, waarvan het bedrag n°. 249) is dit voorrecht nog in dier voege uitgestrekt dat
voor het jaar 1890 is bepaald op f 400 's maands, in te de bedoelde gratis toelating ook zal kunnen worden verleend
g a a n 1 Juli j l . , alzoo met den aanvang van den cursus in die gevallen (uit de vader niet meer tot het leger be1890/91. Hierdoor zal het be3tuur der school zich in staat hoort, hetzij wegens overlijden , hetzij wegens eervol ontzien gesteld, zoo noodig, het schoolgeld te verlagen, om slag met of zonder gagement.
ook leerlingen van buiten Samarang te trekken, en tevens
Met 1 Augustus jl. (Indisch Staatsblad 1890 n°. 92 en
den cursus tot een driejarigen uit te breiden, daar de 93) is ook eene mildere regeling in werking getreden ten
bestaande twee klassen gebleken zijn niet te geven wat aanzien van de kostelooze toelating tot, ne Europeesche
noodig is. De op te richten 3de klasse zal moeten dienen gouverneinentsscholen van de kinderen van het onderwijzend
om de gevorderde algemeene kundigheden te verschaffen personeel. Deze vergunning was tot dusver beperkt tot
alvorens de meisjes kunnen worden toegelaten tot het dezelfde school waar de vader werkzaam was, doch is nu
speciale vakonderwijs in do normaalklasse. Deze in 1888 uitgestrekt tot elke openbare lagere school voor Europeanen.
aan de Wilhelmina-school toegevoegde cursus voor de o p Het voor het Europeesch lager onderwijs aan 's lands
leiding tot hulpouderwijzeres telde op 1 Januari 1889 13 dienst verbonden boofd- en hulponderwijzerspersoneel been op 31 December 1889 11 leerlingen, onder welk laatste stond op uit. 1889 uit 319 mannen en 176 vrouwen (dat
getal 2 toehoorderessen. Gedurende gemeld jaar verlieten is 26 mannen meer en 18 vrouwen minder dan op uit.
de normaalklasse 11 meisjes, waarvan 8 na met gunstigen 1888), doch van deze 495 personen waren er bij de scholen
uitslag het examen ter verkrijging van de hulpakte te slechts werkzaam 434 (274 mannen en 160 vrouwen), daar
hebben afgelegd, terwijl toegelaten werden 7 leerlingen er 41 onderwijzers en onderwijzeressen met buitenlandsch
voor alle vakken en 2 toehoorderessen. Onder deze 7 leer- verlof tijdelijk afwezig waren , 2 waren teruggekeerd maar
lingen waren er 3 uit de 2de klasse der Wilhelmina-school, nog niet herplaatst, 3 bij het middelbaar en 15 bij het
3 die aan andere inrichtingen waren voorbereid, en 1 oud- inlandsch onderwijs gedetacheerd waren. Van de bedoelde
leerlinge van de normaalklasse.
319 onderwijzers bezaten er 249 (of 78 pet.) de akte van
Gedrag en ijver der leerlingen lieten weinig te wenschen hoofdonderwijzer, terwijl van de 176 onderwijzeressen er
over.
53 (of 30 pet.) in het bezit van de hoofdakte waren.
Van de twee in vorige verslagen besproken en mede te
In 1889 werd aan 36 onderwijzers en 13 on lerwijzeressen
Samarang gevestigde particuliere cursussen voor middelbaar plaatsing verleend bij het openbaar lager onderwijs, van
onderwijs in enkele vakken, werd de zoogenaamde »tech- welke er 26 en 3 , op aanvrage van de Indische Regeenische cursus" wegens vertrek van den leeraar gestaakt. r i n g , van hier waren uitgezonden. Van de iu 1889 aanDe a n d e r e , een cursus voor scheikunde ten dienste van de gestelde 10 onderwijzers en 10 onderwijzeressen , die zich
leerlingen van het > Proefstation Midden-Java", werd g e - in Indië hadden aangemeld, hadden er respectievelijk 8
houden van half Januari tot einde April 1889 en bijgewoond en 4 de akte van bekwaamheid hier te lande behaald.
5°.

Particuliere inrichtingen voor niiddelhaar onderwijs.

') In Februari 1890 verscheen ter landsdrukkerij te 15.it.ivia eene
volledige verzameling der voorschriften op het Europeesch lager
onderwijs ia Xedi rlandsch-Indic , met toelichting, samengesteld door
den heer P. II. TA* DER KEMP , directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid.
3
) De oprichting van eene tweede school te Goinbong heelt de
gelegenheid geopend om de reeds aldaar bestaande school voortaan
uitsluitend te bestemmen voor de pupillen van het ter plaatse gevestigde pupillenkorps. In verband met de bijzondere eischen aan
deze school te stellen , is daarvoor ba ordonnantie van 19 April 1889

i Indisch Staatsblad n". 91) een afzonderlijk reglement vastgesteld.
<>p drie plaatsen, waar in de eerste natoden van 1890 het getal
leerlingen te teer gedaald w. i om eene openbare school in stand te
houden , is tot hare tijdelijke sluiting overgegaan , namelijk te Krakn i a (Probolinggoj, Bataug il'tkalongani en I'atjitan (Madioen).
Daarentegen is in Juni JL besloten om zoowel ter hoofdplaats Madioen
als te Blitar (Ivediri) eene nlzondcriyke meisjesschool te vestigen en
nog vjjf gemengde scholen te openen, als: te Depok (Batavia),
Soebang (Krawang), Djombang (Soerabaüa), Koetoardjo (Bagelen)
en Solok (Padangsche Bovenlanden).
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scholen van geestelijke zusters (2 te Batavia , 2 te .Samarang
en 1 te Soerabaija), 1 school van geestelijke broeders (té
Soerabaija), en 1 »school niet don Bijbel" (te Batavia).
Buiten de drie hoofdplaatsen van Java bestonden bij het
einde van 1889 alleen nog eene particuliere school te
Buitenzorg en eene to Padang (deze laatste bestuurd door
zusters van liefde), daar de school te Temanggoeng (Kadoe)
en die to Neira (Banda) opgeheven werden. Het totaal der
particuliere scholen verminderde dus van 18 tot 16, waarvan 5 voor gewoon lager onderwijs en 11 voor meer uit>
gebreid lager onderwijs. Aan deze scholen waren op ult°.
18S'J 104 personen werkzaam; het getal leerlingen bestond
toen uit 725 jongens en 1629 meisjes, te zamen 2354.
Slechts 3 inlanders en geen enkele vreemde oosterling
waren onder de leerlingen begrepen (verg. de hoogeraangehaalde bijlage V , die ook den leeftijd der schoolbezoekers
vermeldt).
ü p verscheidene plaatsan waar gouvernementsscholen bestaan, houden sommige der aan die scholen verbonden onderwijzers of onderwijzeressen er zoogenaamde n a m i d d a g s c h o l e n op n a , waar zij in hun vrijen tijd aan hen , die
daarvan gebruik wenschen te maken , aanvullend onderwijs
verstrekken in één of meer vakken van lager of uitgebreid
lager onderwijs. Bij het einde van 1888 vond men 26 zoodanige gelegenheden op 16 plaatsen, waarvan toen 340 leerlingen gebruik maakten. Op uit. 1889 beliep het getal dezer
namiddagscholen 22 , verdeeld over 14 plaatsen , eu met een
totaal van 367 leerlingen. De overgroote meerderheid der
leerlingen behoorde tot de bezoekers der openbare scholen.
Te Batavia, Samarang en Soerabaija *) bestonden e r 2 , 5
eu 2 , bezocht door 2 8 , 64 en 88 leerlingen ; ook vond
men er 2 te Soerakarta eu 2 te Pamakassan, terwijl de 9
overige werden aangetroffen te Meester-Cornelis, Pekalongau , Ambarawa , Modjokerto , Magelang , Djokjokarta,
S u m a n a p , Padang en Makasser. De natniddagsehool te
Padang was alleen bestemd voor onderwijs in het zingen,
terwijl aan twee andere namiddagscholen (één van die
te Samarang en Pamnkas?an) uitsluitend les werd gegeven
iu handwerken voor meisjes. Onderwijs in handenarbeid,
welk vak in 1888 nog bij een paar dezer scholen beoefend
werd , kwam in 1889 niet meer voor.
Op vier van de genoemde plaatsen, dat is te S a m a r a n g ,
Djokjokarta , Soerakarta en Makasser , bestond op uit. 1889
gelegenheid om o n d e r w i j s in g y m n a s t i e k te erlang e n , aan welke lessen toen 198 leerlingen deelnamen,
tegen 183 het jaar te voren. De gymnastiekschool te
Batavia en die te Tagal schijnen in 1889 te zijn tenietgegaan.
Ton slotte ia nog aan te stippen dat men bij het einde
van 1889 op 9 plaatsen van Java eu op 3 in de buiteubezittingen respectievelijk 18 en 4 b e w a a r s c h o l e n aantrof, bezocht door 1167 en 156 kinderen. Uit 1888 bestonden
21 van deze inrichtingen , gezamenlijk met 1103 kinderen.
Evenals toen waren ook nu 10 bewaarscholen onderdeelen
van scholen voor lager en voortgezet onderwijs, namelijk
Nieuwe gebouwen werden in 1889 opgericht voor 2
twee van de vijf te Batavia, vier van de vijf te Samarang,
scholen te Batavia , voor 2 te Meester-Cornelis, zoomede
de twee te Soerabaija, de bewaarschool te Buitenzorg en
voor de school te Bandjarnegara (Banjoemas). Aan liet
één van de twee te Padang. De overige niet reeds genoemde
onderhoud der schoollokalen werd de noodige zorg besteed;
bewaarscholen bestonden te T a g a l , Probolinggo, Magelang,
eenige gebouwen ondergingen vergrooting of verbetering.
Djokjokarta, Soerakarta, Makasser en Banda-Neira.

Wegens ontstentenis of afwezigheid van een deel van
het onderwijzend personeel ') moesten bij 8 scholen de lesuren tijdelijk gewijzigd worden, in dier voege dat de leer
lingen dagelijks in twee elkander afwisselende groepen
onderwijs ontvingen.
Üe omvang van het onderwijs onderging in 1889 wederom
eenige uitbreiding, doordat vergund werd aan de gemengde
scholen te Tjandi (hoof lplaats Samarang) , Sumana]) (Mad u r a ) , Mngelang (Kadoe) en Gorontalo (Menado) de beginselen van de Fransche taal te onderwijzen. Het onderricht in de beginselen der Engelsche taal aan twee scholen
te Soerabaija (de 1ste gemengde school A en de 1ste meisjesschool) werd voortgezet; ook dat in de vrouwelijke handwerken aan de gemengde school te Pekalongan. Ter bevordering van de eenheid in het onderwijs in vrouwelijke
handwerken schreef de directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid bij circulaire van 1 November 1889 een leerplan ten behoeve van dit onderwijs voor. Volgens het
vorig verslag (blz. 110) werden maatregelen voorbereid met
het J( el om in 't vervolg , althans bij enkele scholen , van
het onderwijs in de niet-verplichte vakken meer werk te
kunnen doen maken. Dit punt is echter voor afdoening
nog niet rijp bevonden, maar komt nader aan de orde bij
eeue eventueele meer algemeene herziening van de bepalingen op het Europeesch lager onderwijs in Indië, voor
zoover de nieuwe onderwijsregeling hier te lande tot zoodanige herziening aanleiding behoort te geven.
De namiddaglessen in het teekenen aan eenige openbare
lagere scholen te Batavia, Samarang en Hoerabaija werden
bij het einde van 1889 resj)ectievelijk door 2 6 , 90 en 2 0 ,
of in het geheel door 136 leerlingen g e v o l g d , tegen 2 5 ,
81 en 2 5 , of in het geheel 131 , op uit 0 . 1888.
Het schoolverzuim bedroeg in 1889 bijna 21 dagen gemiddeld per leerling, dus ongeveer evenveel als in vorige
jaren. Uit den aard der zaak liep dit gemiddelde voor
elke school in het bijzonder zeer uiteen. Van de scholen ,
die hel geheele jaar in werking waren, had d i e t e P a l e m b a n g het geringste verzuim (4 dagen per leerling) en die
te Kraksaan het hoogste (51 dagen per leerling).
Aan 127 openbare lagere scholen (7 meer dan in 1888)
waren kinderbibliotheken verbonden, te zamen 28 020
werkjes bevattende, dat is 1917 meer dan in 1888.
De uitgaven voor het Europeesch openbaar lager onderwijs en de ontvangsten wegens schoolgelden bedroegen
over de laatst verloopen twee jaren als volgt:
1888.
1889.
(Verbeterde (Voorloopige
opgaven.)
opgaven.)
Traktementen , leermiddelen , enz. . . . f 1 390 019
f 1 487 100
Gebouwen, huishuur, enz
455 362
471 861
Te zamen . . . f 1 845 381
f 1 958 961
Geïnde schoolgelden
207 385
S13 325
Blijft ten laste van den lande
f 1 637 996
t l 745 636

Evenals bij die voor het dienstjaar 1889 werd ook bij
de Indische begrooting voor 1890 gelegenheid gegeven om,
in ruimere mate dan tot nog toe, de oprichting en instandhoudiug van p a r t i c u l i e r e s c h o l e n door geldelijke
bijdragen van regeeringswege te steunen. Dientengevolge
zijn thans voorstellen aanhangig (verg. vorig verslag blz
1 1 1 , noot 1,) tot nadere vaststelling van de voorwaarden
waaronder dergelijke subsidies zullen kunnen worden toegekend.
Op de drie hoofdplaatsen van Java bleef het aantal particuliere scholen 14 bedragen. Onder anderen tellen hierouder 3 weeshuisscholen (eene jongensschool en eene
nieiajencbool van het Koomsch-katholieke weeshuis te
Samarang en de Protestantsche weeshuisschool aldaar), 5
') Ten einde in het belang van den geregelden gang van het
onderwijs eenige beperking te brengen In het toestaan van binm'nlandseh verlof aan het onderwijzend personeel in 's lands dienst,
zijn bij eene circulaire van den directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid dd. 15 Januari 1890 aan de hoofden van gewestelijk
bestuur verschillende wenken en aanwijzingen gegeven, waarmede

Zoolang de in 't vorig verslag (blz. 112) bedoelde
tweede normaalschool — tot welker oprichting te Soerabaija
sedert in beginsel besloten is — nog niet in werking i s ,
vindt het hulppersoneel, bij het lager onderwijs in Indi6
werkzaam , alleen te Batavia de gelegenheid om zich voor
het verkrijgen van de hoofdakte aan eene gouvernementsuormaalschool te bekwamen. In 1889 werden die normaallessen gedurende langeren of korteren tijd gevolgd door
in 't geheel 15 hulponderwijzers en 19 hulponderwijzeressen ,
van welke er bij het einde des jaars nog ingeschreven
waren 9 en 1 2 , tegen 9 en 14 op uit. 1888. Gedurende
1889 lieten zich inschrijven 6 hulponderwijzers en 5 hulponderwijzeressen , en staakten de lessen 6 hul ponder wijzers
(waarvan één na het behalen van de hoofdakte) en 7 hulpbij het verleenen van zoodanige verloven in het vervolg rekening
xal zjjn te houden.
;
) Voor Soerabaija vindt men bovendien gewag gemaakt van
twee particuliere teekenscholen, te zamen, evenals in 1888, een
50-tal leerlingen tellende.
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onderwijzeressen. Onder de 34 ingeschrevenen gedurende
1889 ol gedurende een gedeelte van dat jaar wareu begrepen 9 hulponderwijzers en 4 hulponderwijzeressen van
particuliere scholeu , van welke er zich vóór het einde des
jaars lieten afschrijven respectievelijk 1 en 2.
Aan de in 1889 gehouden onderwijzers-examens onderwierpen zich 117 candiditten (waaronder 4 die hij éénzelfde
Selegenbeid twee of meer examens aflegden) '), en wel te
ataviu 51 candidaten , te Simarang29, te Soerabaija 31,
te Padang 1, te Makusser 3 en te Monado 2.
Voor welke akten de candidaten (28 mannen en 89
vrouwen) zich aanmeldden en hoedanig de uilslag der
•xamens was, blijkt — zojwel voor 1888 als voor 1889 —
uit het volgende overzicht.
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weest. Het toekennen van daggelden , beproefd als rnidde
om het ontijdig vertrek van leerlingen tegen te gaan ,
scheen tot dusver weinig uitwerking te hebben. Onderde
49 leerlingen die in 1889 ophielden van de lessen gebruik
te maken , waren er 5 die met goed gevolg het examen
voor opzichter bij den waterstaat aflegden, 1 die bij den
post- en telegraafdienst geplaatst werd , en 12 die andere
betrekkingen of, met benuttigiug van het aan de school
genoten onderwijs , eeuig ambacht gingen uitoefenen. Van
de in 1889 als nieuwe leerlingen ingeschreven 56 personen
werden er 40 toegelaten voor de lessvn in het smidsvak on
16 voor die in het vak van timmerman. Bij heteiulevan
1889 wareu de beide laatstgenoemde getallen 55 en 20.
S 2. Onderwijs voor inlanders.

1888.

Candidaten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid als:

hoofdonderwijzer
hulponderwijzer
hoofdonderwijzeres
hulpouderwijzeres
•nderwijzer in de Frausche taal . . .
„
.. „ Engelsche .,
. . .
„
„ „ Duiteche „ . . .
„
„ „ gymnastiek . . . .
onderwijzeres in de Fransche taal. . .
„
H ,i Engelsche „ . . .
,,
„ „ Duitsche ., . . .
„
„ het teekenen
. . . .
„
„ de handwerken voor
meisjes
Te zamen . . .

1889.

Niet GeNiet
Ge8
si aagd. , g e - , slaagd B "
sluagd
slaagd.
3
10
2
30
2

7
11
3
30

3
1

C
IS

30

32
1

ï
1

n
11
10
8

10
5

3
5

70

57

C3

60

Reorganisatie van het inlandsch onderwijs. De in het
vorig verslag (blz. 113) bedoelde ontwerpen tot reorganisatie
van het inlandsch onderwijs zijn in Indië nog in behandeling. Men zie ook wat lager onder de rubriek »Particuliere
inlandsche scholen " wordt gezegd.
Toezicht. In de regeling van het schooltoezicht kwam
deze wijziging, dat het ambt van adjunct-inspecteur te
Fort de Koek — voor de scholen op Sumatra (uitgenomen
die in de residentiën Palembang en Oostkust van Sumatra)—,
waarvoor in 1887 tijdelijk een schoolopziener was in de
plaats gesteld, in Juli 1889 , toen deze laatste tot andere
functiën bij het inlandsch onderwijs geroepen werd, weder
werd vervuld , eerst op voorloopigeu voet, doch in Januari
jl. definitief. In verband daarmede bestaat thans het personeel voor het schooltoezicht uit 1 inspecteur (te Batavia),
3 adjunct-inspecteurs (te Probolinggo, Fort de Koek en
Amboina) en 2 tijdelijke schoolopzieners, namelijk één
te Soerakarta (vroeger te Magelang), ondergeschikt aan
den adjunct-inspecteur te Probolinggo , en één te Tondano,
ondergeschikt aan den adjunct-inspecteur te Amboina.
Deze schoolopzieners hebben geene bemoeienis metdekweekscbolen voor inlandsche onderwijzers noch met de scholen
voor zonen van inlandsche hoofden.
Ten gevolge van den grooten omvang der inspectieressorten , en van de vele mutaties onder de inspecteerende
ambtenaren , konden in 1889 tal van scholen niet door hen
worden bezocht. Zoo moesten van zoodanig bezoek uitgesloteu blijven de scholen op Banka , Billiton , Riouw, in
de residentiën Palembang en Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo , op de Sangi- en Talaut-eilanden , op Ceram
en op de Zuidwester-eilanden, terwijl in West-Java en
op Sumatra slechts een deel der scholen kon worden geinspecteerd. De scholen op de eilanden Timor, Rotti en
Flores werden in December 1889 door den te Amboina gevestigden adjunct-inspecteur bezocht.

Het bestuur van de in 1886 te Batavia opgerichte
a m b a c h t s s c h o o l streefde er ook in 1889 naar om de
inrichting op "hechtere grondslagen te vestigen. Voorbereidende maatregelen werden getroffen om den bouw van
eigen lokalen te doen onderhanden nemen, waartoe de
opbrengst van eene met dat doel gehouden geldloterij zou
worden aangewend. Van gouvernementswege wordt de
school gesteund met eene subsidie van f 250 's maands.
Ten gevolge van de optreding van een directeur, die met
de regeling van — en het toezicht op het practisch en
theoretisch onderwijs belast is, kon aan de theoretische
lessen eene gewenschte uitbreiding worden gegeven. De
lessen in de wiskunde werden gesplitst in twee afdeelingen;
de eerste is eene voorbereidende, waarin het op de lagere
school onderwezene wordt herhaald en aangevuld; terwijl
in de tweede onderricht wordt gegeven in de leer der eveuredigheden , de worteltrekking en de beginselen van stelen meetkunde. De tot deze afdeeling behoorende leerlingen
ontvangen tevens onderwijs in het werktuigkundig teekenen
en de beginselen van machinebouw, de leer der bouwstoffen
en de beginselen van natuurkunde, werktuigkunde en
stoomwerktuigkunde. Het orgauiseeren van een cursus voor
aanstaande machinisten bleef nog in beraad. Zoolang de
middelen ontbreken om zich te bedienen van leeraren uitsluitend aan de inrichting verbonden , wisselt het onderwijzend personeel herhaaldelijk af. Maar vooral zijn de
veranderingen onder de leerlingen veelvuldig , daar er in
1889 56 nieuwe werden toegelaten, doch 49 de school
verlieten, onder welke laatsteu velen voor wie een langer
verblijf in hun eigen behing zeer wenschelijk zou zijn ge-

Opleiding van inlandsche onderwijzers. Bij de 7 kweekscholen, te zamen met een nominaal aantal van 325
kweekelingen, waren op uit. 1889 254 plaatsen bezet (21
meer dan op uit. 1888), en daarvan 57 in de hoogste
klasse (5 minder dan het jaar te voren). Onder bedoelde
57 kweekelingen waren er echter 11 die reeds aan het
eind-examen hadden voldaan. Bij de kweekscholen te
Padang Sidempoean en Baudjermasin werd iu 1889 geen
eind-examen afgenomen en bij de vijf andere kweekscholen
onderwierpen zich daaraan 45 kweekelingen. Slechts 2
hunner werden afgewezen. De wisseling gedurende 1889
in het aantal ingeschrevenen bij elke kweekschool kan uit
het volgende overzicht blijken.

») Namelijk 1 mannelijke candidaat te Makasser, die voor het
Engelsen slaagde en voor het Fransch werd afgewezen, en 3
vrouwelijke candidaten te Batavia, van wie er één behaalde vier

akten (hulpakte, Fransch, Duitsch en Engelsch), de andere
twee (Fransch en Engelsch) en de derde mede twee (Duitsch en
Engelsch).
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«) Hieronder 11 kweekelingen die reeds aan het eind-examen hadden voldaan tallen in 1889), namelijk de 10 geslaagden te ISandong
en 1 van de 3 geslaagden te Makasser.
Te Padang Sidempoean en te Fort de Koek was degezoudheidstoestand der kweekelingen gedurende 1889 minder g u n s t i g , ten gevolge van het heersenen van koortsen
en on laatstgenoemde plaats (waar twee kweekelingen
overleden) ook van berriberri. Te Amboina, waar reeds
sedert jaren de berriberri zich onder de kweekelingen
voordeed , nam die ziekte gedurende 1889 belangrijk af.
Aldaar liet hun gedrag sedert de opheffing van het internaat te weuschen over. Op de andere kweekscholen bleef
het internaat bestaan. Nopens de kweekelingen te 1'robo
linggo wordt gemeld dat liet sparen onder hen weder vrij
algemeen was. In 1889 werd door 63 bij die school ingeschrevenen een bedrag van f 116t< ter zijde gelegd.
De aan vijf der kweekscholen (te Bandong, Fort de
Koek , Bandjennasin , Makasser en Amboina) verbonden
externen-scholen werden in 1889 bezocht door 397 leerlingen (9 minder dan in 1888).
Evenals in 1888 werd in 1889 bij de kweekscholen te
R a n d o n g , Padang Sidempoean en Bandjermasin de betrekking van hoofdonderwijzer tijdelijk waargenomen, en
toen in Januari jl. de tijdelijke titularis van Padang Sidem»
poean werd verplaatst . was bij de kweekschool aldaar in
't geheel geen Kuropeesch personeel werkzaam. De hoofdonderwijzer van de kweekschool te Ban Ijermasin , zoomede de Buropeesche hulponderwijzer hij die kweekschool
en die bij de kweekschool te Probolinggo (de beide laatsten
eerst in IbSd benoemd) bezaten bij het einde des jaars nog
niet de akte voor bet Maleisch en evenmin die voor de landen volkenkunde van Nederlandsch-Indië '). Over de samenstelling van het onderwijzend personeel der kweekscbolen op uit. 1889 zie men bijlade \V hierachter. Van
de daarin genoemde drie inlanders die de akte van hul|.onderwijzer voor het Kuropeesch lager onderwijs bezitten,
is die, aan de kweekschool te Bandong werkzaam, reeds
in 1887 bij ordonnantie met Europeanen gelijkgesteld.
In Januari jl. is deze benoemd tot Europeesch hulponderwijzer aan dezelfde kweekschool, nadat hij de voor dien
rang gevorderde examens in Maleisch en land- en volkenkunde met goei gevolg l.ad afgelegd.

bedoeld examen slechts door 2 van de 20 eandidaten met
g u n s t i g gevolg afgelegd; terwijl op Rotti (residentie Tiruor)
de 2 eandidaten die zich aanmeldden beiden voldeden. Aan
het examen voor hulponderwijzer namen in 1889 deel:
te Batavia 2 , in Midden-Java 61 , ter Sumatra's Westkust
3 , te Amboina 4 9 , te Koepang (Timor) 8 en op Rotti 9
eandidaten, waarvan respectievelijk 1, 5 , 2 , 9 , 4 en 2
slaagden. In de residentie Ternate weru geen onderwijzersnoch hulponderwijzers-examen afgenomen bij gemis aan
eandidaten , en te Menado n i e t , omdat nog tal van vroeger
geslaagde onderwijzers op plaatsing wachtende waren.

Onder'wijzer•sexamens buiten de kweekscholen. Voor den
r a n g van onderwijzer werden examens als de hierbedoelde
weder niet afgenomen op Java en Madura , omdat er nog
altijd vele van eene kweekschool afkomstige eandidaatonderwijzers beschikbaar waren (op uit. 1889 77 op Java
en Madura en 74 in de buitenbezittingen), die bij gemis
aan vacatures niet als hoofd eener school konden invallen.
Ook ter Sumatra's Westkust werd om die reden het onderwijzers-examen niet afgenomen.
Te Amboina werd

Particuliere inrichtingen tot vorming van inlandsche onderwijzers. Het seminarie te Depok (Batavia), dat eenigermate als eene centrale inrichting is aan te merken en
onder toezicht en beheer staat van het Genootschap voor
i u - en uitwendige zending te Batavia, telde bij bet einde
van 1889, evenals bij het begin des jaars, 34 kweeke-liogen. Laatstelijk waren het 2 Javanen , 6 Soendaneezeif,
12 Battaks , 11 Sangi reezen en 3 Dajaks, wier leeftijd
tusschen de 16 en 23 jaar bedr.eg. De 11 plaatsen die in
1889 openvielen (9 kweekelingen vertrokken niet certificaat
van goed volbrachte opleiding voor inlandsen onderwijzer
en zendeling-helper) werden allen door nieuwe eandidaten
ingenomen. De seminaristen genieten het onderwijs kos—
teloos en behoeven ook niets te betalen voor voeding en
verpleging. Over den omvang van het onderwijs zie men
blz. 115 van het vorig verslag.
Overigens vindt men voor Java nog gewag gemaakt
van twee door zendeling-leeraren bestuurueopleidingsklassen
— te Kendalpaijak (Pnsoeroenn)en Modjowanio(Soerabaija)—
met respectievelijk 11 en 17 kweekelingen , tegen 11 en 14
op ultimo 1888. Op één n a , wardn al de 17 kweekelingen
te Modjowarno internen, waarvan 11 afkomstig uit de
residentie Soerabaija, 4 uit Japara en 1 uit Kediri.
Te Tomohou in de liinahaaaa (Menado) onderhoudt het
Nederlandsen Zendelinggenoolschap te Rotterdam, en
te Pansoer-na-Pitoe in de Battaklanden , zoome Ie te Dahana
op Nias (gouvernemeat Sumatra's Westkust), het Rijnsche
Zendelinggenootschap te Bannen , eene onderwijzerskweekschool, waar de jongelieden tevens tot godsdienstvoorgauger
of evangelist worden opgeleid. Volgens de voor dit verslag
beschikbare berichten van het begin of van een later gedeelte van 1889 telden deze drie inrichtingen respectievelijk 3 1 , 30 en 6 kweekelingen. In de tweede helft des
jaars legden te Tomohon 3 en te PaDsoer-na-Pitoc 11 kweekelingen met goed gevolg eindexamen af. De bestuurders
dezer inrichtingen (zendeling-leeraren) worden door inlandsche helpers bijgestaan.

') Tot Int afleggen van het examen in beide vakken werd in
Augustus 1889 gelegenheid gegeven te Kort de Koek en in Oetober
daarop te ISatavia. Daaraan namen met |©ed gevolg 3 eandidaten
deel (één te Fort te Koek en twee te Batavia), allen behoorende
tot het personeel der kweekscholen.

Scholen voor zonen van aanzienlijke inlanders. Zoowel in
W e s t - als in Midden-Java waren in 1889 weder meer
adspiranten dan plaatsen ter opleiding aan de school voor
zonen van hoofden en andere aanzienlijke inlanders. Te
B a n d o n g , waar 5 plaatsen te vervullen waren, meldden
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zich 35 candidaten aan, ao la Megslang konden van de
31 In liet toelatings-examen geslaagden (uan dat examen
namen 44 jongelieden deel) niet meer dan 14 geplaatst
worden, nevens 1 candidaat die in het bezit was
van een bewijs van wel volbrachte studiën aan eene
openbare inlandsche lagere school. Beide scholen bleven
dan ook door het maximum aantal (60) leerlingen bezet.
Te Probolinggo evenwel w a r e n , evenalt op ultimo 1888,
nog 14 plaatsen open, niettegenstaande 8 van de 17 jongeliedeu uit Midden-Java, die te Magelang geen plaats
konden vinden, gebruik maakten van de , op bijzondere
machtiging, opengestelde gelegenheid om te Probolinggo
toegelaten te worden. Uit het ressort van die school hadden
zich voor het toelatings-exameu 18 candidaten aangemeld,
van wie er 12 aan de eisenen voldeden , terwijl zulks bij
de school te Tondano (Meuado) het geval was met 8 van
de 23 candidaten. Omtrent de bevolking van deze laatste
school op ultimo 1889 was te Batavia , tijdens de afsluiting der opgaven voor dit hoofdstuk , nog geen opgaaf
ingekomen. Bij de vier scholen werden In 1889 31 leerlingen afgeschreven wegens goed volbrachten cursus.
Eene vergelijkende opgaaf over de laatst verkopen drie
jaren laat men hier volgen.
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IJver en gedrag der leerlingen lieten weinig te wenschen
over. De gezondheidstoestand bij de inrichting te Bandong
was in 1889 minder gunstig , doordien vele leerlingen zich
wegens oog- en huidziekten onder geneeskundige behan*
deling moesten stellen, terwijl te Probolinggo sommige
eerlingen in het begin van het jaar door koortsen of
berriberri werden aangetast.
Aan schoolgelden werd in 1889 ontvangen p. m. f 6 0 1 6 ,
tegen f5633 (verbeterde opgaaf) in 1888, en f 542* in 1887.
Mét Inbegrip van de 31 leerlingen die in 1889 het einddiploiua dezer scholen behaalden, was dit getuigschrift
tot dusver verkregen door 177 inlandsche jongelieden van
Java en .\ladura en door 31 oud-herlingen van de school
te Tondano. Tot ultimo 1889 waren er van hen respectievelijk 110 en 21 in landsbetrekkingen geplaatst.
Over het voornemen der Begeering o m , zoo mogelijk
in 1891 , te Batavia of te Meester-Cornelis een cursus te
openen voor de opleiding van voldoend onderlegde inlanders
(hetzij gewezen leerlingen der hooger bedoelde scholen ,
hetzij anderen) tot djakaa (inlandsch officier van justitie)
is reeds gehandeld op blz. 52 hiervóór.
Da indertijd door liet Nederlaudsche Zendelinggenootschap te Rotterdam gestichte , maar sedert aan eene afzonderlijke commissie overgedragen kostschool te Tomohon
(Menado) voor inlandsche meisjes uit de hoogere standen
in de Minahassa telde bij liet einde van 1889 21 inlandsche
en 11 Europeesche leerlingen (tegen 15 en 11 op ultimo
1888), en wel 29 kostleerlingen en 3 dagscholieren (tegen
20 en 6 het jaar te voren). Het aantal inlandsche kostleerlingen bedroeg 20 , zijnde 8 meer dan op ultimo 1888.
Bovendien kregen 2 meisjes uitsluitend les in vrouwelijke
handwerken , hetgeen bij het einde van 1888 met een 4-tal
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bet geval was. De inrichting mocht zieli bij voortduring

in belangstelling verheugen, maar boewei scbool-en kostgelden betrekkelijk gering zijn, gingen deze nogdikwijls
de krachten der inlandsche hoofden te boven. Tegen betaling van f 10 per maand , ten bate der school , werd
les gegeven in het Fransch aan 3 , en in bet Engelsch
aan 4 kinderen.
Speciale ftUHTMinuiUMcMeU* voor inlanders. Van de door
het Gouvernement bekostigd wordende inlandsche scholen
zijn er, nevens de scholen voor aanzienlijke inlanders waarvan inde voorgaande rubriek sprake i s , nog 3 andere van
bijzonderen aard, en wel: 1°. de » Depokache school" te Depok
afdeeling Buitenzorg); 2°. eene school te Magelang (Kadoe),
meer bijzonder voor kinderen van Amboineesche en met
hen gelijkgestelde mindere militairen die Christenen zijn ,
en 3°. eene school te Amboina , in de eerste plaats bestemd
voor kindereu van zekero klasse van Amuonsche i n g e zetenen, de zoogenaamde »burgere", die het onderwijs
gratis kunnen genieten, terwijl anderen , met uitzondering
van kinderen van overle ten of eervol ontslagen oubemiddelde regenten , alleen tegen betaling van de school
mogen gebruik maken. (Voor kinderen van eervol ontslagen regenten werd het recht op gratis onderwijs , ingeval
betaling van schoolgeld bezwarend mocht zijn , eerst in
Augustus 1889 toegestaan.) Op deze drie scholen, die door
Kuropeesehe onderwijzers worden bestuurd en waar voor
het onderwijs van de Xederlandsche taal gebruik wordt
g e m a a k t , zijn de leervakken nagenoeg dezelfde als op
de Europeesche lagere scholen. Echter is sedert 1887 bij
de Ambonsche burgerschool ook de gelegenheid geopend
om het Maleisch te beoefenen, met welk vak is belast een
inlander die de akte van bekwaamheid als hulponderwijzer
bij het Europeesch lager onderwijs bezit. De >l)epoksche
school'' telt eene zeer gemengde bevolking. Bij bet einde
van 188!) toch waren daar! ij ingeschreven 91 kinderen
van Christen-inlanders, 7 van Mohammedanen , 27 van
Europeanen of met dezen gelijkgestelden en 7 van Chineezen (waaronder één Christen), te zamen dus 132 leerlingen , zijnde 10 meer dan op ultimo 1888 Bij de school
te Magehing , tot welke — indien zulks niet te bezwarend
is tegen betaling — ook Christenkinderen van Amboineesche of Menadoneesche niet-militairen of gewezen militairen kunnen worden toegelaten , was het getal leerlingen
toegenomen van 47 tot 55 (35 jongens en 20 meisjes),
doch te Amboina was het getal gedaald van 245 tot 236
(203 jongens en 33 meisjes). Met inbegrip van hen die nog
vóór het einde des jaars als leerling werden afgeschreven ,
bezochten in 1889 283 leerlingen de Ambonsche burgerschool, daaronder 141 kinderen van ambtenaren en aanzienlijken en 20 van vreemde oosterlingen. Oratis onderwijs
ontvingen 96 leerlingen , tegen 100 in 18<S8. Aan schoolgeld werd bij deze .school ontvangen f 3960, tegen f 4185
in 1888, terwijl de achterstand f 71 bedroeg.
Gewone iithiiHlschc gowHrntmtntttckola.
Eene uitvoerige
statistiek van het openbaar inlandsch onderwijs over 1889 ia
te vinden in de bijlagen W en X bierachter , doch daarin zijn
niet opgenomen kunnen wor den, omdat de opgaven te Batavia
nog niet bekend waren , Ie cijfers van bet aantal leerlingen in
de buitenbezittingeu. Over bet geheel leverende opgaven over
1888 geen noemenswaardige verschillen op met die welke
over 1889 beschikbaar zijn. De tijdelijk gesloten school te
Klakab (Probolinggo) werd in 1889 voorgoed opgeheven,
doch de tijdelijk gesloten echoot ie Beo op de Talaut-eilanden
(Menado) werd heropend. Nieuwe scholen werden geopend
te Tandjongsari (Preanger Regentschappen), Soebang (K raw a a g ) , Tontob(Celebes) en Ujembrana tBali).
Üe voornaamste totaalcijfers van ultimo 1889 inet betrekking tot het openbaar inlandsch onderwijs, vergeleken
met de uitkomsten over de vier voorafgegane jaren , zijn
samengevat in het volgende overzicht, waarin echter niet
begrepen zijn de aan vijf der onderwijzers-kweekscholen
verbonden externen-scholen.
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Hieronder eenige teruggcstelde onderwijzers en enkele onderwijzers. niet aan eene kweekschool opgeleid. die tijdelijk als hulponderwijzers werkzaam waren. Tevens zijn hieronder begrepen zij die reeds aan de vereischten van het eindexamen cener kweekschool hadden
voldaan en, in afwachting van plaatsing, binnen of boven de formatie tijdelijk al* hulponderwijzer waren werkzaam gesteld. Op 31 December
1889 waren op die wijze werkzaam: op Java en Madura 77 candidaat-onderwijzers. waarvan r>3 in- en 12 boven de formatie; op de buitenbezittingen 74 candidaat-onderwijzers, waarvan Gl in- en 13 boven de formatie.
Omtrent het aantal der bij het einde van eenig jaar ingeschreven leerlingen zijn geen volledige mededeelingen verstrekt.
Voor 5 scholen ontbreken de opgaven.

De in 1888 voor Tjilegon (Bantam) toegestane school
(zie vorig verslag blz. 116) was bij het einde van 1889
nog niet geopend. Die te Gedangan (Soerabaija) werd naar
Kedoeng verplaatst.
Op enkele plaatsen in Midden-Java werden namiddagscholen geopend ten behoeve van de kinderen die, wegens
plaatsgebrek, op de gouvernementsschool niet konden
worden toegelaten, o. a. te Soerakarta, Klatten en Patjitan.
Ook bij eenige scholen op de buitenbezittingen kouden,
wegens plaatsgebrek, niet alle aanvragen om toelating
worden ingewilligd. Menige school was dan ook overvuld,
vooral op Sumatra. Wat het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden betreft, waar tot dusver over slecht
schoolbezoek viel te klagen , scheen in dit opzicht verbetering te zijn ontstaan. Daarentegen bleef op Timor en
Rotti de belangstelling in het ouderwijs gering. Vele scholen
op Rotti bleven alleen bezocht doordien de radja's, die ongaarne eene gouvernementsschool in hun gebied missen,
de ouders dwingen hunne kinderen ter school te zenden.
In 1889 moesten weder eenige onderwijzers wegens
ongeschiktheid of vergevorderden leeftijd ontslagen of
wegens plicht verzuim teruggesteld worden. Over het algemeen liet. het gedrag der onderwijzers weinig te wenschen
over. Aanmerking moest worden gemaakt op het gedrag
van enkele onderwijzers op Rotti (Timor).
De in 1889 ontvangen rapporten omtrent de toen sedert
twee jaren voortgezette proef met het onderwijs in vlechtwerk en anderen eenvoudigen handenarbeid op een aantal
scholen in de residentiën Amboina en Menado bevestigden
meer en meer dat de zaak, ook waar zij met voorliefde
was geleid gewordeu, om de reeds in 't vorig verslag vermelde redenen, geen toekomst h a l , en dat, wil men trachten den inlander op den weg der industrie inderdaad verder
te brengen, eigenlijke ambacbtsscholen misschien meer
kans van slagen zouden beloven. In Augustus 1889 heeft
de Indische Regeering dan ook machtiging verleend om de
proef te staken.
Eene proef met het verstrekken vau ambachtslessen aan
inlandsche scholieren is sedert het laatst van 1888 in werking ter hoofdplaats Madioen. Op het initiatief van den

toenmaligen resident, en met vrijwillige medewerking van
eenige daartoe door hem aangezochte Europeesche en inlandsche gefimploieerden verbonden UD de ter plaatse gevestig Ie werkplaatsen van den dienst der staatsspoorwegen ,
zoomede van een opzichter bij den waterstaat, is namelijk
eene der drie inlandsche scholen te Madioen gedeeltelijk
tot eene industriesch^ol hervormd , in dier voege dat op
die school alleen leerlingen voor de laagste klasse worden
toegelaten en de twee hoogste klassen zijn opengesteld
voor meergevorderd™ van de beide andere scholen, die
nu, nevens aanvullings-onderwijs in de gewone schoolvakken, ook onderricht krijgen in teekenen , bouwkunde,
timmeren en sme'.en. Voor de practische ambachtslessen
verkrijgt de school de n^odijre hulpmiddelen uit genoemde
werkplaatsen. De Indische Regeering, eerst in den loop
van 1889 in de zaak betrokkon geworden, heeft gemeend
hare bemoeienis met deze proef, in afwachting van de
verder daarmede te verkrijgen uitkomsten, voorshands niet
verder te moeten uitstrekken dan tot het toestaan, aanvankelijk voor het jaar 1890 , van eenige gelden (te zamen
f 95 's maands) voor kleine toelagen aan de drie vakkundigen (2 Europeanen en 1 inlander) en den Europeeschen
teekenaar, die aan de school les geven.
Nopens de in 1887 door den toenmaligt'ii assistentresident van Billiton ter hoofdplaats van dat eiland opgerichte particuliere school voor bet batikken enz. van sarongs
moet gemeld worden dat zij , hoewel gesteund door het
plaatselijk bestuur en door eene regeeringssubsidie (zie
vorig verslag blz. 119), na een kortstondig bestaan, bij
gemis aan leerlingen teniet is gegaan.
Particuliere inlandsche scholen. Naar aanleiding van het
in 't vorig verslag (blz. 111, noot 1) bedoelde overleg met
de Indische Regeering , en in afwachting van eene geheele
herziening van de regeling van het inlandsch onderwijs
welke in Indië nog in bewerking is, wordt thans het
noodige voorbereid tot het nemen van eene proef in hoever
het mogelijk zal blijken het tegenwoordig subsidiestelsel
alvast ten goede te doen komen aan die bijzondere scholen
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voor iiiliiiuli'i's, waiir liet onJerrioht in ilengodadieugj niet
is uitgesloten of waar het op godadienatigen grondslag
gegeven wordt. In Juli jl ie nainelülc de Gouverneur-Generaal
door deu Koning gemachtigd om de regelen betreffende
liot lubeidieeren van bijzondere inlandsche scholen, vervat
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landsche scholen op Java en Madura; men vin.lt die opgaven , tegelijk niet die over 1888 betreffende de buitenBezittingen , in de reeds aangehaalde bijlage X. In 1889
werden op Java en Madura 18 nieuwe particuliere scholen
geopend (daaronder 2 zendingsscholen), doch 12 gingen er
in de ordonnantie van 1 April 1874 (Indisch Staatsblad teniet. Derhalve klom het totaal zendingsscholen aldaar
n°. 9 9 ) , zooals date gewijzigd is hij die van 23 November van 30 tot 32 , en dat der andere particuliere scholen van
1875 (Indisch Staatsblad n°. 202), in dier voege te wij/.i- 85 tot 89. Het geheele getal leerlingen, bij die 121
gen dat voor bijzondere inlandsclie scholen niet langer scholen gedurende 1889 of gedurende een gedeelte van
gehandhaafd blijft de bepaling (n°. 7 van art. 1 der eerst dat jaar ingeschreven geweest, bedroeg volgens voorlooaangehaalde ordonnantie) dat zij slechts gesubsidieerd kun- pige opgaven (voor een paar gewesten is het cijfer niet
nen worden wanneer alle godsdienstig onderwijs is uitge- volledig) 8884 jongens en 605 meisjes (te zameu 9489),
sloten, en dat ten opzichte van de Christelijke scholen tegen (volgens verbeterde opgaven) 7977 en 511 (tezamen
tevens worden ter zijde gesteld twee andere voorschriften 8488) over 1888, toeü 115 scholen (sommige slechts gevan gemelde ordonnantie, namelijk 1°. dat (op Java en durende een gedeelte van het jaar) in werking waren
iMudura) ook de regenten , krachtens art. 15 hunner in- geweest. W a t de buitenbezittingen betreft, doen de laatst
structie, op de gesubsidieerde particuliere scholen toezicht bekende opgaven (over 1888) zien dat aldaar toen 18 nieuwe
houden, en 2°. dat de gesubsidieerde inlandsche scholen scholen in werking kwamen of althans voor 't eerst werbij voorkeur voor overneming door de Regeering in aan- den opgegeven ' j , waaronder 7 scholen op godsdienstigen
merking komen. Aan den Gouverneur-Generaal is nu in grondslag (5 Protestantsche en 2 Roomsch-katholieke), en
overweging gegeven om de aanneming van het nieuwe daarentegen 8 scholen (allen Protestantsche zendingsbeginsel al aanstonds ter Kennis te doen komen van de scholen) («[geheven werden, zoodat het totaal der ProtesChristelijke kerkbesturen en zendelinggenootschappeu , ten tantsche zendingsscholen terugging van 203 (verbeterde
einde deze tot eene tijdige indiening van hunne subsidie- opgaaf) tot 200 (118 in de Minahassa, 52 in Tapanoli, 5
aanvragen in staat te stellen. Tevens is opgemerkt dat op M a s , 9 in de Zuider- en Üosterafdeeling van Borneo,
1 op Halmaheira, 4 op Nieuw-Guinea, 2 op Timor, 7 op
bij de beoordeeling van die aanvragen nauwkeurig zal
moeten worden acht gegeven, of de te subsidieëren scholen Savoe en 2 op Soemba), dat der Roomsch-katholieke scholen
aan de overige, in stand gehouden , voorwaarden van de vermeerderde van 17 (verbeterde opgaaf) tot 19 (13 in de
Minahassa, 2 in Benkoelen, 1 op Timor en 3 opFlores),
aangehaalde ordonnantiën voldoen. ')
Tegen 57 particuliere scholen in 1888 (55 op Java en en dat der overige particuliere scholen op de b u i t e n b o
Madura en 2 in Menado), werden er in 1889 gesubsidieerd zittingen klom van 86 (verbeterde opgaaf) tot 97 (4 in de
Gl (59 op Java en Madura 5 ) en 2 in Menado), gezamenlijk Padangsche Benedenlanden, 1 in Palembang, 1 in de
bezocht door ruim .'5000 leerlingen. Van de in 1888 gesub- Westerafdeeling van Borneo, 3 in de Minahassa, 46 op
sidieerde scholen werden er 2 (in Banjoemas en Kediri) de Sangi-eilanden, 25 op verschillende eilanden in de resiopgeheven ; daarentegen ontvingen er 6 in 1889 voor 't eerst dentio Amboina en 17 op Rotti). Üe meesten der laatstsubsidie (in de residenten Bamarang, Soerabaija, Banjoe- bedoelde 97 scholen zijn negorijscholen, met namen die op
mas , Soerakarta , Madioen en Madura). De subsidies liepen Rotti en op de Sangi-eilanden , welke laatsten voor het
uiteen van f 50 tot f 250 per school; eerstgemeld bedrag meereudeel haar ontstaan danken aan bemoeiingen van
werd toegelegd aan 1 school; 5 kregen f 100, 9 f 125, Christen-zendelingen. Op de 25 particuliere scholen in de
17 f 150, 17 f 175, 7 f 2 0 0 , 2 f 225 en 3 f 250. De 6 residentie Amboina wordt lager onderwijs gegeven door
voor 't eerst gesubsidieerde scholen ontvingen bovendien inlandsche godsdienstleeraars onder toezicht van de predieene tegemoetkoming voor eens in de kosten van eerste kanten te Amboina en den kerkeraad te Banda. In 't
inrichting, voor elke ten beurage van f 200 of f 300 (dit geheel waren dus bij het einde van 1888 op de buitenlaatste bedrag aan twee dezer scholen). De meesten der bezittingen aanwezig 316 particuliere inlandsche scholen,
in 1889 gesubsidieerde scholen schijnen uit den boezem doch 4 daarvan waren tijdelijk gesloten (2 zendingsscholen
der inlandsche bevolking te zijn voortgekomen. Althans op Timor en 2 negorijscholen op Rotti). Van 10 scholen
uit eene van het Indisch Bestuur ontvangen opgaaf nopens is het aantal leerlingen niet opgegeven. Bij de scholen
4
de personen of vereenigingen die als oprichters er van waarvan het cijfer der leerlingen wel is opgegeven ) ,
waren
gedurende
het
jaar
1888
of
gedurende
een
gedeelte
bekend waren , blijkt dat van de 53 scholen op Java en
Madura waarvan zulks nog1 was na te gaan (de meesten van dat jaar in 't geheel ingeschreven geweest 12 022
bestonden reeds sedert tien jaren of langer) slechts 11 haar jongens en 4983 meisjes (te zamen 17 005). Over 1887
ontstaan te danken hadden aan Europeesche bestuursamb- waren de verbeterde totalen , vermoedelijk voor 278 van de
tenaren , en 1 , die te S a m a r a u g , bedoeld in noot 2 hier- 304 scholen die op uit. 1887 in werking w a r e n , 10 788
onder, aan een zendeling-leeraar, terwijl voor de andere jongens en 4781 meisjes (te zamen 15 569). ü e hoogere
der bedoelde 53 scholen als oprichters genoemd worden cijfers voor 1888 zijn voornamelijk aan vollediger opgaven
hetzij inlandsche hoofden , hetzij één of meer gewone in- toe te schrijven ; inzonderheid is dit het geval ten aanzien
landsche ingezetenen. In 't geheel werd in 1889 aan subsi- van de scholen op de Sangi-eilanden.
diën ten behoeve van inlandsche scholen uitgegeven f 10 650,
Met betrekking tot het onderwijzend personeel der parongerekend de toelagen (gezamenlijk f 1800 'sjaars) die ticuliere inlandsche scholen zijn weinig bijzonderheden gevanouds, voor het door hen tevens gegeven gewoon lager meld , en wat Java en Madura betreft slechts ten aanzien
onderwijs , worden uitgekeerd aan eenige Dajaksche onder- van de scholen in de residentiën Batavia en Preangerwijzers (Christenen) in de Zuider- en Oosterafdeeling van Regentschappen. Bij do 14 particuliere scholen aldaar waren
Borneo , in dienst van het Rijnsche Zendelinggenootschap. bij het einde van 1889 werkzaam 6 Europeanen, 11 inlanders
Van het te niet gaan eener vroeger gesubsidieerde weef- (waaronder 8 Christenen) en 2 Chineezen (waaronder één die
school voor inlandsche meisjes (te Tandjong Pandan op tot het Christendom was overgegaan). Ten opzichte van de
Billiton) is reeds hooger gewag gemaakt.
buitenbezittingen is , ter aanvulling van het te dezen aanStatistische opgaven zijn over 1889 nog alleen bekend zien gezegde in 't vorig verslag (blz. 119), aan te teekenen
met opzicht tot de zendings- en andere particuliere in- dat bij het einde van 1888 aan de 52 zendingsscholen in de
residentie Tapanoli 59 onderwijzers werkzaam waren (bezoldigd met f 8,50 a f 15 's maands), waarvan sommige
i) Waar op eenige plaats blijkt dat de bestaande zendingsschool waren opgeleid öf aan het seminarie te Pausoer-na-Pitoe
meer aan de behoefte te bevolking voldoet dan de gouvernementsschool, cal wellicht de opheffing der laatste aanbeveling verdienen.
Eene overweging van dien aard heeft in Mei jl. de Indische KegeeJ) Dit laatste geldt voor 10 scholen op de Sangi-eilanden (Mcring doen besluiten tot de opheffing van de gouvernementsschool
nado), die waarschijnlijk reeds vroeger bestonden, doch waarvan
te Boenga Bandar in de Battaklanden (residentie Tapanoli).
tot nu toe geen bericht was ontvangen.
-) 1 in Tagal, :i in lVkalongan , '1 i n Samarang (waaronder
*) Vermoedelijk geldt deze opgaaf dus 302 scholen, tenzij ook
eene ook door Kohaamwdaaea beaochte sehool van een zendelingleeraar), .'! in Japan, 1 in Kemliang, 7 in Soerabaga, 2 tnPBMe- zjjn medegerekend de leerlingen der in den loop van 1888 gesloten
roean, 3 in Banjoemas, 7 in Hagelen , 1 in Soerakarta, 8 in Ma- 8 scholen over de maanden dat die scholen nog in werking waren
geweest
dioen, 10 in Kediri en 2 in de residentie Madura.

I*.

Bijlag.' C.

Ivoliminiil verslag van lÖ'JO.

2.]

Tweedu Kamer.

105

[Neder!. (Oost-J ludiö.]

óf aan dut te IVpok. In de Mnmlias.su bestonden op uit.
Voor de uit 's lands depot van leermiddelen te Batavia
1888 da onderwijskrachten \>ü de 118 Protestantsche zen- aan particulieren verstrekte inlandsche boekwerken eu acdingsseholen uit 208, en bij do 13 Booaueb-kttholieke dere leermiddelen werd in 1889 ontvangen f 3019 , tegen
scholen uit 23 personen. Hij de eerst bedoelde Kbolen l«- f 2:s'! (verbeterde opgaaf) in 18><N en f 1376 in 1887. Bij
liepen de traktementen der onderwazen f 7 è f 12 's maan Is, de debitanten buiten Batavia werd in 1889 ontvangen f489 ,
terwijl liet hulppersoneel meestal ilechti op bet einde van tegen f 8ól in 1888 en f 1208 in 18S7.
het Jaar eene. belooning in geld ontving van den hulpprediker met het toezicht op de school bulast. De onderGeldelijk ovtrtUAt.
Hieronder volgt eene opgaaf over de
wijten aan de Bocmscb-katboueke echolen in de Mioabawa
genoten eene bezoldiging vati f 8 en de hulponderwijzers

jaren 1888 en 1889 betreffende de kosten van het openbaar

eilanden, op uit. 1888 ten getale v a n 4 6 , genoten eenigen
eene toelage uit de kan der gemeente, terwijl anderen door
de ouders der leerlingen werden onderhouden. Bij do
Koomacb-katliolieke MSbolen op Timor en Flores waren ook
eenige Europeanen (ten deeie zusters Franciscanessen) werkzaam, en ver lei 14 inlanders omtrent wier bezoldiging geen
opgaven zijn ontvangen. De onderwijzers der uegorijscholen
op Botti (residentie Timor) ontvingen als traktement levensmiddelen in natur».

gelden en verkoop van boekwerken.

van f 2 a f 3 's maande. Van de onderwijlen opceSangi* onderwijs voor inlanders en de ontvangsten wegens school-

Schoolverzuim eu mutaties. De berichten aangaande het
schoolverzuim luiden iets gunstiger dan verleden jaar. De
mutaties bleven aanzienlijk en do hoogere klassen werden
voornamelijk bezocht door leerlingen die later veor eene
gou vernemen tsbetrekking in aanmerking weuschten te komen. De meeste leerlingen brengen het niet verder dan
de laagste klasse. Zoo bedroeg bij het einde van 1888 op
de gouvernementwcholen in de residentiên Meuado, Ternate,
Amboina en Timor ') bet aantal leerlingen in de laagste
kb.sse 14 117. terwijl de middelste bezet was door 43G2
en de hoogste door slechts 2428 leerlingen. In eerstgemeld gewest verzuimden de leerlingen Jergouverneuientsscholen gemiddeld 1 van de 5 d a g e n , in de afdeeling
Gorontalo en op de S a n g i - i l a n d e n 1 op de 3 en in de
residentie ï e r n a t e 1 op de o" dagen. 1) • leerlingen rier
particuliere scholen in tiet ressort van de kweekschool te
Amboina verzuimde i gemiddeld 1 van d e 2 o f 3schooldagen.
Leermiddelen.
In 1880 leverde de landsdrukkerij ten
behoeve van het inlandsch onderwijs 1 nieuw werk [Haleisch spel- en leesboekje) af en 12 herdrukken, waaronder
8 van Maleische werken, 2 van Battaksche schoolboeken,
1 van een öoendaasch en 1 van een Javaantch werkje.
Voor het zooeven bedoelde spel- en leesboekje werd aan den
vervaardiger eene premie van f 300 uitgekeerd. Knkele
werkjes moesten, als minder geschikt vojr uitgave van

gouvernementswege, aan de samenstellers worden teruggezonden. Ten einde de voor het vervaardigen en drukken
van leermiddelen ten behoeve van het inlaudssh onderwijs
bij de Indische begrooting toegestane som van f 1(1 OUD
niet al te zeer te overschrijden, moesten nog een aantal
nieuw vervaardigde werkjes, tot welker uitgave reeds
besloten w a s , ongedrukt blijven. Onder die nieuwe werkjes
komen er verscheidene voor, die in het Battakaeh zijn opgestell. Alvorens deze allen ter perse te doen l e g g e n , is de
Indische Regeering nader te rade geworden zien omtrent
de keuze van die welke het meest bruikbaar worden geacht
nog eerst te laten voorlichten door twee zendeling-leeraren
in de Battaklanden en door den adjunct-inspecteur tot
wiens ressort de scholen aldaar behooren.
Ten einde meer eenheid te brengen in de spelling, g<voljrd in voor de inlandsche scholen bestemde Maleische
werkjes, werd in bet laatst van 1*8!) een begin gemaakt
met het ontwerpen van een trauscriptie-systeem voor het
Maleisch met Latijnsch karakter, waarmede de inspecteur
van het inlandsch onderwijs en de ambtenaar voor de beoefening van Indische talen, dr. .1 L A. BUANDHS , werden
belast.
') In het vorig verslag (blz. 118) werd als reden van veelvuldig
schoolverzuim in de residentiên Timor en Amboina opgegeven het
behebt z(jn van de leerlingen met zoogenaamde Bpaaaaohe pokken.
Uit nader ontvangen opgaven van den resident van Timor blijkt
dat deze ziekte (bü den inlander aldaar bekend onder den naam
van boba, en elders in N'ederlandsch-Indië framboesia geheeten) in
die residentie inheemsen is; dat slechts weinige individuen er bevryd
van blijven, en dat, wanneer de boba — zooals in den regel het geval
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Bijlagen. 1890-1891.

1888.
(Verbeterde
opgaven.)
Traktementen , leermiddelen , enz. . f 1 007 340
Gebouwen en huishuur
81 651
Te zamen

f 1 088 991

Geïnde schoolgelden
f
Verkoop van inlandsche boekwerken.
Te zamen . . .
Blijft alsoo ten laste van den lande .

f

1889.
(Voorloopige
opgaven.)
f 1 029 031
69115
f 1 098 146

77 439
3 234

f

75 951
3 508

80 673
1 008 318

f

79 459
1 018 G87

Gerstelijkf scholea. eu huis- o) g$t*genkeidso%ë»noiji. Opgaven nopens het aantal Mohammedaansche go isdienst*
scholen en het cijfer der leerlingen worden aangetroffen
in idd. III van dit hoofdstuk.
Au:.gaar.de het huis- of gelegenheidsonderwijs werden
geen nadere bijzonderheden vernomen dan die in vorige
verslagen reeds zijn vermeld.
Particuliere scholen voor vreemde oosterlingen. In de meeste
gewesten worden scholen voor Chineezen aangetroffen ,
doch 'iver bet algemeen strekt het onderwijs aldaar zich
niet verder uit dan tot. het werktuigelrjk leeren lezen
en schrijven van de Chineesche bcekentaal (verg. wat verder
omtrent deze scheden in 't vorig verslag is gezegd). Meestal
wordt school gehouden in de woiring van de:i onderwijzer, terwijl ie leerlingen zoowel de banken en tafeltjes, die al s school*
meubilair dienst doeu, als de leermiddelen zich zelf moeten
aanschaffen. In den regel is de kenze van Chineesche
onderwijzers zeer ruim , zoodat onderwij/ers van zeer g e ring'' kennis of slecht gedrag van zelf geen leerlingen
zouden trekken of behouden. Waar bovendien de ouders
die hunne kinderen deze Chineesche scholen doen bezoeken
zich Riet het daar gegeven primitief onderwijs tevreden
stellen, schijnt er voor de Begeering geen voldoende aanleiding te bestaan om harerzijds ten opzichte van de hekwaumheid of zedelijkheid der Chineesche leermeesters waarborgen
te vorderen. Vele Chineesche ouders zenden h u m v kinderen
voo hunne opvoeding naar China of (en dit geldt inzonderheid
de ter Sumatra's Oostkust gevestigde Chineezen) naar de
Strais-Settlements. Ook bezoeken een aantal kinderen van
Chineezen in Nederlandsch-lndiO deEnropeescheof de inlandsebe school. Ter hoofdplaats Batavia werden in 1889 de 3
inlandsche gonvernementscholen bezocht duur 2 2 , de beide
sendingsacholen (te Kwitang eu Paasmr Ban .e) door 7 8 , en
de particuliere scholen te Penangsian en Mangga Besar
door 74 Chineesche leerlingen. Uit den aard der zaak zijn
de in N'ederlaiiclsch-lndii1 bestaande Chineesche scholen bet
talrijkst op de drie hoofdplaatsen van lava. In 1^89 waren
er te Batavia 1 2 , te Samarang 19 en te Soeiubaiju 1 3 ,
met respectievelijk 120, ;<14 en 356 leerlingen. Voor de
verschillende gewesten waar Chineezen hunne eigene scholen
hebhen , zijn de opgaven van uit. 1889 in het volgende
staatje samengevat.

is — reeds tijdens den kinderleeftijd zich openbaart, de ziekte na
herstel geen nadeelige gevolgen nalaat, als gewrichtsaandoeningen,
enz. welke by volwassenen doorgaans tot de naweeën van de ziekte
behooren. De resident is, op advies van den geneeskundigen dienst,
aangeschreven aan de bevolking eenige binnen haar bereik liggende
middelen aan de hand te doen om de uitbreiding der boba, die zy
ten onrechte niet voor besmettelijk houdt, te temperen.
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Aantal
Chiueeschc
scholen.

GKWESÏKN.

Java

tot aanvulling van het Javaausch—Ne lerlandsch wo.>rdenAantal
leerlinken.

boek van W I N T E R en WII.KKNS. In den loop van 1889 was
Aanmrrliingeu.

i' IJ M a il tl i a.

Batavia . .
Cheribon. .
Tagal . . .
Pekalongan .
Samarang
Japara. . .
Kenibang. .
Soerabaija
Pasoeroean .
Probo'.inggo.
Bezoeki . .
Banjoemas .
Bageleu . .
Kadoe. . .
l>jokjokarta.
Madioen . .
Kediri. . .
Madura . .

30

200

M

:i:.i

12
J

20
7
22
10
10

|

0
1
5
10
4

!l

II
Totaal

19'.)

100

n) Niet opgegi-ven.

IM
TOS

b) De opgaaf
betreft alleeD de
hoofdplaats P a daog

•)

r) De met een
* gemerkte opj,'aveu betreffen den
toestand bij het
einde van 1888;
latere gegevens
zijn niet beschikbaar.

1 Ti.'»

430
408
412
53
88
17
07
140
161
282

d) Dein 't vorig
verslag vermelde
school bestaat niet

3807

Buitenbezittingen.
Sun.atra's Westkust. . . .
Palembang
Oostkust van Sumatra. . .
Biouw en ouderhoorigheden.
Bankd
Billiton
Westerafdeeling van Bomeo.
Cclehes en onderhoorigheden
Amboina
Totaal voor de buitenbezittingen.
Java en Madura. .
Totaal-generaal

*) 1
4
c) "1
4
12

!»

4G
*5
d)
112

b) 105
75
*20
124
*513
45
203
*7C
dl

IM

1221
3897

311

5118

Scholen vuo;- andere vreemde oosterlingen dun Cliineezen
worden aangetroffen: in de res: i-.-ntia Batavia 6 met .'8
leerlingen, in Tagal 2 met 16 leerlingen, in Cheriboti 3 met
71 teerlingen, in Samarang 2 scholen voor Arabieren
met 55 en 5 scholen v<wr \iooren niet 59 leerlingen, in
Bembaug i school (te Toeban) met 9 , in Pasoeroenu 2
mot 8 2 , en in iJ^zoeki 3 met 53 leerlingen. Te Palembang
bestonden 14 scholen voor Arabieren (meest godsdienstscholen), waarvan 8 elementaire scholen met 120 eti 8
voo.' uaeci' uitgebreid onderwijs met 1"!) leerlingen. Op v
elementaire Arabische scholen te Palembang wordl oi lerwija
gegeven in lezen ei: schriJTen , zoom (de in hpt uit het ho >f 1
beren van gedeelten v a n d e n Koren , terwijl op de 6 andere
der bedoelde scholen verschillend
ienttigê geschriften
worden uitgelegd.
II.

§ 1.

Studie

KUNSTEN KN WETENSCHAPPEN.

van Oostersciie talen r% esa ie insl Hingen,
va* den Islam.

Omtrent de werkzaamheden van de ambtenaren voorde
beoefening van Indische talen is in hoofdzaak bet volgende
aan te teekenen.
Dr. H. NECBKONNER VAN DER TUUR had ook in het afge-

loop.:> jaar meermalen gelegenhei i zijn Balineesch—oud
Javnansch woordenboek aan te rullen met tal van belangrijke
woorden , in nieuwe handschriften door hem aangetroffen.
Ten einde de bezorging ter perse van het woordenboek
niet langer op te houden , bestaat bet voornemen bet haudschrift in zijn tegenwoordigen omvang ;ds afgesloten te
beschouwen en latere aanvullingen c. q. in supplementen
te doen opnemen. Op het plan om het werk bier te lande
te doen drukken is echter i«ruggek»men, en 'hans is
besl'ti-n de uitgave te doen geschieden bij de landsdrukkerij
te Batavia , waar met het ter perse leggen een aanvang
zal word' n gemaakt, zoodra de voorras l BaUneeache lettertypen zal zijn aangevuld met die welke bier te lande nog
in aanmaak zijn. De correctie zal d a n door den samensteller
zelf kunnen geschieden.
De ambtenaar dr. J. O. 11. QcmtlKG g i n g voort met zijne
in 't vorig verslag (blz. 121) besebreven werkzaamheden

reeds een belangrijk deel der daartoe benoodigda bronnen
geraadpleegd.
Dr, J. L. A. BRAXDIM (reeds genoemd op de voorgaande
blz.) biel I zich bij voortduring onlelig met het onderzoek
van oude inserip'iën. Met daarvoor he.-chiki are materiaal
onderging wederom menige uitbreiding, waarvan telkens
in de notulen van bet Bataviaascb Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen mededeeling werd gedaan. Met het he
werken van den catalogus van bedoeld materiaal kwam de
beer BRANDRR echter nog niet gereed. Als resultaat van
het onderzoek verscheen van zijne hand eene met toelichtende
inleiding gepubliceerde transcriptie v a n » De koperen platen
van Sembiran (Boeleleug-Bali), oorKonden in bet o u d Javaansch en bet Oud-Balineesch", o]igenomeii in deel
XXXIII van het Tij ist'lnift van genoemd Genootschap.
Niet zouder vrucht zette dr. BRANDS* zijne onderzoekingen
voort, betrekking hebbende op de verschillende redactien
van de •voorspellingen van DJAIJABAUA". Daarvoor moesten
verschillende geschiedkundige bronnen van den nieuweren
tijd worden geraadpleegd, •/.<*> van Javaauaehen sis van
Nederlandschen om-sprong en gedeeltelijk in het mei-archief
te Batavia I*waard. Deze arbeid was nog niet in die male
gevorderd dat de uitkomsten er van openbaar gemaakt
konden worden. Ook voor 1890 is aan dr. BRANDRS weder
de hulp van een Javaanschen schrijver toegestaan.
Do * den ambtenaar mr. dr

J . C. G. JONKEU werd de

laat-te hand gelegd san de bewerking van eene spraakkunst
der Ibnianesche taal en van eene verzameling Rimaneesshe
teksten. Zoiwel oeze weiken als bet reeds vroeger voltooide woordenboek (zie vorig verslag blz. 121) z u l l e n ,
met ondersteuning ran de Indische Begeering, door het
Bataviaaach Genootschap van K u n s t e n e n Wetenschappen
won!en uitgegeven. Den heer JOXKRR is sedert Juli 1889
de beschikking gegeven over Benige gelden ter bestrijdiug
van uitgaven in bet belang zijner verdere studiën.
Naar aanleiding van een daartoe door de hoogleeraren
A. C. VBEBOB en dr. II. KKÜN ie Leiden gedaan voorstel

is de controleur der 1ste klasse bij het binnenlandse)} bestuur op Java en Madura H N. KII.IAAN in Mei jLduorde
Indische Regeering tijdelijk ter beschikking gesteld vanden
directeur van onderwijs, eercdienst en nijverheid , ten einde
op bet eiland Madura gegevens te verzamelen om tot een
vi.st gtoUtd van spelling voor ile Madureesche taal te g e raken. Tevens is eene zekere som 's maands toegestaan
om door den heer KILIAAN , ter latere verantwoor <ing,
te worden aangewend voor het verzamelen en doen overschrijveu van de voorzijnestudieDbenoodigde handschriften.
Ten behoeve van een hier te lande (door bet Koninklijk
Instituut vo;r de t a a l - , land- en volkenkunde van Ne. lerlan Isc'i-IndiP) uit te geve,: Mecangkabousch &laleischNederlandse!] WOOTilenboek , bewerkt door den heer J. L.
VAN DER TOORN, laatstelijk hoofdonderwijzer aan d e k weekscbool voor in'andsche onderwijzers te Fort de Koek
(P&dangscbe Bovenlanden), is deor het Opperbestuur in
Januari j l . eene subsidie ten laste der Indische begrooting
toegestaan van f 2l00.
Ken door den te Tebing Tinggi (Palembang) geplaatsten
inlandschen onderwijzer samengesteld handschrift, bevat*
tende eene uiteenzetting van hot in een deel der resideutien
Palembnng en Benkoelen gebruikelijke rèntjeug-scbrift,
werd door de Indische Begeering aangekocht.
Van het Kederlandsch-Chineesch woordenboek ran den
hoogleeraar dr. G. SrHl.BGBL verscheen aflevering 3 van
deel IV . waarmede het corpus van het woordenboek is
voltooid. Het voornemen bestaat echter om nog eenesupplemetit-afievering uit te geven , beva tende eene lijst van
geographische en eigennamen, benevens de niodig g e bleken bijvoegingen en errata ').
De iuer te lande met verlof aanwezige gewezen adviseur
der Indische Regeering voor Oostersebe talen en het Mobamroedaansch recht mr. L. W . C. VAN DEN BKBQ zetie
in het afgeloqpen jaar zijn arbeid aan het Arabische recbtsboek Fath al-Qarib voort. De handschriften en andere
') De twee tot den Indischen dienst behoorende Kuropeesche
tolkea voor de Chineesehe taal, die blijkens het vorig verslag
naar China in commissie waren, hebben onlangs vergunning verkregen zich met verlof naar Europa te begevea(VSrg. blz. 61 hiervóór).
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gegeven! omtrent <!e inlandscbe en speciaal de Ualeische
rechtsbronnen, uil Icdifi gevraagd, c:i waarover in liet
vont,' verslag (blz. 121) geaproken werd, zijn in de maand
Juli jl. ontvangen, en waren, i'ij de afsluiting van dil
hoofdstuk van l,ii verslag, nog Lij den beer VAN USN Hi;n,
in oi dersoek.
Do onderzoekingen van dr. C. Sxouci HDEOBONJB naai
de instellingen van den Islam in Kederlandscb-Indifi,
waai tott iiij, blijkens het vorig verslag, tijdelijk nnn d n
Indiscben dienst verbonden is, gaven belaugrjjke uitkomsten, die echter eerst dan voor publiceer ing in aanmerking kunnen komen , wanneer door hem een jrrooter
gedeelte van den Archipol bezocht is en meer volledige
gegevens verkregen zijn. Tot dusver werden, behalve op
zijne standplaats Batavia, IU de resjdentitu Preanger
Regentschappen, Cheribon, Tagal. Pekalongan, Bai
mus mi Bage.ru onderzoekingen ingesteld. De aard van
het onderzoek regelde zich naar de verschillende omstandigbedun e:i de beschikbare hulpmiddelen. Steeds bleef
daarbij de aandacht gevestigd op de locale eigenaardig'
heden in de practijk vau den Islam . als gevolg van den
invloed der adat, soomede op de verbreiding der mystieke
geno< (schappen en hunne beteakenia voor het leven van
de Boeudaneezen en Javanen. Op beiderlei gebied werden
belangrijke waarnemingen gedaan , en , behalve tal van
eigen aanteekeningen, werden van vele plaatsen geschreven
documenten medegebracht, die nis bronnen voor de kennis
der actneele toestanden en van hun ontstaan kunnen
dienen. Ook in andere opzichten brachten de onderzoo
kingen van dr. SNOOCK H.UROKOXJE veel nieuws aan het
licht. Zoo werd o. a. door hem nieuw licht verspreid over
denanpi en de werkzaam bed-m dnrzoogensam Ie priesterraden
en over Javaanaeheadats bij het huwelijk die rechtsgevolgen
hebben.Na het bezoeken van vele pesantrensen bet verkeer met
de daaraan verbooden leeraren werden ook omtrent lietIfo»
hammedaanscb onderwijs geheel nieuwe inzichten verkregen.
§ 2. Oudheidkunde.
De Archneologischc Vereeniging te Djokjokarta maakte
een aanvang uiet het ontblooten van de » tjaudi Loro
Djougrang", bclmorende tot de bekende tem;e|groep van
Pnmbanan. Bij het ontruimen van een gedeelte der steen*
innssa, waaronder de tempel bedolven lag, bleek al spoedig
dat de ondernomen urueid uit een oudheidkundig oogpunt
zeer belangrijke uitkomsten belooft. De teinpelWHiiden
hadden weinig geleden, vooral daar waar de bfis- en
hantreliefa iioor uitspringende randen min of meer beveiligd
waren voor het nederstorien van den bovenbouw. Op bet
einde van Januari 1890 warei de werkzaamheden reeds in
die mate gevorderd dat een groot gedeelte van tien tempel
ontbloot was. Van dat gedeelte, waarin zich uitmuntend
geconserveerde beeldhouwwerken bevinden, werden welge*
slaagdephotographieën vervaardigd. Duurde voortzetting van
deze met goed gevolg aangevangen werkzaamheden boven
de finaiicieele kracl.ten der vereeniging zou gaan . heeft
de Indische Regeering in Maart jl. eene som van f 3000
beschikbaar gestold voorde voltooiing van de outgravingen
en htt maken van verdere photograpbische afbeeldingen.
liet het ontgraven en photographeeren van den voet van
den Bórö-Buedijer (/.ie vorig verslag bit. 122) zou in tiil
jaar een aanvang worden gemaakt.
In het begin dezes jaars is door de Indische Regeering
uit de nalatenschap van wijlen den heer KL&XIXQ te Djokjokarta eene verzameling Ilindoc-oudhedcu en andere vuur*
werpen aangekocht, welke verzameling tuSSCben het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
en 'aRijks Museum van Oudheden te Leiden is verdeeld.
§ 3. Natuurwetenschappen.
Majiotischc as wuttorologisckt loaarnewUngt*. In 18s9
werden bij het observatorium te Batavia de uurwaar*
nemingen onafgebroken voortgezet, terwijl de ze!fivgisiiverende instrumenten geregeld iu werking bleven en bij
voortduring goed voldeden. Op een groot aantal plaatsen
op en buiten Java werd weder geregeld de regenval opgeteekend. Ue buitengewoou boogo temperatuur, waarop in
't vorig verslag (blz. 123j werd gewezen en tlie in Juni
1888 aanving, duurde voort tot September 1889, waarna
zij in da maanden Octo' eren November we lerom tot het gemiddelde daalde. Tegelijkertijddaalleook de gemiddelde barometerstand, die ge duren Ie dit tijtlvak .evenals in 1877, ubnor-

[_.V-..1L..-I. (Uo*t-j iuuie.J
maal !IOI f* w a s . De iet ieeling van den r e g e n v a l liep »oor ver-

suhillende deelen van den A rchipel zeer uiteen. Werd in We -tJavn gedurende de eerste maanden van 188!» een groot tekort
waargenomen, du getallen voor Oost-Java wijzen eene niet
langrijk* overmaat aan, ttrwijl io Midden-Java in
Februari te veel, iu Januari sa Maait te weinig u-gen
viel De jaar som men toonei aan dat iu bet algemeen over*
al, behalve np Bumatra's Westkust, meer dan de normale
hoeveelheid regen vit!. Ofschoou reeds in November een
buitengewoon sterke westewitnl doorkwam en dus een over»
vloedige regenval gedurende den westmoesson verwacht
wer I, blei ft e regei vnl in de maand December aanmerkelijk
on .e:- de normale, zoo-lat OOK iu 1889, evenals in 188M,
igische (actoren op bet einde van bet jaar
zoowel voor de gezondheid als voor den bind bouw lotou*
gunstige verwachtingen aanleidiii j gaven. De grootste regenval werd op Java waargenomen te Tedjn(oostelijk van Madjalengka in Cheribon), op Bumatrs te Siboga, en in bet
overig go leelte van den Archipel te Segiri (Zui<I-Cel- lies);
de jnai->onniien bedroegen voor deze atations respectievelijk
547;i, 5087 t-n ,".:.ii millimetert. Daarentegen deedin 188'J
de geringste regenval zich voor op Java te Bitoebondo
in B z. t '.<i (975 millimeter*), np Bun.atra te Kotta Hadja
(1338 millimeters; en in het overig gedeelte van den Archipel
te Gorontalo (1882 millimeters). ')
In Februari 18*9 werd, met behulp van een voor 'lit
.loei i ij het departement der marine geuetacbeerden twee len
stuurman der militaire marine en van een ambtenaar op
wachtgeld, een aanvang gemaakt met het verzamelen vau
gegevens uit de voorhanden scheepsjournalen, noodigvoor
het samenstellen van een werk over wind- en zeestroomingen
in den Indische^ Archipel. Daar bet wen«chebjk is gebleken
den arbeid uit Ie strekken tot de oude journalen oio inder*
tijd herwaarts waren opgezonden, is i:i 't laatst van 1889,
met medewerking van den Minister van Marine, eene
regeling getroffen, krachtens welke e in bet archief van
het Ministerie van Marine voorbanden oude journalen der
zeilschepen oie den Indischen Archipel hebben bevaren ,
voorliet aangegeven do •!, achtereen volgens bij seriefin, tijdelijk
ter beschikking van de Indische Regeering worden gesteld.
Ook van de studie der getijtien iu In üö ia men werk
gaan maken. Te Tjilatjap aan Java's Zuidkust is te dien
einde eene zelfregistre rende.peilscbnal opgesteld en sedert
Juni 188'.) worden de aflezingen daarvan geregeld ter
kennis gebracht van het observatorium, terwijl een aanvang
wen', goinaakt met <ie voorloopige werkzaamheden, noo.lig
voor het in werking stellen van een dergelijk instrument
nabij Padang. Inmiddels kwam men lij het observatorium
gereed met. eene studie van de getijden in de Java-zat,
naar de methode der harmonische analyse. O >k bleef men
zich i ij die inrichting «ijlen aan bet onderzoek naar den
invloed van de aswenteling der zon op meteorologisclie
en magneiiacbe waarnemingen.
Piiot grapl.isehe afdrukken \an magnetische stori::;r' n
werden gewisseld met verscheidene buitonlandsche observatona, die voortgingen hunne publicatifiu aan de bibliot! c-k
van het observatorium ten geschenke aan te bieden.
In September 1889 zag bet Xlde deel der »Obaervation**
het licht , waarin zijn opgenomen de volledige waarnemingen gedurende liet jaar 1888 verricht.
Natuurkundige, etkHogrepHtckê en gutvraphUeke M
dettingtn. De wetenschappeujke onderzoekingen, vanwege
het Koninklijk Neler.andseh Aar irijkskundigGenootschap
te Amsterdam op het eiland Flores (residentie Ti mor)
ingesteld, en waaromtrent, eenige bijzonderheden zijn
vermeld op blz. 123 van het vorig verslag, zijn in
afgel ojten jaar voortgezet en, voorxoove-d bet geographinchtopographisch onderz ek van den riviel—ingeniaur 1!. VAN
DSM BBOBX betreft, beëindigd. Aan het Genootschap is
voor bet jaar IWX) opnieuw eene subsidie door de Indische
Uegcering verleend, ditmaal ten bedrage van t' 5000 ,
wtdke som hoofdzakelijk zal werden aangewend voor een
aan dr. II. F. C. TSM K.vn: opgedragen anthropologisch'. Iu t!i n Begeeringaalnaaak vaa Xedcrlaadscli-iiidiü voor istio,
ileti 11, blz. 15—19, komt eene opgaaf voor van dea seariidaMan
regenval per maand over de jaren 1880—1888, berekend uitdeaan-

teekcaiasjëa voor ast siaatssa waar la waamesriasaa ge turende
vijl' jaren of langer zijn voortgezet. < lok worden de uitkomsten der
regenwaanieniingen in Xeeerlandseli-Iiulië jaarlijks al'zonderlyk uitgegeven. De 10de jaargang (1888) verscheen in Juli 1889.
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etimograpbisch 01 derzoek , waarmede de expeditie zal zijn gisch onder'.oek naar lis plantenstofiTen in Nederlandschafgetonpen. Aan de toekenning rui de subsidie la de Indië. tiet daartoe bij den plantentuin ingericht lahoravourwaarde verbonden «lat een gedeelte daarvan worde toriiiin kon gedurende bet afgeloopen jaar eene gewenschte
aangewend om ten behoeve van s Rijk •. musea ethnogra> uitbreiding ondergaan . terwijl ook de hulpmiddelen voor
pbiaehe en natuurbittoriactie voorwerpen te rammelen. 'J het onderzoek belangrijk vermeerderden. De reeds door
Omtrent de exp-ditie van lii*t Aardrijkskundig Oenoot* dr. GBRBHOFF verkregen belangrijke uitkomsten zijn uitscliap naar de Kei-eibinden (residentie Amboina) kan worden voerijr beschreven in een door hem ingediend rapport. Het
medegedeeld dal de uiyneu-ingenieur ü. J. il. WKBTHKIU, jaarverslag van 's lands plantentuin over 1889 (zie noot 2
na afloop van iyne geologische onderzoekingen aldaar, hier bieronder) bevat verschillende aan bedoeld rapport ontleende
tu land" is teruggekeerden zich thans onledig houdt met de bijzonderheden.
samenstelling van zijn verslag, liane loorbein gemaakt* vi r/.aTer Westkust van Sumatra is de daartoe in Maart 18S9
meling geateeoten waan 's H\jks Geologisch Museum te Leiden tijdelijk aan zijn dienstvak o t t r o k k e n officier van gezondafgestaan en door den hoogleeraar dr. K. MARTIN , tegelijk
met eene door professor dr. C. E. A. WICUMANN van zijne
reis in Nederlandseh-Itdié' medegebrachte kleine cullectie,
in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap
beschreven. De luitenant-ter-zee 2de klasse H.O. W . PLANTEN
houdt zich nog steeds bezig met de door hem op de Keigroep aangehangen hydrographische onderzoekingen.
In Mei j l . is door de Indische Regeering eene subsidie
van f 5000 toegekund aan de Koninklijke Natuurkundige
Vereeniging iu Nederlandsch-Indië. ter bestrijding van de
kosten eener door den hoogleeraar in de zoölogie aan
's Rijks Universiteit te Utrecht, dr. A. A. W. HUBRECHT,
in den Archipel te 01 deruemen wetenschappelijke reis.
De huogleeraar dr. MAX WEBER heeft de uitkomsten
zijner reis (zie vorig verslag blz. 123) beschreven in een
werk , getiteld : » Zoölogische Ergebnis.se einer Reise in
Niederliindisch Ust-Iniiën" . waarvan de eerste aflevering
in Mei jl. te Leiden is verschenen.
Met het doel om ten behoeve vau het Genootschap
» Natura Artis Magistra" te Amsterdam en 's Rijks Museum
van Natuurlijke Historie te Leiden zoölogische collectiën
te maken , hield zich in 1889 in Indië op een Nederlaudsche
zoöloog, de heer J . Z. KANNEGIETER.

• :ok vertoefden in Neder!andsch-Ind ë weder vele vreemde
wetenschappelijke reizigers, onder wie te noemen zijn de
hoogleeraren dr E. SBLBNKA uit Erlangen, dr. W. SCHI.MPER
uit Bonn en dr. IL. STAHL uit Jena, en verder dr. A. TSCHIROH
u i t Berlijn, dr. A. STRUBELL uit Frankfort, dr. G. KAKSTEN

'sLands plauti-atuin Ie Buitenzorg en daarbij bthoorende
'tarkhtingt1!!.
") In verband met de daartoe bij de Indische
begrooting van 1890 toegestane fondsen is bij Indisch
Staatsblad 1890 n°. 36 irevolg gegeven aan bet i n ' t vorig
verslag (bis. 125) aangekondigd voornemen om het personeel
van 's lau Is plantentuin met nog twee nieuwe ambtenaren
te vermeerderen ten dienste van het aan dien tuin te verbinden bindbouw-proefstation. Beide ambtenaren (de heeren

uit Rostock en dr. GUPPY uit. Engeland. Allen , uitgezonderd
alleen de laatstgenoemde , namen o. a . . voor langeren of
korteren tijd, werktafels in het botanisch laboratorium
van 's lands plantentuin te duitenzorg in.
Het plan o m , met behulp van de daartoe door ambtenareu van het binnenlandach bestuur te verstrekken gegevens (zie bet verslag van 1886 blz. 89 en dat van 1888
blz. 120), eene verbeterde uitgaaf te bezorgen van het
Handboek van wijlen professor dr. J . J. DE HOLLANDER, !
betreffende de laud- en volkenkunde van NederlandschI u d i ë . is door het Bstavjaaacb Genootschap »an Kunsten
en Wetenschappen opgegeven, daar het verkregen materiaal
niat aan de verwachting beantwoordde. Thans heeft z;eh
echter een der bestuursleden van het Genootschap, de beer
m r . W . A. J . VAN DAVELAAR, leeraar in de geschiedenis

en de land- en volkenkunde van Ne ieria.;dsch-lndië aan
de afdeeling B van het gymnasium Willem I I I , aangeboden om bet aangevangen werk voort te zetten en zoo
mogelijk tot een goed einde te brengen , mits hem langs
officieelen weg de noodige hulp worde verleend tot het
verkrijgen van de ontbrekende gegevens. Overtuigd van
het belang dezer aangelegenheid, heeft de Indische Regeer i n g bij besluit van 10 A;iril 1890 n ' . 16 den directeur
van onderwijs, eeredwnst sn nijverheid gemachtigd om de
hoofden van gewesteUjk bestuur in de buitenbezittiugen
uit te Doodigen hunne tusschenkomst te verkenen tot tiet
verstrekken van de nog ontbrekende gegevens.
Uslenschappdijkf
onderzoekt'agen tan landswegeingesteld.
De militaire apotheker der 2de klasse bij het Indische
leger , dr. M. GRESHOFF , wiens tijdelijke detacheering bij
's lands plantentuin te Buitenzorg met één jaar verleng 1
werd (zie vorig verslag blz. 123), g i n g voort met het hem
van regeeringswege opgedragen chemisch-pharraacolo') De belangen der ryktnuuea zijn door de Indische Begecriog
in 1889 ook aanbevolen aan zoodanige laadsdienaren in Indië die
in hun vrijen tijd oi op dienstreizen zich er oji toeleggen om , ten
b e h o e v van publiek" verzamelingen, voorweriicn op het gebied der
ethnographie of der natuurlijke h'storie te verkrijgen. Door middel
van de Javasekfl l'iuran: van •_>:; Augustus 18-39 werd aan de ten
deze uitgevaardigde irgflfrlgftfIrnwhtTT van den 21sten dier maand

beid der 2de klasse van gemeld leger M. E. F. T. ÜUBOIS
met zijne palaeontologischo nasporingeïi werkzaam gebleven tot April j l . Nadat eenige grotten in de omstreken
van Patyakombo waren onderzocht, waar hij reeds in den
aanvang met eenig succes was werkzaam geweest, werden de onderzoekingen voortgezet in de grotten van het
Ngalau-Saribos (Duiiend-grotten)-gebergte en in de omstreken va» hst meer van Singkarah. Bij voortduring
had men te kampen met ziekten onder het werkvolk,
waarvan dikwijls de helft door koortsen was a a n g e t a s t , terwijl ook terreinhindernissen het werk henioeiliikten. De uitkomsten dezer onderzoekingen waren
tamelijk afwisselend. In verscheidene grotten werden weinig
of geen fossiel* overblijfselen gevonden ; andere daarentegen
leverden eene bijzonder rijke verzameling tanden , kiezen
en beer deren van dieren , die blijken gaven van een eertijds
zeer ontwikkeld dierenleven in streken, thans slechts
schaars door wil I gedierte bezocht. De termijn van één
jaar, die aanvankelijk voor dese palasontologische nasporingen werd toegestaan, is nader tot uit. Maart 1891 verlengd.
Aan bet voornemen om de werkzaamheden voor den verderen duur der opdracht voort te zetter, op J a v a , omdat
ook daar vele vind; la .tsen van fossielen zijn bekend geworden en bovendien de onderzoekingen onder veel gtinstiger omstandigheden kunnen plaats vinden , i.s door den
heer Dunois sedert eenigen tijd gevolg gegeven.

dr. J . M . J A N S K , k r u i d k u n d i g e , en dr. P. VAN ROMBUKOH ,

landbouwscheikundige) hebben in Februari 1890 hunne werkzaamhcden aanvaard. Met de uitbreiding van het persoueel zal
tevens samengaan eene splitsing der bij den plantentuin
behoorende inrichtingen naar gelang van hare bestemming
in verscheidene afdeelingen , terwijl in de behoefte aan uit—
breiding van localiteit voorzien is door eene nabijgelegene
landswoning , vroeger onder beheer van het departement van
oorlog, te doen verbouwen tot een bureau eu archief van den
tuin on tot botanisch laboratorium voor den kruidkundige.
(Over het chemiseh-pharmacolügisch laboratorium zie men
de voorgaande rubriek.)
Tot de reeds lang noodig geoordeelde uitbreiding van
het terrein dat voor het eigenlijk gezegde botanische j, r edeelte van 's lands plantentuin wordt benuttigd, en waar
de planten en boomen reeds thans veel te dicht opeenstaan,
zal worden bestemd 890 , desnoods bij onteigening (zie
Indisch St«atsMad 1890 n°. 38) te verkrijgen , aangrenzend
terrein , van den plantentuin slechts gescheiden door de
Tjiliwong-rivier en deel uitmakende van het particulier
land Kedoeng Halang.
Het aantal gecultiveerde gewassen vermeerderde in 1889
door ruiling met botanische tuinen en groote horticultuurinstellingen. Talrijker dan in eenig vorig jaar waren de
wetenschappelijke Jiezoekers die in den Buitenzorgschen
algemeene bekendheid gegeven.
Later (in Januari jl.) zjjn nog de belangen der rijksmusea in het
bijzonder aanbevolen aan de residenten van Amboina, Timor en
Ternate, en zalks met liet oog op eene gewenschte ruimere vertegenwoordiging in de Nederlandsche verzamelingen van ethnographische en
natuurhistorische voorwerpen uit het oostelyk gedeelte van den
Nederlandsch-Indischen Archipel.
;
) Het afzonderlijk jaarverslag van den Buitenzorgschen planten*
tnin enz. over 1889 heeft het licht gezien als bijvoegsel tot de
Javaschc Courant van 15 Augustus 1890.

BUlage C.
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tuin vertoefden. In het groote botanische laboratorium
(botanisch station) werkten een tijdlang zes BtUODMache
natuuronderzoekors (allen genoemd op de voorgaande bladzijde); iu den regel waren vier van de vijf aldaar aanwezige
werktafels ingenomen.
Aan wetenschappelijke instellingen werd hulp verleend
door toezen ling van herbarium of technische collectiën ,
terwijl de verzendingen van zaden en stekken van nuttige
gewassen , niet het minst aan landbouwkundigen in Indië
zelf, wederom veelvuldig waren.
In den eigenlijk gezegden botanischen tuin werd voortgegaan met het nummeren en in kaart brengen van de
boomen. Het verzamelen van herbarium-materiaal der in
den tuin gekweekte gewassen en de nootzakelijk gebleken
verificatie en determinatie der planten werden, vooral in de
tweede helft van het j a a r , krachtig voortgezet. De blijkens
het vorig verslag onderhanden genomen bouw van eene
opene serre voor het aankweeken van orchideeën kwam
sedert gereed.
De afdeeling > c u l t u u r t u i n " werd uitgebreid niet verschillende nieuwe aanplanlingen , o. a. van Chloroxylon
Swieteniana, Lecythis spec (uit Kio Janeiro), Eucalyptus
robusta, Cedrela odorata en Sophora tomentosa, alle in
verschillende opzichten belangrijke boomen. Voorts werd
eene aanplanting gemaakt van eene uit Brazilië als goed
voedergras ontvangen Paspalum-soort, alsook van Autiaris
toxicaria, de zeer giftige >oepasboom", welks alcaloïd in de geneeskunde aanwending begint te vinden. Het in Europaal algemeen verspreid worden van de Loeffa-sponsen gaf aanleiding
de aankweeking van een zestal verschillende Loeffa-soorten
in den cultuurtuin te beproeven. De uitslag van deze
proeven, welke evenwel nog niet afgeloopen zijn, wafltot
dusver niet onverdeeld gunstig.
In de bergtuinen te Tjibodas werden verschillende verbeteringen voorbereid. Onder anderen zal e r , met benuttiging
van eene bestaande woning, aan wetenschappelijke bezoekers, die de flora van het omliggende bergwoud komen
bestudeeren , gelegenheid tot huisvesting en een doelmatig
werkvertrek worden verschaft, Ten einde meer waarborgen
te hebben tegen vernielingen, is bij Indisch besluit dd. 17
Mei 1889 n ' . 50 een gedeelte (ter gruutte van 398 bouws)
van het achter de bergtuinen gelegen oorspronkelijk woud
onder het uitsluitend beheer gesteld van den directeur van
's lands plantentuin.
In de onder speciaal toezicht van den adjunct-directeur
staande afdeeling > herbarium en museum " w e r d de meeste
tijd ingenomen door de botanische bewerking van het m i n herbnrium , zoomede van een herbarium dat op de Keieilanden verzameld was. Bij het inzamelen van materiaal in
den tuin en bij het ordenen van de collectiën in het museum
werd zeer veel hulp ondervonden van een aldaar als conservator werkzaam gestelden volontair, wien daarvoor door
de Regeering eene geldelijke belooning werd toegekend.
Van de > Annales " van 's lands plantentuin verscheen
in 1889 de eerste helft van deel VIII , inhoudende het
vervolg der studiën over Lycopodiaceae van de hand van
den directeur der inrichting dr. M. T R E U B , eene verhandeling van denzelfden over de bloemknoppen van Spatliodea
campanulata, en verder het eerste eener serie van stukken,
welke dr. J . G. BOERLAGB') te Leiden, die in 1888 eenige
maanden bij de inrichting had vertoefd , zicti voorstelt
omtrent de flora van Buitenzorg in de » Annales " openbaar te maken. In de eerste helft van 1890 werden u i t
gegeven deel VIII (2de helft) en deel IX (Iste helft) der
>Annales", studiën bevattende van Mevrouw W E B K K , geb.
VAN

BOSSK , van dr. W . BUHCK en van een paar buiten-

landsche geleerden (B. L. ROBINSON te Straatsburg en K.
GOKBBL te Marburg). De in 1889 verschenen n°s. 5 en G der
ïMededeelingen uit 's lands plantentuin" bevatten o. a. de in
't vorig verslag (blz. 203) uitvoerig besproken memorie van
den adjunct-directeur dr. \V. BURCK , betreffende zijne in
den cultuurtuin voortgezette waarnemingen met betrekking tot de koffiebladziekte en de proeven ter bestrijding
daarvan , zoomede het eerste gedeelte, loopende over de
jaren 1817 t/m 1844, van eene door dr. TREUB opgestelde
') Van de in 't vorig verslag (blz. 124, noot 2) bedoelde „Handleiding
tot de kennis der flora van Nederlandsch-Indië", welk werk hier te
lande wordt uitgegeven met geldelHken steun ten laste van de Indische
begrooting, is dit Jaar (in twee stukkeu) het Iste deel verschenen.
Handelingen der Staten-Generaal.
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De bibliotheek onderging wederom eene groote uitbreiding kleef en meer worden van wetenschappelijke genoot*
•ebappen botaniaobe publioatien ten geschenke ontvangen.
Bijzondere vermelding verdient een zeer groot en belangrijk
geschenk in boekwerken van (!c Keizerlijke Koninklijke
Academie van Wetenschappen te Weenen.
De onder speciale leiding van den adjunct-directeur
staande proeftuin van getahpertja pro'tuceerende boomen
in het district Tjitjoeroeg (Preanger Regentschappen) breidde
zich zoozeer u i t , dat de aanplantingen v a n ' s lands planten»
tuin afgescheiden en onder dagelijksch Kuropeesch toezicht
dienen gebracht te worden. Met het oog daarop wordt
tevens overwogen, iu hoever het wenschelijk is de cultuur
verder onder de leiding van den dienst vim het boschwezen
te brengen. Het doel dat met deze aanplantingen beoogd
w e r d , namelijk de acclimatisatie op Java van de elders in
Nederlandsch-Indië tehuis behoorende soorten van getahpeftja*boomen en het verkrijgen van een voldoenden voorraad planten voor het aanleggen vau bosschen , is voor
drie van de vijf aangekweekte soorten bereikt. Aanteekening verdient nog d a t , in overeenstemming met het advies
van den directeur van 's lands plantentuin , stappen worden
gedaan om ook het aankweeken in Nederlandsch-Indië te
beproeven van den insgelijks melksap opleverenden Surinaamschen balata- of bolletrieboom.
§ 4. Genootschappen ter bevordering van wetenschappen
en nijverheid; tijdschriften en nieuwsbladen.
Gedurende het jaar 1889 gaf het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen het XXVIIste deel
zijner Notulen u i t , zoomede de afleveringen 5 en 6 vau
deel XXXII van zijn Tijdschrift voor Indische t a a l - , landen volkenkunde. Behalve eenige reeds in 't vorig verslag
vermelde verhandelingen , bevatten de genoemde afleveringen o. a. nog stukken over Hindoe-oudheden in de afdeeling Padang Lawas (Sumatra's Westkust) door C H . E.
P. VAN KERCKHOFF , en over Javaansclie piagems uit het
Moharnmedaansche tijdvak door dr. J . L. A. BRANDES ,
benevens eene beschrijving van het landschap Loehoe,
getrokken uit het rapport van den gouverneur van Celebe
en onderhoorigheden , de tekst van de proza-bewerking
der »Babad Tanah Djawi", en eene schets van de Obieilanden (onder Ternate) door J. STORMER. Voorts verscheen
in ilit jaar het XXXIIIste deel van genoemd tijdschrift,
bevattende o. a., behalve de hierboven onder § 1 reeds
vermelde verhandeling van dr. BRANDES over de koperen
platen van Seinbiran , nog stukken over de oudheden van
Madjapahit door dr. R. D. M. VERBEEK , over den af
godendienst der Niassers door F R . KRAMER , en over
de vestiging der Nederlanders in Perak door J . A . K R U Y T ,
benevens verhandelingen van G. W . W . C. baron VAN
HOËVELI. over de Aroë-, K e i - , T e n i m b e r - , Timorlauten Letti-eilanden en de afdeeling Babber, eene bijdrage
tot de kennis van het riland Bali door F . A. LIEFRINCK ,
eenige mededeelingen over Soemba door J. D E ROO VAN
ALDERWERBLT , en eene vertaling van de Sair Madi Kentjana door C. DEN HAMER. Van 's Genootschaps Verhaudehngen verscheen geene nieuwe aflevering, doch als afzonderlijke uitgave zag het licht een werk van P. J. F . Louw
over den derden Javaanschen successie-oorlog'. Omtrent de
gepubliceerde vervolg-deelen van het » Nederlandschludisch Piakkaatboek" en van het »Daghregister gehouden
in 'tcasteel Batavia" zie men blz. G6 hiervóór.
Het ledental van het Genootschap onderging geene
noemenswaardige verandering, terwijl de verschillende
verzamelingen weder belangrijk werden vermeerderd. Die
verzamelingen , en vooral de ethnologische , mogen zich
meer en meer verheugen in bezoeken van in NederlandschIndië aankomende geleerden , die daarin een welkom uitgangapont vinden voor hunne plaatselijke nasporingen.
Eerlang hoopte het Genootschap zijnen reeds viermaal verschenen volledigen catalogus door een omvangrijk suppleinent te doen volgen. De tot bedoelde verzamelingen behoorende, van de Regeering afkomstige, voorwerpen zijn
meereudeels nan het Genootschap ter bewaring afgestaan op
den voet van het in 1858 bepaalde (zie Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 3121). Iu het plaatsgebrek , waarop in vorigo
verslagen herhaaldelijk gewezen werd, zal spoedig worden
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voorzien , aangezien door de [ndiache Begeering bodeen
zijn beschikbaar gesteld tot vergrooting ren bel y'iouw.

medisch'* en twee phariuaceutische werken te bekronen.
In deel XXIX van het tijdschrift der vereeniging zijn deze
De jaarlijks aan liet Butuviansch Genootschap toegekende prijsvragen uitvoeriger bekend gemaakt.
regeerings-aibsidio is voor !X!)(i mei f 1000 verhoogd en
De reedi genoemde «Afdeeling Nederlandsch-Indië" van
daardooruebraclit op ! 9000.
het Ko:dnklijk Instituut van ingenieurs g i n g voort de
De toestand der Koninklijke Natuurkundige Ver- belangen van de bouwkunde en industrie en de daarmede
eeniging kon Lij voortduring gunstig worden Benoemd. in verband staande wetenschappen naar vermogen te beOp het einde van 1889 bedroeg liet aantal leden 3 8 7 , vor: leren. Door de te Batavia woonachtige leden werden
tegen 3G6 op u i t . 1888. De maandelijksche Lestuursver- geregeld bijeenkomsten gehouden, waarop verschillende
gaderingen, die door verschillende Nederlandsche en technische vraagstukken w rilen behandeld. Het XHIde
vreemde geleerden werden bijgewoond, werden weder deel van haar tijdschrift verscheen in het begin van 1890
dienstbaar gemaakt aan het verbreiden van kennis op en bevatte, behalve het verslag van hare werkzaamheden in
natuurwetenschappelijk gebied door het houden van popu- bet afgeloopen jaar, bijdragen over verschillende belangrijke
lair-wetenscbappelijke voordrachten. De boekerij der Ver- in Nederlandsch-Indië uitgevoerde bevloeiings-en spoorwegeeniging verkeerde in bloeienden toestand, terwijl bet werken , benevens eene verhandeling over de hervorming
museum wederom in omvang toenam. Spordig zou het licht van bet reizigerstarief op spoorwegen en eene studie van
zien een beschrijvende catalogus der in het museum aan- een lid van bet Instituut in Nederland over hygiène bij
wezige Gephyreeën en Ascidiën , die door de zorgen vau
hot bouwen in Nederlaudsch-Indië.
den directeur dr. C. P H . SLUITER verzameld, geconserveerd
Over de werkzaam heden der Vereeniging voor oudheid-,
en gedetermineerd worden. Van het zoölogisch laboratorium, t a a l - . lai d - en volkenkunde te Djokjokarta is reeds g e d a t , hoewel op zeer eenvoudigen voet ingericht, volkomeu
handeld onder § 2 hiervóór.
aan de behoefte voldoet, werd meermalen gebruik g e
Aangaande de Nederlandsch-Indische Juristenvereeniging
maakt door tijdelijk op Java vertoevei.de geleerden. Dit werden geene bijzonderheden vernomen.
jaar zal zich aldaar gedurende eenigen tijd een NederDe ree Is op blz. 95 hiervóór genoemde Vereeniging tot
landsche geleerde ophouden. Tot bet bestudeeren van db bevordering van veeartsen ij kunde in Nederlandsch-Indië
Indische fauna is namelijk in het voorjaar van 1890 naar WM, blijkens haar jaarverslag, loopende vau 1 Juli 1888
Indië vertrokken dr. J . A. VAN BEMMKLKN , wiens zending tot 30 Juni 1889, weder in vele opzichten nuttig werkuitgaat van de in 't vorig verslag (bis. 126) besproken zaam. Hare bestuursvergaderingen werden tevens dienstbaar
» Commissie tot bevordering van bet natuuronderzoek der gemaakt aan de bespreking van wetenschappelijke onderNederlandsche koloniën''. In het aan het zoölogisch station
werpen , terwijl van het behandelde telkens onder den titel
verbonden aquarium leefden in 1889 bet geheele jaar door >Analecteu" in het orgaan der Vereeniging, de » Veeartsenijtal van dieren , die overvloedig gelegenheid gaven tot bet kundige bladen voor Nederlandsch-Indië", verslag werd
doen van waarnemingen. Van het tijdschrift der Ver- gedaan. Op de algetneene vergaderingen werden voor leden
eeniging verschenen deel XLIX en de eerste aflevering en inteekenaren voordrachten gehouden , die mede in b e t
van deel L , bevattende onder anderen uitgebreide bijdragen tijdschrift plaatsing voi den. Van dit tijdschrift verschenen
tot de kennis der ornithologie van .-umatra door A. G. in het verslagjaar der Vereeniging deel III en de eerste
VORDERMAN , het verslag van een tocht naar de Wijn- aflevering van deel IV.
koops-baai (Preanger Regentschappen) in 1885, d o ; r
I 'e hier te lande bestaande wetenschappelijke vereenidenzelfden, opstellen van dr. C. P H . SLUITER over koraal- gingen die zich de bevordering der kennis van Nederlandschriffen , enz. in de Java-zee, benevens kinologische studiën
Indiö ten doel stellen, bleven op dit gebied met vrucht
vau P . VAN LEKRSUM.
werkzaam.
De Nederlandsch-Indische Maatschappij vau Nijverheid
Het Koninklijk Instituut voor d e t a a l - , land-en volkenen Landbouw bleef zich in toenemender] bloei verheugen. kunde van Nederlandsch-Indië (waarover zie ook in § 1 dezer
Van haar tijdschrift verschenen drie deelen , namelijk deel aideeling) deed sedert de vorige opgaaf bet XXX V IJlste deel,
X X X V I I I , XXXIX en XL , waarvan onder anderen het beuevens de eerste drie afleveringen van het XXXIXste
laatstbedoelde eene zeer uitgebreide verhandeling bevat van deel, van zijn tijdschrift het licht zien , bevattende onder
het eerelid der Maatschappij, den heer P. H. VAN DER KEMP, anderen een aantal linguïstische opstellen van de haud
over het reglement op de particuliere landerijen bewesten van den hoogleeraar dr. H. K E R X , van dr. J. G. F . RIBHEL
de Tjimanok. Voorts werden voor rekening der Maatschappij en van de heeren J. J. METER en D. P. M A N A F B , benevens
nog twee afzonderlijke werken uitgegeven van de hand van
vele ethnograpbische en geograpbisch-pathologische vergenoemd eerelid, namelijk een »Resumé van gewestelijke handelingen van den hoogleeraar dr. G. A. W I L K E N , terrapporten over de kunstnijverheid in Nederlandseh-Indië", wijl de heer E. B. KIELSTRA voortging door middel van
waarvan reeds melding is gemaakt op blz. 265 van het gemeld tijdschrift openbaar te maken do uitkomsten zijner
vorig verslag, zoomede » Bijdragen tot de wordingsge- studiën over de geschiedenis van Sumatra's Westkust.
schiedenis van het (reeds genoemde) reglement op de
Onder de op Nederlandsch-Indië betrekking hebbende
particuliere landerijen bewesten de Tjimanok ".
opstellen, voorkomende in de afdeeling »Meer uitgebreide
De maandelijksche vergaderingen der Vereenigiug tot be- artikelen " van het in 1889 verschenen Vide deel van het
vordering van Geneeskundige Wetenschappen in Neder- tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap
landsch-lndië werden bij voortduring druk bezocht, zoodat te Amsterdam , behooren onder anderen het vervolg van
deze gelegenheid tot wetenschappelijke gedachtenwisseling de beschrijving van Atjeh's Westkust door K. F . H. VAN
blijkbaar door de leden op prijs werd gesteld. In de ver- LANGEN , en eene monograpbie van het eiland Engano
gaderingen kwamen verschillende medische onderwerpen (Sumatra's Westkust) door dr. A. O OUDKMANS J R . Van
van actueel belang in behandeling, welke aanleiding tot den j a a r g a n g 1890 (deel Vil) van het tijdschrift, waarbij
uitvoerige besprekingen gaven. Van het verhandelde werd
men de splitsing in twee afdeelingen heeft laten varen ,
als gewoonlijk mededeeling gedaan in het tijdschrift der verschenen twee afleveringen , bevattende onder anderen
Vereeniging, waarvan de uitgave tot de eerste twee eene natuurwetenschappelijke schets vau de planten- en
afleveringen van deel X X X gevorderd is. ü p de prijsvraag, dierenwereld ter Oostkust van S u m a t r a , door dr. B. H A G E N ,
die in 1888, met medewerking van het Koninklijk Instituut en het reeds hiervóór (blz. 108) vermelde artikel van den
van ingenieurs » afdeeling Nederlandsch-Indië", was uitge- hoogleeraar dr. K . M A R T I N over de geologie der Kei-eilanden.
schreven voor eene handleiding tot toepassing van de
Het Koloniaal Museum der Maatschappij van Nijvergezondheidsleer bij het bouwen in Nederlandscb-lndië (zie beid te Haarlem , door welks bloei de Indische landbouw
vorig verslag blz. 1*25), kwam sedert één antwoord in, dat en nijverheid gebaat worden , kreeg voor het jaar 1890
echter nog niet door de j u r y beoordeeld was '). Ter aan- voor 'teerst eene subsidie ten laste van de Indische bemoediging van wetenschappelijken arbeid in Indië heeft de grooting ad f 1000 'sjaars. De commissie voor dit museum
Vereeniging het voornemen opgevat om , bij gelegenheid
heeft zich, op dezerzijdsch aanzoek, bereid verklaard om,
van haar veertigjarig bestaan op 2 Maart 1N92, twee
wanneer aan het museum aanbiedingen van ethnogra') Door de te Padang gevestigde Vereeniging voor wetenschap, van Europeesche gezinnen in de hooger gelegen streken der tropische
handel en nijverheid is in 1889 eene vóór ol' op 1 Juli 1891 te be- gewesten en de oorzaken van het al dan niet gelukken yan dergelijke
antwoorden prijsvraag uitgeschreven over het vraagstuk der emigratie emigraties.
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phischen aard worden gedaan , zooveel in haar vermogen
is op de belangen van 's Rijks Ethnographisch Museum
te zullen letten. Van den Beschrijvenden Catalogus vau
meergenoemd Koloniaal Museum verscheen weder eene
vervolg-aflevering, en wel het 2de stuk van het Vide
deel, handelende over » D i a m a n t e n edele metalen", en
bewerkt door dr. D. DE LOOS.
Zoowel het Indisch Genootschap en het Nederlandse!)
Zendelinggenootechap te Rotterdam , als de redactiën van
het Tijdschrift voor Nederlaudsch-lndië en van «Ie Indisclie Gids zetten hunne publicatiën geregeld voort.
Verder verdient nog melding gemaakt van een reeds
sedert 18«8 te Leiden verschijnend tweemaandelijksch
geïllustreerd tijdschrift, onderredactie van den conservator bij 's Rijks Ethnographisch Museum J. D. E. SOHMELTZ,
getiteld > Internationales Arcbif für Ethnographie ", waarin
steels eene ruime plaats wordt gewijd aan de bespreking
üer ethnographie van Nederlandsch-Indie.
Met betrekking tot de in lndiö verschijnende periodieke
geschriften, voor zoover in deze § niet reeds genoemd, is
nog aan te teekenen dat in het begin van 1890 de uitgave
gestaakt werd van het te Samarang verschijnend » Tijdschrift voor land- en tuinbouw en boschcultuur", doch
dat tezelfder tijd te Batavia verscheen een mede aan de
belangen van land- en tuinbouw gewijd nieuw maandschrift , getiteld : » Teysmannia ", onder redactie van den
hortulanus bij den Buitenzorgschen plantentuin 11. J.
WIGMAN.

Van de in Indië verschijnende nieuwsbladen vervielen
twee dagbladen te Soerabaija, namelijk de » Morgenpost"
en de in 't Maleisch geschreven » Batara Indra ", zoomede
te Samarang de Maleische courant » Tamboer Melajoe ",
welke driemaal 's weeks verscheen. Daarentegen kwamen
voor het eerst u i t : te Samarang het weekblad > Zondagsb l a d " , en te Soerabaija het dagblad > Onze tijd'', welke
laatste courant echter slechts een kortstondig bestaan had.
Sedert September 1889 verschijnt hier te lande een aan
de bespreking der koloniale zaken gewijd nieuw weekblad
onder den titel van » De Indische Tolk van het Nieuws
van den D a g " .
§ 5. Landsdrukkerij,

enz.

De landsdrukkerij te Batavia leverde in het afgeloopen
jaar 11330 818 afdrukken van 2846 modellen ten dienste
van verschillende lands-administratiën, 3 141 797 afdrukken
van 87 diverse boekwerken, e n z . , en 68 450 afdrukken in
de inlandsche en Chineesche talen van in het Indisch Staatsblad opgenomen verordeningen. In het geheel verlieten
derhalve 14 541065 afdrukken de p e r s , tegen 12 830 167
i:i 1888. Van de bedoelde verordeningen werden 30 g e drukt in het Maleisch, 16 in het Javaansch , 9 in het
Soendaasch, 7 in het Madureesch en 28 in het Chineesch.
De ontvangsten der landsdrukkerij bedroegen gedurende
1889 f 145 920 en de uitgaven (behalve die in Nederland
gedaan voor aankoop van materieel en andere benoodigdheden) f 100 186, een en ander volgens voorloopige opgaven. In 1888 w a s , volgeus verbeterde opgaven , ontvaugen f 143 344 en uitgegeven f 104 032.
Omtrent de in Indië bestaande particuliere drukkerijen
zijn verschillende bijzonderheden , ontleend aan opgaven
van de hoofden van gewestelijk b e s t u u r , bijeengebracht
in de bij hoofdstuk O , afd. V , van dit verslag behoorende lijst van fabrieken en andere industrieele inrichtingen.
III.

EEREDIENST.

§ 1. Christelijke

godsdienst.

Blijkens het vorig verslag (blz. 129) waren in Indië
overwegingen aanhangig nopens hetgeen van bestuurswege
te doen of te verordenen zou zijn om aan rechtmatige
wenschen van de Christelijke zending onder de inlandsche
bevolking te voldoen. ') Terwijl sommige van de ter zake
in beschouwing genomen voorzieningen nog niet voor afdoeniug rijp zijn bevonden , zijn iutussehen , als uitvloeisel
') Het aantal in elk gewest van Xederlandsch-Indië aanwezige
inlandsche (en Chineesche) Christenen, zoo Protestantsche als Roomschkathoüeke, volgens de bestunrsopgaven van uit. 1888, vindt men
opgeteekend in byiage A, tabel n°. VI, hierachter.
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van de gehouden overleggingen , te vermelden , behalve
de reeds op ld/.. 103/104 hiervóór besproken beslissing \;m
het Opperbestuur van Juli jl. in zake het labaidieeren
o. a. van Cnristelijke scholen voor den inlander, de gouvernementsbesluiten dd. 3 J u n i 1889 n°. 1 en 1 November

daaraanvolgende n". 19. Rij het eerate is, teneinde, waar
bet beilenscho streken g e l d t , het gevaar te verminden-u
dat de invoering of verbreiding vau het Christendom aldaar
tegenwerking ondervinde , aan de hoofden van gewestelijk
bestuur in de bezittingen buiten Java en .Madura als l.et
verlangen der Regeering kenbaar g e m a a k t , dat m streken
waar de bevolking den Islam niet belijdt, geen Mohamnie*
daanschu hoofden of ambtenaren w o n e n aangesteld, noch
het Mohammedanisme voorbereidende regelingen en gebrui*
ken ingevoerd worden. In verband met dit laatste d hun
voorgehouden dat het plaatselijk gewoonterecht, de bestuursvorm en do rechtspleging in dergelijke streken z< oveel mogelijk ongeschonden behooren te worden gelaten.
Bij het in de tweede plaats genoemd besluit i s , o n i d e l o t
het Christendom overgegane inlanders zooveel mogelijk
te vrijwaren voor bemoeilijking van de zijde hunner Mohaminedaansclie hoofden, bepaald, en ter kennis gebracht
van de hoofden van gewestelijk bestuur zoo op als buiten
Java en Madura, dat wanneer de inlandsche hoofden en
ambtenaren ten opzichte van de inlandsche bevolking
ter zake van uitoefening en verkondiging van eenigen
godsdienst bemoeieuis van het bestuur noodig achten , z i j ,
voor zoover zij niet zelf dien godsdienst belijden, nietbevoegl zijn zelfstandig maatregelen te nemen of onderzoek
in te stollen, maar zich hebben te bepalen tot kennisgeving en tot liet vragen van bevelen aan het Europeesch
b e s t u u r , niet dien verstande evenwel dat deze beperking
alleen geldt voor de uitoefening en verkondiging van den
godsdienst, en zich niet uitstrekt tot strafbare handelingen ,
in verband daarmede of ter gelegenheid daarvan begaan ,
noch tot de gevallen dat de openbare rust en orde dreigen
verstoord te worden. Ten einde al verder te voorkomen
dat de inlandsche hoofden , door verkeerde toepassing van
het voorschrift (Bijblad op het Indisch Staatsblad n". 42ió)
dat inlandsche helpers van zendelingen eene bijzondere
toelating behoeven, het zendingswerk belemmeren of de
inlandsche Christenen lastig vallen , werd bij art. 2 van
het besproken besluit dd. 1 November 1889 , met uitbreiding
en verduidelijking van hetgeen reeds onder dagteekening
van 9 en 26 September 1887 door de Indische Hegeering
was te kennen gegeven (zie het vorig verslag l>lz. 12!J
en dat van 1888 blx. 125). nog rader ouder de aandacht
van de gewestelijke bestuurders gebracht, dat de bewuste
bijzondere toelating niet noodig is voor in dienst der zending zijnde personen, die schoolonderwijs geven, ook al
gaat dit gepaard met onderwijs in den godsdienst, noch
voor hen die als leden der gemeente. bij ontstentenis van
eenen geestelijke, bij godsdienstoefeningen voorgaan , dan
wel vau hun geloof bij passende gelegenheden op eenigerlei
wijze getuigenis willen geven onafhankelijk van den zendeling , zoodat deze personen dan ook niet, wegens hunne
belijdenis, om het gemis van eene bepaalde toelating
mogen worden lastig gevallen. Aan genoemde bestuurshoofden werd opgedragen niet alleen hiertegen te waken ,
maar ook te zorgen dat tot het Christendom overgegane
inlanders niet deswege door hunne hoofden of dorpsgenooten
worden gekweld , daar eens ieders recht op de vrije belijdenis van zijne godsdienstige gevoelens ten volle moet
blijven geëerbiedigd.
Wat Java en Madura betreft, achtte de Indische Regeering het niet overbodig den inhoud en de strekking
van voormeld besluit dd. 1 November 1889 in eenecirculaire aan de residenten, voor zooveel noodig, te doen
toelichten , vooral om hen er op te wijzen dat de beoogde
bescherming van andersdenkenden tegen plagerijen of kwellingen van inlandsche hoof.len betrekking heeft op belijdenis van alle godsdiensten , en derhalve evenmin geduld
mag worden inmenging van Mohamiuedaansche ambtenaren
en hoofden met de Evangelieprediking onder hunne onderhoorigen als bemoeienis van Christelijke ho ifden (zooals
bijv. in de residentie Amboiua worden aangetroffen) ') met
*) Over de vraag, of ook niet op Java in deze of gene streek
Christen-inlanders tot hoofden zouden kunnen worden benoemd , ia
gehandeld op blz. 67 hiervóór.
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de verbreiding van den Islam. In gemelde circulaire (waarvnn de hoofdinhoud zou moeten uiteengezet worden in
eene der maandelijksche bijeenkomsten respectievelijk door
de residenten en assistent-residenten met de regenten
enz., en door de controleurs met de ambtenaren van liet
districtsbestuur en de dessahoofden te houden) werd de
gedragslijn, die bet Europeesch en het inlandsch bestuur
tegenover de verkondiging van eenigen godsdienst hebben
aan te nemen, duidelijk gemaakt in de volgende ':ewoorüiugen : » Het is bekend dat de Christelijke leer niet alleen
door opzettelijke prediking van zendelingen, priesters en
hunne helpers wordt verbreid , maar ook, en in belangrijke
mate, door leeken , leden der gemeente, die in kleineren
kring gesprekken over den godsdienst houden , voorgaan
bij oefeningen die soms ook door volgelingen van een
anderen eeredienst worden bijgewoond, godsdienstige boeken
verspreiden , onderwijs geven , enz. En nagenoeg uitsluitend
op deze wijze is het dat de Islam bij voortduring het
getal zijner belijders in den Indischeu Archipel zier, toenemen. Met de hierbedoelde handelingen nu heeft het begtuur, zoolang niets gebeurt in strijd met de wettelijke
verordeningen of wel de openbare orde niet in gevaar wordt
gebracht, als hoofd van de politie zich niet in te laten.
Wel is aan het bestuur uit anderen hoofde zekere beinoeienis met de verkondiging van den godsdienst opgedragen, maar blijkens de artikelen 123 en 124 van het
Regeermgsreglement is de niet twijfelachtige bedoeling
van den wetgever dat deze bemoeienis aan de inlandsche
vorsten , regenten en hoofden slechts toekomt voor zooveel
betreft den godsdienst dien elk hunner belijdt, terwijl de
uitoefening van het Christendom elleeu aan het oppertoezicht van het Europeesch bestuur is onderworpen , in zoover
dit te beoordeelen heeft of «Ie wijze , waarop de Christenleeraars, priesters en zendelingen hun dienstwerk verrichten, voor de belangen van den Staat, de handhaving
VJIII rust en orde dus, schadelijk moet worden geacht."
Onder de punten die aanbevolen waren om Christeninlitnders , waar het enkele onderwerpen betreft die geacht
kunnen worden niet wel met hun godsdienst te zijn overeen
te brengen , aan eene bejegening op den voet van hunne
Mohammedaansche landgenooten te onttrekken (zie vorig
verslag blz. 129), behoorde o. a. het denkbeeld om , in
den geest van een bij gouvernementsbesluit dd. 24 Juli
1883 n°. 33 voor de gewesten Menado, Amboiua, Ternate
en Timor gegeven voorschrift (verg. het verslag van 1884
blz. 100), door het Europeesch bestuur algemeen te doen
zorg dragen dat inlanders die het Christendom belijden ,
buiten stellige noodzakelijkheid, niet genoodzaakt worden
om op Zon- en feestdagen cultuur-, heeren-of gemeentediensten te verrichten. In Juni jl. heeft echter de Indische
Regeering als hare meening doen kennen dat dit denkbeeld
buiten uitvoering kan blijven, zijnde de bedoelde maatregel door de meeste der gehoorde autoriteiten als niet
noodig ontraden , daar ook zonder tusschenkomst van het
bestuur tot dusver de inlandsche Christenen niet in de vervulliiiLr van hunne godsdienstplichten op Zon- en feestdagen
zijn bemoeilijkt geworden , en het langzamerhand een
adat-dessa wordt dat zij de op die dagen te praesteeren
diensten in de week inhalen.
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| was echter bij wijze van overgangsmaatregel nog een hulpi prediker 1ste klasse in dienst). Dat in't geheel zes plaatsen
i — evenveel als bij het begin van het jaar — onvervuld
waren, vond zijn grond hierin dat drie predikanten tijdelijk
afwezig waren (wegens buitenlandsch verlof) en dat voor
drie der in 1889 ontstane vacatures, toen o. a.tweepredikanten 's lands dienst met pei sioen verlieten en één overleed, de uit Nederland gevraagde nieuwe predikanten
nog niet waren aangekomen. Op Java en Madura werd in
den dienst der twee ontbrekende predikanten, die van
Cheribon en die van Sumanap (Madura), voorzien door
zoowel te Cheribon als in de buitengemeente Indramaijoe
een ter plaatse gevestigden zendeling-leeraar te doen optreden , terwijl met het dienstwerk op Madura tijdelijk
belast werden de predikanten te Soerabaija, in dier voege
dat zij de gemeenten op dat eiland eens om de drie maanden zouden moeten bezoeken. Van de vier vacante predikantsplaatseu in de buitenbezittingen waren Ternate en
Koepaug, evenals vroeger, ingenomen door de tijdelijk
naar die hoofdplaatsen overgeplaatste hulppredikers ten
dienste der inlandsche Christengemeenten te Batjan en
Babauw , kreeg Pontianak in den aanvang van 1890 weder
een predikant, en werd Fort de Koek, waar de vierde
vacature bestond , met de buitengemeenten in October 1889
tijdelijk gebracht tot het ressort van den predikant tePadang.
De predikaut voor de residentiön Djokjokarta en Kadoe,
die tot dusver te Djokjokarta gevestigd was en te Mageliing , de hoofdplaats van Kadoe, twaalf malen's jaars den
dienst had te verrichten , kreeg bij gouvernementsbesluit
dd. 27 Juli 1889 n°. 17 laatstgemelde hoofdplaats tot
standplaats, en zal nu voortaan twaalf malen 's jaars den
dienst te Djokjokarta hebben waar te nemen. In de residentie Batavia werd aan het ressort van den predikant te
Meester-Cornelis toegevoegd de gemeente Tangerang,
welke viermalen 's jaars zal moeten worden bezocht, terwijl de door den predikant van Pasoeroean te brengen
bezoekreizen aan de gemeente Malang van twaalf op twintig
's jaars werden gebracht (gouvernementsbesluiten dd. 4 en
22 Juli 1890 n°. 9 en 47).
Een in April 1889 door eenige leden der Protestantsch e
gemeente te Batavia aau den Gouverneur-Generaal ingediend verzoek om, bij eerstvoorkomende vacature, als
predikant bij die gemeente te zien benoemd een door ben
genoemden titularis, gaf aanleiding tot de vraag of de
aan het predikantschap op de drie hoofdplaatsen van Java
verbonden hoogere bezoldiging (zie sub 1,2°., van Indisch
Staatsblad 1864 n°. 156) bet Kerkbestuur behoeft te beletten,
ter vervulling van vacatures aldaar, predikanten in aanmerking te brengen die niet tot de oudst in dienst zijnde
behooren. Die vraag is door de Regeering hier te lande
ontkennend beantwoord. Aan het Indisch Bestuur werd
namelijk opgemerkt dat op de anciënniteit niet méér behoeft te worden gelet dan vereenigbaar is met hetgeen
overigens ter bepaling van eene keuze behoort te worden
in het oog gehouden ingevolge art. 23 van het in Indisch
Staatsblad 1844 n°. 34 opgenomen Reglement op het bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië,
voorschrijvende dat, naast anciënniteit, vooral ook bek waamheden , talenten en de meerdere of mindere geschiktheid voor eenige bijzondere gemeente in aanmerking komt.
Het aantal bezette standplaatsen van hulpprediker ten
a. P r o t e s t a n t s e h e eeredienst.
dienste van inlandsche Christengemeenten (hulppredikers
He vraag op welke grondslagen eene reorganisatie van 2de klasse) bedroeg bij het einde van 1889 23 , zijnde 2
de Protestautsche Kerk in Nederlandsch-Indië zoude kun- meer dan op uit. 1888, doordien 2 van de 4 met verlof
nen en moeten rusten , maakt nog een punt van overwe- afwezige titularissen in Indië terugkeerden en in hun
ging uit. In verband daarmede is ook nog geen beslissing vroegeren werkkring (Langowan in Menado en Babauw
genomen aangaande het verzoek van de Christelijk Gere- op Timor) herplaatst werden. Daar nog altijd de predikant
formeerde Kerk te Batavia om , nevens het Protestantsch voor Timor ontbrak, kreeg de teruggekeerde kulpprediker
Kerkgenootschap, als zelfstandig lichaam te worden erkend. van Babauw tijdelijk weder Koepang tot standplaats, in
0?er de verhouding van het Protestantsch Kerkbestuur verband waarmede zijn ambtgenoot van Baa' op Rotti, die
tot den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid intusschen den vereenigden dienst van Koepang en Babauw
in zake het geven van advies , zie men blz. 66 hiervoor. had waargenomen , weder naar Baü terugging. Voorts was
bij het einde van 1889 nog 1 hulpprediker 2de klasse met
Predikanten, enz. Bij het einde van 1889 was op de verlof hier te lande (de 4de had bij het einde van zijn
hoofdplaatsen Batavia, Samarang en Soerabaija het ver- verlof in den loop van 1889 's lands dienst verlaten) en
eischte getal van 9 predikanten in functie , doch voor de waren 2 nieuwe titularissen , beiden kweekelingen van de
14 kleinere standplaatsen op Java en Madura waren slechts Utrechtsche Zendingsvereeniging, wel reeds benoemd,
12 predikanten beschikbaar, lu de buiten bezittingen waren maar nog niet in Indie aangekomen. Daar in 't geheel
11 van de 15 standplaatsen, overeenkomstig deformatie, 26 hulppredikers 2de klasse in dienst kunnen zijn, wadoor 12 predikanten bezet (voor één dezer predikanten ren uit. 1889 3 standplaatsen onbezet, namelijk Wonreli
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Wa..gil op Aroë en ftbud nader nog aan te | bezoldigden Europeeschen of inlandsehen leeraar verstoken

wijzeu standplaats. Bij gtuvernementabesluit van 12 Juli | zijn , werd in 1889 voortgegaan.

1889 n°. 63 werd bepaald dat bij aanstelling van een
hulpprediker voor de Aroë-eilanden , deze niet te Wnngil
maar te Doerdjela zal gevestigd zij:.. In de beide vacante
ressorten werd het dienstwerk de- hulppredikers vo n r zooveel mogelijk opgedragen aan geëxamineerde inlandsche
leeraars als bedoeld bij Indisch Staatsblad 1870 n 8 . 126.
Door de benoeming van de 10 in 188S geëxamineerden
uit (ie residentie Menado klom in 1889 bet aantal van
deze inlandsche leeraars van 75 tot 8 5 , waarvan er 61
hun dienstwerk hadden in genoemde residentie, 23 in de
residentie Amboina en 1 op Timor. Met de opleiding voor dit
ambt zijn hoofdzakelijk belast de hulppre liker van Tomohon
(Menado) en die van Hoetoemoeri, welke laatste daartoe
tijdelijk naar de hoofdplaats Amboina is overgeplaatst. De
eerste had uit. 1888 34 kweekelingen onder zijne lei' ing,
waaronder begrepen de 10 hooger bedoelde geëxamineerden
die in 1889 tot inlandsch leeraar werden aangesteld. Deze
10 werden door 10 nieuwe kweekelingen vervangen, terwijl 1 kweekeling in 1889 overleed, zoodat er bij het einde
van dat jaar 33 kweekelingen te Tomohon in opleiding
waren. Te Amboina bekwaamden zich zoowel in 1888 als
ia 1889 28 kweekelingen. Wel werden aldaar 6 ontslagen
(zonder examen te hebt>en afgelegd), maar een gelijk aantal
werd voor 'teerst, in opleiding genomen. Overigens waren
er bij het einde van 1889, evenals op uit. 1888, nog 3
in opleiding te Koepang (bijden hulpprediker van Rabauw)
en 1 op Java (bij dien te üepok nabij Buitenzorg). De
Indische Regeering meldt dat door de besproken opleiding
op voldoende wijze voorzien wordt in de behoefte der g e vestigde inlandsctie Christengemeenten (die welke tot de ree»
sorten der hulppredikers behooren), zoodat het voor die
gemeenten niet noodig is het in 't vorig verslag (bis. 128)
besproken denkbeeld te verwezenlijken om eene opleiding
als de hierbedoelde van goovernementswege tevens op te
dragen aan zendelingleeraren of zendings-inrichtingen.

;

Ter zake van bet in 1888, bij ontstentenis van den predikant, te Palembang aan de Protestantsche kinderen
gedurende een viertal maanden verstrekte catechetisch
onderwijs werd m 1889 alsnog eene toelage uitgekeerd aan
I den persoon die zich , met goedvinden van hot Protestantsch
:
Kerkbestuur, tijdelijk met dit onderwijs had belast.
'
:
j
'
!
:
'

!

'
'
;
'
:
\
j
!
:

Openbare eeredienst, godsdienstonderwijs enz. Telkeujare
legen de Protesti.ntsche gemeenten te Salatiga en Willem
in de residentie Samarang uit 's lands kas te worden tegemoet gekomen in de kosten van deu openbaren eeredienst.
Voor 1889 werd het bedrag wedür bepaald op f 25 en
f 2 0 ' s maands. Üok de vanouds aan kerkfondseu toegekende
subsidiën werden in 1889 uitgekeerd.
Tegen een voorstel om bij de begrooting voor 18^1 te
rekenen op eene subsidie van f 12 5 0 0 , als bijdrage uit
' • l a n d t kas in de kosten van een voor de Protestantsebe gemeeote te Medan (Oostkust van Sumatra) te stichten kerkg e b o u w , waarvoor in 1888 en 1889 een gelijk bedrag
door particulieren was bijeengebracht, is dezerzij is bezwaar
g e m a a k t , met het oog op den ongunstigeu toestand der j
Indische iinanciën, en in de verwachting dat bij voortga»
zette inzameling in bet welvarende Medan het benoodigde
bedrag wel ten volle uit particuliere lij lianen zal kunnen
worden gevonden. In de eerste helft van 1890 waren de
inschrijvingen tot ten bedrag van f 14 650 geklommen.
Nadat het Indisch Bestuur kennis had bekomen van
het verlangen der Begeering hier te lande om , overeeukoinstig het voornemen uitgedrukt op blz. 128 van het :
vorig verslag , geene toelagen meer toe te kennen voor
het geven van kerkelijk onderwijs, tenzij aar. personen
daartoe vanwege bet Kerkbestuur geautoriseerd, en overigens tot het verstrekken van zoodanig onderwijs bevoegd , ',
is de uitkeering der bedoelde toelagen gestaakt. Door bet
Protestantsch Kerkbestuur is sedert aangedrongen op het
weder beschikbaar stellen van toelagen op den ouden voet,
vermits anders de Europeesche jeugd op de meeste plaatser. van catechetisch (.ndenvijs ..ou moeten verstoken blijv e n , terwijl, wanneer de predikanten (of geestelijken)
zich ia de verschillende buitengemeenten met dit onder- |
wijs moesten belasten, zulks eene aanzienlijke vermeerde' \
ring van reis- en verblijfkosten zou ten gevolge hebben.
De Indische Regeerin;* heeft nu onlangs het voorstel
ingediend om die toelagen weder op den ouden voet te
herstellen, welk voorstel, in afwachting van nadere Li» —
lichtingen , nog bij Je Regeering hier te lande in overweging is.

F

Zendelingen. Aan zes zen ieliug-leeraren, uitgezonden
door vijf verschillen ie genootschappen of vereenigingen,
werd in 1889 de bij art. 123 van het Regeeringsreglement
bedoelde bijzondere toelating verleend tot uitoefening van
hun dienstwerk. Voor ieder hunner betrof de toelating
respectievelijk de residentie Batavia, de residentie Preanger
Regentschappen , de residentiën Bagelen , Baujoemas, Tagal
en Pekalougan, de residentie Bezoeki, de Batoe-eilanden
(Palangsche Benedenlanden) en het Silindongsche landschap Si Morangkir (Tapanoli). Zeven zendeling-leeraren,
reeds vroeger als zoodanig in Nederlandsch-Iudië toegelaten, namen nieuwe standplaatsen iu of verzochten hun
arbeidsveld verder te mogen uitstrekken
De indertijd door
hen verkregen toelating tot het dienstwerk werd dienovereenkomstig gewijzigd. Een en ander gold één zende*
ling-leeraar wiens toelating voor de afdeeling Buitenzorg
uitgestrekt werd M de geheele resideutie Batavia, één
die zijn dienstwerk, omvattende de residentiën Bagelen,
Banjoemas, Tagal en Pekalongan, uitbreidde tot de residentie Kadoe, één die van Savoe overkwam naar de residentie Kediri, één die zijn pas begonnen werkkring i n d e
Pasoemahstreek (Benkoelen) overbracht naar de reeds genoemde Batoe-eilandef, terwijl de drie andere gevallen
verwisseling van standplaatsen in de residentie Tapanoli
betreffen, waar een voor Bahal Batoe (onderafdeeling Silindong) toegelaten zendeling-leeraar vergunning verkreeg
zijn dienstwerk uit te oefenen in de geheele afdeeling
Toba en Silindong, één, in het '.andschap Lintoengni
Hoeta werkzaam, werd erkend als zendeling-leeraar voor
Sipoholon en omstreken , en één zijne standplaats van
Pakautan (afdeelina; Mandheiing en Angkola) overbracht
naar de afdeeling Padang Lawas, waar hij zijn dienstwerk
zal mogen ui; oefenen te Stpiangot en binnen het gebied
van den Dollok l ).
Ook in de reeds verloopen maanden van 1890 werd door
verschillende persjneu de bij art. 123 Regeeringsreglement
bedoelde oelatiog gevraagd en verkregen. De daartoe betrekkeSijke beschikkingen zullen in 't volgend verslag
nader zijn te vermelden. : j Wat betreft de zending in
de Battaklanden der residentie Tapanoli (del is ten zuiden
van het Toba-meer), is intu.-schen reeds aan te teekenen
dat bij besluit dd. 13 Mei 1890 n°. 12 door de Indische
Begeering, voorloopig nog alleen met betrekking tot de
aan Lagoeboti (Toba) grenzende kleine onafhankelijke

landschappen SiGoempar, Parparean

en Parsambilan,

gunstig werd beschikt op een namens het Rijnsche Zendefinggeuootschap te Bermen gedaan ver/.oek, dattie Regeering mocht terugk"men op hare beschikking van 23 Septeinher 1883 n°. 17 («erg. bet verslag van 1884 blz. 100),
en dus weder, evenals vóór dien tijd, do m de afdeeling
Toba en Silindong gevestigde zendelingen mocht vrijlaten
ook zendingswerk te verrichten in de buiten ons gebied
gelegen Tobasche landschappen, mits zij zich bepalen tot
die plaatsen welker hoofden hunne komst wenschen en
daarvan aan den naastbij wonenden ambtenaardoen blijken
en bij dezen tevens instaan voor de persoonlijke veiligheid der zendelingen.
Zooais reeds met een enkel woord op biz. 12 hiervóór
is g e z e g d . is sedert weinige maanden van de zijde van
het Keaerlendsohe Zendelinggenootschap te Rotterdam
een eerste stap g e l a a n om het Christendom ook te breni) Bjj het einde van 1889 waren in Padang Lawas reeds 4 zendingsscholen opgericht, te zamen met GO leerlingen.

') Evenals in 1889 voor Suniatra's Westkust (zie blz. 01 niervóór) werd in Januari 1890 ook voor Celebes eene vergunning tot
reizen verleend aan een Engelschen bybelcolporteur. Aan deze laatste
vergunning (de eerste schijnt verleend te z(jn geworden door den
gewcsteljjken gouverneur) werd door den Gouverncur-fienera.il de
voorwaarde verbonden dat met de bijbelversprciding in inlandsche
Met de uitkeering van toelagen voor het gods.lieu 3 toi.- staten geen aauvang zal worden gemaakt zonder dat de bedoelde
derwijs bij inlandsche Christengemeenten in de residentie '• colporteur zich telkens zal hebben overtuigd, dat daartegen by den
Amb-iir.a, namelijk bij die welke van een uit 's lands kas betrokken bestureuden ambtenaar geen bezwaar bestaat.
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gen tot de neidei'sclie Karau- en andere tiattaks ten
noo/ Ien van Let Toba-meer. liet Qenootsehap heeft d a a r
toe een zijner zendelingen uit de Minahassa (Menado) naar
Del: ( S u m a t r a ' s Üoatkuat) verplaatst, waar liem doorden
resident voorloapig ia vergund de onder Maleisch bestuur
staande Battaksche streken (de soogeuaauide Dutssu
bereizen o n da gegevens te verzamelen die hij voor bet
aanvangen van zijn arbeid zal behoeven en om voor zijne
vestiging eeu p u n t te kiezen dat gelegen is aan een van
de weinige communicatie wegen niet het onafhankelijk
Battak-gebied. Hij gouvernemeiitsbesluit dd. 9 Juli 1890
n'. 8 is den bedoelden zendeling de uitoefening van zijn
dienstwerk vergund in de Batiaklanien der afdi-ehng Deli,
doch is teo opzichte van bet bezoeken van het ouafuaukekjk
Battakaeh gebied de beperking gemaakt dat hij zich dèfwaarta niet begeven zal zonder nader de speciale vergunning
daartoe van bet betrokken hoofd van gewestelijk bestuur te
hebben verkregen.
Üp de tot de residentie Menado behooren ie Saug:- en
Talaut-eilanden genieten de aldaar werkzame 6Eendeling
leeraren bij uitzondering sene toelage uit ' s t a n d s k a s . I)ie
toelage bedraagt voor ieder der 4 op de Suigi-groep geplaatsten f 1800 'sjaars. Voor ieder -an de 2 op de T a laut-eilnnden heiiep zij tot dusver f1200 ' s j a a r s , doch bij
gou vernemen tabeal uit dd. 22 Januari 189°) n°. 15 is bet bedrag uu mede op f 1800 bepaald. Ingevolge het aangehaald
besluit zal voortaan nog een vijfde bezoldigde zeudeling*
leeranr op de Sangi-eilanden werkzaam kunnen zijn Voor
dezen post heeft zich aangeboden een ruim een jaargele*
den door het Java-Comué uitgezonden eu toen voorloopig
aan het Seminarie te Depok(Batavia) geplaatste zendelingleeraar, die alsnog bij gouvernementsbesluit dd. 31 Juli j
1890 n". 9 de vereiachte toelating heeft verkregen tot uit- |
oefening van zijn dienstwerk op de genoemde eilanden ,
tegeD bitrekking van dn liem in 1889 verleende v e r g u n - i
Ding voor de residentie Batavia, [ntusschen isonlangaeeu '
der gesubsidieerde seadingsposten op de Talaut-eilaoden
vacant geworden, coordien o ij gouvernementsbesltttt d d . 7
Juni 1890 n°. 19 aan den t*i Morong (Talant) geplaatsten
zendeling, die aldaar in 1888 was aangekomen, wegensmisdraging de verdere uitoefening van zon dienstwerk is ontzegd.
Wat in de bestuursberichten over 1889 ten aanzien van
het zendingswerk op en buiten Java voorkwam, heeft,
reeds zijne plaats gevonden in de algemeens mededeelingen
die betreffende de verschillende gewesten zijn opgenomen
in hoofdstuk C van dit verslag.
Iiilaudsche hulpziailtlim/en.. In 1889 werd slechts voor één
inlandschen hulpzendeling de bij art. 123 va;: het Regee:ingsreglement bedoelde bijzondere toelating tot uitoefening van
zijn dienstwerk gevraagd, en wel voor een die te Banjoetawa
in de afdeeling Joana (residentie .Japara) werkzaam was
onder den te Mergoredjo in dezelfde residentie gevestigdeu
sendeling-leeraar van de Doopsgezinde Zending jvereeniging
te Amsterdam. De toelating werd gevraagd eu verkregen
voor de residentie Japara. Van het gouvernementsbesluit
dd. 1 November 18^9, waarbij nader is duidelijk gemaakt
welke Christen-inlanders als liulpzendelingeii zijn aan te
merken, en dus de bedoelde bijzondere toelating behoeven,
s ree Is hooger (bit. 111) gewag gemaakt.
b. R o o m s c h - k a t h o l i e k e

[Neücrl. (Oost-) lndië.]

Sirace, apostolisch vicaris en pastoor van Batavia (geestelijke van den lsten rang), 38 geestelijken, tegen 40 bij het
Sin Ie van 1888. Terwijl in 1889 3 geestelijken uit Kuropa
a a n k w a m e n , ontvielen er aan den dienst \an liet vicariaat
5 , namelijk 4 door overlijden (één hunner overleed kort
Li Juni 188U wcgeiii stekte verleend tweejarig
buitenlandeen verlof) en 1 door terugkeer naar Kuropa
(meIe uithoofde van ziekte). Ter vermeerdering van liet
aantal dit nstdoende geest, lijken zijn in hut kopende jaar
een 7-tal nieuwe geestelijken naar Indic vertrokken , waarvar: er 2 reeds aldaar zijn aangekomen en 5 derwaarts op
reis zijn. Allen bezitten het radicaal van geestelijke van
den 2de.i r a n g , loodatzij, bij vacature, ouder de vau landsw'egj bezoldigde pastoors of ondcrpastoors kuunen worden
opgenomen.
Het aantal kerkelijke afdeelingen of statiën werd in 18S9 ,
met toast 'iuming van de lu lisebe Begeering (Indisch Staatsblad 1889 n°-. 65 en 177), met twee vermeerd.'rd, respso
tievehjk bestaande uit een deel der tot dusver tot de statiën
Djokjokarta en Batavia behoorende gemeenten. De van
Djokjokarta afgescheiden gemeenten kregen nu een eigen
j iv-'"•••: te 'dag.dang (Ivadoe), en de van Batavia afgescheiden
gemeenten een te Buitenzorg. Het aantal statiën werd daar*
iloor gebracht op 1 5 , of, wanneer men ook medetelt de
nop slechts tijdelijk ingestelde statie Atjeh eu onderhoorig*
he ien (verg. het verslag van ie82 bis. 109), op 16, doch
tw
laarvan waren onbezet. Voor de statie, 'do i a u , omvattende de residentie Oostkust van Sumatra , kon namelijk ,
evenals in de laatste jaren , ook in 1889 nog geen vaste
geestelijke worde» afgezonderd, en de statie Soengeislan
(Uankuj, om rattende ne residentiSn Banka, Palembangen
Biouw, geraakte in de twee Ie helft van 1889 vacant, en
was ook bij het einde des jaars nog onbezet. In den dienst
in dit laatste ressort werd i':tusschen tijdelijk voorzien door
eeu der geestelijken van Batavia, terwijl de residentie Oostkust
van Sumatra gedurende 1889 tweemalen bezocht werd door
den pastojr van Singkawang (Westerafdeelin^r van Borneo).
De ouderpastoor van P a d a n g , ofschoon begrepen onder het
;• genoemde 7-tal uit 's lands kas bezoldigde onder*
paatuora, bleef lijdelijk te Tandjong Sakti (Benkoelen)
werkzaam voor het missiewerk onder de bevolking der Pasoeuiaii-lauden. Dientengevolge bedroeg liet getal Koomsch
katholieke geestelijken die als missionaris werkzaam waren
•: (de in 1887 naar elders overgeplaatste missionaris voor de
kusts'reek der Keudari-haai in Zuid-Celebes was bij het
einde vau 1889 nog niet door een ander vervangen).
öil bet volgende staatje kan blijken waar bij het einde van
1889 de hooger bedoelde 38 geestelijken werkzaam waren.
Aantal dienstdoende geestelijken:

STANDPLAATSEN.

Pastoors.

a) I
1
1
1
1
1
1

Buitenzorg

Djokjokarta

i

K o t t a Radja

genoemd aantal met 2 vermeerderd e n d u e o p 2 2 g e b r a c h t ,
Bij bet einde van 1889 waren de 21 van landswege bezoldigde geestehjksn kerkelijk verdeeld in 14 pastoors
en 7 ondcrpastoors (tegen 13 en 8 op uit. 1888) en beschikte het vicariaat bovendien over 17 geestelijken buiten
bezwaar van den lande (uit. 1888 over 19), van wie er 11 als
hulppriesters dienst deden, 3 pas aangekomen';, bestemd
waren om in 1890 a'.s zoodanig op te treden , en 3 als inissionarissen door de Indi-che Hegeering erkend waren ').
In 't geheel d u s , met inbegrip van der. Aartsbisschop van

Singkawang

. . . .

i

zamen.

i

Onder- | H u l p - j Missiopastoors. j priesters, narissen.
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ii
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10 Januari 1890 n*. 15 (Indisch Staatsblad n*.71) — laatst

H
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Larantoeka (Flores)
Maumeri [Flores). .
Atapoepoe (Timor) .
Kendaribaai(Z.-CeL)
Toeal (Klein-Kei) </)

i

t

il

1
1

t
t

ï
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5
1
1
3
1
1
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3
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11
11

•i

1

•,

*1
11
11

i
3
1

1
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1
1

3

n

3

14

3

38

ii

1
1

Ar.Dgekomen . maar
n o g niet in functie

Totalen . . .

') Met toestemming van de Indische Regeering wijdt zich ook één
van de hooger bedoelde 7 onderpa-toors aan net missiewerk.

j buiten bezwaar van
den lande.

Te

'

eeredienst.

Op grond van gebleken behoefte aan versterking van
het aantal uil "s lands kas bezoldigde Roomsch—katholieke
g e s t e l i j k e n , gedurende de laatste vier jaren bepaal. 1 geweest op 1 van den laten rang en 20 van den 2deu r a n g ,
is sedert het begin van 1890 — zie het Koninklijk besluit dd.

van landswege
bezoldigd.

u

i

a) Geestelijke van den lsten raog en hoofd der Rotmsch-katholieke
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missie in Nederlan<lnch-Indië.
b) Eeu der onderpastoors is waarnemend pastoor.
e) De onderpastoor van Padang was tijdelijk belast met het missiewerk in de Pa«nemnh-landrn (Benkoelen).
d) In Mei 18'JO lieelt deze missionaris zijne standplaats Toeul overgcbracht naar de tegenover liegende lieidensolic kampong Langgoer,
waar zijn arbeid meer kans \:m slagen belooft (verg. blz. 18/19 hiervóór).
In (ie regeling der kerkelijke dienstreizen, (He weder

zooveel mogelijk overeenkomstig de bestaande bepalingen
verricht werden, kwam Benige wijziging (zie liet i n ' t vorig
verslag vermelde gouvernementsbesluit dd. 27 Juin 188:.»
n° 2 3 , zoomede Indisch Staatsblad 1889 n". 177) ten gevolge van de oprichting van de nieuwe statiën Magelang
en Buitenzorg. Voor de tot de statie Padang behonrende
gemeenten te Padaug Paudjaug en Fort de Kook werden,
wegens het toenemend aantal gemeenteleden, de kerkelijke
bezoeken van 12 tol 84 malen 'sjaars vermeerderd. Voorts
werd ook door do Indische Regeering vergunning verleend
om het nabij i adang gelegen militair hospitaal te Oeloe
Limau Manis twee malen 's weeks door eender geestelijken
van Padang kerkelijk te doen bezoeken, Ben der geestelijken
van Soerabaija deel in 1889, op 'slanda kosten, twee
kerkelijke dienstreizen naar de verschillende gemeenten in
het gouvernement Celebes en onderhoorigbeden , welke
volgens de organieke bepalingen eenmaal 'sjaars moeten
worden bezocht door een geestelijke uit de statie Lnrautoeka (Flores). Verier werden op 's lands kosten n o g buiten*
gewone kerkelijke dienstreizen gedaan, behalve dehooger
bedoelde door den pastoor van S i n g k a w a n g , door den
pastoor van Kotla Radja naar .ie noordelijke kustplaatsen van
Bumatra's W e s t k u s t , en door een der geestelyken te Meuado
naar andere gemeenten binnen dal gewest, zoomede naar
de residentiSn Amboina en Ternate. Aan bet voornemen
o m , met toestemming van de Indische Regeering, ook het
eiland Bali dooreen der geestelijken van Soerabaya t e doen
bezoeken, werd geen gevolg gegeven.
Onder de tot de inlandsche of Chineesclu: bevolking behooreude Roomsch-katholieke Christenen zijn op enkele plaatsen
Christen-hulpleeraars van die 1 m mardon we:
wel in de liinahassa 3 inlanders, op Banku. 2 Chineezen
(te Boengeislan en Blinjoe) en verder 1 Chinees op Billiton
en 1 te Singkawang (WesterafJeeling van Borneu). De drie
inlandsche hulpleeraars arbeidden bij het einde van 1888
onder 4787 Roomsch-katholieke lan igeuoote» , terwijl het
arbeidsveld der vier Chincesche hulpleeraars zicli toen ! epaalde respectievelijk tot 322 Roomsch-katholieke Cbiueezen
op Ban k a , G3 op Billiton en 14'J te Bingkawang. Hun
werkkring bestaat in tiet geven van Christelijk onderwijs,
het houden van toezicht over de gemeenten , het toedienen
van het H. Doopsal , in gevaar van sterven bij afwezen
van een priester, en het levendig houden van :ro isdienstzin
onder de Christenen. In plaats van tien in 1889 overleden
hulpleeraar te Singkawang trad een andere aldaar gevestigde
Chinees op , te wiens behoeve door den Aartsbis-ciiop de
bij art. 123 van het Regeeringsreglement bedoelde toelating
werd gevraagd voor de geheele afdeeling Montrado, en
zulks met het oog op het feit dat ook te Montrado en Bengkaijang Roomsch-katholieke Chineezen gevestigd zijn,
onder wie bedoelde hulpleeraar nuttig werkzaam kor. zijn.
Bij gouvernementsbeslurt dd. 2(5 Juni 1890 r.°. 5 is die
toelating verleend.
De gemeente te Soernbajjn zag zie':! , evenals in vorige
jaren, Ben klein bedrag uit 'slanda kas toegelegd (f 17,50
smaands) ter bestrijding van de kosten voor den openbaren
eere dienst. (In hoever ook nog andere Roomsch-katholieke
gemeenten worden tegemoet gekomen . is uit de hier te
lande voorhanden opgaven niet na te gaan.) Ingevolge eene
in December 1888 gedane toezegging werd in 1889 eene toelage voor het geven van gods iienstonderwijs aan de Roomschkatholieke jeugd te Medan (Oostkust van Sumatra) uitgekeerd aan een daartoe door den Aartsbisschop aangewezen
persoon. Verg. wat omtrent de staking der toelagen voor
kerkelijk onderwijs gtzegd is op blx. 113 hiervóór.
Omt.-jnt het missiewerk in de residentie Timor en onderhoorigiieden wordt bericht dat up vooruitgang valt te
wijzen zoowel wat het aantal bekeerlingen betreft als ten
opzichte van het godsiienstig leven der inlandsche Christenen. Het aan don missionaris te Atapoepoe (Timor) aangewezen arbeidsveld omvat de landschappen F i a l a r a r g en
Djeuiloe. Ook houden zich met missiewerk bezig de aan
de statie Larantoeka (Flores) verbonden geestelijken. Var.
Soemba , waar eerst in den aanvang van 1889 een missio-

[Neder!. (Uost-; inüieYJ
naris zich is komen vestigen (te Laoeru), werden

goede

verwachtingen gekoesterd. Door bedoelden geestelijke waren
reeds vele kinderen gedoopt, en zoodra hij met de taal
voldoende bekend z^a z\ju, u«optu hij met het bekeerings*
werk der volwassenen te beginnen. In ee statie Larantoeka
breidt
,1 de gemeente te Dtcka uit. ') De
de geestelijkheid op Flores (zoowel te Larantoeka als te
Maumeri) en op TimOT (tt Atapoepoe) opgerichte en bestuurde opvoedingsgestichten voor inlandsche jongens en
meisjes, over welke gestichten nader gehandeld wordt in
de tot afil. IV van dit hoofdstuk behoorende bijlage Y ,
werken zeer nuttig. i»iege:;en v.elke die gestichten verlieten . muntten doorgaans uit door goed g e d r a g , deden
zich als goede huisvaders en huismoeders kennen en droegen
niet weinig bij om de Christelijke beschaving meer en meer
ingang te doen vinden.
Ingevolge de hem daartoe in J u n i 1888 verleende verg u n n i n g is thans ook met bet eigenlijke missiewerk een
begin gemaakt door den te Taudjong rfakti (residentie Benkoelen) verblijf houdenden geestelijke. Voorloopig is nog
slechts bericht dat de Pasoemah-bevoiking den geestelijke
wel genegen schijn; en nare kinderen bij hein ter schole zendt.
Zooals reeds op .dz. 18 hiervoor is vermeld, is het in
188M begonnen missiewerk op de Kei-eilanden (residentie
Amboina) sedert aan één geestelijke overgelaten, die zijne

standplaats van de Hohaminedaansche handelsplaats Toeal
naar (ie lieidenscbe kampoug Langgoer heeft overgebracht,
omdat daar de vooruitzichten beter waren. Reeds waren te
Langgoer 28 personen gedoopt, terwijl 300 anderen hun
verlangen tot bekeering nadien te kennen gegeven. De
bevolking -af var. hare goede gezindheid blijk door in
de groote omliggende kampongs de afgodsbeelden te verwijdereu en het Kruis te planten. Ook verklaarde zij zich
bereid voor den geestelijke eene woning te bouwen , die
tevens voorloopig voor schooi en kerk zou moeten dienen.
Voor het aanvangen van de door de Indische Regeering
in 1889 (zie vorig verslag blz.'131) toegestane missie onder
de Dajaks in de vVesterafdeeling van Borneo is in den loop
van dit j::ar door den Aartsbisschop een geestelijke aangewezen , die bij gouvernementsbesluit dd. \' Juli 1890
o 0 . 1 is erkend als missionaris ter standplaats Smitou.
Uitgaande van het in 'f vorig verslag (blz. 129j verkonditfd beu-insel, dat de Regeering, wil zij aller godsdienstvrijheid eerbiedigen, zich niet geroepen kan achten c>m de
vestiging van zendelingen van verschillende kerkgenootschappen naast elkander in dezelfde landstreek in het
algemeen legen te g a a n , meende de Gouverneur-Oeneraal
(besluit dd. 18 .Maart 1890 n s . 6) geen bezwa-r te moeten
maken tegen de inwilliging van het verzoek van den Aartsbisschop om epne Roomsch-katholieke missie te doen beproeven onder de heidensche bevolking van Oost-Ceram ,
waar. volgens bij den Kerkvoogd ontvangen berichten,
eenige Alfoersche hoofden niet ongenegen waren het heidensch geloof te verlaten en liever tot het Christendom
dan tot den Islam zouden wenschen over te gaan.
g 2. Afohammedaantcke
godsdienst.
Hetgeen in de ontvangen bestuursberichten over 1889
voorkomt ten aanzien van het godsiienstig leven der
Mohammedanen in de verschillende streken van Nederlandscli-IudiS neeft reeds zijne plaats gevonden in de
gewestelijke algemeene mededeelingen, opgenomen in hoofdstuk C van dit verslag. Omtrent uitspattingen der mystieke
genootschappen werden geen klachten vernomen. Volgens
onlangs ontvangen mededeelingen van dr. C. BxouCK
HUIIGHONJE (de reeds op blz. 107 genoemde geleerde die
zich, ingevolge eene regeeringsopdracht, in Nederland*chIndifi met studiën op Moslimsen gebied onledig houd;),
moet in Bantam , o. a. ten gevolge van de vermanende
geschriften van een te Batavia « v e s t i g d e n Arabier van
gro'it wetgeleerd gezag onder de Nederlandsch-Indiscbe
Mohammedanen, het aantal aanhangers der mystieke genootschappen reeds verminderd zijn. ; ) Van de voorlichting
') Omtrent de verwikkeling tusschen de Koomsch-katholieke
missie op Flores en het gewestelijk en plaatselijk bestuur van Timor
en Larantoeka is ook thans nog niets naders te melden dan hetgeen
gezegd is op blz. 22 hiervóór.
-) Onlangs meldde onze consul-generaal te Singapore dat in de
tweede helft van 1889 ook daar ter plaatse het aantal aanhangers
van de naqsabaudyah-devotie , waartoe vele aldaar verblufhoudende
Javanen behooren , beduidend was afgenomen, vermoedelijk uit vrees
voor repressieve maatregelen vanwege het bestuur dier kolonie.
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[5. 2.]
K o . o n i a a l v e r s l a g van 1800.

van d e z e n a d v i s e u r hoopt de R e g e e r i n g partij t e t r e k k e n
voor de b e a n t w o o r d i n g der aan d e o r d e g e s t o l d e v r a a g of
niet de R e g e e r i n g r e g e l e n zou b e h o o r e n te stellen n o p e n s
h e t in a r t 124 van h e t B e g e e r i n g t r e g l e m e n t
bedoelde
t o e z i c h t , m e t a n d e r e w o o r d e n of niet ook bewijzen v a n
b e k w a a m h e i d en zedelijkheid z o u d e n k u n n e n en behooren
t e w o r d e n g e v o r d e r d van hen die zich a a n d e u i t o e f e n i n g
v a n e e n i g M o h a m m e d a a n s c h geestelijk a m b t of w a a r lighei 1
of aan h e t g e v e n v a n Moharninedaanscli g o d e d ï e n i t Olldfl'
wijs w e n s c h e n t e wijden.
A a n g a a n d e d e n o m v a n g van l u i d s t b e loeld onderwijs zijn
van de g e w e s t e l i j k e b e s t u u r d e r s over 1889 w e d e r de g e b r u i k e lijke o p g a v e n o n t v a n g e n , die e c h t e r w e i n i g w a a r d e bezitten
voor o n d e r l i n g e v e r g e l i j k i n g , o m d a t zij n i e t uit alle g e w e s t e n
of g e d e e l t e n v a n g e w e s t e n van g e l i j k s o o r t i g e n a a r d zijn. Iram e r s schijnen ilan e e n s alle U o h a m m e d a a n s c h e s c h o l e n te zijn
o p g e g e v e n , d u s ook de zeer talrijke l a n g g a r ' s of dessaschooltjes
(ter f>umatra's W e s t k u s t s o e r a u ' s g e h e e t e n ) , w a a r de j e u g d
alleen in h e t w e r k t u i g e l i j k lezen van den K o r a n w o r d t g e oefend , d a n w e d e r e n k e l te zijn v e r m e l d de eigenlijke pesant r e n ' s of s c h o l e n t e r o p l e i d i n g voor d e n p r i e s t e r s t a n d , w a a r
h e t o n d e r r i c h t m e e r u i t g e b r e i d is en de leerlingen m e e s t a l
volwassenen zijn. Men l a a t i u t u s s c b e n de o p g a v e n hier volgen
zooals zij o n t v a n g e n zijn. (Op bel v e r k r i j g e n van b e t e r e
g e g e v e n s is m e n in Indië bedacht.)

GEWESTEN.

I Aantal MohamI medaansche
godsdienstscholen.

JAVA EN MADURA.
Bantam
o)
890
Batavia
1 332
Krawang
232
Preanger Regentschappen
1 230
Cheribon
1 UI
Tngal
•
I 032
P.kalongan
531
Samarang
1 097
Japara
158
Remhang
003
Soerabnija
1 039
Pasoeroean
2 204
819
Probolinggo
Bezooki
4 206
1 201
Baujoemas
Transporteeren.

GEWESTEN.

18411

[ X e d e r l . (Oo=r-) I n d i e . ]

Aantal Mnlmni
medaansche
god»dienstscholen.

GEWESTEN.

Per transport

. .

Aantal
leerlingen.

18411
333
143
b)
.,
279
426
882
2 547

2Ü1H14
6 238
1 364

23 081

304 283

B U I T E N B E Z I T T I N G E N e).
Suraatra s > Padangsche Benedenlanden
541
W»stkust f Tapanoli
320
Palembang
234
d)
Billiton
58
Zuider- en Oosterafdeelingvan Borneo.
386
Amboina
261

10 616
1 920
4 109
251
9 590
1 989

Totalen.

.

Totalen

. .

. . .

3
6
13
50

1 800

158
359
087
263

28 475

a) Hieronder 151 pesantrens (scholen ter opleiding voor den priesterstand).
,.
b) In Djokjokarta bestaan geen eigenlijke Mohammedaansche godsdienstscholen.

Aantal
leerlingen.

c) Uit de residenticn Padangsche Bovenlanden, Riouw en onderhoorigheden, Menado, Ternate en Bali en Lombok werden geen opgaven
ontvangen. In de overige hier niet genoemde gewesten der buitenbe—
zittingen werden, loidens de bestuursmededechngen over 1889. geen
of geen eigenlijke godsdienstscholen aangetroffen.

11 117
12 765
1 794
23 772
12 873
12 829
7 562
18 771
2 480
13 176
15 742
26 676
13 031
32 283
18 943

d) Alleen ter hoofdplaats Palembang.
meer uitgebreid godsdienstonderwijs.

Daaronder 73 scholen voor

In de b u i t e n b e z i t t i n g e n werd in 1889 over ' t g e h e e l
weder een d r u k k e r g e b r u i k van de be W a a r t n a a r M e k k a
g e m a a k t d a n in de twee voorafgegane j a r e n ' ) , doch op
J a v a 171 M a d u r a w a s in de m e e s t e g e w e s t e n h e t a a n t a l
v e r t r e k k e n d e n veel g e r i n g e r d a n in 1888 , ofschoon niet
zoo g e r i n g a l s in 1887. Voor vergelijkingen w o r d t r a a r
o n d e r s t a a n d d r i e j a r i g overzicht verwezen , d a t teveue opg a v e n b e v a t n o p e n * bet a a n t a l in M; e r l a u d ? c ! i - I n . ! i ë t e ruggekcerde b e d e v a a r t g a n g e n , waarbij op te merkeu valt
d a t niet a l l e N e d e r l a n d s e n - I n d i s c h e p e l g r i m ! bij h e t verlaten v a n M e k k a a a n s t o n d s n a a r h u n l a n d t e r u ^ k e e r e n .
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Te Djeddah (Arabié) zich als NederUit Nederlandsch-Indië vertrok- landsch-Indische onderdanen bij In Nederlaudsch-Indie teruggeken (volgens opgaven van de
het Nederlaudsche consulaat
keerd (volgeus opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur). aangemeld hebbende en als zoo- hoofden van gewestelijk bestuur).
danig erkende bedevaartgangers.
1887

1--SS.

r>9
172
0
73
03
32
53
45
23
24
312
63

165

135

162

100

10

31

3

17

II

3

15

23

276

85

07

277

84

39

220

100

1889.

1887.

1888.

1S-9.

188J.

98

161

132

71

89

98

03

149

142

77

104

106

1SSS.

1SS9

JAVA EN MADURA.
Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheriban
Tagal
Pckalongan
Samarang
Japara
Ktinbnng
Soembaija
Pasoeroean
Transporteeren.

925

158

85

56

149

84

37

127

00

50

25

32

40

"

31

52

32

45

40

49

30

37

49

31

37

218

133

48

22'.'

106

70

177

87

06

0

20

60

7

25

63

14

06

56

23

63

42

23

48

49

587

241

242

632

188

150

370

157

66

75

79

72

52

59

80

02

1875

1078

780

1885

929

034

1382

825

*
') Uit Atjeh en uit inlandschc staten in andere gewesten vertrekken er velen zonder zich van eene pas te voor/den. Het aantal
van de zoodanigen is slechts bekend voor zoovee! zu zich by het
Ncderlandsche consulaat te Djeddah (Arabié) aanmelden.
Met ingang van 1 Mei 1889 is door den consul, na bekomen iunchtiging, een politiereglement ingevoerd, waarbij straf wordt bedreigd
tegen den houder van een in Nederlandsch-Indië afgegeven paspoort
naar Mekka, die verzuimt dit document, binnen -J4 uur na aankomst

te Djeddah, in bewaring te geven aan het consulaat, of die in gebreke blijft, bjj terugkeer uit Mekka, den verblyfpas hem door het
consulaat uitgereikt, weder te verwisselen voor het oorspronkelijk
door hem in bewaring gegeven paspoort. Hoewel bedoeld politiereglement op zeer zachte wjjze is toegepast, werden gedurende de
laatste acht maanden van 1889 toch 69 overtredingen geconstateerd
en gestraft.

Bijlage 0.
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2.j
Koloniaal verslag van 1890,

I a Djeddah [Arabi* ilohaUNadar*
Uit Nedciiaudjch-Jndie vertrok* landaoh 1 IH1I.SC li<- onderdanen bij In .VcdcrUiiidseh-Indie teruggeken (volgens o p m v e n Van du
hat ITederUndaobe ooniulaat
keerd (volgsm opgaven van da
hooMtn vu 11 gewestelijk baatuur). aangemeld Dabbende ea nis ioo- liiiofili-ii van freweeteltyk baatuur).
danig erkende hadevaal tgangers.

OEWKSTKN.

Per transport.

Totalen .

[Noderl. (Oo3t-) IndiC]

.

.

.

.

1887.

1888.

1880.

1887.

IfM,

188».

1887.

1888.

188».

925

1875

1078

780

1885

NI

M

1382

825

9

47

19

10

54

15

9

42

18

9

57

19

8

53

17

4

41

25
40

19

26

41

18

21

41

28

43

137

284

175

82

282

88

71

233

78

Cl

173

22

24

IM

23

28

104

23

31

73

20

11

59

15

5

32

3

1

30

21

14

30

17

30

22

11

40

44

21

31

36

M

53

37

39

4G

107

57

20

130

54

15

120

53

67

217

103

60

209

102

58

143

97

1353

2933

1576

1058

2885

1330

935

2199

1212

BUIXENBEZITT1NGEN.
Sumatra's Westkust
Benkoeleu
Lampongsche Districten
Palembang
Oostkust van Surnatra
Atjeh
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
. . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van liorneo
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Menado
Amboina
Ternate
ïimor
Bali en Lombok
Totalen voor de Buitenbezittingen .
Totalen voor Java en Madura . .
Totalen voor geheel Nederlandsch-Indië

319

435

621

369

391

526

200

310

299

29

23

50

28

28

56

21

10

45

171

26

59

106

29

59

172

51

51

157

252

284

15G

248

269

152

235

219

242

210

331

54

81

212

108

193

284

28

3

31

07

49

90

•]

a)

ö)

9

31

8

„

11

1

9

21

11

16

6

22

13

5

33

27

4

27

2

6

|

6

VI

2

99

187

122

91

104

106

134

130

112

115

173

182

109

185

163

141

309

198

77

108

50

75

90

91

53

70

29

18

10

11

13

20

7

b) 20

19

16

21
29

21
16

25

24

22

6

13

6

12

5

'
'"

11

4

5

8

11

"

n

4

11

11

5

7

7

3

4

|

6

11

i»

1318

1498

1830

1182

1341

1658

11G7

1370

4301

1353

2933

1576

1058

2885

1330

935

2199

1212

2671

4431

3406

2240

4220

2988

2102

3469

2513

182

153

157

4

8

1

2426

4387

d) 3146

Bovendien meldden zich bij het consulaat te Djeddah nog aan zonder passen r).
en met passen die elders (buiten Nederlandsch-Iudié! waren afgegeven .
Totaal

. . . .

<i) Geen van de bedevaartgangers uit Atjeh meldde zich. na teiugkomst uit Mekka, weder bij het bestuur aan.
b) De in 1889 uil Menado vertrokken en aldaar teruggekeerde bedevaaltgangan behoorden allen tehuis in de afdceliug Gorontalo.
c) Sommige Nederlandsch-Indische onderdanen ondernemen de bedevaart eerst na vooraf korteren of trageren tijd inde Straits-Settlements te hebben
vertoefd.
<7) Hiervan lieten 3000 bedevaartgangers, die zich als Nederlandsch-Indischc onderdanen konden legitimeeren. zich bij êtmttmit te Djeddah in
de registers van het consulaat inschrijven (daaronder 51 die. als geen eigenlijke pas kunnende vertoonen. alsnog van ecne nas door den consul
werden voorzien). Na afloop van de bedevaart werden nog 100 nieuwe paaaan verleend aan naar Xederland-eli-Indie terugkeerendc bedevaartgangers. terwijl 34 anderen, die verzuimd hadden bij aankomst zich aan te melden, eerst bij vertrek hunne pas lieten inschrijven.

Onder de zich in 1889 bij onzen consul Ie Djeddah
aangemeld hebbende pelgrims waren er 1G33 'en daaronder
149 met retourbiljet ten | , die de reis rechtstreeks uit Neder
landsch-Indische havens hadden gemaakt met ttoomscbepen onder Nederlandsche vlag (die van de maatschappijen
«Nederland" en » Roiterdatnsche Lloyd"), en volgeus de
opgaven van het consulaat waren er 1117 op deze wijze naar
Nederlandsch-Indie teruggekeerd. De overigen kwamen of
gingen via Singapore eu Pinang.
Van de in 1884, in samenwerking met den hoofJsjech
der Javanen in Arabië , geopende gelegenheid voor de te
Djeddah aankomende Nederlandsch-Indische hedevaartgangen om, alvorens naar .Mekka door te reizen, bij eene
Buropeescbe firma te Djeddah, door vooruitbetaling, pas*
sa»e ' te nemen voor de terugreis na afloop van de bedeHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

vaart| U I T ! in 188!) geen gebruik meer gemaakt, ten
gevolge van een door de Turkse!.e overheid aan de sjechs
der pelgrims uitgevaardigd verbod om voorde voortzetting
van deze regeling hunne onmisbare medewerking te verleenen. In verband hiermede en met het oog op het groote
belang aan een geregelden terugvoer onzer onderdanen
verbonden , niet alleen voor hen zelven , maar ook uit een
politiek oogpunt, is thans hij de Indische üegeering de
vraag aanhangig of er niet toe behoort te worden overgegHaii de Alekkagangers te verplichten ól tot storting
in Indiö van het voor hunne terugreis uit Arabië benoodigd
' bedrog, óf tot het nemen van ee:: retourbiljet. Wel wordt
u aan het voorschrift (art. 2 der
steeds de band gehouden
ordonnantie in Indisch Staatsblad 18;")9 n°. 42) dat geen
j Nederlandsch-Iudisch onderdaan ter bedevaart mag gaan
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zonder in het bezit te zijn van da Doodige middelen o. a.
voor do terugreis, muur — daargelaten of de doordeaanvragers van pusse.i voor Mekka aan de inlaudscho hoofden vertoonde gelden wel altijd in werkelijkheid hun eigen-

hoegenaamd geen gebruik bleek te worden g e m a a k t , is
in september 1889 ingetrokken. Wijders is het der Tndi
•ebe Begeering wensclielijk voorgekomen o m m e d e t e d o o n
vervallen eene vroeger aan inlandsche hoofden verleende
dom zijn — beataat geen de minste waarborg dat de Mek- (doch schaars benuttigde) vergunning o m , voor hunne
kaganger de rereiaebte gelden nog zal bezitten hij het bemoeiing n n t de passage van bedevaartgangers, van de
eindigen van zijn verblijf in den Hedjaz, dusop het oogen- J betrokken stooinvnartraaatïcbappijen eene geldelijke belooning aan te nemen.
blik dat hij de terugreis zul willen aan vaarden.
In 1881) hezaten dan ook weder een gruot aantal terugIV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID; I;ITKEERINGSkeerenden de miJdelen niet om hunne terugreis te bekosEN SPAARFONDSEN.
tigen en waren dus verplicht op sohuld terug te gaan ,
namelijk door zoogenaamde werkcontracten te sluiten , dat
Omtrent de in Nederlandsch-Indië bestaande weeshuizen
zijn contracten waurbij eenige bedevaartgangers zieh solidair en andere gestichten van liefdadigheid zijn verschillende
verbinden binnen veertien dagen na aankomst te Singapore i bijzonderheden , ontleend aan de over 1889 ingekomen verhet voor den overtocht verschuldigde bedrag (gewoonlijk \ slagen , bijeengebracht in de bijlage Y hierachter. Voor
75 a 100 pet. hooger dan bij gereede betaling te Djeddah) j 't eerst zijn in de lijst ook opgenomen de vanwege de
te zullen betalen, of anders op de aan eene Arabische Roomseb-katholiekö geestelijkheid op Flores en Tiraor
firma vun Singapore toebehoorende plantages te zullen 1 onderhouden wordende vier opvoedingsgestichten voor de
arbeiden tegen een loon van 4 dollar 's maands, waarvan ] inland.-che jeug I aldaar, waarvan sprake is op blz. 115
de helft wordt ingehouden tot aan de geheele aflossing • hiervóór. Het aantal verpleegden iu al de thans vermelde
van hunne schuld.
I inrichtingen gezamenlijk bedroeg op het einde van 1889
Voor zooveel aan het consulaat te Djeddah bekend werd , (enkele cijfers loopeu over ecu vroeger tijdstip of geven een
verlieten Arabië in 1889 2724 Nederlandsch-Indischeonder- | gemiddeld getal aan) ruim 1600, daaronder 408 verpleegdanen. Van deze , allen van afgeteekeude passen voorziene , I den in de als centrale gestichten aan te merken weeshuizen
bedevaartgangers waren er 2412 nog iu hetzelfde jaar aan- te Samaraug (het Protestantsclie en het Roomsch-kathogekomen, 184 in 1888, 55 in 1887, 28 in 1886 en 45 lieke). Laatstbedoelde verpleegden komen bijna allen voor
in de jaren 1875 t/m 1885. Van de 3006 voor de bedevaart rekening van het Gouvernement, dat in 1889 f 7 8 749
van 1889 aangekomen Nederlandauh-ludiache onderdanen voor hen betaalde , tegen f' 78 650 in 1888. Bovendien ontdie hunne passen ree Is inleverden bij eerste aankomst te vingen nog 3 andere gestichten (het Parapattan»weezen •
Djeddah (zie noot d onder het overzicot op de voorgaande gesticht te Batavia, het oudemannenhuis te Pamarang en
bladzijde), lieten er 584 (of 19.4 pet.) ') ï.a afloop van de de jongens-weezeniurichting te Soerabaija) eene tegenioetbedevaart hunne passen ouafgehaald; vermoedelijk was koniing uit 's luuds kas tot een gezamenlijk bedrag van
een groot deel van deze laatsten in Arabië overleden. f 1 1 4 3 9 , tegen f 10 938 iu 1888.
Toch was , ondanks de in den He ijaz geheerscht hebbende
Van de in Nederlandscu-lndië bestaande 4 h u l p - o f vooraanhoudende droogte, de gezondheidstoestand der bede- schotbauken te Batavia, Samarung, Soerabaija en Padang
vaartgangers gedurende bet geheele seizoen over het zond wederom alleen de te Soerabaija gevestigde inrichting
algemeen zeer bevredigend geweest.
een jaarverslag in , waaruit blijkt dat door haar in 1889
In den aanvang van 1890 meende de sanitaire inspecteur aan 687 personen (93 meer dan in 1888) gelden ter leen
te Djeddah te moeten wijzen op de groote gevaren die de werden verstrekt tot bedragen , afwisselende van f 50 tot
deelnemen aan de bedevaart van 1890 bedreigden wegens f 1000, terwijl 304 aanvragen werden afgewezen. In het
het heersenen van cholera in Mesopotamië en van hongers- geheel werJ uitgeleend een totaal bedrag van f 195 7 1 7 ,
nood in de binnenlanden van den Hedjaz. Deze berichten makende met het saldo, groot f 104 3 7 8 , dat door debiwerden vanwege de Indische Begeering ter kennis gebracht teuren op bet einde van 1888 nog verschuldigd w a s ,
van de gewestelijke bestuurders op en buiten Java (Februari f 300 095. Daarvan vloeide door maandelijksclie aflossingen
j l . ) , met uitnoodiging daarop de aan lacht van de bevolking gedurende 1889 terug een bedrag van f 1 5 1 1 2 1 , zoodat
te doen vestigen.
bij het einde des jaars nog was in te vorderen eene som
Ten einde in de hand t e werken dut de pelgrims zich van f 148 974. De maaudelijksche terugbetalingen liepen
voor de reis naar Djeddah van stoomschepen onder Neder* uitjen van f 5 tot f 100 per persoon en kwamen , op zeer
landsche vlag zouden bedienen , was in 1882 voor hen die enkele uitzonderingen n a , geregeld binnen.
buiten Batavia woonachtig waren de gelegenheid opengeNopens de bedeeling do>r kerkelijke armbesturen zijn
steld om de passagegelden te itorten bij de naast bij hunne alleen van sommige Protostantsche gemeenten eenige opwoonplaats, gevestigde landskas. Deze regeling , waarvan gaven ontvangen , welke zich tot het volgende bepalen.
Uitgekeerd

DIACONIEËN.
Diakenen d<*r Kvan^elitrhe g c meente te Batawa.

DiseoniafoncU der ProtMtanUelM
gemeente te Pekalongan.
Mem te Sawarang.
Idem te Bindjarmasir.

Idtrn te Makasser.
Idem t l Amboina.
Idem te Neira

band» .

VERDERE
in 1888.

in 1889.

f
1601
taan 54
personen)

f

5 Ui
aan 54
personen'

I
38 7
f
441
(aan 5 pers.) (aan 8 pers.)
1' 1 N I
I' 3 859

f

«14

f

531

f
t 917
f
1 6*,4
(aan 40 pers.) (aan 18j tn.]
f
ó 760
1' 5 880
(aan 78 pers.) (aan 80 pers.)
f 4 203
1 1 IK
(aan 4 4 pers.) (aan 46 pers.)

BIJZONDERHEDEN.

De ontvangsten over 1889 bedroepen f 18 430 (waaronder een aan het fond»
vermaakt legaat van f 4 894) en de uitgaven t 17 0 8 4 . waarvan f 5 558 aan
bedeeling. f 7 \'>X wegens kosten van het diieoiiie-arinenhuis op Molenvlieten
1 4 934 uit anderen hoofde (grootenleels , naar het schijnt, wegens kosten van
herstelling van gebouwen). zoodat de rekening ee *. voordeeïig saldo aanwees
van f 546. Iu 1888 werd f 374 overgehouden.
Aan collecten en giften werd in 1889 ontvangen f 540. tegen f 424 in 1888. Op
uit 1889 bezat het fonds nog f 439.
Het aantal bedeelden is weder niet opgegeven. Aan kerkcollecten als anderszins
werd gedurende 1889 f 3 918 ontvangen, tegen f 3 814 in 1888. Uit. 1889 had
men nog in kas f 411.
Cijfers betreffende het aantal bedeelden zijn o ik over 1889 niet vermeld. Het
fonds ontviug (uitsluitend aan collecten en giffen) in 1888 f 7 5 3 . doch in
1889 slechts i 445. Het kaswddo . op uit 1888 groot f 1 553 . was bij het einde
van 1889 verminderd tot f 1 447.
Tegen f 4 944 in 1888. beliepen in 1889 de ontvangsten f 4 516. Het kapitaal
van het fonds klom van f 36 314 tot f 36 913.
Nopens den stand der rekeuing van het fonds zijn weder geen opgaven verstrekt.
Als voren.

Betreffende de van regeeringswege op de vier voornaamste j hoofdplaatsen van Nederlaudseh-Indië ingestelde commissiën
.) in 1888 werden bn het consulaat te Djeddah in bewaring ge- i t ü t ""dersleuning van behoeftige Christenen die niet in de
geven 4178 passen, waarvan ar bij het einde van dat jaar nog 647 termen vullen om door de kerkelijke armbesturen te wordeu bedeeld, vindt men in het volgende overzicht eenige
(of 15.6 pet.) onafgehaald waren gebleven.
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liuiten/.org en te Padang bestaande hulpfondsen van den
II. Vincentius ft Paulo zijn geen mededeelinfren ontvangen.

opgaven.

De Vineciitiiis-vereeniging 1e Buitenzorg kreeg in 1888
rechtspersoonlijkheid (zie Indisch Staatsblad 1888 n°. 131).
Volgens hare statnlen (Javasche Courant dd. 10 Augustus
1888) heelt zij ten doel on Ier hare leden den geest van
1 1 1 175,00 f 45 010,(57 •'. liefdadigheid door de beoefening van Christelijke plichten
152
129
10088,891
7 994,37
en goede werken te onderhouden , en moeten hare i n 71
38 691,95
8 754,71
komsten dienen tot ondersteuning van behoeftige personen
3 884,35
41
22 817,45
van elke Christelijke geloofsbelijdens, voor de opvoeding
en verzorging van Roomsch-katholieke weezen of verlaten
393
1 35 108,43 f126 558,97
Totaal . . .
kinderen of wel tot andere weldadige doeleinden.
Nopens een in 1889 te Banjoemas opgericht fonds tot
441
34 375,73
Over 1888 waren de totalen
130 915,60
ondersteuning van behoeftige Europeanen zijn voorshands
geen nadere bijzonderheden vernomen.
Het bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 37 als rechtspersoon
Omtrent den stand van het zoogenaamde »Watersnoodfonds", in 1864 door de Indische Regeering onder beheer erkende >Batavia's sehoolkleerenfonds" verstrekte gedurende
gesteld van eene permanente commissie te Batavia, en bet eerste boekjaar (loopende van 1 Juli 1>88 tot einde
wanrover 't laatst werd gehandeld in 't verslag van 1884 Juni 1889) aan 43 schoolgaande jongens en 25 meisjes kleeding(blz. 104), zijn sedert hier te lande geen opgaven ont- stukkei] , terwijl 41 jongens en 49 meisjes van schoeisel
vangen. In Juli jl. is uit gemeld fonds een bedrag van wenden voorzien. De ontvangsten wegens donatiën en conf 3000 ter beschikking gesteld van den resident van Ter- tributiën bedroegen f 1939 , waartegenover slechts f 549
nate tot leniging van de r a m p . welke in Juni te voren behoefde te worden uitgegeven. Reeds sedert korteren of
de bevolking van het eiland Makian (tusschen Batjan en langeren tijd zijn ook op andere plaatsen dergelijke verTernate gelegen) getroffen had ten gevolge van eene vul- eeuigingen opgericht) wier doel het is . door de verstrekking
van lyfsbsnoodigdheden, het schoolgaan van behoeftige
kanische uitbarsting aldaar.
Van de particuliere vereenigingen voor armenverzorging k n leren te bevorderen. In 1889 is ook te Probolinggo een
dergelijk sehoolkleerenfonds opgericht , waarvoor echtor
kwamen over 1889 de volgende berichten in.
De Vereeniging tot uitoefening van Christelijke lief- nog geen rechtspersoonlijkheid was aangevraagd. Ten bate
dadigheid te Batavia zag haar aantal contribuanten g e - van dit fonds werd ontvangen f 375 , terwijl de uitgaven
durende het op 30 September 1889 geëindigde boekjaar f 187 bedroegen. Omtrent de schoolkleerenfondsen elders
dalen van 138 tot 123. De gezamenlijke inkomsten (waar- (waarvan er sommige door de vrijmetselaarsloge ter plaatse
onder f 702 aan buitengewone giften) beliepen f 3350, en zijn opgericht) zijn geon geldelijke opgaven over 1889
de uitgaven f 2485, welke sommen in 1888 bedroegen ontvangen.
Het te Batavia gevestigde »Studiefonds voor onbemiddelde
f 2911 en f 2358. De verleende hulp bestond weder hoofdzakelijk in de uitreiking van levensmiddelen ; daarnevens leerlingen van goeden aanleg'' ondersteunde bij het einde
werden evenwel ook gel lelijke bedeelingen verstrekt ten van bet 13de boekjaar (30 September 1889) 12jongelieden ,
bedrage van f 2,50 a f 5 's maands. Doorloopend werden waarvan 11 waren ingeschreven bij de afdeehng A en 1
in 1888/18>9 bedeeld 6 gez ; nnen , 22 vrouwen en 3 mannen bij de afdeeling B van het. gymnasium Willem 111 aldaar.
en gedurende een zeker aantal maanden 41 personen, De uitgaven bedroegen f 1652, terwijl ontvangen werd
terwijl nog 1 gezin , 17 mannen en 14 vrouwen eene uit- f 1527; het kapitaal van het fonds ging in 1888/89 terug
keering in eens, hetzij in levensbehoeften , hetzij in geld van f 5624 tot f 5519. Door het «Studiefonds MiddenJava" te Samarang werden in 1889 5 leerlingen voor
ontvingen.
Door de in 1886 opgerichte Vereeniging tot weezenver- korteren of laugeren tijd in de kosten hunner studiën tepleging te P a d a n g , uitgaande, van de vrijmetselaarsloge gemoet gekomen , waartoe werd uitgegeven f 1583. Aan
aldaar '), werden gedurende 1889 4 kinderen ter verpleging inkomsten viel echter een bedrag van f 1941 te boeken,
afgestaan aan verschillende huisgezinnen , die daarvoor eene lilt. 1889 bezat het fonds een kapitaal van f 2586.
Met betrekking tot de in Nederlandsch-Indië bestaande
billijke vergoeding ontvingen. Door beperkte geldmiddelen
zag de vereeniging zich voorloopig nog niet in staat meer uitkeer!ugs- en spaarfondsen is het volgende te vermelden.
Het uitkeeringsfnnds der vrijmetselaarsloge te Samarang
tot ondersteuning van weezen te verrichten. In den stand
harer fondsen zal evenwel verandering komen, wanneer de tel Ie in 1889 227 leden (15 meer dan in 1888) en deed
vereeniging te harer beschikking krijgt de baten eener in 5 u i t k e r i n g e n . Het kapitaal nam toe met f 14 869 en
bedroeg bij het einde des jaars f 151 493. Nopens het in
1889 te haren behoeve toegestane geldloterij.
Te Soerabaija werd in het laatst van 1888 opgericht eene 1889 als rechtspersoon erkende uitkeeringsfonds van vrij»St. Anna-Vereeniging", welker bij Indisch Staatsblad 1888 metselaars te Djokjokarta (zie blz. 52 hiervóór) zijn nog
n°. 184 goedgekeurde statuten opgenomen zijn in de geen opgaven ontvangen. De te Batavia gevestigde onderJavasche Courant van 7 December 1888 : ). Deze vrouwen- wijzersvereeniging «Onderling Hulpbetoon", tellende 196
vereeniging , die door den pastoor van Soerabaija als mode- 'eden, had in 1889 2 uitkeeringen te doen, elke van
rator wordt ter zijde gestaan , heeft ten doel het verstrekken f 2000 ten behoeve van de weduwen van twee overleden
van kleeren aan kinderen vun onvermogende Europeanen leden. Verder werden pensioenen uitgekeerd aan 43 weduwen
en met dezen gelijkgestelden, alsmede het ondersteunen en 3 weezen. Het kapitaal vermeerderde van f 108 879 tot
van hulpbehoevende gezinnen en het bijstaan van nood- f 119 217. Omtrent liet mede 'e Batavia gevestigde uitlijdende zieken. Gedurende 1889 bedroegeu de ontvangsten keerings-, t-vens weduwen-en weezenfonds voor Europeesche
f 3126 en werd «aan onderstanden in g e l d , levensmiddelen, burgerlijke lands dienaren in Nederlandseh-lndië >Help u zelf"
wordt bericht dat het aantal contribuanten in 1889 daalde
kleeren enz. uitgegeven f 2828.
Aangaande de op de drie hoofdplaatsen van Java , te van 362 tot 355. Over gemeld jaar werd ontvangen f 23344
en uitgegeven f 7024, onder welke laatste som f 4000
aan uitkeeringen en f 665 aan weduwenpensioenen. Met
') Vrymetselaarsloges bestaan in Indië, behalve op de drie
hoofdplaatsen van Java en te Padang, nog op 7 andere plaatsen , inbegrip van de achterstallige contributiën en met bijbenamelijk te Salatiga, Kembang. Probolinggo, Djokjokarta, Soera- rekening van de tot uit. i889 verschenen rente, bestonden
de bezittingen van het fonds uit f 84 9 1 7 , waaronder
karta, Deli en Kotta-Radja, terwijl in 1889 (Indisch Staatsblad
n». 166) eene maconnieke sociëteit te Huitenzorg i'echtspersoonljjkf 19933 uitsluitend gereserveerd voor het weduwen- en
heid heeft gekregen.
weezenfonds.
2
Van de in Nederlandsch-IndiP bestaande begrafenisfond) By een Indisch besluit van 10 April jl. is de directeur van
onderwijs, eeredienst en nijverheid gemachtigd om aan instellingen sen zijn alleen opgaven ontvangen nopens het begrafenisvan liefdadigheid in Nederlandseh-Indië, aan welke reehtspersoon- fonds «Onderling Hulpbetoon" te S a m a r a n g , bij hetwelk
lykheid verleend i s , te vergunnen k a n jaarverslagen, tegen be- op uit. ll<89 32ó leden waren ingeschreven. Aan bijdragen
taling van het benoodigd papier, doch overigens kosteloos, ter landsdrukkery te doen drukken, en om, voor zoover zy zulks verlangen, der leden en aan verdere inkomsten werd in 18N9 geïnd
f 4330 , terwijl de uitgaven (waaronder f 2150 aan uitdie verslagen éénmaal kosteloos in de Javasche Courant te doen
opnemen.
keeringen) beliepen f 2851 , zoodat de bezittingen vau het
CoiIMIBKIK TK :
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fonds , op uit. 18^8 (volgens verljeter.lt; opgaven) bedragen
hebbende f 8849, tri f 10328 klommen.
Blijkens het vorig verslag (bil. •>) werd in 1H8H in liet
binnenland van Java eene spaarbank uitsluitend voor inlanders opgericht, namelijk te Modjowarno (Soenbaija)
door den zendelingleeraar aldaar, (iedurende het eerste jaai
werd eene som van f 4859 ingebracht, door51 inlanders,
allen landbouwers, en werd teruggenomen f 21 Hl, welke
cijfers alleszins bevredigend worden genoemd, liij de vijf
groote spaarbanken in Nedcrlandsch-lndië nam ook in 1880
het aantal inleggers , evenals bet voor ben beheerde bedrag ,
weder toe. Hij het ein Ie des jaars was bet totaal inleggen j
bij deze vijf spaarbanken geklommen tot 12 080', die stonden i
ingeschreven voor een gezamenlijk tegoed van f8082041, |
tegen 11 755 inleggers met eeu gezamenlijk tegoed van i
f 8 278 294 op uit. December 18.S8, alzoo gemiddeld per '
hoofd op laatstgemelden datum f 704 ') en op uit. 1889 j
f 718. De toeneming van liet gemiddeld bedrag per hoofd
zou grooter zijn geweest indien niet bet bestuur der spaar- J
bank te Batavia, ten einde meer aan het doel eener spaarbank te beantwoorden, nauwere grenzen aan den inbreng I
BATAVIA.

Kapitaal (met bijgeschreven rente) of
1 Januari 1889
Gedurende

1889 ingebracht

1' 1 35t) 057,78*

f

1 059 983.99

Te zamen

.

.

Gedurende 1889 teruggenomen

.

.

.

m tuM'

Blijft ingelegd.

.

.

f ) M77IMT>

Bijgeschreven wegens dividend en rente
voor de inleggers over 1889. . . .
Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 31
December 1889
Aantal inleggers op 31 December 1889
Reservefonds op 31 December 1889.
„

„

„

.,

1888.

1'

1 280 289.075

121 000,00

.

125 000.U0

teruggenomen dan ingelegd. Nopens de spaarbank te Soerabaija (met 3313 inleggers) blijkt niet hoe deze in grootere
en kleinen inleggers verdeeld waren. Onderde 8773 inleg.^ers op de vier andere plaatsen (te Batavia, Samarang,
Padang en Uakasser) vond men er 203 met een inleg van
f 2000 en hooger, 2128 voor sommen van f 1000 tot f 2000,
il7G voor sommen tusschen f 500 en f 1000, 2231 voor
sommen van f 100 tot f 500 en 3035 voor minder dan
f 100. Terwijl voor verdere opgaven , o.a. ook wat de wijze
van belegging der spaarbank-kapitalen betreft, verwezen
wordt naar liet lot hoofdstuk Bi van dit verslag behoorende
' Overzicht van de geldmarkt van Java in 1889 ", laat men
hieronder de gebruikelijke cijfers volgen betreflende de
gedurende het afgeloopen jaar bij elke spaarbank ingebrachte
en teruggenomen gelden.

3SMH7,M*

SOERABAIJA.

f

f 4 437 521 51* f
1 213 330 27

f

3 221 191 27'

1' 3 339 003.07»
4082
f

PADANG.

f

TE

ZAMEN.

I7M4M.M

587 012.58

275 307,29

f 8 278 294,10

314 500,03

148 048.55

2 999 803.84

423 955,84

f 11 278 158,00

130 49G.1C

2 887 711,01

3 854 583.41*

f

2 950 197,07

3 048 019,27
3313

902 113.21

f

217 274.32

f

98 42I.G0

f

MAKASSER.

1 151 094.35*

904 385,74*

115 472,40

3009

.

spaarbank gedurende 1889 circa f 120 000 meer werd

1 082 594.10

4-2 529.00

f

gesteld had , door niet meer groote sommen van enkele
inleggen aan te nemen en de eigenaan der grootere sommen tf bewegen deze, terug te nemen. Hieraan was het
dan ook voor een gedeelte toe te schrijven dat bij die

SAMAHANG.

303 020.20*

. . . .

[Neder!. (Ornt-) lndie.]

084 838,89

f

34 046.93

f

708 885,82
692

f

293 459,08

f

8 390 446,99

11 023,50

292 094,03

305 083.18

1 8 082 541,02

330

12086

307 509,80*

77 473,87

32 544,12

21 296,09

1'

559 823,88*

304 039,54*

80 151.81

27 305,79

18 274.21

a)

554 771,35*

a) Verbeterde opgaaf.

Algemeene gezondheidstoestand. Moeraskoortsen , cholera
en pokken w»ren de belangrijke ziektevormen die in 1889
Geneeskundig h.xtvnrstoezv-ht. In den loop van 1889 het meest voorkwamen. Moeraskoortsen heerschteu als
werden de afdeeling Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) gewoonlijk in beduidende mate op die plaatsen, waar ruime
en de residentiën Kembang en Japan door den inspecteur gelegenheid tot ontwikkeling van het moerasgif en gebrek
van den burgerlijken geneeskundigen dienst bexocht tot aan goed drinkwater bestaat. In den regel hadden dan ook
het houden van de gebruikelijke inspectiën. De door hem de nabij de kusten gelegen afdeelingen het meest vau de
ter zake ingediende verslagen nebben, voor zooveel de beide ziekte te lijden. Verder moet ook de heerschende weerslaatstgenoemde gewesten betreft, tot verbeteringen geleid geateldbeid als een belangrijke factor beschouwd worden
in het belang der hygiëne aan de scholen, gevangenissen voor intensiteit en verspreiding der ziekte. Gedurende 1889
en ziekeninrichtmgen. In de residentie Japara werden tevens was bet vooral de residentie Samarang en meer in het
de noodig-e aanwijzingen gegeven tot tegengang van de bijzonder de afdeeling Demak die zwaar geteisterd werd.
moeraskoortsen , waarvan de bevolking in de afdeelingen Volgens ontvangen opgaven bedroeg het aantal koortsJapara en Koedoes veel te lijden had. Op de terugreis naar lijders in dat gewest 131477, waarvan 17 712 overleden,
zijne standplaats was genoemde inspecteur no;r eenigen tijd terwijl alleen in de afileoling Demak gedurende de maanden
werkzaam in de afdeeling Demak (residentie Samarang) m Mei tot October 1889 56 225 konrtsgevallen voorkwamen,
het belang der bestrijding van de ook daar epidemisch waarvan 5812 met dooielijkcn afloop. Zooals reeds gezegd
heerschende koortsen.
is op blz. 4 hiervóór, werden van bestuurswego krachtige
Van eene in het voorjaar van 1889 gehouden geneeskundige maatregelen genomen tot bestrijding van de epidemie. Aan
inspectie in de residentie Oostkust van Bumatn is reeds in de zieke bevolking werden op ruime schaal geneesmiddelen
't vorig verslag melding gemaakt.
verstrekt; twee dokters-djawa verleenden bijstand aau den
Met het ontwerpen van algemeene verordeningen, hou- te Demak beschei jeu inlaudschen geneeskundige , terwijl
dende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten in Neder- tien inlandsehe gecommitteerden '.ijdelijk werden in dienst
landsch-Indie, ook wat de afwending van besmetting uit gesteld om voor de behoorlijke toediening van de geneeszee betreft (eene epidemie-ordonnantie en eene daarmede middelen zorg te dragen. Op alle overige plaatsen , waar
samenhangende herziening van de quarantaine-ordonnantie koortsen in meerdere of mindere mate heerschten, had
in Indisch Staatsblad 1879 n*. 99) ia men in 1889 in Indië mede ruime verstrekking van geneesmiddelen plaats. Om
gereed gekomen. Over het in 't leven roepen van eene in de behoefte aan goed drinkwater te voorzien, en daardoor
epidemie-verordening werd laatstelijk gehandeld in 't verslag eeiie der ziekteoorzaken zooveel mogelijk weg te nemen ,
van 1885 (blz. 112). De uit Indië ontvangen ontwerpen werden artesische putten geboord, o. a. in de residentie
hebben hier te lande aanleiding gegeven tot eenige op- Bantam, ter hoofdplaats Medan (Sumatra's Oostkust), ter
merkingen , welke het nuttig is geacht nog eerst aan het hoofdplaats Cheribon en in de genoemde afdeeling Demak.
oordeel van de Indische autoriteiten te onderwerpen , alvorens
Gevallen van cholera deden zich sporadisch in bijna deu
de zaak verder tot afdoening te brengen.
geheelen Archipel voor. Gedurende korten tijd werd in 1889
de ziekte epidemisch verklaard te Benkoelen (16 September—
1) D e i n ' t vorig verslag (blz. 135) genoemde som van f 6S1 w a s
21 October) en iu de onderafdeeling Enden op het eiland
het gemiddeld bedrag van den inleg per hoofd ttmder hetgeen aan
Flores (1 Maart—7 April). Volgens de van de residenten
rente en dividend over het afgeloopen jaar nog aan de inleggers
ontvangen opgaven zouden zich in 1889 in de verschillende
tegoed k w a m .
V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.
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Bijlag C.
Koioniiial verslag van ; 890.
gewesten de volgende gevallen Lebbeu voorgedaan (daaronder ook die welke buiten geneeskundige hulp bleven).
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Aantal
aangetasten
door
cholera.

Ihllltalll

Batavia
240
Prcanger Regentschappen
5
Cherihon
2588
2475
Tagal
1312
Pekalongau
52G5
Samarang
1146
•Tapara
3529
Krui lang
2923
Soerabaija
1716
Madura
1249
Pasoeroean
2286
Probolinggo
1448
Bezoeki
2543
Banjoomas
950
Bagelen
270
Kadoe
Djokjokarta
a) t
Soerakarta
1G95
Madioen
315
Kediri
UG5
SumatrVs Westkust
3308
Benkoelen
68
Palembang . .
t
Sumatra's Oostkust
II
Atjeh
33
Banka
I
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
997
Celebes
6) 4
Amboina
84
ndeh
Timor * £
I
i Koepang
16
Bali
a! Waar een -f is ingevuld, ontbreken de opgaven.

t

Aantal
gevallen
In"1

doodelijkru
afloop.
11
177
1
1319

ItH
GJ;I

3840
1187
3204
2252
1022
955
2023
lOOii
124U
454
137

t
872
135

IM
795
59

t
13
33

1
370
4
45
465
1
'.i

b) Deze lijders waren aangetast op de reis van Soerabaija naar Makasser; zij werden ter laatstgenoemde plaats ontscheept ter opneming
in het hospitaal. Gelukkig verspreidde de ziekte zich daardoor niet.

Tot tegeogang van de verspreiding der cholera werden
zooveel mogelijk de aangetasten geïsoleerd en ontsmettiugsmaatregelen toegepast. Toe ;iening van geneesmiddelen vond
in ruime mate plaats; de verschillende geneesmethoden,
door Buropeesche geneesheeren beproefd, badden echter geen
goed resultaat, in liet algemeen was 'ie starfteverbouding
onder de aangetasten zeer aanzienlijk. In enkeleafdeelingen
hadden de hoofden van plaatselijk bestuur opeigenfi
de inlandsebe huizen waarin chotatalijderswarenoverie
uit vrees voor besmetting, doen verbranden. De Begeering
beeft hiertegen echter bedenking gemaakt, als zijnd.' zoodanige maatregel in strijd met de voorschriften betreffende
de onteigening t>>n algemeeuen nutte (Indisch Staatsblad
18Gi ii". 6). Hiervan word !:ij circulaire van den directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid (ld, 6Januari 1890
aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur
mededeeling gedaan.
1'okken werden wederom in bijna alle streken van Nederlandsch-Indië waargenomen ; de ziekte bleef evenwel
een sporadisch karakter Inhouden , terwgl bet aantal aan-
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getasten niet belangrijk was te noemen. Waar pokken
voorkwamen, werd zorggedragen voor spoedige vaccinatie
en revaeeinatie der bevolking, waartoe naar behoefte eenige
bulpvoccinateurs tijdelijk aan bet beschikbare vaccinepersoneel werden toegevoegd. Voorts werd de verspreiding
der ziekte zooveel UK.gelijk tegengegaan door de lijders in
daarvoor opgerichte tijdelijke gebouwtjes te isoleeren en
ontsmettingsmaatrrgelen toe te passen. Aan de inlandsebe
geneeskundigen werd opgedragen hij bet behandelen van de
lijders loe te zien dat 5e ontsmetting van kleeren, enz.
volgens voorschrift en naar behooreii geschiedde.
Berriberri heerschte, evenals in vorige jaren, uijna uitiluitend on Ier de categoriefin van personen . welke on let
zekere, voor de ziekte bevorderlijke omstandigheden verkeerden (zie daaromtrent de mededeelingen in het vorig
verslag, bil. 138). De in Atjeh te werk gestelde dwangarbeiders hadden veel van de ziekte te lijden. Voor (ie naar
Padang geBvacueorden is thans te Oeloe Liman Uanlseen
berrilterri-hospitaal geopend (zie hl/.. 57 hiervóór), waar zij
onder behandeling en toezicht staan van de officieren van
gezondheid hij het in Maart 1889 geopende militaire sanatorium aldaar. Omtrent bet voorkomen van berriberri in de
afdeeling Kairatoe (Ceram) der residentie Amboina, waarde
bevolking gezegd werd ook aan koortsen lijdende te zijn
geweest , werd geen genoegzame zekerheid verkregen. Uit
het rapport van den daarheen gezonden dokter-djawa kon
niet worden afgeieid of werkelijk berriberri aanwezig was.
Bedoelde inlandsche geneeskundige, die er gedurende circa
twee maanden vertoefde, trof in twee negorijen 31 lij Iers
aan, waarvan 4 overleden, 20 gedurende zijn verblijf
herstelden en 1 bij zijn vertrek nog lijdende hleef.
Voor bet eerst select eenige jaren kwamen ook weder
gevallen van berriberri voor in het gesticht voor de opleiding van inlandsche geneeskundigen te Weltevreden (13atavia). In bet githeel werden aangetast 9 paaai gekomen
en 4 andere kweekelingen der voorbereidende school, ten
deele van Java zelf en «en de Ie van Suinatra afkomstig.
Bij geen hunner waren de rerschynselen van ernstigen
aard: de nieest-n werden in bet hospitaal verpleegd; allen
herstelden in korten tij!, terwijl later nog eenige recMieven
voorkwamen. Sedert October 1889 werden geen nieuwe
gevallen meer waargenomen. .Men is er nu toe overgegaan
aan de jongere kweekelingen des morgens esn extra»vrij
half u;.r" te geven, welke tijd besteed wordt tot bet maken
van wandelingen onder toezicht van een <ier suppoosten.
Desinfectie—maatregelen worden tot legengang van de
berriberri niet meer toegepast (ver_r. blz :J3 en 57 hier>
vóór). Aa; de besturende ambtenaren is echter aanbevolen
zooveel mogelijk te o oen zorg dragen dat in de onder hun
toezicht .staande zifkeninrichtingen stee is de meest mogelijke zin ielijk].ei i worde betracht . ook wat de gehouwen
betreft, door die namelijk op gezette tijden te doen reinigen ,
witten en toeren.
liet geheele aantal der in 1889 van wee;; ( ] e n burgerlijken geneeskundigen dienst behandelde zieken wasjrrooter dan in de twee voorafgaande jaren. Vooral weiden een
grooter aantal lijders door dokters*. 1jawa behandeld. Een
en ander kan 'dijken uit het volgende driejarig overzicht.
(Voor 1889 wordt bovendien verweten naar de bijlagen
Z en .'.A hierachter.

Aantal behandelden.

Aantal overledenen.

VOORVWMSTF ZIFKTFV

Van deze behandelden en over- ( Java en Madura. . .
ledenen telde men er op:
> de Buitenbezittingen .
Totalen als voren . . .
Hiervan telden in ( Europeesche plaatselijke geneesheeren .
Totalen als voren

Handelingen der Ptaten-Generaal.

. . .

|ss;

1887.

1888.

1889.

81 498
3 910
021
16 773
5 885
15 756
74 031
198 174

127 510
3 65G
22 OOG
5 282
17 498
97 248
301 251

233 879
3271
30 874
9313
6 661
17 233
M 322

145 122
53 352
198 474

222 615
78 SM
301 251

324 053
68 700
393 353

3 574
93
135
1 354
780
45
2 748
8~735
6 598
2 137
8 735

123 618
74 850
198 4"4

163 025
I38 22G
301 251

199 658
IM 695
393 35:1

0 773
1 902
8 735

Bijlagen. 1890-1891.

n oei

IM :::,:;

1888.

5 477
BS
9 UI
2 218
1 025
55

3 mr,
21 178
14 986
6 192
21178
14 067
7 UI
21178

1889.

179
16 341
1 129
707
45
4 233
39 229
35 848
3 381
39 229
22 062
17 167
39 229

122

!*.
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Koloniaal verslag van 1890.

[{ierbij dient opgemerkt te worden dat ulet steeds al de
reaiorten der Baropeeaebe plaataelijke geneesheeren ofdokters-djawa in de verstrekte opgaven begrepen zijn. hetzij
omdat de geneeskundigen verzuimden een jaarrapport in
te zeuden, hetzij omdat eenige ressorten onbezet waren.
Zoo hebben de cijfers dor behandelden door d« Europee*
sche plaatselijke geneesheeren betrekkii g tol 97 ressorten
in 18S7, 103 in 188S en loo in 1889, terwijl de cijfers
der behandelden door dokters-djawo ontleend zijn aau de
jaarrapporten betreffende achtereenvolgena 80, 89 en 94
standplaatsen.
In bijlage BB hierucbter vindt men, als gewootdijk ,
eene door de hoofdeu .uu gewestelyk beat uur verzamelde
statistiek betreffende de in bet afgeloopen jaar omgekomenen door ongelukken, moord en zelfmoord.
Laboratorium cuor bacteriologie M. te Weltevreden.
jongst veraebeuen jaarverslag dezer inrichting over 1889')
bevüt zeer uitvoerige mededeelingen omtrent de werkzaamheden der laboranten en de uitkomsten verkregen bij
het onderzoek van verschillende ziektevormen, waaraan
meer in bet bijzonder de aandacht gewijd was. Herhaalde*
lijk werd de brjstand der laboranten ingeroepen ten einde
in twijfelachtige ziektegevallen, ioor het microscopisch en
bacteriologisch onderzoek van uit het groot militair hospitaal ter plaatse verkregen materiaal, den behandelenden
geueesheeren behulpzaam te zijn in de zekere herkenning
van min of meer twijfelachtige gevallen van longtering,
lepra, cholera, k a n k e r , enz. Aan een der te Weltevreden
geplaatste officieren van gezondheid, die eene bijzondere
studie had gemaakt van de leer der vrouwenziekten, verschafte het laboratorium gelegenheid tot microscopische
onderzoekingen op dat gebied, in aansluiting aan de vele
door hem in het hospitaal verrichte operaties.
Nevens deze onderzoekingen , die vooral uit een practisch oogpunt van belang waren, werden ook waarnemingen
en onderzoekingpen gedaan op wetenschappelijk gebied,
die echter bij het einde van het jaar nog niet allen als
afgeloopen konden worden beschouwd. Bij de onderzoekingen over berriberri . met name over de aetiologie dezer
ziekte, waren de verkregen uitkomsten nog even weinig
afdoende als in 1888. Een aanvang werd gemaakt met de
studie van het : ccliinatisatie-proces , waarbij als uitga - igsp u n t werd gekozen het onderzoek naar de venu: leringen

welke het bloed bü den gezonden mensch onder den invloed
van het tropisch klimaat ondergaat. Op ruime schaal werden verder bouwstoffen verzameld en voorloopige waarnemingen gedaan ter voorbereiding van meer grondige
onderzoekingen over verschillende bij voorkeur in de tropen
voorkomende ziekten. Ook werd in studie genomen Je
in Indië vaak voorkomen !e veotyphua
Aan de inrichting is sedert November 1889, voorloopig
bij wijze van tijdelijken maatregel , een Buropeescbe arnanuensis verbonden , nadat de beho-fte gebleken was aan
eenig personeel , geschikt om bij de werkzaamheden in het
laboratorium hulp te verleenen
Euroycachc, (jCMi'Sliundujiii. Met inbegrip van d e 8 s t a d s geneesLieeren (3 te Batavia , 2 te Samarang en 3 te Soeraba i ja) en van den civielen geneesheer bij het marine eta
blissement te Soeratxuja, bedroeg het aantal onder genot

van bezoldiging ol toelage werkzame burgergeneesheeren
op Java en Madura op 31 December 1889 3 6 , zijnde 7
minder dan op uit. Itw8 2 j , ïerwijl op beide tij Istippen
in de buitenbezittingeu slechts op 3 plaatsen burgerdokten
als plaatselijke geneeaheeren «irareu aangesteld. Daarentegen
waren op 6(> plaatsen officieren van gezondheid met die
fuuctiën belast, namelijk 19 op Java (1 meer dan op uit.
1888, doordien te Chenbon de dinnst van den ontbrekenden
civielen geneesheer m 1889 tijdelijk werd opgedragen aan
') Zie deel XXX, aflevering .3, van het Geneeskundig Tijdschrift
voor Ned( rlandsch-Indië.
J
) Terwijl op twee standplaatsen waar in 1888 een geneesheer
ontbrak, aasMSjk Soemedang en Djombang, zich een burgerarts
vestigde, geraakten daarentegen van geneesheer ontbloot negen standplaatsen , namelijk : Tangerang , Patti, Rcmbang , Bodjonegoro ,
Loemadjang, Bezoeki, Banjoeraas, Ngrowo en Pamakassan.
3

) Vacant bleven ook weder de vroeger af en toe door officieren
van gezondheid bezet geweest zynde standplaatsen Kepahiang,
Toboali, Segiri en Wahaai.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

den officier van gezondheid van Palimananir) en 47 (het-

zelfde getal als op uit. 1888) in de buiten bezittingen, op
laai itgenoemden

datum telde wel la waar onder i!e be-

doelde 47 plaatsen de op uit. 1889 onbezette standplaats
Pengaron in de Zuider- en Ooaterafdeeling van Borneo,
doch daarentegen kou teGorontalo(Menado)de plaataelijke
geneeskundige
dienst weder aan een militairen arts worden
opgedragen 3).
Doordien in 1889 ook nog onbezet bleven de reeds redert
korteren of langeren tijd nie*. vervulde standplaatsen Pandeglang, Soemedang en Indramaijoe op Java en Bonthuiu
en Saleijer in het gouvernement Celebes, allen als ressorten van civiele geueesheeren aangewezen, kouden dus ,
met inbegrip van de negen in noot 2 vermelde vacatures,
14 plaat-en niet aan een eigen civielen geneesheer geholpen worden , terwijl te Pengaron en op de vier in noot
Hel
3 genoemde plaatsen ook geen officieren van gezondheid
als plaatselijke geneeaheeren konden aangewezen worden.
Voor '•> van deze 19 vacante ressorten , namelijk voor Kepahiang, Toboali, Pengaron, Bonthain en s e g i r i , kon
gc-nerlei voorziening worden getroffen; op 8 onbezette
standplaatsen (Pandeglang, T a n g e r a n g , Soemedang, Indratuaijoe, Rembang, Banjoemas, Saleijer en Wahaai)
w< t i echter do dienst voorluopig opgedragen aan den ter
plaatse bescheiden dokter-djawa, terwijl de onvervulde
ressorten Bodjonegoro, Loemadjang, Bezoeki, Ngrowo en
Pamakassan tijdelijk werden gebracht tot de ressorten der
civiele geueesheeren te Toe ban , Probolinggo, Kraksilan ,
Keiiri en S u m a n a p , en voor Putti (met Joana) lij het
einde de-i jaara wel reeds een geneesheer was aangewezen ,
maar deze toen nog niet in functie was getreden.
Ten einde op vier der genoemde vacante standplaatsen ,
die de meeste behoefte hadden aan Europeesche geneeskundige nulp , de vestiging van een geneeskundige , door
het vooruitzicht op voldoende inkomsten, mogelijk te maken , is blijkens eene bekendmaking in de Javascbe Courant
van '29 April jl. voor T a n g e r a n g , Indramaijoe , Kembang
(met Blora) en Banjoemas de aan de waarneming van den
plaatselijke!) geneeskundigen dienst verbonden toelage uit.
's lands kas van f 200 op f 400 'smaands gebracht.'Eene
nieuwe bepaling ten gunste van de civiele plaatselijke
geueesheeren in 't algemeen werd voorts in 't leven geroepen bij Indisch Staatsblad 1889 n". 249 , door toe te
staan dat zij , in navolging van hetgeen ten aanzien van
gewone ambtenaren gebruikelijk is , gedurende een wegens
ziekte verleend binnenlandsch verlof hunne inkomsten behoiiden.
'i'oen in de:i aanvang van 1889 in de Preanger Regentschappen voor het vacante ressort Soekapoem (waartoe
organiek behoort de door den geneesheer vap Baudong
tijdelijk bediende afdeeling Limbangan) een geneesheer zich
beschikbaar stelde, wien teveus de dienst in de afdeeling
Galoeh der residentie Cherilon werd opgedragen (zie vorig
verslag blz. 137/138), verviel de tijdelijke toevoeging van
Limbangan aan het ressort Bandong-Tjitjalengka. In Februari 1890 is in de Preanger Regentschappen een nieuw
ressort voor den plaatselnken geneeskundigen dienst ingesteld , omvattende de afdeelingen Soekapoera en Tassikmalaija met de reeds genoemde Cheribonsche afdeeling Galoeh en met Manondjaija als standplaats van den geneesheer. In verband daarmede zijn de zooeven besproken ressorten Bandong-Tjitjalengka en Soekapoera-Limbangan
in dier voege gewijzigd dat van het eerste is afgescheiden
een deel der afdeeling Tjitjalengka, hetwelk n u , met de
afdeelingen Limbangan en Soekapoera-Kollot, het ressort
uitmaakt van den geneesheer te Garoet (dien van het oude
ressort Soekapoera-Limbangan). *J
<) Ten laste van de. fondsen voor de doortrekking van den
Preanger-spoorweg tot Tjilatjap, welke lijn door moerassig terrein
loopt, is in Maart jl. ook een Europeesche geneesheer geplaatst te
Bandjar (afdeeling Soekapoera), uitsluitend voor de kostelooze geneeskundige behandeling van de by den spoonvegaanleg Ie werk
gestelde ambtenaren en beambten met hunne gezinnen en bedienden
en van de werklieden met hunne gezinnen. Aan dezen gpneesheer
is een dokter-djawa toegevoegd, die zyne standplaats gekregen heeft
te Goemilir, oosteiyk van Bandjar. Met den dienst onder het westeiyk
van Bandjar ingedeelde personeel is belast de plaatselijke gencesheer te Garoet, wien daarvoor eene afzonderlijke toelage wordt
tegoedgedaan. Zoodanige toelage is ook verleend aan den officier
van gezondheid te Tjilatjap, onder wiens behandeling komt het
aldaar vertoevende of derwaarts geëvacueerde spoorwegpersoneel.
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Van de stada- en civiele geneesheeren , die op liet einde
van 1888 in dienst w e r e n , overleden ei' in 1889 3 , keerden

11 naar Europa terug, Dam 1 wegensboogen leeftijd zijn
ontslag. en vestigde 1 zich ergens uitsluitend voor de
particuliere praktijk. Tegenover de/e 16 vacatures konden
slechts 9 Uieuwe plaatselijke geneesheeren wor len ann<
gesteld, namelijk 5 reeds praktiseerende. borgerdokteri

(waaronder een als tandarts zich gevestigd hebbende oudofficier van gezondheid), 1 uit Nederland aangekomen geneeskundige en 3 eervol ontslagen officieren van gezondheid.
Uitsluitend particuliere praktijk werd bü liet einde van
1889 op en buiten Java uitgeoefend door 33 Buropcescbe
geneeskundigen, lijnde 1 minder dan op uit. 1888 Onder hen
die zich in 1889 als particulier geneesheer vestigden , b n hoorden, behalve tenige uit Europa teruggekeerden die reeds
vroeger in lndië badden gepraktiseerd, een geneeskundigJ uit
Nederland , wien eene akte van toelating werd verleend
tot uitoefening van de geneeskunde in haren gebeelen
o m v a n g , zoomede vier eervol ontslagen officieren van gezondheid. Een der uitsluitend particuliere praktijk uitnefe
nende geneesheeren overleed. Verscheidene anderen gingen
— zooals gezegd — tot de categorie der plaatselijke geneeaheeren behooren.
Van do gelegenheid om het practisch artsexamen af te
leggen werd in 1889 door 2 candidaten gebruik g e m a a k t ,
waarvan 1 in het eerste gedeelte van dat examen slaagde.
Aan het practisch verloskundig examen namen 1 tijdelijke
en 3 eervol ontslagen officieren van gezondheid deel, allen
met gunstigen uitslag. Een dezer laatsten oefende, naafgelegd examen, praktijk uit aan boord van een derschepen van de stoom vaart maatschappij » Nederland ".
Voor de tandheelkundige praktijk vestigden zieti in 1889
in lndië een eervol ontslagen officier van gezondheid en
een uit Europa teruggekeerde tandarts, die indertijd als
zoodanig in lndië was geëxamineerd. Voor dat examen
meldden ziel; in 1889 geene candidaten aan. Een der praktiseereude tandartsen , een gewezen officier van gezondheid ,
g i n g over als plaatselijk geneesheer, doch vertrok kort
daarop naar Europa.
Particuliere apothekers. In verband met de invoering
bier te lande sedert l Juli 1800 van eene nieuwe (derde)
uitgave van de Nederlandeche Phannacopoea (Nederlandsch
Staatsblad 1889 n°. 125) werden de in Indiö gevestigde
particuliere apothekers (en ook de geneesheeren op plaateen waar geen apotheek gevestigd is) er in den aanvang
van 1890 door den directeur van onderwijs, eerediensten
nijverheid op gewezen , dat be loeide uitgave , ingevolge
art. 59 van het reglement op den Indischen burgerlijken
geneeskundigen dienst (Indisch Staatsblad 1882 n°. 97),
ook voor Nederlandsch-Indië van toepassing is.
Te Batavia werd in 1889 eene nieuwe apotheek geopend ,
die echter bij het einde des jaars reeds niet meer bestond ,
zoodat men in 't geheel 34 particuliere apotheken in lndië
bleef tellen (31 op Java en 3 te P a d a u g , Makasser en
Banda-Neira), zoomede 2 stadsapotheken (te Batavia en
Samarang). Het. aantal apothekers verminderde met één (te
Soera1 aija). Tot hel afleggen van het examen voor apotheker meldden zich 3 en voor apothekersbediende 4 candidaten aan ; van deze laatsten slaagden er 2 (1 vrouwe»
lijke en 1 mannelijke candidaat); aan het apothekersexamen
voldeed slechts 1 candidaat. Akten van toelating werden,
b e h a h e aan de 3 pas geëxamineerde geslaagde candidaten,
verleend aan 1 apotheker en 2 apothekersbedieiiden (waaronder 1 vrouwelijke) die hier te lande het diploma hadden
behaald.
Jiuropeesche rroedcrouweii: Op de drie hoofdplaatsen van
Java tel Ie men bij het einde van 1889 20 tot uitoefening
van de verloskundige praktijk toegelaten Europeesche VTOUwen (daaronder (i stadsvroeJmeesteressen), en verder 2 te
Madioen en 4 te Pekalongan, Soerakarta, Djokjokarta
en Bondowosso (Bezoek»), terwijl 1 met een hier te lande
behaald diploma in 1889 als verloskundige toegelaten vrouw
bij het einde des jaars nog niet had doen blijken waar zij zich
wensehte te vestigen. Een candidaat onderwierp zich in lndië
met goed gevolg aan het examen voor vroedvrouwen vestigde
zich te Batavia Twee uieuwe vroedvrouwen werden dus in
1889 tot de praktijk toegelaten, doe :i daar een der vroeger
toegelatenen overleed , vermeerderde het ge*al slechts van
26 toi 27. De 2 candidaten , die in 1888 het examen met
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goed gevolg hadden afgelegd , maar de vereischte \vrgun-

ning om tot de praktijk te worden toegelaten niet hadden
aangevraagd (zie vorig verslag bis. 138), deden ook in
1889 daartoe <^v.n stappen. Als leerling*vroodvrouw lieten
zich in 1889 3 candidaten inschrijven.

Ivlan&tcht ffentetAwtdtffeu. Onder de op Java en Uadura
werkzame dokters-djawa badden in 1889 weinig mutaties
plaats. Een die uit Meuado afkomstig w u s kreeg overplaatsing naar de buitenbezittingen, doch daarentegen
keerde een die op Ban ka tijdelijk werkzaam was geweest (zie
vorig verslag blz. 138) naar Java terug, lichter klom hun
aantal op J a v a en Madura van 66 tot 7 1 , door de plaatsing
aidaar va:. ."> dokters» Ijawa (Javanen) die in 1889 het diploma
verworven hadden. Do zesde die toen dat diploma verwierf',

geboortig uit Menado, kreeg zjine standplaats in de buiten*
bezit tingen , waardoor het aantal dokters-djawa aldaar klom
van 39 tot 40. De standplaatsen der bedoelde inlandsche
geneeskundigen kunnen blijken uit bijlage AA.
Het aantal voor de betrekking in opleiding zijnde inlandsche jongelieden (hij de daartoe te Weltevreden bestaande
gouvernements-inrichting) bedroeg op uit. 1889 9 0 , waaronder 52 die nog niet tot de geneeskundige lessen waren
toegelaten. Op 17 Juni te veren, bij de opening der lessen
voor den cursus 1889/1890, waren ingeschreven 1071eerlingon , waarvan 07 de voorbereidende afdeeling uitmaakten ,
en onder deze laatsten 29 nieuw toegelatenen. Vóór bet einde
des jaars moesten echter 15 leerlingen der voorbereidende
en 2 der geneeskundige af leeling van de school worden
verwijderd , meerendeels wegens gebrek aan aanlegen ijver.
De hulpmiddelen voor de geneeskundige lessen ondergingen
in 1889 eenige uitbreiding en verbetering. Van het leerboek
der anatomie , met de samenstelling waarvan blijkens het
vorig verslag (blz 139) de docent in de ontleedkunde belast
w a s , kwam namelijk in den loop van 1889 het 1ste deel
gereed , dat voor 's lands rekening werd gedrukt. Voorts
kwam van de pers eu werd onder de in de verschillende
gewesten dienstdoende dokters-djawa verspreid een door den
docent in de heelkunde samengesteld leerboek over algemeene heelkunde. Aan dezen docent wrerd bovendien nog
de samenstelling opgedragen van een leerboek over bijzondere heelkunde met inbegrip van de operatieleer, welk
werk bij het eli.de van 18S9 mede voor de pers gereed was.
De inrichting kostte in 1889 den lande, wegens toelagen aan
de docenten, bezoldiging enz. van de gewone onderwijzers
en suppoosten , uitgaven voor leermiddelen, meubilair enz.
f 20 7 4 1 , en wegens toelagen aan de leerlingen f 21 109,
te samen dus f 4 1 8 5 0 , tegen f' 40 869 (volgens verbeterde
opgaven) in 1S88 '). De 5 leerlingen , die de hoogste klasse
der school uitmaakten , onderwierpen zich in Maart/April

jl. aan het eindexamen, doch slechts 3 hunner gaven voldoende blijken van bekwaamheid om tot dokter-djawa te
kunnen worden aangesteld. Ten einde de meer gevorderde
leerlingen aan de geneeskundige afdeeling in de gelegenheid te stellen zich meer speciaal voor de behoeften van
de praktijk te bekwamen , is sedert Maart jl. door den docent
in de heelkunde aan de school eene polykliniek geopend ,
ter kostelooze behandeling van onvermogende lijders aan
oogziekten en heelkundige gebreken.
Ialaadsche vroedvrouwen.
Onder genot van een onderstam! uit 's lands kas waren in 1889 werkzaam 26 geëxamineerle vroedvrouwen. Hoevelen verder nog zonder
geldelijke tegemoetkoming het vak uitoefenden, is niet
met zekerheid op te geven.
Het voornemen bestaat om , wanneer de daa rf .oe noodige
fondsen bij de begrooting zullen zijn toegestaan , de sedert
1875 gestaakte opleiding van inlandsche vroedvrouwen
weder ter hand te nemen , doch niet door de wederoprichting van een opleidinffagesticht, maar op eenvoudiger
voet. Men stelt 2ic.l1 namelijk voor om , op een zestal plaatsen
van Java en op drie in de buitenbezittingen, voor een beperkt aantal jeugdige vrouwelijke inlanders (hoogstens twee
op elke dier plaatsen) de gelegenheid open te stellen om
voor het vak te worden opgeleid door een daartoe aar:gewezen Buropeeschen geneesheer, te wiens huize zij tevens
vrije kost en inwoning zullen kunnen genieten, en d i e ,
') Het jongste nopens de school (in uittreksel) gepubliceerd verslag, betreffende den cursus 1888/1889, is te vinden in do Javasche
Courant van II Juli 1889.
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behalve eens doorgaande toelage per kweekelinge, eene afdeelingshoofdplaatsen gevestigde [nlandaelM tiekeninrieb'
grut..': iati • "lijgi voor elke kweekeung-vroed vrouw, wiet tingen zijn— builen betgeen lager onder» Prostitutie" ier
meld bj geene bijzonderheden mede te dealen. De vijf groote
opleiding hij voltooit.
burgerlijke siekengestichteu op <le drie hoofdplaatsen vu::
ZUkengtêtiekteu. Omtrent de op vele gewestelijke en Java telden in 188'.< bet vi Igend aantal verpleegden.
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') Onder de in Indie ten bate van de Chineesohe hospitalen bestaande heffingen (zie Indiseli Staatsblad 1828 n°. 4 0 , art. 0 4 . zoomede Indisch
Staatsblad 1832 n". 11) behoort ook de belasting op de in lndie aankomende Chinee.sehc vaartuigen en verder — zooals het in het laatst nangehaalde Staatsblad luidt — , op „alle andere vaartuigen . van waar ook k o m e n d e , mits door Chineezen b e m a n d , gevoerd of aan Chineezeu toebehoorende". I n December 18S0 is door de Indische K c g e e r i n g bc slist .lat daaronder niet vallen die vaartuigen waarvan alleen de mindere s c h e p e liugen geheel of ten deele Chineezen zijn , mits de vaartuigen overigens niet aan Chineezen toebehooren, noch door Chineezen gevoerd worden eu
waarvan ook de scheepsoflicieren geen Chineezen zijn.

In liet op blz. 57 tv, da genoemde hoapitiial te ï 11ii t <•:. — laatste gesticht bevonden zich op uit. 1889 22 Upralndeia,
z o r g , uitsluitend bestem i voor veroordeelden die door terwijl er te Pelantoengan in 1889 gemiddeld 31 1 ij 'Iers
berriberri aijn aangetast, werden gedurende 1889 1009 waren (daaronder 22 Europeanen). De twee leprozen-geziek.' veroordeelden opgenomen, terwijl 600 lijders uit de stichten in Soerakarta en Djokjokarta bevatten Lij het einde
sterkte werden afgevoerd (386 wegens afloop vsn straf* van 1889 138 en 24 lijders, tegen 92 en 22 op uit. 1888.
In de dessa Krakal der afdeeling Keboemen (residentie
tijd of gratie van verdere straf, 149 wegens h e m e l , 58
wegens overhjden en 7 wegens outvluchtuig). Daar op 1 Bagelen) wordt eene geneeskrachtige warme bron aangeJi uari 1889 het gesticht 1151 lijdera telde, was dus bij troSen . die onder de inlandsche bevolking zeer vermaard
het eii Ie van :.et jnnr de verpleegsterkte geklommen tot is en ook door vele Europeanen wordt bezocht. Uit par15o0 lijuer.-. Hoewel het getal der herstelden naar verhuu- ticuliere middelen werd daar een klein gesticht opgericht
ding tot de geheele bevolking van het gesticht tamelijk met eene doelmatige inrichting tot bet gebruiken van baden.
gering is te noemen, waren toch de uitkomsten der ver- Nadat door het hoofd van gewestelijk bestuur de aandacht
pleging bevredigend . in zoover dat de toestand der lijders gevestigd was op bet wenschelijke om deze badplaats in
spoedig na hunne aankomst te Buitenzorg verbeterde, de stand te houden, stelde de Indische Regeering in Februari
meest ernstige ziekteverschijnselen verdwenen en alleen voor jl. eene som van f 1000 beschikbaar voor noodzakelijke
het algeheel herstel geruimen tija gevorderd werd. De herstellingen van het gebouw en voor den aankoop van
zieken werden zooveel mogelijk in de gelegenheid gestel I eenig meubilair
Aan de twee door Kuropeesche geneesbeeren bestuurde
zich vrijelijk in de open lucht te bewegen. Z i j , die daartoe
particuliere gezondhetdaetablissemeiiten in de Preangerin staat waren , werden eenige uren daaga met lichten
arbeid bezig gehouden. Door de voltooiing der blijkens bet Kegentschappen, te Sindanglaija en Soekaboemi, werd
vorig verslag (blz. 139) in 1889 onderhanden genomen vijf in 1889, evenals vroeger, eene gouvernenientssubsidie
tijdelijke (bamboezen) ziekenzalen biedt het gesticht thans toegekend, e;: zulks onder de gewone voorwaarde dat
ruimte aan voor 1G50 lijders en bestaat er gelegenheid ook van de burgerlijke en militaire landsdienaren die ^ene
die aan berriberri lijdende dwangarbeiders op te nemen , bezoldiging genieten van f 150 's inaands en meer, ge•welke vroeger, onder voor hunne ziekte ongunstiger voor- durende een hun wegens ziekte verleend binnenlandach
waarden . in bet stadsverband te Batavia een onderkomen verlof, steeds ren vijftal in elke van die inrichtingen tegen
moeaten vinden. Deze uitbreiding van het gesticht en de verlaagd tarief kunnen gebruik maken van de 1ste klasse
grootere toevloed van zieken gingen gepaard met eene van verpleging aldaar. Ingevolge een gouvern'.mentsbereorganisatie van bet admimstratief-en bedienend personeel. sluit van 11 .September 1890 (zie de Javasche Courant van
Boven den Buropeescben opziener, die tot dusver aan bet den 12den dier maand) zullen voortaan in hetzelf Ie geval
hoofd van het gesticht stond (verg. het verslag van 1888 verkeerende landsdienaren wier bezoldiging minder dan
blz. 133), is t h a n s , voorloopig nog op tijdelijken voet, een f 150 's maan. Is bedraagt, tot een beperkt g e t a l , in stede
directeur geplaatst , als hoedanig in April jl. is aangesteld van in de militaire hospitalen , mede in de bedoelde sanaeen gepensionneerd kapitein der infanterie. Tevens is ba- toria verpleegd kunnen worden zonder dal ralks voorban
sloten om het gesticht te vestigen in e e n n i e u w , in semi- meer kosten veroorzaakt. De geneesheerec-diri cteur* der
pennanentcn bouwtrant, op te trekken g e b o u w , waarvan bei Ie inrichtingen hebben xich namelijk bereid verklaard
bedoelde Ujders in de 2de en 3de klasse van verpïeg
de kosten begroot zijn op f 158 307.
Over bet berriberri-hospitaal te Oeloe Limau Manis nabij op re nemen tegen het met bet Gouvernement overeen•
P a d a n g , ten dienste van de zieke dwangarbeiders die uit gekomen tarief voor militaire lijders,') en hetgeen dit tarief
Atjeh naar Padang worden geëvacueerd, is reeds op blz. meer bedraagt dan de verplegingskoste:, in de militaire
hospitalen zal voor de bedoelde landsdienaren van minderen
121 gehandeld.
Als afzonderlijke gestichten voor lepralijders worden in
de voor dit verslag ontvangen gegevens weder alleen ge•) Het laatstelijk ter zake gesloten contract loopt voor Sindangnoemd de twee in de Vorstenlanjen op Java — te W a n g - lajja over de jaren 1889 t/m 1801 en voor Efbekaboeasl over de jaren
k a n g (Soerakarta) en Loano (Djokjokarta) — welke voor 1890 t/m 1892 (gouvern. iuentsbcsluiten dd. 16 December 1888 n°. 7
een deel door het vorsten bestuur en overigens uit bijdragen en 1 November 1889 n°. 17). Het eerste betreft de verpleging in
van ingezetenen en inlandsche grooten worden bekostigd ; de 2de of 3de klasse stegen f 3,50 of f 2,50 daags) van hoogstens
75 Europeesche , Afrikaansche of Amboineesche militairen en 30 Euroverder eene inrichting te Pelantoengan (Samarang), de pceschc schepelingen der militaire marine, het andere de verpleging
eenige waarin ook Kuropeesche lepralijders zijn opgenomen , in de 2de, 3de of 4de klasse (tegen f 3,50. f 2,50 en f 1,50 daags)
en eene vierde te Kemang Parnpang (Palembang). In dit van hoogstens 88 militaire ljjdcrs.
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rang (tot een getal van hoogstens vijf bij elk etablisse*
nient vu r de »Je en 3de kla*se te samen) uit 's landi
kas worden bijgepast,

bet meermalen voor dat inlandeehe krankzinnigen gedurende korteren of langeren tHd in gevangenissen werden
opgenomen, alrorent /.ij ter verpleging naar de gestichten
i konden worden opgezonden. Daar hét verblijf binnen geProstitiUie. Naarmate in de luiere jaren zoowel het i vangenfasen weinig1 bevorderlijk kan zijn vuur de kansen
aantal Buropeesche plaatseiyke geneeebeeren als dat der . van herstel der lijders, zijn de hoofden van gewestelijk
dokters-djawa is uitgebreid en daardoor de geregelde sani- en plaatselijk bestuur bij eene circulaire van den directeur
tnire

worden

van o n d e r w i j s , eeivdienst en nijverheid d d . 8 J a n u a r i 1890

uitgestrekt, i.s op Java en Madura meer algemeen gelegenheid ontstaan tot eene — In 188:3 (verg. liet verslag
van 1884, bis. I06j door de [ndïsebe Begeering nog ::;i

inspecties

tot

meer

plaatsen

zijn

kunnen

uitgeooodigd om toe te sien, dat krankzinnigen, voor wier
opsending naar de voor hen bestemde gestichten nog geen
gelegenheid bestaat, sooveel doenlijk voorloopig worden

d r u k k e l i j k a a n b e v o l e n — betere h a n d h a v i n g van de i n d e
o p g e n o m e n in de militaire h o s p i t a l e n , of, w a a r zoodanig
verschillende g e w e s t e n a l d a a r (rfoerakarta v o o r a l s n o g u i t I h o s p i t a a l n i e t a a n w e z i g i s , in de plaatselijke of meest n a b i j '

gesonderd) bestaande politiekeuren tot tegengang van de
schadelijke gevolgen die uit de prostitutie voortvloeien.
Van lieverlede is dan ook het aantal plaatsen op
Java en Madura, waar de als prostituees ingeschreven
vrouwen aan geneeskundige visitatie zijn onderworpen,
geklommen tot 394, en dat der inrichtingen waar de ziek
bevondeuen zich geneeskundig moeten laten verplegen tot
70, hetzij afzonderlijk gelegen, hetzij verbonden aan inlandsche gevangenissen. Over 1888 (over 1889 is bet cijfer
niet gemeld) werden in de bedoelde 70inrichtingen 12705
lijderessen behandeld, waarvan 11429 als hersteld ont
siagen werden en nog in verpleging bleven 1261, daar
15 lijderessen vóór haar ontslag overleden. In de huitenbezittingen, waar mede in nagenoeg1 alle gewesten het
onderwerp is gereglementeerd , hetzij alleen voor de gewestelijke hoofdplaats, hetzij, sooals in de gewesten Sumatra's Westkust, Palembang. Oostkust van Sumetra
en Westerafdeeling van Borneo voor nog enkele andere
plaatsen, geschiedde in 1888 de besproken visitatie en
verplichte geneeskundige behandeling op een 24-tal plaatsen, waarbij niet gerekend zijn de hoofdplaatsen Benkoelen,
Telok Betoog en Menado, omdat daar geen prostituees van
beroep i.-ij de politie bekend zijn. Voor 18 van bedoolde
plaatsen vindt men opgegeven dat er in 1888 653 ziek
bevonden vrouwen geneeskundig behandeld werden, waarvan er 015 hersteld ontslagen werden '). Het overleg met
bet Indisch Bestuur over ue vraag of het voor Indifiaanbeveling verdient in het van regeeringswege tot dusver
tegenover de prostitutie ingenomen standpunt wijziging te
brengen, is nog niet gesloten. In de nopens het vraagstuk
ingewonnen adviezen van de gewestelijke bestuurders en
van den chef van den geneeskundigen dienst wordt echter,
uit het oogpunt van algemeene gezondheidsbelangen, gewaarschuwd tegen ieder streven om aan het tot dusver
gevolgde stelsel afbreuk te doen.
Volgens eene opgaaf van den directeur van onderwijs,
eeredienst en nijverheid hebben de maatregelen tegen de
prostitutie in bet tienjarig tijdvak 1878 t/m 1887 aan den
lande gekost gemi Ideld f 137 047 's jaars. 't Meest werd
uitgegeven in 1880, namelijk f 151791, t minst in 1887,
nainelijk f 120 053, op welke verschillen hoofdzakelijk van
invloed zijn de aanneuiingsprijzen voorde voeding der in
verpleging geweest zijnde vrouwen. Ter zake van voedingskosten was onder laatstgemeld bedrag begrepen f55 720,
terwijl de aanschaffing van andere benondigdheden in 1887
kwam te staan op f 7612, en verder aan reiskosten van
de met de visitatie belaste geneeskundigen werd uitgegeven
f 37 972, en voor bezoldiging van bedienend personeel bij
de bedoelde gestichten f 18 743, in 't geheel dus als boven
f 120 053.
Krankiinnigeii-terplegiag. Bij gemis aan genoegzame
ruimte in de drie in Nederlandsoh-lndie bestaande krank*
zinnigengestichten (het centrale gesticht te Buitentorgen
de twee hulpgestichten te Samarang en Soerabaija) kwam
') Kiykens de opgaven der Kuropeesche plaatselijk*igeaei sheeren
en der dokters-djawa werden ia 1888 door hen behandeld i verf.
bijlagen W en X van let vorig verslag) op .lava en M.idnra 14640
en in de buitc nbe/.ittingen 968 lijders eu BJdflnssea aan syphihseii
andere vrncriselie ziekten. In de/.e opgaven zijn niet bcgrëpes de
tot liet leger hehoorende personen (zie blz. 81 hiervóór) , maar wel

de hooger bedoelde 11706 en 668 prostituees. Botten dese en buiten
de militaire lijders werden dus op .lava en Madura sleelits 8886
en in de buitenbezittingeii slerhts 30."> personen ter zake van genoemde ziekten geneeskundig behandeld, zijnde voornamelijk gevaie
genen ea veroordeelden, daar Btoehtl betrekkelijk weinigelyderaol
lydeteSMH aan syphilis enz. zieh vrijwillig onder behandeling stel-
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gelegen inlandsohe siekeninrichtiog. Het gesticht te Bm! tenzorg zal eerlang eeu grooter getal inlandsche patiënten
kunnen huisvesten, zooira namelijk de reeds in aanbouw
genomen lokalen ter uitbreiding van de zoogenaamde landbouwkolonie bij die inrichting gereed sullen zijn. Üe kosten
! van dezen uitbouw zijn begroot op f 0742. Bij het einde
van 1889 waren te Buitenzorg in verpleging 279, te Samarang 103 en te Boerabaija 105, of gezamenlijk 487 patiënten (340 mannen en 141 vrouwen), tegen respectievelijk
271, 100 en 108 of gezamenlijk 479 patiënten (339 mannen
en 140 vrouwen) op uit, 1888. Hei getal verpleegde Europennen, op uit. lSNN 173, nam gedurende 18H9 met 29
toe en mei 19 af, zoo lat bij het ein ie des jaars hun aantal
was geklommen tot 183. Inlandsche patiënten kwamen
er in 1889 evenveel bij (58) als er afgeschreven werden ,
zoodat hun aantal 262 bied' bedragen. Van de vreemde
oosterlingen en de Afrikanen die tol de patiënten behoorden , op uit. 1888 ten getale van 40 en 4 . overleden of
werden ontslagen in l«s,S9 respectievelijk 6 en 1, waartegenover 5 nieuwe lij Iers (allen vreemde oosterlingen)
werden opgenomen. In 't geheel werden dus bij de drie
gestichten in 1889 uil de sterkte afgevoerd 84 patiënten
[48 wegens overlijden, 35 als hersteld of verbeterd en 1
RIS niet-verbeterd), en daarentegen 92 nieuwe lijders opgenomen. Onder deze mutatifin telt niet mede de overbrenging van 2 patiënten (Buropeaneu) uit het gesticht te Samarang naar dat te Buitensorg In 1*88 werden i n ' t g e heel afgeschreven l i s patiënten (hiervan 40 wegens over*
lijden) en nieuw opgenomen 10). Stierven er toen 25 patifiuten aan i>errioerri, in 188'.) overleden aan die ziekte
23 verpleegden ellen inlanders;, namelijk in het gesticht
te Buitenzorg7 en in dat te Soerabaija 16, en Eulks terwijl
het getal ia beide gestichten in 188:) voorgekomen bembeni-gevallen respectievelijk 39 en 24 bedroeg.
Voor elk van de drie gestichten afzonderlijk vindt HUM
; de onderde patiënten gedurende 1889 voorgekomen mutatifin,
' gesplitst naar kunne en landaard , meer in bijzonderheden
aangeduid in bijlage CC hierachter.
Het mogelijke werd gedaan om den patiënten bezigheid
en nuttige afleiding te verschaffen. Te Samarang en öoerabajja werden de mannelijke lijders met het vlechten van
kokosmatten, mandenen liet verrichten van huiswerk bezig
gehouden, terwijl de vrouwen naaiwerk en verschillende
huiselijke bezigheden verlichtten. De beste gelegenheid tot
werkverschaffing bestond hij het gesticht te Buitenzorg,
hetwelk daartoe ook over alle hulpmiddelen te beschikken
heeft en waar, door de aanwezigheid van doelmatige werkplaat-e" en van gronden voor hen die tuin- of landbouw
willen beoefenen, het meerendeel der verpleegden op nuttige wijze aan tien arbei I kon worden gesteld. Door bebouwiiig van de tot het gesticht hehoorende rijstvelden
werd gedurende 1889 09 911 K.G. rijst verkregen, waarmede voor een groot deel in de behoefte van het gesticht
kon worden voorzien. De koftietuinen gaven eene opbrengst
van 1200 K.G. tegi n 400 in 1888.
Het volgende staatje levert een overzicht van de werklen. De meesten toch, voor zooveel zij met de nadeelige gevolgen
der ziekte bekend zijn, beproeven liever inlandsehe ïiiedieijneii. De
statistiek \an den burgerlijken geneeskundigen dienst, die zich slechts
over een gering deel der bevolking beweegt, levert dan ook volstrekt Reen maatstaf op om daarnaar den omvang van het hierbedoelde kwaad af te melen, dat in Indië vooral op de hoold- en kustplsatsen zijne brandpunten vindt. In 1889 werden, volgens bedoelde
-t:itistlek,

door

de

stedelijke en plaatselijke gellershecrcll en door

de dokters-djawa (verg. bijlage Z bieraebteri in tgeheel 17 •.'.;:;
perionen wegene «lekte» als de bedoelden geneeskundig behandeld
(16861 op .lava en Madura en 1883 in de biiiteiibeziltingen).
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zaamheden waarmode "en groot deel van de patiënten te i Gedurende 1889 werd op Java en Madura eu in dn
Buitenzorg in het afgeloopen jaar werd bezig gehouden, buiten bezittingen het navolgend aantal inentingen verrielit. Ter vergelijking worden alsnog ook de cijfers van
1887 on 1888 vermeld.
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Vaccine. Omtrent de organisatie van de vaccine onder
de inlandsche bevolking op Java en Madura, en het vertrouwen door haar in dit voorbehoedmiddel gesteld , luiden
de berichten even gunstig als vroeger (verg. bijv. het verslag van 1877 bl/.. 137/138). Ook in de residentiön Soerakarta en Djokjokarta, waar de vaccine niet van gouvernementswege wordt uitgeoefend (de 25 aldaar werkzame
vaccinateurs worden door de vorsten bezoldigd), hebben
de inentingen zonder moeilijkheden plaats.
Onder de in gouvernementsdienst zijnde vaccinateurs en
hulpvaccinateurs, volgens de begrooting voor 1889 op en
buiten Java ten getale van 357, vielen in dat jaar 19
vacatures voor (6 door overlijden, 1 door overgang in
eene andere betrekking en 12 door ontslag wegens ziekte
of om andere redenen). Deze vacatures, op 2 na, konden
allen worden aangevuld, terwijl ook werd voorzieu in de
2 in 1888 onvervuld gebleven plaatsen. In den aanvang
van 1890 werd bedoeld personeel nog vermeerderd met
vier vaccinateurs voor de residentiön Banjoemas, Kadoe,
Lampongsche Districten en Ternate en onderhoorigheden.
Iu dit laatste gewest is de nieuwe vaccinateur bestemd
voor het landschap Ban^-aai en onderhoorigheden, waar
tot dusver de vaccine slechts bij wijze van proef was
ingevoerd. In het me Ie tot de residentie Ternate behoorende landschap Tomboekoe (oostkust van Celebes) heeft
de indertijd met de vaccine genomen proef niets uitgewerkt, daar de bevolking zich van de kunstbewerking
afkeerig betoonde, zoodat aan de tewerkstelling van d°n
daarheen gezonden vaccinateur reeds sedert eenigen tijd
een einde is gemaakt. Overigens bleven nog tijdelijke
vaccinateurs werkzaam op de Kei-eilanden (residentie
Amboina) en in cenige gedeelten der residentie Westerafdeeling van Borneo. In de gewesten Lampongsche Districten en Celebes en onderhoorigheden bleek de bestaande
indeeling in vaccinedistricten eene wijziging te behoeven ,
waartoe in de eerste maanden van dit jaar is overgegaan.

JAVA EN MADUBA.

BUITENBEZITTINQEN.

Jaren. Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waarvan renest* van
vaccivaccivan rcvacei- van
geoagenananageslnagd.
ties.
ties. shi.-if.-d.
t i e s . slaagd.
ties. slaagd.

1887») 689 129 1 : 1.12 M i M l ] : 1 . 6 9 115247 1 : 1 . 1 9 108 751 1 : 2.06
188K/0 702 228 1 :1.21 701 208 1 : 1.88 132665 1:1.19
273 830 1 : 2 . 6 4
1889r) M i (Ml 1 : 1.11 444 338 1 : 1.5G 104 679 1 : 1 . 1 9 104 643 1 : 2.25

a) Van Riouw werd geen opgaaf ontvangen.
'') Van Sumatra's Oostkust zjjn de opgaven niet volledig, vermits
die van Labocan Deli ontbreken.
f) Van Ternate werd geen opgaaf ontvangen, terwijl de gegevenu
van Amboina niet volledig zijn.
Met lxwredigende, dikwijls zelfs zeer gunstige uitkomsten werden in 1889 te Meester-Oornel is de proefnemingen
ter bestendiging van de animale vaccine voortgezet. Ook
de inentingen met de van daar naar elders verzonden animale
stof slaagden over 't algemeen beter dan vroeger, hetgeen
wordt toegeschreven aan zorgvuldiger verpakking en
spoediger gebruik na aankomst.
Ten einde duurzaam in de behoefte aan animale vaccinestof to kunnen voorzien , zal dit jaar te Weitevreden
(Batavia) een goed ingericht parc-vaccinogène tot stand
komen , welks organisatie is vastgesteld in Augustus 1890
(Indisch Staatsblad n°. 163). Het bouwen van de vereischte
lokalen, waarvan de kosten geraamd waren op f 17 037,
was reeds in den aanvang van het jaar aanbesteed. Zooals
uit vorige verslagen blijken kan , werd indertijd (Indisch
Staatsblad 1879 n°. 31) tot de vestiging van eene dergelijke inrichting te Batoo Toelies in de afdeeling Buitenzorg
besloten , doch dit plan , waarvan nu voorgoed is teruggekomen , was tot hiertoe buiten uitvoering gebleven , eerst
ten gevolge van het uitbreken van de veepest en later
ten gevolge van de aanvankelijk ondervonden teleurstellingen met de proeven tot voortplanting van de animale
vaccine.
Departement der burgerlijke openbare
werken.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

Beheer en toezicht. In sommige gewesten heeft het beheer en toezicht op de openbare werken , wegens gemis
Ban voldoende technische werkkrachten, min of meer te
wenseben overgelaten, vooral wat betreft de voorbereiding
van de noodzakelijke werken. De in don aanvang van
1890 toegestane vermeerdering van technisch personeel
(zie lager) zal daarin , naar vertrouwd wordt, verbetering
brengen. De aangewezen weg om tot die verbetering te
geraken is uitbreiding van den werkkring van den algonieonen dienst, en in het algemeen het gaandeweg o verbrengen van het zwaartepunt van bet beheer en toezicht
over de openbare werken op de af Jeelings-cheis. De gunstige
uitkomsten van een streven in die richting waren in 1889
vooral in de 1ste en 2de waterstaatsafdeelingen waar te
nemen.
Ten aanzien van de sedert November 1888 bij wijze van
proef, voorloopig alleen in de residentiön Banjoemas en
Bagelen , ingevoerde verbetering in het toezicht en beheer
over de bevloeiingswerken en de waterverdeeling, door
een en ander aan technisch personeel toe te vertrouwen
(verg. vorig verslag blz. 143), is voorloopig reeds te zeggen
dat de maatregel alleszins aan de verwachting belooft te
beantwoorden. Intusschen zijn enkele wijzigingen noodig
gebleken in de organisatie en den werkkring van de voor
deze proef ingestelde » irrigatie-afdeeling Sidaijoe", welke
wijzigingen hij gouvernementsbesluit dd. 6 Maart 1890

L*. 2.J
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n°. 16 zijn

bevolen. Van da bemoeien tl (Jee irrigutie-af-

deeling zijn nu uitgesloten geworden dieleidingeo, waar*
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kwam) was teruggebracht van 75 tot 39 boofd- en verdere ingenieurs! van ~.i tot 2] arohitecteu eo van 148tot
142 opzichters, is thans, met intrekking van de organiaatie van 18.s.")/18Nii, weder meer in overeenstemming met
de behoefte geregeld, Hij Koninklijk besluit dd. 13 Januari

van de zorg , wat betreft onderhoud en waterverstrekkin^ ,
naar het oordeel van de betrokken residenten , aan de belanghebbende dessa's zelven kan worden overgelaten. Verder is teruggekomen van het beginsel om de grenzen der 1890 n°. 74 (Indisch Staatsblad n°. 60) is namelijk de
irrigatie-afdeeling uitsluitend te regelen naar het stroom- samenstelling van het korps bepaald op 00 hoofd- en
g^ebied der rivieren , ongeacht of dit gebied zich over meer verdere ingenieurs, 'SA architecten en 155 opzichters. De/e
dan één gewest uitstrekt. Thans ia namelijk bepaald dat uitbreiding werd in de eerste plaats benuttigd om een
het inlandsch personeel hij de, irrigatie-afdeeling in dienst deel van het boven de formatie ifi dienst zijnde personeel
niet meer door den chef, m a a r , uit eene door dezen te, tol het vaste korps terug ie brengen. Dit geschiedde met
doene voordracht, door den betrokken resident benoemd 14 ingenieurs, 1 architect en 7 oplichters. Boven de forwordt. Ook zal de chef niet meer, volgens eene, in over- matie bleven nu , volgens de op 30 April L890 afgesloten
leg met de residenten , voor hem vastgestelde instructie , opgaven , nog in dienst (ougerekend de 3 a la suite van
werkzaam zijn rechtstreeks ondergeschikt aan den direc- hun korps gevoerde ingenieurs die bij den dienst der staatsteur der burgerlijke openbare werken , maar op gelijken spoorvvegen waren gedetacheerd) 7 ingenieurs en 9 opzicbvoet als het gewestelijk waterstaatspersoneel, onder de t e r s , terwijl het vaste korps op dat tijdstip bestond uit 51
onmiddellijke bevelen van de residenten , ieder voor zoo- hoofd- en verdere ingenieurs {<\\\^ 9 te min) en 178archiveel de bevloeiingswerkcn in zijn gewest aangaat. Echter tecten en opzichters (compleete sterkte).
is hij bevoegd om , door tussehenkomst van den betrokken
In het volgende overzicht vindt men opgegeven hoe en
resident, rechtstreeks met genoemden directeur in corres
waar het bedoelde technisch personeel was ingedeeld.
pondentie te treden. Aangezien voor de aanraking van
het technisch personeel der irrigatie-afdeeling met de lagere
HoofdArehiinlandsche hoofden en de bevolking eene andere schakel
en
tectni
bleek noodig te zijn dan die welke men bij het ontwerpen
verdere
en
T e zaaien
I X I J K E L I N (i.
van de proefregeling meende te vinden in de door den
ingc0|>zieliters.
nienrs.
ingenieur, chef van den nieuwen diensttak, in tijdelijke!)
dienst aan te stellen mandoors, is voorts besloten om in
vaster, dienst te nemen inlandsche ambtenaren van zekeren
P e r s o n i' e 1 n v a s t e n
dienst.
r a n g , met den titel van mantri oeloe oeloe, en hun aantal
I.
AlgPIIM'l'Ne
llit'IISl.
voorloopig te doen bestaan uit acht voor Bagelen en vijf
voor Banjoemas , tegen vermindering met een gelijk aantal A. T e c h n i s c h e afdeelingen hij het
mandoors. Van de wijzigingen , door het aangehaald besluit
departement
6
van 6 Maart 1890 ten aanzien van het Europeesch persochefs
10
neel der irrigatie-afdeeling in het leven geroepen , verdient
•)
overigens nog melding de toevoeging aan den chef, ne- 1'. W a t e r s t a a t s - toegevoegd pertoneel voor w e r k e n
vens de hem reeds ter zijde staande vier opzichters van
hehoorende
tot
afdeelingen.
den waterstaat, van een adspirant-ingenieur of ingenieur
den algemeenen
dienst 0) . . .
der 3de klasse. Hierdoor is in eene dadelijke behoefte voor24
53
M
zien en tevens de gelegenheid verschaft om aanstonds een C. O p n e m i n g e n in h e t b e l a n g der
vervanger bij de hand te hebben bij mogelijke ontstentenis
v e r b e t e r i n g v a n de bevloeiing d e r
van den chef ten gevolge van ziekte als anderszins. In
S o l o - v a l l e i c)
verband met de besproken wijzigingen worden nu definitieve rapporten omtrent de werking der proef door de
il. (irnesli-lijke dienst •
Indische Regeering tegemoetgezien vóór het ein Ie van 1890.
A.
G E W E S T E N - D I E T O T EENF.
In afwachting hiervan is het wenschelijk geoordeeld
WATERSTAATSAVDEELIKG
ook nog geen definitieve regeling te treffen omtrent bet
BE1IOOREN.
beheer en toezicht over de in 1889 gereed gekomen beXsli'
ilfilcrlillij.
vloeiiugswerken uit de kali Kening in de residentie Rem6
6
baag (zie lager). Voorloopig is met het dagelijksch be- Bsntaai
Batavia
11
15
beer en toezicht op de bedoelde werken belast de ingenieur , K r a w a n g
1
1
chef var. de in October 1889 ten dienste van een ander deel P i e a a g e r R e g e n t s c h a p p e n . . . .
6
6
. . . .
van Rembang en van een paar afdeelingeu van Soerabaija L a i n p o n g s c h c Districten
1
1
hervatte opnemingen voor bevloeiingen uit de Solo-rivier,
waarvan de kali Kening een nevenstroom uitmaakt.
T r a n s p o r t ee ren.
ÏO.T
41
M
Maatregelen worden voorbereid om na de voltooiing van
de waterwerken in Demak (residentie Samarang) een deu^«) I n elke waterstaatsaldei-ling i-- een o p z i c h t e r aan den chef
<lelijk beheer en toezicht over die werken en over de wat i- toegevoegd.
verdeeling daaruit te verzekeren , in denzelfden geest ala
A) Tut dea •revkkriag vsa dea algeataeDeadienst behoorden verin de hooger bedoelde irrigatie-afdeeling Seraijoe in \ver- seiiillende opneuiingen of w e r k e n in liet belang v a a Sa bevloeiing
king zijn. Intusschen is bij gouvernementsbesluit dd. 21 i en d e a w a t e r a f v o e r la de aeht ree !s i a t vurig v e r s l a g ( b i s . 142/143)
Mei 1890 n c . 1 het algemeen beheer en toezicht over de g e n o e m d e g e w e s t e n , in lianjoeuias en in Hagelen, zooincde de voortwaterwerken bij Glapan en over den rechter Toentangdijk , ! K t t i n g der o p n e m i n g e n v a n ile l i r o i t a s - en K e d i r i - r i v i e r e n . Van
o v e r i g e toen genoemde w e r k e n , b e h o n r e n d e tot den algenteeneii
van Djeketro tot Goeboeg, waarmede in 188b" de resident de
dienst, kwam in 1889 1890 gereed de verbetering van de bevloeiing
van Samarang was belast met bepaling dat het dagelijksch uit de kali Kening i residentie Rembang) en werden tot dea werkkring
toezicht zou worden uitgeoefeud door den bij die werken van den gew estclijken dienst gebrai-ht : liet Oprichten van een kustgeplaatsten opzichter (ver-r. het verslag van 188(i bis. 110), lii'htloren en van lich'.opstanden in s t r a a t l i a u k a . het verlengen van
overgedragen op den hoofdingenieur, chef der derde water* de havenhoofden te S a m a r a n g en In t afsluiten van de S a i n a r a n g s c h e
staatsafdeeling, die reeds het helieer heeft over alle andere rivier nabij het s t o r t i b e d van het Innd.iir kanaal ter gemieindu hoofdplaats. D a a i e a t e g e n werd het personeel voor den algemeenen dienst
werken in de afdeeling Demak. De regeling van ie water- Inlast met de volgende n i e u w w e r k e n of o p n e m i n g e n : d e vernieuverdeeling is echter aan den resident of van sgnentwege w i n g v a n het landhuis van den («ouverneur-Genera.il te T j i p a n n a s :
aan den assistent-resident van Demak overgelaten, doch : het b o u w e n van eene ijzeren b r u g e v e r d e T.iioedjoeng nabij d e dessa
de uitvoering van de ter zake , in overleg met genoemden Kangetaa (residentie Bantam); de verbetering van bet vaarwater
afdeelings-chef, vast te stellen regeling geschiedt doortus- in s i r a a t M a d u r a ; de opnemingen iu de residentie J a p a r a zoo ter
verbetering van den dijk aan dra rechter Sering-oever al* voor eene
schenkomst van dien hoofdingenieur.
te m a k e n sluis iu het afvoerkanaal te l i a b a l a n : en eindelijk de opnemingen in het distriet Tengger (residentie Paaoeroeaa) ter verTechnisch personeel. Het technisch personeel van den betering van eeaigS wegen.
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken dat
<") D e z e opnemingen w e r d e n bevolen bjj Indisch Insluit dd. 11
iu 1885/1886 (met inbegrip van het bouwkundig personeel j S e p t e m b e r ISS'J n". 7 . waarbij t e v e n s bepaald werd dat aan het hoofd
dat vroeger ten laste van het departement der marine der o p n e m i n g e n een ingenieur zou optreden r e c h t s t r e e k s in b e t r e k k i n g
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iiji den ipoorwegaaaleg ter Bumatra'i Westkust waren gedetacheerd.
werden,

wegena

beëindiging

van

hunne w e r k z a a i n l i e d e n , tot hun

gewonen werkkring bti den waterttaatadleaal teraggeroenea. Ter
zake van dergelijke detacheering *HJ den dienst der itastupoorwegen,
hetzij hij den aanleg, hetz|] iiij de exploitatie der vervulling l»l)v.
\an technische betrekkingen idj de afdeeling „ Onderhond en bews
kin^ r van w e g en w e r k e n 'i is lijj g.uivcriieiiicntsbesluit Ud. 'JO S e p -

tember 1889 n°. 28 eeae regoling in algemeenen zin getroffen.
Dientengerolge zal de directeur der burgerlijke openbare werken,

P e r tt.iii ipoi i

w a n n e e r naar z[jn oordeel bet dienstbelang d a a r d o o r g e b a a t

Chcribon
Tagal
Pekalongan

/') Dfl kusten van dit personeel k o m e n ten laste van d e s o m m e n
die liji de begrooting v o o r de U i t r o e d n g van de hierbedoehie w e r k e n

zijn toegesteaa.
IJ) li[j Indisch besluit ild. 6 Maart 18!i0 n°. 10 is het personeel

H n i l j o f llllls

Bagelen ,

voor

het

booger).
aiil. IV
bestuur)
de twee

.'{./,• .</

Mamarang.
Kadoe . .
Soerakarta
Djokjokarta
Japara. .
Rembang.

Ii)

De

hierbedoelde

beheer

B e i één ingenieur v e r m e e r d e r d

(zie

De bezoldiging enz. komt ten laste van de fondsen b(j
der Indische begrootlag (departement van binnenlandseb
uitgetrokken voor toezicht op de waterleidingen enz. in
genoemde residentiön.
kosten

van

dit personeel komen ten laste van afd. V I I I

der Indische begrootiag (departement der marine).
Ut

ofdteliii,).
11
1

Soi r.ibaiia.
Kediri .' .
Madioen .
ltadura .
i li*g.
. .

riininunan . .

Probolinggo
Bezoek!
Jiali en Lombok . . .
15. Q l w i B i n

JUi: M r r K I I i

w \ i i:its r \ H - A KUI:I:I i Mi

BIBOOBB*.
10
1
•J
I
5
1
1
1
1

Snmatra'i Westkust
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Baoka
Killiton

Wialmllmllag vim Boraeo . . .
Zuidcr- en Postel aMeolmg van
Borneo

Celebei en oBderhoorighedaa. . .
Menado

Amboinj
Ternate
Tiiiior .
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dienst,

e)

Voor de waterwerken 'm de afdeeling Ucniak (residentie Sa-

nuuaag)
Voor het tei'lmiscli waterbeheer
in de resideatièn Baajoesaasea
Bagelen
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3
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•
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1
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boren de formatie in dienst.

7

0
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'. in vasten dienst (siekooger).
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ME

Voor liet overbrengen van de
fabriek voor de marine en nel
>\i iweaen te Soerabatfa naai
het nwrine-etablbnemeal ter
lilaatse

Totaal

wordt,

tot zoodanige detacheering van waterstaats-ambtenaren kunnen overgaan zonder opzettelijke machtiging van de Begeertng.

•2 Ir afJeelias.

Totaal-geaeraaL

staande tot dea chef van bei departement, alaoo aiet oadergeacbiki
aan een afdeelings-cbef.
il) Zooall reed» gesegd is in boofdat l ' (aie bis. -'s hiervóór) ii
met 1 Maan 181
n grool deel der bemoeiingen van liet departe
ment der burgerlUke openbare werken in ditgcweal op het departeineni van oorlog orergegaan. Dientengerolge kan nu ia Groot-Atjeh
met één opzichter volstaan worden, terwijl er vóór 1 .Maart jl. één
ingenienr en twee opzichten I* eheiden waren.
e) lli riiij ziin nlei gerekend :; ingenieur* van den waterstaatm
'stands burgerlijke openbare n irkcn, die lUdci|jk IrfJ den dien tder
staataspoonri gen op Java gedetacheerd zijn, namelijk •_• bij den aanleg
en 1 bfl de exploitatie. De 2ingeadean,dtebl9keashctTorigTenlag

Aan het personeel in vasten dienai , dat in de rangen
<ran architect en opzichter voltallig w a s , ontbraken, 1 >Iïj—
keus het rooraigaan.de, op 30 April jl. oog 9 ingenieurs,
tloch -'i in Februari jl. ter beschikking van deu Gouverneur-Generaal gestelde ingenieurs waren op geraelden
'latum nog niet in Indië aangekomen. Voor de verdere
aanvulling van het korps eu met het oog op te verwachten vacatures wordt, luiten deze 3 , in 1890 nog de uitzendiiur van een 8-ral ingenieurs gewenscht. ï o t nog fie
zijn, in voldoening aan deze aanvraag, slechts 3 candidaten verkregen. ')
Onder de op 30 April jl. in IndiB reeds in dienst g e stelde opzichters waren er van het in September 1889 bier te
lande gehouden examen 10 begrepen , terwijl de G overigen, die bedoeld examen bad opgeleverd, óf naar IndiB op
reis ui' nog niel van bier vertrekken waren. Buiten deze
16 candidaten zijn er in April en Juli jl. nog 3 ter begchikking van den Gouverneur-Generaal gesteld, die het
diploma bezaten van opzichter bij den rijkswaterstaat hier
te lande. Blijkens het vorig verslag (blz. 144) badden in
IndiB (in het najaar van 18S8 en in het voorjaar van 1889)
in 't geheel 0 van de 10 candidaten aan het daar gehmiden opzichtereexamen voldaan. Ook deze waren allen vóór
30 April 1890 geplaatst. Voor bet opzichtersexamen in
1890 ;') meldden zich 36 candidaten a a n , van wie 20 slaagden. Van de reeds in dienst zijnde 18 opzichters die zich
tevens l a l d e n aangemeld voor de examens overeenkomstig
de programma's .1 en IJ, vereischt voor de bevordering
tot opzichter 1ste klas-e en tot architect (zie Indisch
Staatsblad 1887 n c . 18-V), slaagden 4 voor programma A
en 2 voor programma B.
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1889 371
personen in dienst, tegen 238 in 1888, terwijl het getal
met de fuuctiën van landmeter ! elaate waterstaatsambtenaren in 1889 bedroeg 2 0 , tegen 15 in 1888.
Om
Het intrekking van de in 1875 nopens het
onderwerp vastgestelde voorschriften (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 3140), welke echter alleen betrekking hadden tot onteigeningen ten behoeve van den aanleg van
staataspoorwegen op J a v a , en in Februari 1888 ook toepasselnk waren verklaard voor de van staatswege ondernomen spoorwegwerken ter Suinatra's Westkust, werden
bij gouvernementsbesluit dd. 21 April 1890 n°. 3 uitgewerkte voorschriften vastgesteld nopens de onteigening,
bij minnelijke overeenkomst, van gronden en andere onroerende goederen, benoodigd voor de uitvoering van
burgerlijke openbare werken in bet algemeen.
Uitvoering ta>i werken. Uit het volgende staatje kan
blijken in boever in elk van de laatste vijf jaren bij de
uitvoering van openbare werken een grooter of kleiner detd
')

In 1889 w e r d e n bier te lande 7 ingenieurs v o o r d e n I n d i s c h e n

dienst aangenomen en werden er 8-in Indië verkregen (verg. vorig
verslag

bis.

H4

noot

1 ) , t e n r O l dit laatste in Maart j l . n o g m e t

een vierde bet geval is geweest
-') In 't vorig verslag (bla. 141 noot U) is reeds gezegd dat de
gelegenheid tot het afleggen van bet examen voor opiiebter en
voor architect voortaan niet meer tweemalen 's (aars, maar slechts
eenmaal 'ajaars aal worden opengesteld. Nader is bepaald (goureriiementsbeslnit dd. 26 September 1889 a' I) dat beduidde examen i
n i . t alleen te B a t a v i a , Saih.'ii'anj,' en Soerabaija , doek o o k te 1'udang

worden afgenomen.

BHIage C.
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Jaren.

Aantal uitgevoerde Van het uitgevoerd aantal
Aantal
werken
werken (ver- werken, waarop by
het werkplan
nieuwingen
en nieuwe
waren door
werken)
hadden reeds de hooiden
begrepen in
in het voor- van gewerte*
het bil de
at'gegane
wèl was niet was
ïyk bestuur
begrooting
jaar
op eigen
moeten
gerekend. gerekend.
aangezag
genomen
zijn
ten uitvoer
voltooid.
wt ik|il:»n.a)
gelegd.

HUI

335
449
415
479
415
416

232
413
352
468
381

297
256
364
218
289

85
85
50
50
86
86
103
103
111
111

129
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waarvoor by het werkplan globale posten zyn uitgetrokken, zooals
vernieuwingen aan kofficinkooppakhuizen, iulandschc scholen en
bevloeiingswerken, noch ook de werken tot herstel van schade,
veroorzaakt door rampen van hooger hand.

der in het jaarlijksche werkplan begrepen werken door
andere (niet voorziene] werken werd verdrongen.

1885
1886
1887
1888
1889

Tweede Kamer.

Ter uitvoering 1 VHII liet werkplan waren voor de drie
laatstvennelde jaren bij de begrooting toegestaan, en vooi
de verschillende onderhanden geweest zijnde werken werden in elk van die jaren uitgegeven de onderstaande
Mmmen , daarbij niet gerekend de uit bet excedent van

liet hoofdgeld »«n beerendienatplichtigen bestreden uitgaven voor werken in bet belang der bevolking (zie ook
noot tl hieronder).

22
22
20
20
42
42
37
52

o) Onder het opgegeven aantal werken zyn niet begrepen die
1887.
OMSCHRIJVING DER WERKEN.

I. Voor gewoon
onderhoud
en herstelling:

y

i

Verwerkte
stanc
sommen. sommen.a)
Toege-

Verwerkte
sommen.

280 f 917 887 f 873 000 f 836 337
500
119 262
134 500
154 531
500 1 583 753 1 557 500 1 505 190

f 2 7 0 4 000 f2552 101; f2 696 280 f2 620 902 f2 565 000 f2 496 068

II. Voor vernieu- ( gebouwen onder burgerlijk beheer
bevloeiingswerken
wingen en
nieuwe werken :
bruggen, wegen en andere waterstaatswerken.

f 899 000 f 808 334 f1317 220 f 1 304 327 f 925 000 f 946 261
414 000
312 093
342 000
330 503
526 600
481 788
980 000
936 278 1319 000 1 218 832 1 472 400 1 268 117

Te zamen .

f2221000 f2075 115 f3050 220 f2 836 252 f2 924 000 f2 696 16

t gebouwen onder burgeriyk beheer
Alzoo voor I en II { bevloeiingswerken
te zamen :
( bruggen, wegen en andere waterstaatswerken . . .
Totaal

f1862 000 f 1 682 229 f2 240 500 f2 222 214 fl 798 000 f 1 782 598
431 355
448 200
462 373
548 500
661 100
636 319
2 614 800 2 482 620 2 957 500 2 802 585 3 029 900 2 773 307
f4 925 000 f4 627 222 f 5 746 500 5456154 f5489 000 f5192 224

( waterwerken in Deinak
) werken ten behoeve van de vaarwaters in straat Madura
i werken tot verdere uitrusting van de haven Tandjong
' Priok (Batavia)
Te zamen

1889.

ToegeToegeVerstane
werkte
Htane
sommen.a) sommen.a) sommen.

f 963 000'f 873 895 f 923
106 200| 131 870 134
1 634 800 1 546 342 1 638

gebouwen onder burgerlijk beheer
bevloeiingswerken
bruggen, wegen en andere waterstaatswerken.
Te zamen

Werken die op de
begrooting
afzonderlijke posten
uitmaken:

1888.

. . .

Totaal-generaal.

f 792 500 f 780 736 791000 f 688 585 f 653 000 f 696 388
4)175 000 b) 159 773 <•) 505 400 /) 480 955 c) 492 000 d) 641 144
750 000

277 281

f 967 500 f 940 509 f 1 296 400f 1169 540 f1895 000 f1614 813
f5892 500 f5 567 731 f 7 042 900f 6 625 694f 7 384 000f6807 037

<0
»)
»)
a) Verbeterde cüfers.
b) Alleen voor de werken in het Westgat.
c) Voor de werken in het Westgat werd by de begrootingen voor 1888 en 1889 telkens toegestaan f 102 000, en voor de werken in
het Oostgat voor 1888 f 403 400 en voor 1889 f 390000.
<0 Aan de werken in het Westgat werd in 1888 ten koste gelegd f 114 784 en in 1889 f 128 651, aan die in het Oostgat achtereenvolgens f 366171 en f 512 493.
é) Onder de verwerkte sommen is niet begrepen, als zynde later ten laste gebracht van het departement van binnenlandsch bestuur,
hetgeen door het departement der burgerlijke openbare werken, ter latere verrekening, werd uitgegeven wegens loonen nan vrye arbeiders
bj) de uitvoering van zoodanige werken, als anders in heerendienst plachten te worden tot stand gebracht. liet totaal bedrag dier loonen
bedroeg in 1887 f 429 351, in 1888 f 792 423 en in 1889 f «08 659.
Steels werd getracht om zich bij de uitvoering van werken zooveel mogelijk van de krachten der particuliere
nijverheid te bedienen , doch over het algemeen bad men
van pogingen in die richting weinig voldoening. Het aantal
aannemers, dat over voldoende technische en ünaneieele
hulpmiddelen kon beschikken , was zeer g e r i n g ; de meerten
zagen zich verplicht om , dikwijls op grond van de nietigste redenen , verlenging te vragen van den termijn van
oplevering , dan wel BChadeloOnStelling wegens misrekening.

In het geheel werd gedurende 1889 openbare aanbesteding
beproefd voor 704 werken , docli slechts 219 werden g e g u n d ,
en wel:
Handelingen der Statca-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

aan Europeanen 85, tot een bedrag van
f
, Chineezen 126, „ „
„
„
„ inlanders _ 8, „ „
„
„
f
Totaal
219, tot een bedrag van .
Daaronder waren vier belangrijke werken,
aannemingasomtnen respectievelijk beliepen
f 166380, f 8 8 392 en f 6 2 210 ' ) , zoodat

1493 667,90
399 522,94
10 756,00
1903 946,84"
waarvan de
f 800 0 0 0 ,
de sommen,

') Bedoelde vier aannemingen betroffen: 1°. het tweede gedeelte
der Porrongwerken (Oostgat van Soerabaya); 2°. de hoofuaftapping
uit de Karangtengah-leiding(Banjoemas); 3°. het verbeteren van de
Singomerto- en Poetjang-leidingen (mede in Banjoemas), en 4°. de
uitbreiding van het entrepot te Soerabaya.

[*•
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Koloniaal verslag van 1890.
wuarvoor de 215 andere werken werden aangenomen ,
gezamenlijk een bedrag uitniuakten van f 786 904. Onder
deze 215 werken waren er 10 begrepen, waarvoor de aannemiugssoinmen (te zaïnen f 271 202) uiteenliepen van
f 15 100 tot f 55 411. De overige 205 werken waren allen
van weiuig beteekenis. Alleen in de residentiöu Batavia,
Soerabaija, Samarang, Preunger Regentschappen, Djokjo*
karta en Soerakarta kon een niet onaanzienlijk deel der
gehouden aanbestedingen tot toewijzing leiden.
II. BIJZONDERHEDEN OMTRENT SOMMIGE WERKBN.

Gehouwen. In 1889 kwamen 3 nieuwe regentswoningen
gereed, namelijk te Tjiandjoer en te Manondjaija (Prean*
ger Regentschappen), zoomede te Joano. (Japara), en werd
td Bangkallan (Madura) met zoodanig werk begonnen.
Voorts werden opgeleverd 1 assistentresidents-woning (in
de buiteubezittingen) en 8 controleurswoningen (2 op en
6 buiten J a v a ) , terwijl bij het einde des jaars nog in aanbouw bleven 1 assistentresidents-woning (in de huitenbezittingen) en 13 controleurs-woningen (1 op en 12 buiten
Java) ').
Zestien districtsgevangenissen werden op Java voltooid ;
de nieuwe afdeelingsgevangenis te Toeban (Rembang) en
de uitbreiding van de gevangenis te Ma lioen waren onderhanden. Op de buiten bezittingen kwamen 8 gevangenissen
gereed en bleef de bouw van 5 gevangenissen onderhanden.
De oprichting van nieuwe entrepótgabouwen te Soerabaija
vorderde naar wensch. Evenzeer het werk » overbrenging
van het tolkantoor van Laboean Deli naar Belawan (Sumatra's Oostkust)."
Het nieuwe pakhuis voor legkoffie te SamaraDg, de
nieuwe afscheeppakhuizen te Pasoeroean en Menado en
eenige koffie-inkooppakhuizen elders werden voltooid.
Te Tandjong Priok werden 3 , te Tjilatjap 1 en te Nem*
bakar (Madura) 7 zoutdepötpakhuizen opgericht.
Te Batavia werden voor 3 Kuropeesche scholen nieuwe
gebouwen gesticht. Ook te Soerakarta en te Bandjarnegara
(Banjoemas) verrees een nieuw schoolgebouw voor de Ëuropeesche jeugd. De lokalen der Europeesche school te Gom*
bong (Bagelen) werden aanzienlijk vergroot. Vijf inlandsche
scholen werden gebouwd of vergroot.
Wegen. De toestand der wegen kon over het algemeen
bevredigend worden genoemd.
In 1889 werd voor het maken van nieuwe wegen uitgegeven f 42 310, en voor de verbetering van bestaande
wegen f 171 267, alzoo te r.amen f 213 577 , tegen f 22 543
en f 158134 of te zamen f 180 677 in 1888.
Bij gouvernementsbesluit dd. 30 September 18S9 n°. 12
werd bepaald dat de toegangswegen naar stations en halten
der particuliere spoorwegen, daaronder niet gerekend de
gedeelten dier wegen welke op de tot den spoorweg behoorende terreinen zijn aangelegd, voortaan behooren tot
de wegen welke op den bestaanden voet worden onderhouden door de zorg hetzij van het, departement van biunenlandsch bestuur, hetzij van dat der burgerlijke open*
bare werken.
De in 't vorig verslag (blz. 145) bedoelde weg in de afdeeling Tjiringin (Bantam), bestemd om de distrietshoofdplaats Menes in die afdeeling met de afdeeling Pandeglang
en daardoor met het overig deel van het gewest iu verbinding te brengen, kon door den aannemer om verschillende redenen, zooals menigvuldige regens, gebrek aan
werkvolk en meer andere, niet op tijd worden opgeleverd.
Voltooid werd de in 1888, mede in de afdeeling Tjiringin ,
aangevangen weg langs de k u s t , waardoor de dessa Tjiteureup , nabij de Peperbaai, waar zich velen uit de zuidelijker gelegen streken der afdeeling Tjiringin hadden neder*
gezet, in verbinding is gebracht met den weg van Laboean
naar Menes. Ten einde verbetering te brengen in liet bestaande wegennet, als ook om aan de iu ijood verkeerende
bevolking der zuidelijke districten van genoemde afdeeling
werk te verschaffen, werden iu Mei 1889 ook fondsen
toegestaan om in d a g h u u r wegen te doen aanleggen van
') Schadeloosstelling voor liet gemis van eene landswoning ontvingen in 1889 29 assistent-residenten en 130 controleurs, zooniede
15 regenten en BM districtshoofden. In 1888, toen ook één resident dergelijke schadeloosstelling ontving . waren de vier ecrMtgenoemde getallen |24 , 128, 13 en 214.
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gemelde dessa Ijiteureup zoowel naar Kali Tjaah als naar
de d e i n Tjitapis, mede in Tjiringin. Op het einde van
1889 was m g slechts een klein gedeelte van deze wegen
gereed. Voor de verbetering van een weg in de afdeeling
Lebak , van Rangkas Bctoeng naar Goenoeng Kentjana,
ter vergemakkelijking van den afvoer van landbouwpro*
ducten , werden opnemingen gedaan.
In de residentie Batavia werd de in 1888 aangevangen
verbetering van een gedeelte van den weg tusschon Bekassi
en Tandjong Poera voortgezet en voltooid.
Wat de wegen in de residentie Preanger regentschappen
betreft, werd voortgegaan met het doen van opnemingen
voor de verbetering van den weg van Paseh naar K a r a n g sauibong (postweg Soemedang-Clieriboti). Het verleggen
van een deel van dien weg nam nog in den loop van 1889
een aanvang. De opnemingen voor het verleggen van de
wegen van Melanibong naar Bloeboer Limbangan en van
.MiiDondjaija naar Parigi liepen ten einde. Zoodra de ontwerpen zijn afgewerkt, zullen de werken in uitvoeriug
komen. Vanwege den dienst der staatsspoorwegen werden
in de eerste helft van 1889 verbindingswegen aangelegd
van de halten Wanaredja en Tjimoerah , bèhoorende tot den
in Augustus 1889 geopenden spoorwegTjitjaleugka-Garoet,
nasr den grooten weg die van Garoet naar Cheribon loopt.
Gebrek aan personeel was oorzaak dat aan de opnemin»
gen voor het maken van een weg naar Bodjonegoro (Remban^) naar het spoorwegstation Ngandjoek (Kediri) niets
kou worden gedaan.
Voor het verbeteren van eenige wegen ter hoofdplaats
Soerabnija werd eene som van f 49 970 toegestaan. Met de
ophooging en herstelling van eenige gedeelten van den weg
van Soerabaija naar Grissee, waarvan in 't vorig verslag
sprake i s , kwam men gereed. In de afdeeling Sidaijoe
werd bij wijze van werkverschaffing op kosten van den
lande een nieuwe weg aangelegd van Petijen naar GampaDg.
De in 't vorig verslag bedoelde opnemingen iu het belang
van de aan eenige wegen in de residentie Pasoeroean aan
te brengen verbeteringen werden deels beëindigd, deels
voortgezet. Aan de verbetering van den weg tusschen Pasrepan en Poespo in het 'listriet Tengger werd begonnen
en de verbetering van den weg van Poespo tot Tosari (het
middenpunt van de iu druk verkeer met de stranddistricten
staande bergdessa's van Boven-Tengger) werd voorbereid,
terwijl een gedeelte van den postweg van Pasoeroean naar
Malang in het district Poerworedjo, die voortdurend door
overstroomiugen van de rivier Soerak werd beschadigd ,
door het aanbrengen van eene permanente oevervoorzieuing
werd versterkt.
In de residentie Banjoemas kwam gereed de nieuwe weg
tusschen Bandjarnegara en Kalibening (over W i n o n g , P a kerdangan, Bedji , Seinbawa en Soemingkir) ter vervanging van den bestaauden transportweg tusschen beide
plaateen (over VVinong, Paweden en Kalibombong).
Opnemingen werden gedaan voor eene gedeeltelijke verlegging van den van Poerworedjo (residentie Banjoemas)
naar Gombong (residentie Bagelen) loopenden weg. In
laatstgenoemde residentie eischte de postweg tusschen de
hoofdplaats Poerworedjo en Wonosobo, ten gevolge van
minder goeden aanleg en vele daarin voorkomende steile
hellingen, verbetering. Voor het aanbrengen daarvan werden opnemingen verricht.
In het belang van de verbetering van het in Oostelijk
Bezoeki door eene onbewoonde en dorre steenachtige landstreek loopende eindgedeelte Soemberwaroe-Banjeewangi
van den grooten postweg over J a v a , welke verbetering,
bij gemis aan heerendienstplichtigen, door veroordeelden
tot dwaugarbeid zou moeten geschieden 5 ) , werden in
't laatst van 1889 door den directeur der burgerlijke openbare werken voorstellen gedaan betreffende de oprichting
van de noodige etablissementen eu verplaatsbare loodsen
voor de huisvesting en verpleging der voor dit werk op
sommige punten van den weg te stationneeren dwangarbeiders. Het voornemen bestond op de daartoe noodige
uitgaven te rekenen bij het werkplan voor 1891, doch
') Indcrtjjd waren de vrouwelijke veroordeelden tot dwangarbeid
die hare straf ondergingen ba het landbouw-etablissenicnt te Soe*
karadja (nab(j Uanjocwangi) niet het onderhoud van den weg belast,
doch in 1887 is die strafinrichting opgeheven , daar bedoelde vernordeelden t/>en naar do centrale strafgevangenis te Soerabaija zijn
overgebracht.
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voorloopig is hiervan afgezien, in afwachting van de te voortaan met verwijzing naar het benoodigde nummer
nemen beslissing omtrent eene in den aanvang van 1890 kunnen geschieden.
ingekomen concessie-aanvraag voor het maken van een
spoorweg tusschen Djember en Banjoewangi. Mocht deze
Werken in het belang van den landbouw. Sedert met
bezuiden den Rawoen ontworpen spoorweg tot stand ko- 1 Januari 1886, ten gevolge van het toen in werking gemeu, en Banjoewangi alzoo aansluiting verkrijgen niet het treden nieuwe reglement op het beheer en toezicht over
bestaande of in ontwerp zijnde spoorwegnet over Java, dan den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken ,
zou de sedert lang aanhangige quaestie van de verbetering laatstelijk opnieuw vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1889
van den bestaanden postweg (benoorden den Rawoen) ver- n°. 39, een deel van het technisch personeel bepaaldelijk
der kunnen blijven rusten.
voor het bevloeiiugswezen is afgezonderd , is dit belangrijk
In het gouvernement Sumatra's Westkust werden eenige onderdeel der openbare werken in eene nieuwe richting
wegen aangelegd ') of verbeterd en waren voor ouderschei- geleid. Achtereenvolgens zijn dientengevolge in een 14-tal
dene werken van dien aard plannen in behandeling. In stroomgebieden van Java opnemingen aangevangen voor
de Padangsche Benedenlanden werd ter hand genomen het verschillende (gedeeltelijk sedert in uitvoering gekomen)
verbeteren van den weg Tapan-Indrapoera en het veran- werken die de verbetering beoogen niet alleen van de irrideren in een karreweg van den weg Laboe Alang-Priaman. gatie maar ook van den hydrographischen toestand der
In de residentie Tapanoli werden, door het aanleggen van betrokken streken in het algemeen. Wel was in sommige
een weg van Tanga Batoe over Si Lando, Paranginan , dezer streken reeds vóór 1886 het irrigatie wezen ter hand
Lintong-ni-Hoeta en Boetar naar Hoeta Radja en van Pa- genomen , maar de toen uitgevoerde werken hadden zich
ranginau naar Aik Si Borongborong, de westelijke land- bepaald tot het maken van een meer of minder volledig
schappen der ouderafdeeling Toba, die nog niet verbonden hoofdkanaal of tot het verbeteren van eene reeds bestaande
waren met den grooten weg van Siboga naar Lagoeboti hoofdleiding, zonder dat met de verdeeling van het water
(Toba), met den grooten koelieweg in verbinding gebracht. daaruit over de verschillende velden genoegzaam rekening
De wegen, welke blijkens het vorig verslag in de Pa- was gehouden. Dit gold bepaaldelijk de bevloeiingswerken in
dangsche Bovenlanden in aanleg waren, kwamen in 1889 Cheribon (Sindopradja-leiding), in Banjoemas (aftapping der
nog niet gereed.
Seraijoe-rivier), in Kadoe (Mangis-leiding), in Pasoeroean
Met het verbeteren van den weg tusschen Soekamarindo (Pategoean-leiding) en in Bezoeki (aftapping der Sampeanen Tandjong in de residentie Benkoelen (zie vorig verslag rivier). Bij de instelling van de irrigatie-brigade kwamen , in
blz. 146) werd een begin gemaakt. Aan den over het verband met art. 3 van het waterstaatsreglement van 1885
Barissan-gebergte naar de residentie Palembang loopenden (Indisch Staatsblad n°. 173), genoemde werken in de eerste
militairen weg werd door dwangarbeiders gewerkt (verg. plaats voor een nauwkeurig onderzoek in aanmerking, waarbij
blz. 58 hiervóór).
bleek, dat alsnog eene volledige opneming moest geschieden
Een gedeelte van het ontworpen wegennet in de nieuwe van het geheele irrigatiegebied van elk dier hoofdkanalen
Chineesche kamp te Penajoeng (Groot-Atjeh) kwam gereed. ter verkrijging van de noodige gegevens om de verschillende
Voor de verbetering van eenige hoofdwegen in de afdee- aftappingen uit die hoofd leidingen te kunnen ontwerpen en
ling Deli (Oostkust van .^umatra) was op het werkplan in het algemeen de nog ontbrekende werken te kunnen
van 1889 een bedrag van f 100 000 uitgetrokken. De we- uitvoeren , noodig voor een behoorlijk stelsel van aan- en
gen, welke gedurende dat jaar voor verbetering in aan - afvoer van water. De na 1885 gelaste opnemingen in de
merking kwamen , waren : de weg van Medan naar La- hooger bedoelde 14 stroomgebieien zijn dan ook op ruime
boean Deli, die van Medan naar Rantau Pandjang (Serdang) schaal opgevat, zoodat daardoor nauwkeurige kaarten
en een gedeelte van den weg van Medan naar Kampong worden verkregen van het geheele irrigatiegebied der beBesar. In de afdeeling Bengkalis werd voltooid de weg trokken werken , waarop de bestaande wijze van bevloeiing
van Pakan Baroe aan de Siak-rivier naar Tratah Boeloe en waterafvoer is aangegeven en een verbeterd stelsel
aan de Kampar-rivier.
ontworpen kon worden. Op die kaarten , welke op eene
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo schaal van 1 : 2000 of van 1 : 5000 worden vervaardigd ,
werd een begin gemaakt met de verbetering van den weg worden ook de uitkomsten van uitvoerige waterpassingen
van Bandjermasin naar Martapoera.
over bet geheele terrein aangebracht, waardoor zij later
ook voor aanleg van spoorwegen en andere openbare werken
Bruggen en duikers. Voor den bouw van nieuwe en de en in het bijzonder voor landbouw en nijverheid groote
vernieuwing van bestaande bruggen en duikers werd in waarde erlangen.
1889 f 558 725 uitgegeven , tegen f 583 405 in 1888 , in
Bij het einde van 1889 was een der kleinere van de
welke sommen niet begrepen zijn de bijdragen van het bedoelde irrigatiewerken voltooid , namelijk het bevloeiingsdepartement van binnenlandsch bestuur voor de betaling stelsel in het stroomgebied der Kali Kening (residentie
der koelies, zijnde deze koelieloonen bestreden uit het Rembang), waardoor de irrigatie in een gebied van ongeexcedent van het hoofdgeld.
veer 5000 bouws verzekerd is en 3800 bouws sawahs (in
Van de 404 bruggen en duikers, waaraan in 1889 ver- de districten Djatirogo en Singahan) bevloeid kunnen wornieuwingen werden aangebracht (hieronder begrepen de den. Dit werk , waarvan de uitvoering (met inbegrip van
62 werken van dien aard, die blijkens het vorig verslag het vóór 1886 verwerkte) f 336 856 heeft gekost, behoorde
bij het einde van 1888 nog in uitvoering waren) kwamen tot die waarvoor de reeds vóór 1886 aangevangen opneer 358 gereed. Aan 515 bruggen en duikers werden her- mingen gebleken waren aanvulling te behoeven. De
stellingen verricht.
opnemingen ten dienste van de overblijvende 13 groote
De toestand vjin de bruggen en duikers, gelegen in de irrigatiewerken (een 7-tal van welke reeds in 1889 of vroeger
post- en groote wegen en voor het meerendeel uit per- voor eeu gedeelte zijn in uitvoering gekomen) zullen deels
manente materialen samengesteld , gaf over het algemeen in 1890, deels in 1891 en 1892 anoopen. Men rekent dat
redenen tot tevredenheid. Alleen op Madura liet de toestand de voortzetting van die opnemingen , waaraan in de jaren
der bruggen in den grooten postweg nog veel te weuschen 1886 t/m 1889 (in ronde cijfers) f 380 000 is besteed, nog
over. In vele residentiêu was dit eveneens het geval met zal kosten: in 1890 f 270 000, in 1891 f 218 000 en in
de bruggen in de binnenwegen.
1892 f 100 000. Bij de begrooting voor 1891 worden,
Ook op de buitenbezittingen liet de toestand van de afgescheiden van den post ad f 596 000 voor de voortzetbruggen en duikers, voor het grootste gedeelte van zeer ting der reeJs in 1882 in uitvoering gekomen werken voor
primitieve samenstelling, te wenscheu over.
irrigatie en waterafvoer in de afdeeling Demak (Samarang),
De groote voordeelen verbonden aan ijzeren constructies fondsen aangevraagd (met inbegrip van de kosten der optoegepast op bruggenbouw hebben aanleiding gegeven tot nemingen in bet geheel f 2 millioen) *), om de uitvoering
het vervaardigen van eene reeks ontwerpen voor bruggen
van 3 , 4 en 5'/ ; VL, breedte en opklimmende spanningen
J
) Met behulp van bijdragen uit het excedent van het hoofdgeld
van 15 tot 40 M., waarvoor de bestellingen in Europa
van heerendienstplichtigen (welke bijdragen achtereenvolgens beliepen
f 754 000 en f 683 000) is voor de voorbereiding en uitvoering van
') Zie ook wat op blz. 68 hiervóór is gezegd betreffende het irrigatiewerken (zonder de Demaksche waterwerken) in 1888 uitgebenuttigen ter .Sumatra's Westkust van dwangarbeiders voor het geven f t 114 000 en in 1889 f 1 153 000, terw(jl men in 1890 voor
deze doeleinden deukt te besteden t' 1 458 000.
aanleggen vau wegen.
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van een 12-tal der thans in opneming zijnde 13 werken
voort te zetten of onderhall len te neme::.
Voorloopig wordt nog niet gerekend op de uitvoeringvan liet, 13de w e r k , betreflende de bevloeiing van de Solovallei (zie lager) ' ) , en evenmin op drie andere groote ;
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vervaardigd , die onmisbaar zijn te achten bij het beramen
van de middelen voor eene goede watcrverdeeling in dat
gebied en zonder welke een behoorlijk toezicht op die waterverdeeling niet kan worden uitgeoefend De door beide
leidingen te irrigeeren oppervlakte wordt gesteld op p . in.
bevloeiin^-swLiken , waarvoor reedt vóór 1886 terreinonder- 40 000 bouws, en de kosten der werken worden globaal
zoekingeii hebben plaats gehad en plannen zijn opgemaakt, i geraamd op f 1230 000. Kerstin het aanstaande jaar denkt
die echter om verschillende redenen zijn blijven rusten , men met de uitvoering der werken een begin te kunnen
respectievelijk betredende de verbeterde irrigatie van 21 000 maken.
bouws in Oost-Brebes (Tagal), en van 20' 500 en 21000
Tagal
{West-Brebes en Waloeh-geMed). Omtrent de
bouws in de afdeolingen Kendal en (irobogan (Saintirang). j werken tot verbetering van de bevloeiing en afwatering
De koeten van deze laatste drie werken waren bij de in- | in de vlakte tussehen de Lossari- en de Babakan-rivier in
dertijd gemaakte voorontwerpen begroot op respectievelijk liet westelijk deel der afdeeling Brebes is het volgende
f2 250 (100, f 1 025 (IOO en I 2 «00 000 of te. latnen f 0 075 000. aan te teekenen. De werken ter voorkoming van overterwijl voor de werken die ten bate zou len moeten komen strooiningen uit de Babakun-rivier , waarvoor in het geheel
van pi. rn. 150 000 bouws in de Solo-vallei, bij globale een bedrag van f 188 184was toegestaan, waren bij het
schatting, noodig wordt geraamd f 12 niillioen. De 12 einde van 18s9 zoo goed als voltooid. Voor de bevloeiing
andere werken , welke te zamen eene te irrigeeren 0|>per- uit genoemde rivier was eene inlaatsluis in aanbouw en
vlakte van 358 800 bouws betreffen, worden geschat in
het graafwerk van een hoofdkauaal met daarbij behoorende
het geheel te zullen kosten f 20 680 000 ' ) , waaraan bij kunstwerken onderhanden. De noodige opnemingen voor
het einde van 1889 ree Is verwerkt was f 2642 000, g e - het keeren van overstroomingen uit de Keboejoetan- en
durende 1890 waarschijnlijk I' 1 188 000 zal verwerkt wor- de Tandjoeng-rivier waren gereed, zoodat daarop ontden en dus in volgende jaren nog noodig wordt geraamd
werpen konden worden gegrond, die in 1890 tot uitf 16 850 000.
voering zullen komen. Voor deze en de reeds in 1889
In aansluiting aan de mededeelingen in vorige verslagen onderhanden genomen werken w a s , buiten de evenverlaat men hier, naar rangorde van de gewesten , eenige melde som van f 188 184, nog f 504 422 toegestaan. De
bijzonderheden volgen omtrent elk van de thans in opne- opnemingen worden iu dit jaar voortgezet en zullen zich
ming of uitvoering zijnde groote irrigatieplannen, daaron- over de geheele tussehen de Lossari- en de Babakan-rivier
der dus ook het vooralsnog niet voor uitvoering in aan- gelegen streek moeten uitstrekken om volledige gegevens
ie verkrijgen voor de nader voor te stellen verbeteringen.
merking komende plan ten dienste van de Solo-vallei.
P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n (bevloeiiug tan de Voor die verdere verbeteringen wordt, naar schatting, nog
Tjïhea-tlakle
uit de T/isokkan). De opnemingen voor dit ruim f 400 000 noodig geacht, waardoor dan de totale koswerk werden in 't laatst van 1889 weder ter hand ge,no- ten zouden bedragen (in rond cijfer) f 1100 000. Daardoor
men , nadat een vroeger (in 1884) opgemaakt voorlonpig zal dan eene uitgestrektheid van p. m. 22 000 bouws zijn
ontwerp tot dusver om verschillende redenen was blijven gebaat. Men rekent dat bij het einde van 1890 f 040 000
rusten (verg. het verslag van 1885 blz. 121). De opne- zal verwerkt zijn.
raingen bepaalden zich hoofdzakelijk tot het zceken van
In het oostelijk deel van T a g a l , namelijk in de afdeeeen gunstiger punt van afleiding uit de Tjisokkan dan ling P a m a l a n g , werd in de laatste maanden v a n l 8 8 9 b e in het bestaande voorontwerp was aangenomen. Dezeaan- gonnen met de in het vorig verslag besproken opnemingen
vullingsmetingeu zouden in den loop van 1890 gereed van het zich over p. m. 32 000 bouws uitstrekkende irrigakomen en in hetzelfde jaar zou waarschijnlijk nog met tiegebied der Waloeh-rivier. Deze werkzaamheden , die aan
de uitvoering van de werken een begin kunnen worden p. m. 27 000 bouws velden ten goede zullen komen, worden
gemaakt. De totale kosten van hetgeen noodig is om de met kracht voortgezet. De in uitvoering zijnde permanente
geheele Tjihea-vlakte, groot p. m. 8000 bouws, te be- stuwdam in de Waloeh, ter vervanging van de in die rivier
vloeien zijn geschat op f 800 000 , waarvan men rakende in bestaande inlandsche dammen, voor welk werk f 193 325
het loopende jaar f 25 000 te zullen verwerken. Het wordt is toegestaan, komt in 1890 gereed. Voor de in 1891 en
echter voldoende geacht zich aanvankelijk te bepalen tot later uit te voeren werken rekent men nog p. m. f 620 000
de bevloeiing van p. m. 2000 bouws om later , na geble- noodig te hebben.
ken goede uitkomsten , aan de werken verdere uitbreiding
T a g a l en P e k a l o n g a n (Tjomal-gebied). In aansluite geveu.
ting aan de zooeven besproken opnemingen in het WaloehC h e r i b o n (Sindopradja- en üoetamali-lcidingen).
De gebied werden in dezelfde afdeeling Pamalang, zoomede
opnemingen in de afdeeling Indramaijoe voor de verbete- in het aangrenzende westelijk deel van Pekalongan, de reeds
ring der bevloeiing uit de Sindopradja-leiding werden in ver gevorderde opnemingen voortgezet in het belang van
1889 geregeld voortgezet en waren in Mei jl. zoover g e - de bevloeiing uit de Tjomal-rivier. In het loopende jaar
vorderd dat spoedig een voorloopig ontwerp kon worden dacht men er mede gereed te komen. Het in 't vorig verslag
tegemoet gezien voor de voeding der leiding uit de Tji- bedoeld voorloopig ontwerp betreffende een hoofdkanaal uit
manok-rivier , die, blijkens de gedane waarnemingen , daar- de Tjomal, voor de bevloeiing van 25 000 bouws in de beide
toe het noodige vermogen bezit. Voor de beoogde verbete- genoemde afdeelingen , was in Mei jl. nog in bewerking.
ring toch is het in de eerste plaats noodig dat aan de De verschillende werkzaamheden ondergingen tengevolge
Sindopradja-leiding een ruimere en meer geregelde water- van de noodzakelijke mutatign onder het personeel in vasten
afvoer worde gegeven dan zij thans heeft, nu zij geheel dienst, en de moeilijkheden ondervonden bij het in dienst
van het zeer ongeregelde en meestal onvoldoende debiet neme:: van geschikt tij lelijk personeel, eene vrij belangrijke
van de Tjikeroe afhankelijk is. Aan de opnemingen werd vertraging, zoodat vermoedelijk eerst in 1891 zal kunnen
verder zoodanige uitbreiding gegeven dat van het geheele worden begonnen met de uitvoering, waarvan de volledige
irrigatiegebied der Sindopradja-leiding en van de in vorige kosten globaal op f l 1 /. millioen worden geschat.
jaren in dezelfde afdeeling tot stand gekomen LoetamatiR e in b a n g en S o e r a b a ij a (Solo-vallei). Voor deze
ïeiding (te zamen een opnemingsterrein beslaande van p. m. opnemingen, de voortzetting van die welke in 1885 ge84 500 bouws) behoorlijke kaarten zullen kunnen worden staakt werden (verg. het verslag van dat jaar blz. 122),
kon tegen het einde van 1889 nog slechts een gedeelte
i) De in 1889 aangevangen opnemingen voor dit irrigatieplan van het daarvoor noodig geachte personeel uit het vaste
worden geraamd te zullen kosten f 45 000 , waarvan tot ultimo 1889 korps beschikbaar worden gesteld, dat daarom zooveel
mogelijk nog met tijdelijk personeel werd aangevuld. In
uitgegeven was f 3000.
de
eerste plaats zullen de werkzaamheden zich bepalen lot
») Evenals het geval is met de straks genoemde sommen be- i
treffende de 4 nog niet in uitvoering te brengen werken , is men ook het zoeken van een meer stroomopwaarts gelegen geschikt
by de raming van het hiervermelde bedrag van het beginsel uitge- ! punt vuor aftapping uit de Solo-rivier, ter vermijding van
gaan, dat de uitvoering geheel in vrijen arbeid (dus zonder best hik- de tot het voorloopig ontwerp behoorende beweegbare waking over heerendiensten) geschiedt. Het is echter geenszins uitge- | terkeeiing in die rivier, die het water S M. hoog zou moeten
maakt, dat de nevenwerken der groote irrigatiewerken (secundaire ; stuwen. De opnemingen zouden gedurende 1890 met kracht
leidingen enz.) steeds geheel voor rekening van den lande zullen I worden voortgezet. Men stelt zich voor dat de te maken
moeten worden aangelegd , zonder gebruikmaking van heerendiensten |
In zoover zijn dus de bovenstaande sommen als maxima te beschouwen. plannen ten goede zullen komen aan een irrigatiegebied
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van p. m. 150 000 bouws, zich uitstrekkende over de vlakte

nog

der afdeeliugen Lamonganen Sidatyoe (residentie 8oerabaija)

koeng-leiding, dié bij de staking der uitvoering in 1883
ongeveer f 350 ooo hal gekost, en 2°. de 8ingomeriU>-leiding

on tevens over een groot gedeelte der afdeeling Bodjone»
goro (residentie. Kembang)
F a s o e r o e u u {I'atejoran-lciding). Nadat de in Mei '8^9
geboude'i «anbeste ling der in 't vorig verslag (bil. 147)
be<loeide werken voor de verbetering «Ier bevloeiing in Int
gebie I lier Pategoe.-m leiding mislukt w a s , werd tot u i t voe>ing daarvan in eigen beheer overgegaan. Deze werken ,
waarvoor f' 110908 was toegestaan, waren bij het einde
van 1889 ree.Is g ied gevnrder I , en zouden in 1890 gereed
komen. Met dat bedrag /.al in 't geheel verwerkt zijn
ruim f 2 1 5 0 0 0 , ziji.de jn 1 8 8 1 , toen, zonder voorafgaande
opneming ian het geheele Irrigatiegebied, de hoofdleiding
uit de Pategoran-rivier en eenige daarbij behoorende kunstwerken g e n a a k t w a r e n , reeds uitgegeven f 49 0^8, en m
de jaren 1H8U/I8S8 aan de acht-reenvolgens noodig g e bleken aauvulliug8werken f 56409. Voor de verder in de
bewuste streek noo lig geachte verbeteringen zullen in 1890
de ontwerpen worden opgemaakt, om met de uitvoering
er van in 1891 te beginnen Daarvoor wordt t o g f335 000
noodig ;rer; a i d , zoodat het complex der werken, die de
bevloeiing van ongeveer 5500 bouwa sawahs in de afdeeling
Bangil ten doel bel)'en, zal te staan komen op f550 000.
F r o i'0 1 i n g g o {Pekalm-wrkni).
De uiivoer<ng van
het eerste gedeelte der werken tot verbetering van Je be
vloeiing en den waterafvoer in de distrbten Oending,
Fa jar.ikan en Gading (de stuwdam met inlaat- en spui*
sluis enz) werd vojrtgezet Daarvoor werd in ih?S9 f 163848
uitgegeven. Dit werk had op 1 Deieinier 1889 .'oor den
aanneniT moeten worden opgeleverd, dech d ze heeft een
jaar verlenging van den opleveringstermijn verkregen. Het
tweede gedeelte der werken (de boofdleidin^ met de daarbij
behoorende kunstwerken) werd, na mislukte aan- en herbe-sted-ng, in April 1889 in eigen beheer aangevangen en
sedert geregeld voortgezet. On bet einde van 1889 «ras
ongeveer een .lerde gedeelte daarvan gereed. Tegelijkertijd
werd voortgegaan met het maken van de ontwerpen voor
het i h r d j if laatste gedeelte, bestaaide in de secundaire
aan- en afv erleidingen met de daarvoor noodige kunstwerkfn Met de u tvoering daarvan zou in dit jaar kunnen
worden aangevangen. De to'ale kosten van al de Pekale»werkeu , ten nutte komende aan 'ie irrigatie var. 10 000
b o i w s . worden globaal betrroot op f 1 milli en, waarvan
tot uit. i8*9 reeiis f 4 1 0 0 0 0 was verwerkt, en dit jaar
vermoedelijk nog zou besteed worden f 2 6 0 000'.
B e z o e k i [S>tmpran-rMer), Met de opneming en het in
kaart brengen van bet irrigatiegebied der waterleidingen,
die door de Sitoebondo-waterwerken uit de Sampean-rivier
Worden gevo d. kwam men in 1889, op eenige nog te verrichten Baiivullingsmetingen n a , geheel gereed. Het gebied
waarover <e opnemingen zith bel.ben uitgestrekt beslaat,
na aftrekkin^r van dessa's en wegen, eene gezamenlijke
uitgestrektheid van p. m. 20 000 luuws snwah of daarvoor
geschikte gronlen. A s e j rste uitvloeisel van deze opne*
mingen kw.un ge luren !e 1889 in uitvoering bet vervangen
van de in bouwvalligen staat verkeerende boogbrug over
de Bampean te Widoeri dnor eene ijzeren brug van grooter
doorstrotiniii'gsproflel De steenen onderbouw van die brug
kwam vóór het ein !e des j.iars zoo goed als gereed, en in
1890 sou de opstelling pb.ats hebben van den uit Europa
verwachten bovenbouw. Verder waren in behandeling en
souden waarscbynlijk gedurende 1890 geheel gereed komen
de ontwerpen voor de verbetering en uitbreiding der bevloeuig uit de P.maroekan-, Kap ngan-en Sitoeiondo-Ieidingeu, die allen ' n a r water aan de Sampean-rivier ontleenen. De totale kosten der wi ken zijn begroot o[i f 000 000,
waarvan dit j a a r , ten beboete .an c bovengenoemde brug,
vermoedelijk zal worden uitgegeven f 4 5 000 en dus voor
de overige we ken n> g zal overblyven f 555 000.
15 a n i o e in a s en B a g e 1 e n iSeraijoe-r/ebi-d en Zuidelijk. deel < er beide gemestni). Dein het uitgestrekte stroomgebied der Seraijoe-rivier gelegenNroor irrigatie geschikte
terreinen be-lam eene uitgestrektheid van onge/eer 80 000
bouws. Re-Os in de jaren 1-72, 1876, 1879 t/m 18.S1 en
1883 zijn verschil lende werken uitgevoerd, waarvoor was
uitgegeven f 850 0 0 0 , terwijl in 1887, 1888 en 18S9achtereen volgens nog f 83 000, f 95 4^5 en f192 533 is verw e r k t , dus tot uit. 1889 (in roud cijfer) f 1 220 000. De
voor d e gelden reeds verkregen of bij hei einde van 1889
Handelingen der Staten-Generaal.
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in

uitvoering gebleven werken zijn : 1°. de Moeng-

en daarmede in verbind staande leidingen en a'tai pinnen,

als: de Karangtengab-, de Poet;aug- en de Bhuibing-leid i ' g De in 188'i aangevangen opnemii gen , welke de verbetering of voortzetting van deze verschillende werken
ten doel bad Ier , kwamen in 18^9 geleed gereed. In 1888
en 1889 werd gewerkt aan het maken vnn een g e l e l t e
der Karangteiigah-k'iding, waaruiedj de na nemer, op
Benig nijwerk n a , in laatstgei.eld jaar gereed kwam en
waarvoor tol uit 18-9 was uitgegeven f 138 887. B»vendien werd in 1889 begonnen niet het maken van de eerste
hooflaftapjiing uit die leiding, soomede met h t verbeceren 'ini de .NU _:oinerto-ei; Poet j a ' g - b iditigeu , voor welke
werken , die in 1890 souden afloOpen , g-durende 18S9
werd uitgegeven respectievelijk f 107 65s en f 4 1 4 7 3 .
lu de eerste maanden van 18!:0 was een voorontwerp
in behandeling tot voortzetting en vo't'Oiing van ie tot
bet bovtv.«stroomgebied der Seraij' e behoorende M i e n g koeng-leiding m liet district Wnnoaobo Ier afdeeling Ledok (re.<id-nti' Hagelen), en kwam g» reed een ontwerp
voor de verbetering van de in 188'! aangelegde B'imbingleiding in bet belang van de geregel ie bevloeiing van

ongeveer 4700 louws in bet district Poerworenjo (atdeeling
en residentie Hanjoenias). Evenals voor de Smyo nert.-leiding op>olgelijk een stels-l van wa'erverdeehng tot uitv o r m g is nek
e n , zal o k voorde Blim hing leiding, om
deze aan hare bestemming te ioen b antwoorden , een <iergelijk s'eNel moet-n worden ontvangen , < aar het gebleken
is dat de zorg voor de te maken afiapping»n uit de hoofdleiding niet wel met kans op goeden uitslag aan de '>evolking is "ver te laten. De kosten van de out vurpen verbetering
aan de Blimbmg-leiding zijn op f 4 ' M 8 9 3 g e r u i m d . OnderI ;in len bleef bij net ein '•; van 1889 de in 't voritf verslag
bedoelde opneming voor de verbetering der l e v l o - i i g uit
de Peka'jangHii-leiding, in de districten Bandjaren Tjabjana (afdeeliiijfMn Ban ij >megara en Poerlmlinggo), terwijl
verder in 1890 z.>u begonnen warden met opne ningen in
liet overig stroomgebied icr Beraijoe, voor toover dit uit
een oogpunt van bevloeiing wenscb'lijk wordt geacht. Bij
global.' schatting wordt v o o r d e neiie»de verbetering der
bevl eiing in bet Seraijoe-gebied . na de ree Is uitgegeven
f 1220 0 0 en bet in 189.0 verin .«delijk Ie verwerken
bedrag van f 3 3 0 0 0 0 , m g f 4 8 5 0 (HO imodig geacht.
In het suidelyk deei der beide gewesten k e u ' voorhet
,-.anbr'ii_en van verbetering in de bevloeiing en den waterat roer in aanmerking >eu gebied ter g r o o t t e , na aftrek*
king van dessa'a, wegen, enz , van p. m. 11.) 00') bouws.
Daar bij de uitvoering der werken voor die v T : etering
waarschijnlijk veel van reeds bestaan e leniii'gen en kunstwerken behouden zal kunnen blijven, wordt het t-jtaal
der kosten geraam I op f 5 3 /4 millioen Vermoed lijk zou
dit j a i r een eerste termijn van f 50 000 verwe k' «orden.
[)e opnemingen zijn in 1888 begonnen in Zoid-Bagelen
en waren bij het einde van 1889 over onge e r '.', \an
liet geheele op te nieten gebied gereed. Heels is ^e''lekeo dat de ver ".tering van bet gedeelte bewesten de Loh
Oeloe, uitmakende de aan de resid- ut e Banjiiemai grenzende afleeling Karang-anjar, op geheel andere n\jzezal
uu eten worilen beha deld dan ibe van het I
s'eu die
rivier tot aan de Bogowonto gelegen geleelte. Voor dit
gedeeFe zullen de rivieren Lob Oeloe, G e h a n g . Djali en
Bogowonto bet benoo Igle t^vloeüngswater moeten leveren
en de werkzaambeden zullen zich daar in bo f !/.ak moeten bepalen tot bet verbeteren of uit reiden van bestaande
bevloeiingswerken en het verzekeren van e n geregelden
waterafvoer naar zee. In bet reeds genoemde be>esteu de
Lub Oelo j gelezen gedeelte der re.-i len'ie Hagelen nu treft
men Reene rivieren van voldoende b-teek-nis aan om te
kunnen Voorzien in een geregeld beiloninixs-tels l en daar
•/.al dus het water van elders moeten worden verkregen.
Ofsch on door het in Banjoemaa len behoeve van de verbetering der bevloeiing uit de hooger genoemde Singouiert - l e i d n g werkzame ]iersoueel de, mogelijkheid is y:econstateerd om do ir geleidelijke doortrekking van de Karangtengab—leid ; ng een deel van hel water der Seraijoe
in bet stroomgebied der Karang-anjarsche rivieren te
b r e n g e n , is echter van het verder uitwerken van dit denkbeeld voorloopig afgezien, wegens de zeer hoogo kosten
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die aan teiie d erfelijk e watervoorziening van Karaiig-anjar

zouden vertui den zyn Béne betere <>| luasii g van liet vrasgstuk IOU verkregen worden als men de verbetering dei
bevloeung van ds afdeehng Karang niijar kon doen snuiengaan u.et die van !>et in geheel gelijke omstandigheden
verkeere de district A. Iireljo (afde.-ling Tjilatjap) der resi-
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verlengde Ingns-kai.aal (verg het verslag van l. v 88blz. 140;.
Wat de eerst hedoelde werken oetreft, namelijk die. tot het
aanbrengen van een volledig stelsel van irriga'ie en w.iter-

afvoer iu ds af'eeling Demak, waarvoor lot uit. 1^89 uit-

gegeven is f (j 018 000, deze zullen vermoed lijk iu 1891
voltooid worden, wanneer althans gevolg gegeven wordt
dentie llanjoeuiss. Verbetering van de bnvlooiiug w i dit aan het iu lndië in overweging genomen denkl eeld om de
strand Istnct lul denkelijk alleen mogelijk zijn door aff'i- uitvoering van de werken in de distrieten Pingenkideel
ding v.in een deel van bet Water ft ivraijoe up eenig punt en Wedoeng. die een onderdeel van de Demaksche waterin de nabijheid der ho fdplna's Banjoemas gelegen , zo. als werken vormen, voorloopig uit te stellen ten einde den
een daartoe in 'e .-t-llon onderzoek zal moeten uitwijzen. voorrang te geven aan andere meer noodzakelijke irrigaMet dat o derzoék werd in Maait 1SS9 aangevangen , I ie werken. Ingevolge een* beslissing van Juni 18s(> zou bij
zooilat He op emingen niet sl'chts het zu «lelijk geieelte de verdere uitvoering der Demaksche werken jaarlijks over
van Bugelen betreffen, doch zich tevens uit-trekken over niet meer dan DO 000 dag liet sten van heerendienstplichhet zuidelijk gedeelte Win Batijcemas banosten de Sernijnc. tigen mogen worden 1 « s c h i k t In 1889 is echter slechts
K a d o ; 1 (\luii<jis-, /'or/ja/ii/- en Bollonq-hidingen). Ook tot M de eerste dagen van September van I eerei>dienstdeze werken beunt ren tot die welke ree Is vroeger, doch plichtigen gebruik gemaakt (tot een totaal van do 000
op onvoldoende schaal, waren ter hand genomen, Daarvoor d a g liensteni, «'nar liet, in verband met den ongunstigen
werd in de jaren l.Shl en 18*2 uitgegeven f 41 'J00 , ter- lijstoog.-t en bet beerscbeu van koortsen , wen.-chelijk bleek
wijl in 1889 erwerkt werd f 3 8 4 1 1 . Eerstgenoemd b e ' r a g de bevolking de handen vrij te doen krijgen om zich
werd ten koste gelegd Mn dedoortrekkit g , onder lei iing oi verdeel I aan het aanplant' n van tweede gewassen te
van ambtenaren bq het bi< nenlandsch bestuur, van de kunnen wij'en
Hij gomerneinentsbesluit dd. 0 September
Mai gis-leidiiig, zijnde eene in vroegere jaren door de I e- lo89 n°. 10 werd namelijk b-paald, dat aan die ondervolking gemankte aftapping uit de rivier Kilo Boven het deelen der werken (hoofdzakelijk tertiaire leidingen , be.-temd
punt van aftapping werd nog water toegevoegl uit twee om het water ilirect op de velden te brengen ,) welke in
nevei stroomen der Kilo-rivier. r.anelijk de roetjang en heeren den-t placnten te worden uitgevoerd, ge luiende de
de B"llo' g . In 1887 wen! door techtiiseh personeel een
i.og ..verblijvende maanden van het jaar geheel in vrijen
onderzo k ingestell en bleek her noodig: 1°. om aan bet ar. eid >ou nu eten worden gewerkt. Ten aai zien tan de
recis h-.t a< de «eik verschillende verbeteringen aan rebren* in l s 8 9 gemarkte vorderingen in de v T.-C illcn e s-ctiën ,
g e i e n ; «.*. oiu in bet onvoldoende Term» gen der M»ugie-lei- waarin de verken verdeeld zijn, is het volgen <• gemeld.
ding te voi rzien <'o r bet m. ken vaneeueattapping uit ie Pro- Pe leidingen en afvoersloten met bijhehoorei ds kunstgo-rivier. Daarna kan er eerst sprake zij:, om de Mnngis- werken der Serang-irruntia kwamen in den loop van het
leidin^ d >or te trekken ten behoeve van debet loeiing van jaar groo^endeeli gereed. Het verbindingskanaal tusschon
ongeveer 3300 bouws sawab bezuiden de hoofdplaats M;i- de 8erang- en ne Toeni.ng-irri. atie met zijne, kunstwerken
gelaug. De da.-irvoor noodige opnemingen «aren m.Meijl. wer: in Januari jl. voltooid. Met do werken der Toentangzoo goei als garend, terwijl een vo'rloopig ontwerp vi or irrgatie werd voortgegaan; bet hoofd ka naai kwam gereed,
bet maken van d>i Progj-aftapping onderha' den wan. Ge- t"rwij! voor 'Ie kleine leidingen en bijl eliooreude kunstdurend" 1^89 werd een Redoute van ile Maiigi<-leiding, werken in Mei jl gereken ! werd nog ruin; een jaar bevoor zoover die iloor het militaire kampement en genoemde noodigd te zullen zijn. In de 5de sectie werd eene iir>gatiehoofdplaats loopt en waarin, te: gevolge van bet overmatig lei iüg g p m a t k t en niet opneming van d.' verder noodige
verval, voort urend u i t s e h u r n g van bodem en oevers plaats leidingen voortgegaan. Het liooldkanaal van de S e r a n g vond, verbeterd door bet bouwen van eeuige sturtdammen inigatie w a s , wat betrefl het eerste pand, in sterke mate
daarin en het op sommige plaatsen bi-metsel n van de aan opxlibbing Onderhavig; ook bleek dat de o;.-linbing
t a l u d s , terwijl een in op ! .oogi g zijnd gedeelto dier leiding, in de Berang-rivier b"venstnanis van den stuw lam veel
lang 333 M., waarin herhaalde malen doorbraken plaats grootere afmetingen had aangenomen dan I ij bet onthadden , geheel gewijzigd werd d or bet maken van eene werien van de prise d'eau van het hoofikanaal als waargemetselde kuip voor de leiding over die lengte. Er zou schijnlijk
was verondersteld.
De hiertegen te treffen
naar gestreefd worden om gedurende 1890de onderhanden
maatregelen waren in onderzoek en zouden , voor zoover
opnemingen en al bet projectwerk t e beëindigen, ten einde het Serangwkanaal betreft, waarschijnlijk moeten bestaan
in 1891 een begin te kunnen maken met de ui'veering in het bouwen van eene spui-inrichtiug aan het einde van
van de verder noodige werken, die globaal geschat worden het eer.>t- pand van dat kanaal.
nog f 2 0 000 te zullen kosten.
I ot «lusver is nog ge 'n gewag gemaakt van de in 't vorig
Gegrond op de in 't vorig verslag vermelde onderzoe- v c s l a g (blz. 147) besproken wederopvatting van de opnemingen , die ten doel zouden moeten h I.ben het ontwerpen
kingen werd in 1839 een ontwerp opgemaakt vooreen ras'en
stuwdam in de Kali Loro en eene gemetselde iulaatslub) van eene, volgens later te tr.fTen regeling, op kosten van
voor <ie leiding van dien naam, welk werk nog in het- den sultan van Djokjokarta tot stand te brengen af a p p i r g
uit de Prrgorivier , voor de U-vloeiing van eene belangrijke
zelfde j ; a r tot uitvoering kwam.
M a d i o e n {oputmiuféM in de afdeAvig MègfÜÊM). De uitgestrektheid gronden, die tot dusver óf geheel van den
opnemingen, die aan het doen van voorstellen voorde ver- regen afhankelijk zijn, óf slechts onvoldoende ! ewaterd
betering van de bevindingen in dit gewest moeten vooraf- kunnen worde i en waardoor ook de hoofdplaats Djokjokarta
gaan , zijn in A.pr.1 1889 angevangen. De zeer ii.gewik- een , vooral in den oostmoesson , zeer gewenschten ruimeren
kel<le toestand, tot dusver ten aanzien tan de irrigatie i.anvoer van water zou kunnen verkrijgen. Voor deze opnemn gen kou echter tot nog toe geen personeel aangebestaande, en net sterk geaccidenteerd terrein maken bet on
derzoek naar de mogelijkheid van verbeterii g zeer lasiig. wezen worden. Vermoedelijk zullen zij eerst in 1892 aan de
leurt kunnen komen, om dan samen te gaan met d i e ,
Met zekerheid is nog niet te zeggen welke grenzen aan
de opn. mingen gesteld zullen kunnen worden. Voorloopig waarvoor ze- r onlangs de sultan de me ewerking van het
zullen zij zich bepalen tot eene oppervlakte van p. m. 3o00 Gouvernement leeft ingeroepen , ten di nste van eei.e bebouws in de afdeelii g afagettan gelegen en uit de O a n - vloeiing van zijne eigen gronden in een ander aeel van het
dong-iivier en hare westelijke oevcrstroomen bewiiteri. stioomgebied der Piogo.
Voor de werken ten behoeve van dit beperkte irrigatiegeRivieren teaterkeeringswerken.
De voort lurende bebied . waarmede denkelijk i erst in 1891 begonnen zal kunueu
schadiging der oevers van de Angkee rivier en de Mookerworden , schat men f 240 000 noodig.
vaart m de residentie Batavia maken het noodzakelijk om
Tot zoover de na 1885 in behandeling genomen irriga» tot verbetering en versterking van de taluds over te gaan.
tieplannen. Thans is nog g e w a g te maken van de reeds Met de opruiming van de aauslibbing in het Krokot-banin 1>*82 m aanleg genomen Demaksche waterwerken (resi- djirkanaal en met het uitbaggeren van de grachten te Badentie Pamarang) en vaneenige kleine verbeteringen (waar- tavia werd voortgegaan. Èene groote doorbraak in den
voor f 10 226 werd toegestaan) aan bestaande leidingen in ..ijk aan den rechter-of Krawang-oeverder Tjitaroein-rivier
de residentie Bantam, namelijk aan leidingen in het dis- werd gedicht, terwijl nog eenige kribben langs de oevers
trict T a n a r a , die in verband staan met het in 1888/1889 der Tjimauok-rivier werden aangelegd.
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Van liet in 1888 aangevangen werk tot afsluiting van de
Samnrangsche rivier kw.ui.en de kunstwerken ge eel gereed
De m i e r verlegging boven4moms van den overlaat werd
in den aanvang van 1889 onderhanden gein.men, doch
kwam nog niet gereed. Bovendien moest liet bandjirkiii>atil nog op diepte gebracht en moesten eenige bijkomende werken uitgevoerd worden. De voltooiing werd in
den loop van 1890 tegemoet gezien, z> o Int de ho ildplaats
Sumarang in den wesi moeOSun van 1890/91 tegen baudjirs
uit de Samarengscbe rivier beveiligd zal zijn.
De Tueiittlig- en de Serung-dijken kwamen , voor zoover
die tot de waterwerken ia de afleeling Demak belmoren,
gebeel gereed en weiden door ge leelti lijke opruiming van
den voorliggen len ouden dijk in ge ruik gestel 1. De nie!
vernieuwde d ken van b i i e rivieren verkeerden nog in
zorgvollen s t a t en werden duor kribben enz. zooveel
niogelijiv beschermd.
Het onderzoek ter verbetering van de wa'erverdeeling
tusschen de Serang- en <Ie Jnani.-rivier , en Ier voorkoming
van 11ijklneuken en overstrooiniiijren in de residentie Ja; ara
(zie vorig verslag Idz. 14"i) gaf aanleiding tot liet out»
werpen van een nieuwen dijk op den rechteroever van
eerstgenoemde rivier over eene lengte van ongeveer 11
K . \ l . Dit o n t w e r p , wxarvan de kosten geraamd zijn
op f 134 3 7 1 , zul in 189n lot uitvoerng kunnen komen.
Een daaraan il ui'end ontwerp voor (ie verdere ver be tering der Berang-b dijking op den rechteroever was in
Mei j l . m g in Inwerking. In liet belang van eene betere
waterverdeeling werd nabij liet verdeelpunt van beide
rivieren ee> e bocht in de Serang afgesneden en in ver—
band daarmede in den anderen lak Bene versperring s a n g e b r a c h t , waardoor bij verhoogden afvoer in de onver eelde
S c a n g - r i v i e r de eerstgenoemde lak . zooals wenschelijk
worot geaclit, gaandeweg meer water zal trek en dan
de tweede
De werken tot verlegging van den bene leiibop van de
Solo-rivier luidden geregelden voortgang; de geul tussebep
de banken verleng Ie zich verder noordwaarts en werd door
baggeren op diepte gebracht. De banken en geulen beoosten bet vaarwater in het WYstgat werden opgenomen.
Het in 't vorig verslag vermelde eerste gele. lte der Porrong-werken (ten behoeve van liet Oostgat) wtrd vo >rtgezet en daaraan ruim f 2 4 3 0 0 0 v e r w e l k t , met inbegrip
van de kosten voor de verlenging van de spi oi wegbrug
bij Porrong. Aan net tweed» gedeelte, waarmede in J u l i
18r-9 werd begonnen, werd ongeveer f 252 OiO verwerkt.
V( or bet derde gedeelte , zijnde het rediRceeren van de
dijken langs den linkeroever der Porrong-rivier tusschen
Pramlion en Porrong, kwam een ontwerp in behandeling ,
terwijl de o; nemingen vau de B;antas-, Purrong- en Soerabaij.i-iivieren , ook in verbaid met de aan te brengen
verbeteringen ten behoeve van de scheepvaart, werden
voortgezet. De toestand van de dijken , ook in Kediri, was
over het algemeen g u n s t i g .
De afsnijding in de BatangAnei ter Sumatra's Westkust
werd , wegens gebrek aan werkkrachten , tijdelijk gestaakt.
In de Baiang Taro~di8tricteD werd eene aanvankelijk weigelukte poging gedaan om de moerassen in de nabijheid
van de Soemoeran-rivier droog te leggen. In de vallei van
de Silindong badden de dijken veel te lijden.
Van het maken van een bandjirkanaal ter ontlasting
van K o t t a B a i j a (Groot-Atjeb) i s , wegens de onder de
tegenwoordige omstandigheden uiterst bezwaarlijke uitvoering en bewaking d<-r kunstwerken en bet gevaar dat een
belangrijk grondverzet voor den gezondheidstoestand oplev e r t , geheel afgezien. De bestaande dijken werden grootendi els versterkt en verhoogd; de hoog gelpgen w e g langs
de Atj'di-rivier ten oosten van K o t t a A l a m werd verlaagd
en zijn kruin versterkt om als overlaat te kunnen dienen.
De Kroeng Dae werd ver dept ten einde daarop de fcroeng
Daroe bij bandjirs te kunnen ontlasten.
Voor de verdediging \an het si rand te Menado werd
eene som van f 18 500 toegestaan.
Havenwerken
Aan de werken tot verdere uitrusting van
de haven Tandjoog Priok (Batavia), bestaande in het «anbret.gen van nog drie ijzeren opslagloodsen aan bet i.uidelijk gedeelte van den kaaimuur en de inrichting van
een steenkolen-emplacement aan bet oosteiboord, werd in
1889 begonnen. Met inbegrip van de kosten der uit Europa
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ontboden ijzeren geraamten en verder mater eel zullen beide
werken eene uitgaaf vorderen van respectievelijk f 585 083
en f 7.17 45'i of te zatiien f 1 .422 •> <9 , waarvan hier ta lande
uit te geven f 6163*0 en in In iië te verkerken f 701) 159.
Bij de begrootingen voor lf-89 en 1890 is daarvoor reeds
toegestaan f 7501)00 en f 6 0 000 en op die voor 1891 is als
laatste termijn f 72H)0 ge 'lacnt. bedoelde drie opslagioodsen hebben eene oppervlakte van 10 023 M'. Voorliet koleneinplaceinent wordt een st iger op ijzeren schroef; alen,
lang OoO M. , gebouwd met. 0 ijzeren loodsen , ter berging
van 22X8» ton Steenkolen, terwijl bet ontwerp gelegenhei I aanbiedt om, wanneer zich later behoefte iiau uit breiding mocht openbaren, de s t e u e r l e n g t e nog met 300 M.
te vermeerderen. Heide werken zullen in liet aanstaande
jaar voltooid zijn. In 1889 werden de werken op Int ha venemplacement vermeerderd met, e> ne woning voor den te
Tan jong Priok geplaatsten d. kter-Ijawa , eene daarbij
helioorende kleine ziekenzaal , twee pas-arloodsen en een
peiIscf.ad-huis. Gebaggerd werd gedurende I8f<9 in de
buitenhaven ter verbreeding van de v a a r g e u l ( 4 0 5 O M ' ) ,
in de liinneuhaven (10193.; M 3 ), in hetscheepvuaitkanaal
(34 0(50 M3) en eindelijk tot verbree ling van de binnenhaven t r plaatse waar de kolensteiger wordt gebouwd
(8 945 M$). Wat de benuttiging betreft van de\verkplaatsen en het drtjvend materieel van den vroegeren dienst der
Prioksclie havenwerken •), is over 18*9 het vuig nde g e meld. In de werkplaatsen g i n g weder veel o : . Behalve
een kleine baggeruiolen werden voor den hagg rmolen
èderak , voor de hopperbarge Itembaug en voor de w e r k plaatsen nieuwe ketels g e n a a k t , terwijl de baggeruiolen
Samulra eene belangrijke berst Hing onderging. \ erder
Werden ïen behoeve van bet departement d^r burgerlijke
openbare werken verechill-nde orders uitgevoerd tot een
gezamenlijk bedrag van f 142 000, en len behoeve van
onder and re departementen ressoi toerende diensttakken
tot een gezamenlijk bedrag van f 6^ 000. De baggermoleu
Sumatra met klepschouwen , één hopperoarge en één s!eepboot. werden ten behoeve van het werk aan de Emmahaven (S imatras Westkust) afgestaan ; terwijl een i aggerni<>leii met klepschouwen, barkas en provhtndschip naar
Pekalongan werd gezonden. De hoppers waren hij het
I aggeren in gebruik en delen b iveodien een aantal reizen , a l - : in bet belang van den kustüclitdienst, naar de
Duizend-eil >n :en , I V loe Bajoeug (Juva-zee) en Straat
Bahka ; voor net overbrengen van baggermolènsen andere
vaartuigen, naar Cneribon , T a u a l , P e k a l o n g a n , Samar a n g , Tjilatjap en Kouinginne-baai\ >'oor het leggen van
den telegraafkabel, naar Grissee en Mndura; voor het verleenen van hulp aan een gestrand s c h i p , naar Anjer,
terwijl eindelijk ook een hopperbarge weid aangewezen
voor bet onderhouden van de dagehjksche gemeen.-cliap
tusschen Anjer en Kalianda, zoolanger staring was in den
telegraaf ka' el in Straat Soenda. De hopper Chcriboit, werd
tot bebakeningsvaartuig bestemd en aan bet depaitement
der marine overgegeven; de Bantam kwam gereed en
wen! hij het werk m de Emms-baven in dienst genomen.
In het cylindenlok werden 53 vaartuigen gedokt; iietdok
zelf vorderde (9 dokdagen en bleef slechts 21 dagen ongebruikt. De stoomkranen brachten aan buur f 12 187
op. De haven werd ge ureude 1889 bezocht door 587 stoomen 61 zeilschepen, zijnde 1 stoomschip minder, doch 5
zeilschepen meer dan in 1888. Bovendien vertoefden er
nog 92 (2 meer dan in 1888) oorlogs- en gou vernements-

vaartuigen (daaronder 7 vreemde oorlogsschepen). Met de
kostelooze verstrekking van water aan particuliere schepen
werd voortgegaan
De verstrekte hoeveelheid bedroeg
14 327 M3. tot voeding van stoomketels. Vele van de te
Priok aangekomen schepen brachten steenkolen aan. Met
Btoomschepen werd aangebracht eene hoeveelheid van
40 4(52 ton , met zeilschepen 28 168 ton , in 't geheel dus
68 6 3 0 , tegen 70 920 ton in 1888 (stoomschepen 27 790 en
zeilschepen 43 130 ton). Zware góéderen, tot aanvulling
van ' s l a n d s voorraad uit Europa aangevoerd, als ijzeren

') Over het vooruitzicht op het tot stand komen van eene particuliore onderneming voor h'-t dokken en herstellen van schepen te
Tandjung Priok zie men noot 1 op blz. 4'J hiervóór. Men zie ook
wat omtrent de voorgenomen helling van loods- en kaaigelden te
Tandiong Priok gezegd is op blz. 50.
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liggers. schroefpalen enz., werden to Priok opgeslagen en de te Anjer in Straat Soenda (residentie Hautain) komende
niet meer naar Batavia vervoerd , hetgeen tut belangrijke schepen zich van diinkwater vooralen, te verleggen en te
bezuiniging lei 1de. De gezondheidstoestand gedurende 1889 verlengen , waardoor het waterhalen ze-T zal worden geWHS , met uitzondering van de eerste maanden van liet baat. Te Joana (residentie Jap ra) werd een reservoir van
jaar, gunstig; ia Juli kwamen enkele choleragevallen TOOT. 490 M*. inhoud tot het verzamelen van regenwater geDe mede leelingen vanwege het departement der bui
bouw l. Voor het maken van eene ijzeren buisleiding ter
gerlijke openbare werken ten behoeve van dit verslag no- voorziening in de behoefte aan drinkwater te 1.assem (rast
pens den toestand of de verl etering van sommige der overige dentie Rembang) werd f 2 3 979 toegestaan. Van bet plan
havens op en buiten Java ontvangen, komen neer op het om op de in 1888 publiek gemaakte voorwaarden concessie
volgende.
te verleenen voor lever ng te Soera haija van gezuiverd
De haven van Karang Antoe (Bantam) verkeerde, na rivierwater is door de Indische Regee;ing afgezien. Ter
de aangebrachte Voorzieningen , in bevrediganden staat en zake waren vier aanbiedii gen ontvangen, «elke echter,
vorderde, behalve bet onderhoud aan de bamboe-se hei- hlijk"iis Indisch besluit dd. 1 April ^ 9 0 n°. 5 , niet aanmen , alleen eenig baggerwerk. Voor de verbetering van neintlijk zijn bevonden. Inmidlels heeft -/ieh een der gede haven te Anjur-lor in dezelfde residentie werd f 10189 gadigden aangemeld met een plan om pemel Ie hoofdplaats
toegestaan.
van drinkwater te voors'en door daarheen bet «ater te
Te Cheribon kwamen de in aanleg zijnde havendammen leiden uit eene bron in Pasoeroean. Over de voorwaarden
grootendeels geree 1; de geul tussclien de hoofden werd waarop dit plan met re^eeriiigsonders'euning IOU zijn te
verwezenlijken . is in April jl. dezerzijds met bet Indisch
op diepte gehouden en de havenkom nagenoeg op de voor
ge-chreven diepte gedacht , terwijl de kaaimuren hunne Bestuur in overig getreden. In het dis'riet Ten.-ger (rfsivoltooiing naderden. De werken Voldoen in elk opzicht ; dentie Pasoeroean) waar steeds groot gebrek ; an drinkwater
de gemeenschap tus-schcn de reede en den «al is verb-terd bestaat , werden steenen reservoirs gemaakt. In de eerste
en het lossen en laden is door de verkregen meerdere maanden van 1890 kwam gereed een ontwerp tot het verruimte veel gemakkelijker geworden. Aan het voornemen vangen van de 6 KM. lange bamboeleiding, wanrdo<>rds
om nieuwe reeherehegebouwen aan de nieuwe havenkom te hoofdplaats Fort de Koek (residentie Padangscbe Bovenlandeu) van drinkwater voorzien wordt. o-oor een ijzeren
bouweu, was nog geen gevolg gegeven.
De haven te Tagal bleef in bevredigenden toestand; buizennet, waartoe het ! enoodigde materieel in Europa is
alleen bij zwaar weder was de gemeenschap van de reede besteld en vermoedelijk in den aanvang van 1891 in Indié
zal kunnen Worden ontvangen.
met den wal gestremd.
Te Pfkalongan kon be loeide gemeenschap open ge'.ouI I I . Sl'OOB- KN TKAMWEÜEN EN STOOMWEZEN.
den worden door tij lens den oostmoesson te baggeren.
De in 1888 aangevangen verlenging van de havendam
g 1. Spoor- en tranuceyen.
men te Bainarang werd in 1889 voortgezet Nadat in Januari
Verwijl
bij
het
einde van 1889 in a a n l e g waren
de sfromkraneu uit Europa waren aangevoerd, kun met
p.
m.
399
K.M.
spoorweg
(voor rekening van den Staat
^et aanbrengen van /.waren stortsteen tot deklaag een begin «orden gemaakt. Het opstorten der dammen ha I in ds 340, en voor particuliere rekening 59 KM.), benevens
volgende maanden geroeid plaats; de inzakking vanden (ten behoeve van voor publiek verkeer bestemde ver bind ingesiorien steen was minder dan aanvankelijk gevreesd gen) 17 K.M. stoim tram weg (voor particuliere i'(kening), waren op mtzelfde tij Istip in e x p l o i t a t i e
w e i d . De westelijke d a m k w a m in J u l i , de oostelijke in
of
daarvoor zoo goed als gereed ') 1302 K.M. spoorweg
November gereed. Klei e zettingen had len voortdurend
plaats, vooral na bet ruwe w der en <;e sterke branding en 27(i E.M, voor publiek verkeer bestemde sbo;ntiamin November en December; zij werden hersteld en zware lijnen, waarvan aan den S'aat toebehooren respectievelyk
steen werd bygestort. De verleng ng vao den «ettelijken 914 en 39 K 11. Op Java bedroeg de zoo voor .-t.-i.-it.s- Ms
dam bedroeg 210, die van den o<-stelijkeii dam 460 M.; vo >r particuliere rekening in exploitatie zijnde lengte der
wellicht zil het noodig worden geacht :en westelijken spoorwegen IV27, en lier voor publiek verkeer i e-temde
stuomtrsrawegen 237 K.M., terwijl die cyfi ra voor Sumatra
dam iug eeaigsxins verder uit te brengen.
•varen 75 en 39 K.M. In aanleg, mede zoo voer staarsIn de monding van de Kali.nas ter hoofdplaats Soerabaüa als voor particuliere rekening ,waren op Java 195 KM.
wer I ongeveer 83 000 M3. zand en modder gebaggerd; de aio rweg en 17 K.M. stuomtramweg, eu op Sumatra 204
geul kon op voldoende breedte en diepte worden gehouden
K M. spoorweg.
Te Probi linggo bleek bet noodig d>-n ingang van de
Gezamenlijk brachten de staa+s- en particuliere spoorhaven op meer diepte te brengen , waartoe ge turende twee wegen in 1889 (bruto) r 89*1369 op, tegen f 8532963
maanden de b*igg rmolen van Soerabaya gebezigd werd.
(volgens verbeterde opgaven) in 1888. Nopens de opbrengst
Het drijvend ioshoofd te Patjitan bad van zwaar weder der in exploitatie /.ijud- stuomtramwegen voor publiek verte lijden en kostte veel san onderhoud.
keer zi ii slechts ten .te Ie opgaven te vers rekken , namelijk
De monding van de Padang-rivier bad somtijds onvol* alleen wat, betreft den s t a n t s s t o o m ' r a u : w e _ r (in Atjeh) en
doen Ie diepte voor de prauwen; er werd by tussobenpoosen de particuliere lijnen Samarang-Joana en Batnvia-Meestergebaggerd.
Con.els, derhalve over ^'-'2 K.M. van <ie 276 K.M. Voor
T« Telok Betoog (residentie Lampongsche Distrieten) gemel Ie drie lijnen belro*g de bruto opbrengst over 1889
verplaatste zich de lijn van voldoende diepte nabyhetxee- f 792 010, tegen f 736 534 over 1888 (Hierbij is nog op
hooid geleidelijk ceewaarts, zoodat eerlang bedoeld «erk te merken <i;it de (Ommen voor de lijn Bataria-Meesterverder uitgebracht ..al moeten worden.
Cornelis in rekening gebracht niet het kale; derjaar maar
Van bet maken van • ne binnenhaven voor Olehleh fAtjeb) het boekjaar betreli' -n.)
is iif^e/.ieii daar bet nut niet sou opwegen tegen de kosten
Aan h-t rerleden jaar medegedeelde voornemen der InMet bet herstellen en verlengen van het schr afpalen* di-ch • Kegee mg om, nevens het jaarlykeche venlaar der
hoold t e M u n t o k (lïaiika) w e r d een begin g e m a a k t . Voor
staatsspoorwegeu 3>, ook een regeeringavrrslag betreffende
bedoeld w e r k w e r d f 27 4 5 5 t o e g e s t a a n .
de particuliere s|ioor- en tramwegdiensten te r*oen verschijnen, is, voor zooveel bier te lande bekend , tot dusver
iniMktOêXertoornening. Over de verrichtingen van wegeden g e n gevolg gegeven.
dienst der grondpeilingen tot het aan den dag brengen van
drinkwater wordt gehandeld in hoofdstuk o , af.l.11, van
A. Spoorwegen.
d i t v e r s l a g . De w e r k e n van w e g e d e n w a t e r s t a a t verricht
Naar aanleiding van het betoog van een.1) der partien*
of voorbereid met betrekking tut lo-t aanleggen of verbe- liere spoorweg-ondernemingen dat bet voorschrift ontrent
tereu van drinkwaterleidingen of van reseno.rs voor driukwater waren de volgen Ie.
•) Dit laatste doelt alleen op den stoomtr.-uiiwejj tSMekfli ModjoTe Batavia werd een begin gemaakt met het bouwen
en Ngnro ( H U L ) , welke ljn bij beteiadedesJaSfS w r l n ê d B
van een reservoir bij den artesisclien put te Tanah Abang kerto
goederenvervoer was opengesteld, doch eerst in Januari 1899
en het leggen van eene wijdere pijpleiding; het werk is voor
volledig in exploitatie is gekomen.
op f 91 29b' geraamd. De aanleg van eene drink waterlei*) Eerst in het afgeloopen voorjaar heeft de jaargang 1888 het
ding te Cheribon kwam in Mei 1890 zoo goed als gereed. licht gezien. Een exemplaar daarvan is in Mei jl. aan de StateaMachtiging werd verleend om de ijzeren buisleiding, waaruit Generaal aangeboden.
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Bijlage C.

Koloniaal verslag van (890.
de minimuin-leugte der drangveeren van In personentreinen
toe te laten goederen wagens moest geacht worden de ont»
wikkelmg vim het vervoer van vee en van u a ipoedig
belerf onderhevige artikelen te belemmeren, en nadat
gebleken was dat aan het geopperd le/.waar kon wor len
tegemoet gekomen zonder aun de eischen vau een veilig
verkeer tekort te doen, werd art. 92 van het voor de staat.—
en particuliere spoorwegen gelijkelijk geldende Algemeen
Reglement voor i e spoorwegdiensten in Nederlandsch-lndie"
bij ordonnantie van V April 1890 (Indisch Staatsblad n". 83)
in den gewensehten zin gewijzigd.
l u . S t a a t s s p o o r w e g e n.
'/. Aanleg en opneming.
In 1889 vonden geen andere opHMJHftM voor nieuwe
staatslijnan plaats dan die ten behoeve van de verbinding
van den in aanleg zijnden staatsspoorweg KoniiiginnebaaiMoeara Kalaban met het eenige kilometers verder gelegene
Sawah Loento (Oinbilien-kolenveld).
W a t den aanleg van staatslijnen betreft, waren in 1889 ,
behalve de genoemde spoorweg op Sumatra, nog twee lijnen
in West-Java onderhanden. Voortgezet en voltooid werd
namelijk de lijn Tj.tjalengka-Warong Bandreg, met zijtak
naar Garoet, en aangevangen werd met de werkzaamheden
voor de doortrekking van deze lijn van Warong Bandreg
naar Tjilatjap.
Spoor/va/ Tjitjaleugha — Warong Bandreg, mei tijlak
naar Garoet. Zooala reeds in 't vorig versla? (bis. 150) ia
vermei I, werd deze. lijn , ter lengte van 5 0 u l K . M . (waarTan p. in. 19 K..M. voor den zijtak naar G a r o e ) , na
plechtige opening door den Gouverneur-Generaal, op 13
Augustus 1389 in exploitatie gebracht. i)e verwachting
dat de kosten van aanleg beneden de raming souden blijven
werd vervuil , daar de constructierekening op het e
van 18--9 aanwees een eindcijfer van f 2 8 9 3 6 9 8 , zijnd')
f 1527 802 of ruim 34Vj pet. beneden de aanvankelijke
raming van f 4 421 500 ('verg. het verslag vau 1>;87 bis.
117).
Spoorweg Warong Bandreg — Tjilatjap. Nalat in Ap il
1889 een hoofdingenieur als chef van den aanleg dezer
lijn was aangewezen, werd onmiddellijk mei de opnemingswerkzaambe ien begonnen Als uitgangspunt werd gekoze ï
K.M. 213* van de Westerlijnen , waar het scheidingsstation
Tjibatoe van de hoofdlijn naar Tjilatjap en van den 19
K.M. langen zijtak naar Garoet werd ontworpen, t'it dit
p u n t wordt 6 K.M. verder de halte Warong Bandreg Lereikt, vanwaar de zijtak naar Gare et had moeten uilgaan
volgens bet oorspronkelijk plan , waarin echter ten gevolge
vai? de nadere terrein-opnemingen wijziging ia gebracht.
Bij het uitzetten van de verdere richting over . èlambong
naar den pas van Tjipeudjeh werd in hoofdzaak de richting
van het voorontwerp gevolgd , doch hij het dalen naar
de vlakte van Tjiawi werden verschillende verbeteringen
in het vroeger bepaalde tracé aangebracht, dietotbeli
rijke bezuinigingen zullen leiden, terwijl bovendien bl
dat zonder groote moeilijk!.eden de welvarende hoofdplaats
der contröle-afdeeling Tjiawi in de lijn kon wordenopgen o m e n , hetgeen vroeger niet mogelijk werd geacht. • .~i
Tjiawi a i r , weid de vroeger aangenomen richting \.
spoedig bereikt en gevolgd o e r Radja Palah tol nabij Tjigaloegoer. In stede echter v a n . zo als in het voorontwerp
was aangegeven, hier de Tjitandoei over te gaan om Tjiamis (hoofdplaats der afdeeling Galoeh van de resid
Cherihon) te bereiken . werd de richting vau den grooten
w e g over ludihiang verder gevolgd tol de welvarende
afdeelingsboofdplaata Tassikmalaya. Het groote voordeel
van hot opnemen van Taasikmalaija in het tracé Kulde
er van zelf u>e üiu na 1 gaan of het 7 paal verder gelegen welvarende Manctidjaija, de zetel van het bestuur
der afdeeling Soekapoera, ook niet in het tracé zoude
kunnen worden opgenomen, VÓdrdat de richting naar
Tjiamis werd ingeslagen. Uitvoerige onderzoekingen, welke
eerst tegen Juni jl. beëindigd waren, toonden aan dat
zich tegen het volgen van dezen weg geene onoverkomelijke bezwaren verzetten. De Tjitandoei wordt nu voorbij
Manondjaija overgegaan, en zoo Tjiamia (Cberibon) bereikt. Van daar tot Baudjar (Preanger Regentschappen)
kon de richting, die het voorontwerp aangeeft, weder
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in hoofdsaak worden gevolgd, Hij Btilokan wordt de Tjitandoei voor de tweede nnial overgegaan en de residentie

Preanger Regentschappen weder betreden. Vnn Baudjar
gaat de lijn oostwaarts door de Rawah Lab bah overeenkomstig het voorontwerp. De i'jitan loei worril voor de
derde maal overgegaan bij Mooara Tjikawong en zoo
wordt de residentie Banjoemas bereikt. Aldaar gaat de
lijn, met vermijding zooveel mogelijk van d e r a w a h s ,
naar Sindoh of Si are lja , de hoofdplaats van het district
IVngadingan (afdeeling Tjilatjap), en vervolgens in eenigszins zuidelijke richting naar Kawonganten. o f / i j van hier
rechtstreeks naar Tjilatjap , dun wel i.aar eenig ander punt
van de lijn Djokjokaruz-Tjilatjap, zal worden gelegd , ia
nog niet beslist.
Hoewel de lengte van de lijn nog niet met juistheid
is op te g e v e n , kan deze globaal worden gesteld <.p 105
K.M |2 K.M. meer dan volgens het voorontwerp). Van
Tjitjalengka af zal dan de hoofdlijn tot Tjilatjap lang
zijn 190, en de zijtak Tjibatoe-Garoet 19 K.M., m 't g e heel dus 215 K.M. of 10 K.M. meer dan volgens het voero n t w e r p , welk verschil hoofdzakelijk e.-n gevolg is van
de wij/.iging in 1887 (verg. het verslag van dat j a a r , blz.
117) gebracht in het tracé Tjitjalengka-Gaioet
De lijn is verdeeld in vijf sectiBn , waarvan, met het
oog op het beschikbare personee 1 , de 3de of middelste
sectie voorloopig niet in uitvoering sou worden genomen.
Van de 1ste sectie, lang 28.2 K.M., werden het lengteprofiel en de grondkaarten goedgekeurd . terwijl deonteige»
uingen over % der lengte waren afg loopen , en in Septemtier 1889 met de uitvoering van de aardewerken werd
begonnen. In de eerste twee afdeelingen der sectie, te
samen lang p. m 14 K.M., was tot uit. April 1890 ruim
210 000 M*. grond verzet. Op de geheele sectie moet ruim
1930 000 Mr. grond verzet worden. In de 1ste afdeeling
waren <ie kunstwerk, n onderhanden en was tot uit. April
1890 1200 M 3 . metselwerk verricht.. Over ruim 2 K.M.
lengte kwam de aardel.aan met kunstwerken gereed, terwijl met bet spoorleggen op dat gedeelte in Juni jl. zou
worden begonnen , ter bereiking vau i en aldaar ten beian dan magaz\jns- en werktreinendienst tijdelijk
aangelegd emplacement. De aardewerken van het schei
dii gsstation met toegangsweg kwamen eveneens gereed
en aldaar werd voor het uitzetten vau wagens een zijspoor
aangelegd. De opkomst "van werkvolk was over het algemeen voldoende.
Van de overige, vier sectiën waien de ontwerpteekeningen
nog in bewerking. In de 4de en 5de sectiën werd bet opnemen en tiitbakenen van de lijn zeer belemmer! door
ziekte (.mier het personeel, vooral malariakoortsen. Over
de maatregelen tot het verstrekken van geneeskundige
hulp zie men noot 4 op blz. 122 hiervóór.
Spoorweg Koninginnebaai — Moeara KalabaH, .mi zijtak
Padang Pandjang — Kor' dr Koek {ter Sumatra'*
Wettkwt).
Het werk aan dezen spoorweg
in 't geheel ter lengte
vau p. ui. 175 K.M., werd in 1889 met kracht vo rtgezet,
zoolat bij 'n»'t einde des jaars de aarde, aan en de kunstwerk->n nagenoeg geheel voltooid waren tusschen bet beginpunt van de lijn (de Bmmahaven aan de Koninginne»
baai) en Fort de Koek, sijn e de sectiSn 1 ; / . ; i , en voor
'\% gereed op het gedeelte tusschen Padang Pandjang en
Katjang (aan het meer van Singkarah), uitmakende Ie
51e sectie. In April jl kon he^ ontwerp voor de Ode sectie
(Katjang-Solok) ter goedkeuring worden sangeboden en
was bet ontwerp voor da 7de of laatste sectie (Solok-Moeara
Kalaban) nog in bewerking. Met bet spoorleggen was men
op uit. April 1>90 gevorderd tot den waterval Aijer Mantj ier tusschen Kaüoetanam en Padang Pan Ijai g (3de sectie),
welke laatste plaats vermoedelnk in de eerste helft van
1891 zal worden bereikt Men rekent dan ook :ne: 1 Beptember 1891 het gedeelte Padang — Padang Pandjang in
exploitatie te kunnen brengen. In Augustus jl. is reeds
de gelegenheid opengesteld om op het gedeelte Padang»
Kaijoetanam (p. in. 5:} C M . ) , tegen betaling, particuliere
goederen per werktreiu te doen vervoeren.
Over de vraag of het tot stand brengen van cene stoom»
verbinding, welke als voortzetting zou kunnen dienen van
de zijlijn naar Fort de K o e k , aan den particulieren ondernemingsgeest is over te l a t e n , zie men .-ub XIV van het
overzicht op blz. 147.
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In 'Ie Koninginnebaai wordt de veilige ligging dor sci epen verzekerd door een havendam van 800 M. lengte,
die iüt jaar gereed zal komen, terwijl 4 iteigeri op
schroefp&leii gelegenheid zullen geven tot liet lossen en
la len van g * lere i.
De booger bedoelde opnemingen voor de verbinding van
den spoorweg met Bawah Loento (kolenveli) zijn sedert
afgeloopen en bebb n tot de conclusie geleid dat voor dit
gedeelte eeu bijzonder stelsel van verbinding geen aanbeveling verdien) , maar Jat bel beter zal zijn een gewonen
•poorweg te bouwen Ue kosten van dien spoorweg, ter
lengte van 5 K M en waarin een tunnel van 8*24 M tal
moeten komen, zijn geraamd op f 1 190000. Bij de In !ische begrootiug voor 189] zijn de noodige fondsen aangovraagd om in b I aanstaande jaar met de werken voor
deze verlenging, welke in 27» jaar kunnen gereed zijn,
te beginnen. Voor eene te matten k
rtinnchtiiij
de Emmahaven zijn drie ontwerpen opgemaakt, waaruit
nog eene keuze moet worden
i geraamde 1; '
van uitvoering volgens die ontwerpen loopen uiteen tusachen f 324 000 en f 380 000. Op de oi twerp-U'grooting
voor 1891 is, als eerste termijn voor de aanschaffing van
het daartoe uit Europa benoodigde, een post van f 50 000
uitgetr ikken.
De voorziening in de behoefte aan werkvolk leverde ge*
durende 1889 geen moeilijkbeden op; deopkomst waaover
het algemeen bevredigend. Op vrij ruime schaal kou van
inheemsche werkkrachten worden gebruik gemaakt. Door
het voorbeeld der Cbini e-che en Javaanscbe koelies geleid ,
bewezen de Maleiers al spoedig ook betere diensten dan
aanva kslijk, ongewoon als zij t "n nog waren aan zwaren
en aanhoudende» arbeid. ('mier de 3745 vrijwillige arbeider.',
waarmede in 188Ü, volgens het gemiddelde cijfer der maandstaten. werd gewerkt, telde men 8460 Maleiers, 310
Niassers, 725 Chineezen en ~50 Javanen. Bovendien werd
veel party getrokken van veroordeelden tot dwangarbeid ,
waarvan er gemiddeld 1211 bij de werken waren ingedeeld. Herbaalde contractbreuk van door aannemers
aangeven rde Chineezen gaf der Indische Begeering in
Augustus 1889 (Indisch Staatsblad n°. 182) aanleiding
om de zoogenaamde koelie-ordonnantie voor tiet vreemde
werkvolk op ondernemingen van land- of mijnbouw ter
Sutnatra's Westkust ook toepasselijk te verklaren op de
van buiten d n vasten wal van bet gewest aangeworven
werklieden ten behoeve var. den spoorweg en de daarmede
verband houdende werken.
b. Exploitatie.
Voor elk van de drie staatsspoorwegdiensten Oosterlijnen,
Westerlijnen en Djokjokarta-Tjilatjap was tot dusver de
formatie van bet personeel voor de exploitatie in eene afaouderlijke regeling vervat. Ter vervanging daarvan is in
Oetober 1889 (Indisch Staatsblad n°. 232) eene algemeene
formatie vastgesteld, waarbij ook gerekend is op de uit- j
breiding der Westerlijnen met het vak Tjitjalengka-Gsroet,
en tevens eenige wijziging is gebracht in de samenstelling
van het personeel der beide andere lijnen. Op grond van
de verkregen ondervinding is de nieuwe formatie, welke
in den aanvang van 1890 is ingevoerd, zóó ingericht dat
zoowel de belangen van den dienst als het persoonlijk belang der ambtenaren en beambten beter dan hij de tot
dusver geldende regelingen gewaarborgd zijn. Bovendien
leidt zij tot besparing van uitgaven, zonder dat verkregen
rechten geschonden worden.
In verband met het vroeger aan de orde geweest zijnde
denkbeeld (zie o. a. het verslag van 1835 blz. 127) om de
exploitatie der staatsspourvvegen uit handen te geven aan
particulieren , was in den laaMen tijd voor bet in tijdelijken
dienst zijnde exploitatiepersoneel, voor zoover dit geen recht
daarop kon doen gelden , de overgang in vasten dienst
voorshands gesloten gebleven. Ongeveer gelijktijdig met
de vaststelling van de nieuwe organisatie is door de Indische
Regeering beslist dat bij de exploitatie weder ambtenaren
en beambten is vasten dienst kunnen worden toegelaten.
Sedert hebben reeds velen van het tijdelijk personeel eene
vaste aanstelling gekregen.
Bij Indisch besluit dd 3 April 1889 n°. 35 werden nieuwe
bepalingen en tarieven vastgesteld voor het vervoer op de
staatsspoorwegen op Java, welke met 1 Mei daaraanvolgende zijn in werking getreden. Daarbij werd onder

anderen bot 3de-klasse-tariefvoor personenvervoer verlaagd
en wijziging gebracht in de tarieven voor het vervoer van
o e, b itelgoederen, levende dieren, rijtuigen, ijl— en
vraebtgoederen voor afstanden boven de 150 K.M. Ook
werden bij die gelegenheid enkele wijzigingen gebracht
in de klassificatie der vraebtgoederen en in de bijzondere
bepalingen voor tiet vervoer, terwijl voorts, ter vervanging
van bet speciale suikertarief van 1887 (verg. hot verslag
van i88X blz. 145/146), een nieuw speciaal tarief werd
gesteld voor het vervoer van suiker bestemd voor de
Buropcescbe markt, welke herziening voor zeer groote
afstan len eene verlaging van vracht voor dit artikel te weegbracht Bij Indisch besluit dd 15 Maart 1890 n°. 14 werd
echter, te rekenen van den 18den dier maand, eene meer
ingrijpende verlaging van het suikertarief uitgeschreven ,
doch deze verlaging is, in ver! and met de dezerzijds tegen de
to n tii g daarvan on d" Westerlijnen ende lijn DjokjokartaTjilatjap gerezen bezwaren, voor die lijnen slechts gedu•eii .' Irie maanden ghandliaafd gebleven (Indischbesluit
ld. 14 Mei 1890 n". 1). Het gedurende 188S, en rervol»
gens ook gedurende 1889, toegestaan geheel kosteloos vervoer van plant iet (zie vorig verslag blz. 208) bleek meer
en meer tot misbruiken en, door den bijzonder grooten
omvang dien dit »er»oer nam, ook tot moeilijkheden aan*
leiding te geven, bedoelde vergunning is dan ook n;j ludisch besluit dd. 11 Februari 1890 n°. 14 ingetrokken.
Ten einde echter de suikerindustrie toch te blijven gerieven, is de vracht, ook voor het ter Buikerbereiding bestemde riet, zoo goedkoop mogelijk gesteld. Ingevolge het
aangehaalde besluit wordt nu, vuorloopig enkel tot bet
einde van dit jaar , bij verzending van geheele wa<>enladingen, plantnet (mits aan bepaalde kenmerken voldoende)
op de staatsspoorwegen toegelaten tegen 40 pet en suikerriet tegen 50 pet. van de vracht volgens gewoon tarief
(5de klasse).
Ue sedert Juni 1889 op de Oosterlijnen genomen proef
(zie vorig verslag blz. 150), om sommige gemengde treinen
op Zondagen niet te laten loopen, voldeed niet. De omvang van het goederenvervoer dw< t;g er toe die treinen
toch bijna allen als goederentreinen te doen loopen. Onder
die omstandigheden , en terwijl het pu liek kon waarnemen
dat de treinen feitelijk toch liepen , en alleen de gelegenbeid benomen was om daarmede te reizen, wekte de maatregel nietten onrechte ontevredenheid; hij werkte bovendien
schadelijk terug op de ontvangsten zonder aan het personeel
noemenswaardig meer rust op den Zondag te verschaffen.
Daarom werd de maatregel in Januati 1890 ingetrokken.
Aan het denkbeeld om , ter bevordering van het personenvervoer langs de staatsspoorwegen, zoogenaamde
omnibus- of locaaltreinen to doen luopen, is een begin
van uitvoering gegeven door, bij wijze van proef, op de
lijn Djokj kaïta-Tjiiatjap enkele treinen alleen voor reizige:s 3de klasse in te leggen, kopende op passardagen ,
ten einde het bezoek van belangrijke passars te vergemakkelijken. Met het oog op die passartreinen zijn tevens
op een paar plaatsen eenvoudige stopplaatsen gemaakt.
Ver ier zijn in enkele goederentreinen op de Westerlijnen
rijtuigen 21e en 3de klasse gebracht en uit enkele gemengde
treinen de rijtuigen met lste-klasse-compartimenten vervallen en daarvoor in de plaats gebracht rijtuigen 2de en
3de klasse; hetzelfde is geschied met sommige gemengde
treinen op de lijn Djokjokarta-Tjilatjap , waardoor aan die
treinen een meer locaal karakter gegeven is. Gelijke maatregelen zijn voor sommige treinen op de Oosterlijnen in
overweging. De daaraan verbonden kosten, speciaal voor
het aanschaffen van nieuw materieel, deden vooralsnog
afzien van de invoering vanbepaalde locaaltreinen op sommige daarvoor bij voorkeur in aanmerking komende haanvakken, zooals bijv. tusschen Boerabaija en Sidoardjo.
Voorts werden op de staatsUjnen proeven genomen die
geleid hebben tot eene bevestigende beantwoording van de
vraag of bij vlakke overwegen , alleen toegankelijk voor
voetgangers en vee, de afsluitingen konden worden weggelaten.
Ten einde vooral aan de bemanning der te Tandjong Priok
liggende schepen meer gelegenheid tegeven zich naar Batavia
en terug te begeven , loopen sints Februari 1890 bij wijze
van proef na zes uur des avonds drie treinen van beide
plaatsen.
Nadat voor de jaren 1887, 1888 en 1889 de voor de
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stnntsjpoorwegen op Java ben ligde steenkolen bij openbare aanbesteding waren aangeschaft, is het gebleken < al
de vroeger gevolgd» wijze van aanschaffing, nami
lavering bij onderhan Ische overeenkomst nadat van verschillende daarvoor in aanmerking komende handelsflrma't<
aanbiedingen tot levering gevraagd waren, de voorkeur
verdient, daar onder dut stelsel minder is behoeven i
worden betaald en de qualiteit der knir.ii heter werd bevonden. De bij aanbesteding ingeslagen hoeveelheden beliepc.! voor de jaren 1887, 1>;8S en 1889achtereenvolgens
15400. 15900 en 22 000 ton, waarvoor — geleverd ann
den wal — betaald is geworden f 250 516, f 347 7:57 m
f 448 i)20, zijnde dooreengenomen f 19,63 per toni In de
jaren 1881 t/m 18S0 waren aangekocht 92688ton, waarvoor gemiddeld, geleverd langs boor 1 , betaald is geworden f 18,50 per ton. üij Indisch besluit dd. 1! December
1880 n°. 2 is nu de directeur der burgerlijke openbare
werken gemachtigd ora voortaan de voor de staatsspoorwegen benoodigde steenkolen bij overeenkomst na onderhandtcbe mededinging te doen leveren.
\

Omtrent de uitkomsten van bet verkeer gedurende 1X8!)
volgen hieronder «enige opgaven voor eiken der staatsspoor*
wegdiensten op Java afzonderlijk.
Oo$terHjne* (480 K M.i.
Gedurende 1889 bedroegen de bruto-o itvangsten f3551 489,
dat is f 84 083 meer dan in 1888, terwijl, volgens voor*
loopige opgaven, over de eerste zes maanden van 1890
ontvangen werd f L573525, zijnde f205702 meer dan
als voorloopige uitkomst over hetzelfde lijdvak van I8«9
opgegeven werd. Deze laatste stijging openbaarde zich
voornamelijk in de ontvangsteu ter zake van bet vrachtgoederen vervoer. Üe vermeerdering gedurende 1889 moet
hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de toeneming van
het reizigersverkeer, als een gevolg van de met 1 Mei
1889 ingevoerde tariefsverlaging.
Een verkort overzicht van de uitkomsten der exploita*
tierekening over de laatste vijf jaren volgt hieronder:

1888

O I 9

C H K U V I N

G.

Lengte gemiddeld in exploitatie geweest

1885.

1880.

480?M K.M.

485'?' K.M.

(verbeterde
opgaven .

18S9.

4S5-"76 K.M.

4 8 6 « K.M.

488*W K.M.

Bruto-ontvangsten.
Exploitatiekosten .

i' 3 495 315,54* • 1' 3 522 368,98»
1813 687,41
1616678,90

f 3 316s.IO.07
1 597 838,89»

f 8 466 806,10
1 558 264,88'

Netto-ontvangst

f 1081628,13'

f 1 906 686,03»

f 1 719 007,77»

f1908661,80* ; f 1 9 2 7 54193

5i.ss p e t

45.90 p e t
54.10 „

48.17 pet.
51.83 „

Exploitatiekosten in percenten vandc bruin-ontvangst

Netto-ontvangst In percenten van de brnto-ontvaagst
Netto-ontvangst in percenten van het aanlegkapitaal
per baankilomoter
Brutoontvang- r dagkilomcter
„ treinkilonieter
sten:

48.12

„

5.05= „

per baankiloineter
„ dagkilometer
' „ treinkilonieter

f 7 270,85
19,92
2,33'
3 772,77»
10,33»
1,21

XT ü
J. ( per baankilometer
Netto-ont- '
dagkUoneter
va
st:
"S
! treinkilometer

3 498,07»
9,58»
1,12'

Exploitatiekosten:

5.59

,

5.05

„

44.96 pet
55.05 „
5.53

f8661489,46
1 023 947,53

45.72» per.
64.27* „
a) 5.59

,

t 7 255.17»
19,87*
2,31

f 6888,16
18,72
8,17*

1 7 148,06
19,68

f 7 816,47
20.06
2,23

8 330,077
9,12
1,06

3 291,28
9,02
1,047

3809,76
8,78
1,01

8 846,06
9,17
1,02

S 925,397
10,75»
1,25

8 540,87
9,70
1,127

8 938,30
10,76
1,24

3 970.11
10,89
1,21

o) In de uit Indie ontvangen opgaven was dit percentage oningevuld gelaten,
aanlegkapitaal op a l t 1888, bedragende f 34 40G482.

liet tlians uitgetrokken cijfer is berekend ov<T bet

1
') gescbi iden
In 1889 werden vervoerd 12335 reizigers 1ste klasse den particulieren spoorweg Batavia-Buitenzorg
M
Batavia
(8
'
K.M.)
en Buitenof 0,46 pet., 77 293 reizigers 2de klasse of 2,92 pet. en j gedeelten Tandjong Priok
:i3
K.M), op 15 Augustus 1889
2 503 980 reizigers die klasse of 96,62 pet,, tegen respec- I zorg-Tjitjalengka (182
kwam ee:i nieuw gedeelte der Westerlijnen in exploitatie,
tievelijk 10 794, 68645 en 2100 497 in 1888.
(50"' K.V.), waardoor de totale
Het vervoer van bagage bedroeg 2079 ton of 348 ton de lijn Tiitjalengka-Garoet
lengte klom tot 241*84 K.M. Deels door deze uitbreiding:,
(ruim 19 pet.) meer dan in 1888.
In het geheel werden 251 128 colii bestelgoed vervoerd deels door grooter vervoer in het algemeen , beliepen de
tot een gezamenlijk gewicht van 2209 ton , met eene op- bruto ontvangsten over 1889 f 1010 023 en (volgens voorloopige opgaven) over do eeiate zes maanden van 1890
brengst van f 114 481 , tegen f 106 521 in 1888.
Ter zake van vervoerde ijl— en vrachtgoederen werd f 5 3 4 0 5 9 , tegen respectievelijk f881835 over 1888 en
ontvangen f 1 931 902, tegen f 2 029 888 in 1888. Bedoeld t' 457 821) volgens de voorloopige opgaven over het eerste
vervoer bestond uit 293 754 ton particuliere goederen en halfjaar 1889.
35 523 ton landsgoederen , terwijl verder kosteloos 05 000
Het volgende staatje bevat een verkort overzicht var. de
ton suikerrietstekken voor particulieren vervoerd werden. uitkomsten der exploitatie-rekening over de laatste vijf
Wegens het vervoer van levende dieren , lijken , rij- en jaren.
Voertuigen werd ontvangen f 20 730.

Westedijiieu (241 K. M.).
Bestonden tot dusver de Westerlijnen uit de twee door

') Do onderhandelingen over den aankoop van deze lijn door den
Staat (verg. de noot op blz. 152 van "t vorig verslag) zijn nog niet
afgeloopen.
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1880.

1885

1887.

1888
(verbeterde

1889.

opgaven).
Lengte gemiddeld In exploitatie geweest
Bruto—ontvangsten
Exploitatiekotten

183B°« K . M .
1' 705 361.91»
512 435,90

f 915 030,90
584 034,11

f 857 420,07
505 102,02

f 881 835.21»
547 925,05»

f 1 010 023.15
052 822,78

Netto—ontvangel

f 222 926.01»

f 331 002.70

1' 191161,45

1' M l 910.10

t

Exploitatiekosten in percenten van rle bruto-ontvangst.
Netto-ontvangel in percenten van de bruto-ontvangst .

70.87» pet.
20.12» ..

03 78» pet.
3(1.21»
„

05.91 pet.
34.09 „

02.13» pet.
37.80» „

Vetto—ontvangat in percenten van liet aanlegkapltaal
. per baankilometer
Brute
., dairkilomotcr
ontvangst**!) __ S3nia|0IDeter
, iier baankilometer
I „ dagkilom r
., treinkilometer

1.21
f

„

i 168 50
11.42
1 74
I 051,35
8.00»
1,23»

19103» K 3 1

1.00»
1'

1 «J1 ose K . M .

..

4 703.UU»
13,13
1.73
3 057.10»
8,37»
1,10*

1.49
f

191'J»

1.70

..

4 488.29»
12.-29''
|,«fl
2 058.41
8.10»
1.09»

f

K.M.

„

1011,0!

210»°' K M .

357 200.37

04.63» pet.
35.36»
„
1.69

„

12,00
1,07

4 798,14
13,14»
1,72*

2 805,07
7,83
1,04

3 101,25
8,49»
1,11»

1 214,15
1 735,81
I if,9,88*
1 740.36
I 696,89
„
i per baankilometer
3.32»
4.75»
4^19
4,77
4,65
f***0"
., dagkilometer
0,50»
0,62'
0.50»
0.03
0,61
ontvangst: ( " £erokiioraeter
j
Gedurende <i. eerste zes maanden van 1890 bracht deze
Van ile bruto-ontvangat werd geleverd f 104 011 door
di' liju Bntavia-Taudjoiig Priok, dat in ongeveer f50,21 spoorweg. volgens voorloopige opgaven , f287 280 op, tegen
per dagkiljiuöter, welke laatste som voor het gedeelte f 19«457 volgens ile voorloopige opgaven over het eerste
halfjaar 1889.
Buitenzorg-Garoet bedroeg p. m, f 11,50.
In 1889 werden vervoerd in de 1ste , 2de en 3de klasse
Op de lijn Batavia-TandjongPriok werden in 1889 in
1253, 15428 en 614 119 reizigers (0.20, 2.45 en 97.35 pet.),
de l a t e , 2'Ie. 3de H I 4de klasse respectievelijk 20 8 7 2 ,
80 7 0 6 , 659 021 en 375 357 reizigers vervoerd, en op de tegen respectievelijk 1259, 15 539 en 592 210 in 1838.
Het vervoer van bagage bedroeg 187 t o n , ongeveer
lijn Buitenzorg-Garoet in de 1ste, 2de en 3ue klasse respectievelijk 2 3 8 8 , 14 822 en 539 183. Voor de beide deelen dezelfde hoeveelheid als in 1888.
Er werden vervoerd 24 708 colli bestelgoed, wegende
te samen dus 23260 reizigers 1ste klasse of 137* pet.,
95 528 reizigers 2de klasse of 5.64» p e t , 1198 204 reizi- 138 t o n , tegen 19 031 colli, wegende 117 t o n , in 1888,
gers 3de khmse i-f 70.80 pot. en 375 357 reizigers 4de klasse dat is dus 5737 colli en 21 ton meer, met eene opbrengst
of 22 18 i e t . in bet geheel alzoo 1692 349 reizigers, van f 81 i 8 , tegen f 7213 in 1888.
tegen respectievelijk 1 8 5 1 0 , 8 2 9 6 2 , 1 0 S 9 4 0 3 e n 3 3 1 2 2 7
Het vervoer van ijl— en vrachtgoederen bracht f261234
op , tegen f 27i 641 in 1888. Bedoeld vervoer bestond uit
of in bel gel : i 492102 in 1888.
Het vervoer v.-.n bagage bedroeg 8882 t o n , waarvanop 51 566 ton voor particuliere rekening en 9282 ton landsde lijn Buitenzorg-Garoet 4ül en op de üjn Batavia-Taud- goederen. Bovendien werden 10 073 ton suikerrietstekken
j o n g P r i o k 84*1 ton, zijnde in totaal 210 ton (of ruim voor particulieren kosteloos vervoerd.
Wegens vervoer van levende dieren , lijken , rij— en voer2.42 pet.) meer dan in 1888.
In het geheel werden 40 318 colli beatelgoed vervoerd, tuigen werd ontvangen f 2649 , tegen f 1700 in 1888.
wegende 422 t o n , tegen 34 419 colli, wegende 367 ton,
2°. P a r t i c u l i e r e
spoorwegen.
in 1888, dat is dus 5899 colli en 55 ton meer, met
opbrengsl van f 15974 in 1889, tegen f 15510 in 1888.
Het in 't vorig verslag (blz. 154/155) vermelde denkbeeld
De vervoerde ijl— en vrachtgoedereo. bestonden uit 70 932
o m , ter uitbreiding van het spoorwegwezen op J a v a ,
ton particuliere goederen en 23 998 ton landsgoederen,
algemeene bepalingen op het verleenen van rentegarantie
met eene totale ontvangst van f 559 208 , tegen f482 194 aan particuliere spoorwegen in liet leven te roepen, heeft
in 1888.
sedert een bepaalden vorm gekregen. Het voornemen bestaat
Het vervoer van levende dieren , lijken , rij— en voertui- thans — en een daartoe strekkend wetsontwerp wordt in
gea bracht f 7680 op.
gereedheid gebracht — om aan de uitgifte van concessie
voor den aanleg en de exploitatie van een viertal hoogst
Lijn, üjokjoharta-ljilaljap
(187 K. M.).
gewenschte spoorwegen (gewone en secundaire), waarvoor
Het verkeer op deze lijn bleef ook in 1889 nog weinig zonder geldelnken waarborg van staatswege het benoodigde
bavredi^end . zooals bet volgende overzicht kan doen zien , kapitaal gebleken is niet bijeengebracht te kunnen worden,
dat s l e c h t over twee jaren loopt, omdat in 1887 de lijn gedurende een zeker (niet te beperkt) aantal jaren renteeerst op 20 Juli in exploitatie kwam.
garantie te verbinden. De spoorwegen die men op het oog
heeft, zijn de reeds herhaaldelijk in vorige verslagen g e lxxx
1889
noemde lijnen: 1°. v a n K r a w a n g o v e r K a r a n g s a m b o n g n a a r
(verbeterde
OMSCHRIJVING.
opgaven .
Uheribon (154 K.M.); 2". van Cheribon naar Samarang
^ ^ ^ ^ ^ M I M
(244 K.M.); 3°. van Proboiinggo naar Panuruekan of naar
exploitatie
L e n g t e gemi Idii-ld
1
187-* E M.
180»?< K . M .
Sitoeboudo door hel binnenland van de reaidentiSn Probcgeweest
f 501 050.il
f 504O2I.2H
ünggo en Bez •' i (186 fi 220 K.M.); e n 4 ° . van Maosdoor
Bruto-ontvangsten
400
599.26
40O 308 22
Exploitatiekosten
het Seraijoe-dal naar BandJHrnejrara (80 K.M.). Be vraag
f 32 050,98
f 35 223.04
of ook reotewaarborg zal te verleenen zijn voor eene onder
Netto-ontvangst
'
die voorwaarde door Ie Neiierlandsch-Iudische Bpoorweg»
in percenten rsn
93.01' pet.
93.01 pet.
maatschappij in concessie gevraagde lijn van Djokjokarta
de bruto-ontvangsten . . . .
over Magelaiig naar Ambarawa (85 K.M.) zal afzonderlek
Netto-ontvangst in percenten van
C.38» „
0.99 ,,
de bruto-ontvangsten
. . . .
aan de orde moeten komen, omdat hare beslissing samen*
Netto-ontvangst in percenten van
hangt met andere spoorwegaangelegenheden waarin g e 1)22?
„
0.25 ..
noemde
maatschappij betrokken is (verg. de noot op blz. 152
het aanlegkapitaal
f
2 082.0-'
f 2 713.01
van hst vorig verslag) en waarover de onderhandelingen
Bruto— \ per baankiloineter
.
7.35
7.K.ilafj-kilcnneter.
ontvan:
1HLT- <
nog niet afgeloupL'ii zijn.
1,1*1
1.03<
treinkilometer
r-'en :
(
2 523.05
2 511,22»
•^
,
•.
.•
(
per
baankilometer
Exploitatie') r- r) kilum( , t( . r _
0,88
0.93=
koelen: )
a. Aanleg.
1,07
0.902
treinkilometer
171.30»
189.30
e r baankilometer
Van den aan de Deli-Spoorwegmaatscbappij geconcesX c t t o - ) I ' dagkilometer.
0.47
0,52
sioneerden zijtak Medan-Serdang-Bobongan (verg. vorig
ontvangst: /
0,07»
0,07=
treinkilometer

Bijlag C.
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verslag 1)1/,. 152) was op het einde van 1889 nog alleen
hut laatste gedeelte Serdang-Bobongan, lang 17***K.M.f in
aanleg, (Sedert— op 7 Februari jl. — in exploitatie gekomen.)
Hij Indisch besluit dd. 20 Juni 1889 n°. 1 werd aan
dezelfde Maatschappij concessie verleend voor de verlenging
niet 11 K.M., namelijk tot kampong Selesseh, van den
zijtak Medan - Tiinbang Langkat Ook deze lijn , waarvoor
de concessie kort daarop aanvaard werd en die binnen
vijftien maanden na de aanvaarding moet gereed zijn, was
bij het einde van 1889 in aanleg.
Op Java waren op gemeld tijdstip voor rekening van
particulieren geen andere spoorwegwerken onderhanden dan
die tot verlenging in de richting naar Krawang (met p. m.
30 K.M.) van den spoorweg Batavia-Bekas3i der Bataviasche
Oosterspoorwegmaatscbappij. Tusschen gemelde Maatschappij en de Indische Regeering werd de noodige overeenstemming verkregen betreffende de inrichting van de in
liet begin van die verlenging gelegen brug over de Bekassirivier, waarvan de bouwkosten van staatswege mpt een
bedrag van f 45000 werden gesubsidieerd, in verband met
de wenschelijkheid om die brug tevens diens'baar te maken
aan het gewoon verkeer. In Juni jl. kwam het gj^eelte
Hekassi-Tjikaraug , lang 17 K.M., voor werktreinen gereed
on werd met de uitvoering der aardewerken op het verdere
gedeelte een begin gemaakt.

verlaagde vracht toegestaan van respectievelijk (i en 7'/j
ets. per ton-kilometer
Op de lijn Batavia-Buitenzorg werd sedert Juni 1S89,
evenals dit In 1888 geschiedde ten opzichte van de lijn
Samarang-Vorstenlanden-Willem 1, het artikel suikerrie'istekken, bij elke hoeveelheid, tegen den halven tariefsprijs der 3de klasse ten vervoer aangenomen, terwijl rietsuiker , op inlandsche wijze bereid en niet voor den uit.
voer bestemd, van de 1ste naar de 2de klasse werd overgebracht. Behalve nog enkele wijzigingen in de klassi»
(icatie van sommige producten , meest inlandsche, kwamen op deze lijn overigens geene tariefsveranderingen van
beteekenii voor.
Op de lijn Batavia-Bekassi ondergingen de voorwaarden
van vervoer geen verandering.
Omtrent de exploitatie van de lijn Tagal-Balapotlang
valt te vermelden dat tijdelijk gebrek aan locomotieven
aanleiding gaf tot het in huur afstaan aan deze ipoorweg"
onderneming van eene locomotief' van den dienst der staatsspoor wegen.
Op de lijnen der Deli-Spoorwegmaatschappij werden de
in 't vorig verslag (blz. 152) bedoelde wijzigingen in liet
goederentarief niet in Mei, maar eerst met 1 Juli 1889
ingevoerd. Het hoofddoel dezer herziening was een lullijker tarief voor het vervoer van vrachtgoederen , door:
1*. eene algemeene verhooging van de vrachtprijzen voor
''. Exploitatie.
goederen bij gedeeltelijke wagenladingen (stukgoederen);
Gedurende 1889 kwamen geen nieuwe particuliere spoor- 2°. eene geringe verhoog'ng van de vrachtprijzen bij verwegen in exploitatie, maar kreeg alleen de Deli-spoorweg voer over afstanden tot 20 K.M.; en 3°. eene met den afstand stijgende vermindering bij vervoer over afstanden
eene kleine uitbreiding (zie lager).
In de voorwaarden van vervoer kwamen op sommige der van 20 K.M. en meer voor goederen bij wagonlading.
Voor het verkeer tusschen Belawan en Tiinbang Langkat
particuliere spoorwegen de volgende wijzigingen.
Op de lijn Samaraug-Vorstenlandeu-Willem I werden in bedroeg deze verlaging 28 pet.
den loop van 1889eenige speciaal-tarieven ingevoerd, waarAan de ontvangen opgaven omtrent de uitkomsten der
door voor enkele artikelen of op bepaalde baanvakken de exploitatie van de verschillende particuliere spoorwegen
vrachtprijzen werden verlaagd. Voor reizigers der 1ste en wordt het volgende ontleend.
2de klasse met gemengde treinen op de hoofdlijn SamarangLijn Samaranfj-Vorstenlandt'H-Wiïïem I (205 K.M.).
Soerakarta-Djokjokarta trad met ingang van 1 Januari 1889
een uitzonderingstarief in werking volgens de basis van
De bruto-ontvangsten van dezen spoorweg bedroegen in
6 en 4 ets. per kilometer, tegen 9 en 6 ets. per kilometer 1889 f 2 000 932,77, zijnde f 122 816,365 (of 5.6 pet.) minvoor de personentreinen. Op het einde van 1889 werden der dan in 1888, welke vermindering voornamelijk te wijten
de vrachtprijzen der plaatskaarten voor doorgaand ver- was aan de lagere opbrengst van het goederenvervoer.
keer op de staatslijnen en den zijtak Kedongdjati-Willem Gedurende de eerste zes maanden van 1890 beliepen de
1 met dit verlaagd tarief in overeenstemming gebracht. bruto-ontvangsten , volgens de voorloopige maandopgaven
Voor het vervoer op den spoorweg Samarang-Vorsten- in de Javasche Courant, f945 427. tegen f 830 288, volgens
landen van timmerhout en dwarsliggers werd bij contract diezelfde opgaven, gedurende liet eerste halfjaar van 1889.
aan den aannemer voor de leve; ing van hout voor cien
In liet volgend overzicht zijn de ontvangst-, uitgaafstaatsspoorweg Preanger Regentschappen - Tjilatjap eene en winstcijfers der laatste vijf jaren vermeld.
O M S C H R I J V I N O.
f

Bruto-ontvangsten

Winst

.

.

.

Kxploitatiekosten in percenten van de b r u t o - o n t v a n g s t .

f

2 860 581".. 1(1 f
1 1G2 884.07 5

2 618 411.37
1 120 631.81

f

1097 702,08 5 f

1 491 782.5G

f

40.04 pet.
59.36 „
8.G6
f

\

„

dagkilometer

7.6

1 059137,98

2 189 749.13* f
971 2 9 9 . 8 1 '

2 066 9:12.77
951998.38

1350 402.05 5 f

1218 449,32

1 114 934,39

43 96 pet.
56.04 „
6.87

„

f

44.4 pet.
55.6 .,

„

6.18

46.1 pet.
53.9
„

„

5.64

„

5,01
5 728.49
15,69
1,64

5 549,91
15.21
2.09

5 166.52
14.10
1,97

4 738,05
12,95
1,77

4 643,89
12.72
1,81

8 363,07
->
2 '.'2

7 348.08
20.13

6 587.33
18.04

5 943,65
16.24

5 438,71
14.90

In 1889 werden vervoerd in de 1ste, 2de en 3de klasse
4939, 36 224 en 927 096 reizigers (zijnde 0.5, 3.8 en 957
pet.) , in't geheel dus 963 259 reizigers, tegen 1 011 570
(4636 in de 1ste, 34 774 in de 2de en 972 160 in de 3de
klasse) in 1888.
Aan bagage werd vervoerd eene totale hoeveelheid van
583 ton, waarvoor ontvangen werd f 7089.
In het geheel werden vervoerd 263 ton bestelgoederen
en postpakketten, met eene opbrengst van f 32 772.
De vervoerde ijl— en vrachtgoederen bestonden uit 204 877
ton particuliere- en 59 513 ton dienstgoederen , oftezamen
264 390 ton, met eene opbrengst van f 1 430 243 , tegen
f 1 550 456 (voor 254 376 ton) in 1888.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

f

2 409 539,43 5 !'

1889.

12 898.59
35.34
4.86

|8,6<

W l n s t

43.03 p e t
r.ii.'.a
..

..

H091..-.U

1888.

1887.

1886.

1885.

f

11 753,85
32.20
4.48

f

10 081,70
29,19
4,00

f

10 082.60
27,62
3,91

Het vervoer van levende dieren , rij— en voertuigen gaf
eene opbrengst van f 10 500.
Het gedurende 1889 als rentegarantie van den Staat
ontvangen bedrag van f 765 000 kon wederom in zijn geheel
in Juli jl. worden terugbetaald. Daarentegen kon uit de
in 1889 behaalde winst slechts f 30 090 (tegen f 74 500
over het boekjaar '888) aan den Staat worden afbetaald
in mindering van de rentelooze schuld. Deze bedraagt
dientengevolge thans nog f 869 274,13.
Lijn Batavia-Buitenzorg (56 K.M.).
De bruto-ontvangsten waren in 1889 belangrijk hooger
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ilan in het voorafgegane jaar, namelijk I' 716 944, legen
f 836285 'm 1KXS, welke rermeerderiog vim 12.6 pet.

volgens de voorloupige maandopgaven in de Javasehe
Courant f 364 100, tegen f 3 3 9 9 2 0 , volgens diezelfde opgaven . gedurende liet eerste halfjaar van 1889.
Over de laatste vijf jaren zijn omtrent de uitkomst <• n
der exploitatie de volgende cijfers mede te deelen.

is toe te schrijven aan '1.' meerdan opbrengst zoowel van
porsoiici:- als van goederenvervoer. Gedurende de eerste
/.e* maan len van 1890 beliepen de bruto-ontvangsten
IMS.

O H S O E 1 U V I N u.
f

Winst

.

.

.

f

Exploitatiekosten in percenten rw de bruto-ontvmagit .

.,

075 511,47
301 522.4Ü

f

627 243,40
322 076,83

f

353 325.72

f

373 M M *

f

305 166,57

f

„

lil

i l Mi
11 .95

f

Exploitatiekosten in
bruto-ontvangsten

percenten

Winst in percenten van iê
vangstcn

.

.

5 895.52

.

W i n s t in percenten van het aanleg-kapitaal
Bruto- i per baankilometer
. . . .
ontvang- 5 .. dagkilometer
. . . .
sten:
' .. treinkilometer . . . .

M

t^\^^^'-

:::

vosten. ^
treinkilometer. . . .
.
.
I per baankilometer
. . . .
F
W i n * • • • j ., dagkilometer
. . . .
m

..

0.42'

.,

8.4
f

10.5

„

11 362,24
31,04
2,55

f

„

12 802,57
35,08
2,80

6ii9i,H2

6 448,08
17,67

5 449.41
14,93

5 600,11
15,30

7 001,30
19,18

11 200,78
30,69
2,56

In 1889 werden vervoerd in de 1ste, 2de en 3de klasse
8 6 8 , 19 605 en 372150 reizigers (zijnde 0.22, 4.99 en
94.79 pet.), in 't geheel dus 392 623 reizigers, tegen
320 790 (594 in de 1ste, 16 299 in de 2de en 303 897 in
de 3de klasse) in 1888.
Het vervoer van bagage bracht f 2931 en dat van bestelgoederen (15*/* ton) f 486 op.
De vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden uit 10 644
ton particuliere goederen , met eene opbrengst van f23 930 ,
tegen f 22 693 (voor 8581 ton) in 1888.
Wegens vervoer van levende dieren, rij— en voertuigen
werd ontvangen f 216.
Lijn

Tagal-Balapoelang

(25 K.M.).

De bruto-ontvangsten bedroegen in 1889, niettegenstaande in Augustus en September de dienst, tengevolge
van onvoldoend onderhoud der locomotieven , minder geregeld uitgeoefend en zelfs eenigen tijd gestaakt werd ,
f 42 789 , tegen f 39 791 (volgens verbeterde opgaven) over
1888, terwijl over de eerste zes maanden van 1890 de
lijn opbracht f 16 334 , tegen f 17 627 gedurende hetzelfde
tijdvak van 1889. (De beide laatste sommen volgens de
voorloopige opgaven in de Javasehe Courant.)
Nog altijd levert de exploitatie van deze lijn , wier toekomst ligt in het tot stand komen van de lijn CheribonSamarang (zie lager), verlies o p , zooals uit onderstaande
vergelijking van de geldelijke uitkomsten van het verkeer
gedurende de laatste drie jaren blijken kan.

OMSCHRIJVING.

1887.

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten .

1888
(verbeterde
opgaven).

1889.

f

29 881.98» f
Hu llii.11

39 791,00 f
50 770.65

42 788.98
49 546,79

. f

30234,12»,f
'
I

10 979.65 f
1 I

6 757,81

1889.

f

f

.

9*099,85
77 732.25

Exploitatiekosten in percenten
van de bruto-ontvangsten. .

17 367.70

Verlies in percenten van het
aanlegkapitaal

81.73 pet.

Bruto- (per baankilometer. .
ontvang.^ ., dagkilometer.. .
sten : j „ treinkilometer . .

t' 1 195.28
3.27 1
0,401

Exploi-tper baankilometer. .
tatie- < ., dagkilometer . .
kosten: ( .. treinkilometer. .

2 404,61
6..Vi
0.80»

18.27
1.21*

.,
„

0.74
3 049.23
8,33
0,69

2 899.59
7,94
0.56»

219.91
0,60

647,85
1,77»

K.93

„

45.3 pet.
54.7
„

5 801,47
15,90
1,27

3 517.44
9,71»
0.698

3 269,14

50.7 pet.
49.3
„

5 762.13
15,74
1,30

hrnto—«>nt6.73

392 073,08»

5 751,37
15.76
1.32

van <le
93.27 pet.

313 606,69» f

5 198.67
14.24
1.24

f

Verlies.

Winst

716 944.38
324 871.29^

1,78

(27 K.M.).

87 639.34
81 743 82

t

5 573 18
IS, t l
I 33

Bij Indisch besluit dd. 11 Mei 1889 n°. 9 werd aan de.
Bataviasche Oosterspoorwegmaatschappij concessie verleend
voor de doortrekking van dezen spoorweg tot Kedong Gedeb
(grens tusschen de residentiën Batavia en K r a w a u g ) , en
zulks op voor hare gebeele lijn geldende gewijzigde voorwaarden. Bij Indisch besluit dd. 1 April 1890 n° 11 werd
deze concessie verklaard definitief te zijn aanvaard , zoodat
van dien d a t u m af de vroegere concessie van 9 Januari
1882 opgehouden heeft van kracht te zijn.
De bruto-ontvangsten op de lijn Batavia-Bekassi waren
in 1889 f 95 100 (tegen f87 639 in 1888) en gedurende
de eerste maanden van 1890, volgeus de voorloopige opgaven in de Javasehe Courant. f 54 787 (tegen f 41 535
gedurende de eerste helft van 1889).
Over de laatst verloopen twee jaren (over 1887 was de
lijn slechts gedurende negen maanden in exploitatie) w.-ren de treldelijke uitkomsten als v o l g t :

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

036 285,70

111.16 75
31,91
2,77

In 1889 werden vervoerd in de 1ste, 2de en 3de klasse
19 5 1 2 , 94 075 en 671273 reizigers (zijnde 2.48, 11.99 en
85.53 pet.), in 't geheel dus 784 860 reizigers, tegen
638 993 (16 035 in de 1ste, 80 844 in de 2de en 542 114
in de 3de klasse) in 1888.
Aan bagage werd vervoerd 198 t o n , met eene opbrengst
van f 8944.
In bet geheel werden vervoerd 367 ton bestelgoed en postpakketten , waarvoor ontvangen werd f 17 426.
De vervoerde ijl— en vrachtgoederen bestonden uit 74 227
ton particuliere- en 5899 ton dienstgoederen , te zamen
80 126 ton , voor welke hoeveelheid eene opbrengst werd
in rekening gebracht van f 349 264 , tegen f 280 707 (voor
67 263 ton) in 1888.
Wegens vervoer van levende dieren, rij- en voertuigen
werd ontvangen f 8087.

1888.

8.2

.,

1889.

322 m fit'

51.3 pet.
48.7 „

44.6 pot.
55.4
„

11 U
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1888.

f

dagkilometer

Lijn Batatia-Bekassi

1887.

Ü7fi 57(1.13
3232H.II

11.5
f

j

IMS.

47.7 p e t
52.3 „

Winst in percenten n a liet Mnlegkipitaal

W,n8t

[Nederl. (Oost-) Indië.]

201

pet.

2.9

127

pet.

0.83 ..
f 1 591,64
4.36
0,55
2 030.83
5.56
0.70»

115.7 pet.
0
f 1 711,66
*.84e
0,63'
1 981.76
5.61 *
0,72»

In 18X9 werden vervoerd in de 1ste klasse 661 en in
de 2de klasse 71 579 reizigers , beuevens 198 abonnementsgiers (zijnde 0.91 , 98.81 en 0.28 pet.), in 't geheel
dus 72438 . tegen 99 397 in 1888 en 130 808 in 188 . Was
derhalve iu 1889 het reizigersverkeer belangrijk minder,
en daalde, in verband daarmede, de vervoerde bagage
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van 8.4 tot 6.5 ton , bet vervoer van bestelgpederen nam
toe van 4.4 tot 5.4 ton ''ii dat san ijl- en vrachtgoederen van 13692 tut 16983 ton. De onirangsten w
dit laatste verroer bedroegen f 22 157 en wegens vervoer
van ijestelgoed f47». [lel verroer van levende dieren, ryen voertuigen bracht f 74 OJI.
Lij/t Belaimn - iieda* - Ueli 'J'onm , mei zijtakken
ifidati
Timbang Langkat tn Medan-Serdang CM I 78 K.M.).
Door de opening op 1 Juli 1889 van het gedeelte MedanSerdang, lang 1 9 " ' K.M.. van den in 1N88 in aanleg genomen
zijtak Medan-Serdang-Bobongan werd de lengte van de
iu exploitatie zijnde lijnen van de Deli-8poorwegmaatsobappy van 550"3 K.M. (verbeterde opgaaf) "i> 74"' K..M.
gebracht. Gerekend over het gebeele jaar waren derhalve
in 188!) gemiddeld 04"81 K.M. m exploitatie, tegen gemid-

(leid ruim 54 : » r K.M. in 1888. Was toen de bruto opbrengst
der onderneming, volgens de in de Javaaobe Courant gepubliceerde maandcüfen der ontvangsten, f726 235 getreesl , dat is f 13375,12 per baankilometer, in 1889 werd
bruto ontvangen in't geheel f 936 441 of per baankilometer
f 14 437,60', terwijl in de eerste zes maanden van 1890,
toen sedert 7 Februari ouk het eindgedeelte Medan-Bouongan
(17"' K.M.) van bovengenoemden zijtak in exploitatie kwam,
de ontvangeten bedragen hebben f (571 143, tegen f4820.i5
in hetzelfde tijdvak van 1889. Daar de Maatschappij eerst
van 1 Januari 1889 af begonnen is do uitkomsten van
haar bedrijf met het kalenderjaar af te sluiten , terwijl hare
boekjaren vroeger liepen van 1 Mei tot 30 April, moet
hiermede in onderstaand overzicht van de ontvangst», uitgaaf- en winstcijfers sedert 1 Augustus 1886 (toen het
eerste gedeelte van de lijnen werd opengesteld) worden
rekening gehouden.
1 A u g . 188« t/m 1 Mei 1887 t/m 1 Mei 1888 t/m
30 April 1887.
30 April 1888.
31 Dor. 1888.

O M S C H R I J V I N O.

lis 7 " K.M.

46»'* k'.M.

55»?: K.M.

G4"' K.M.

f MM4M.M1

f 592 918,04
253 051.85

f 479 476,84''
ItS C48.G3

f *M 440,19*

f 339 8G6.19

f 253 828.21 ;

f 522 836,90

Gemiddelde lengte in exploitatie geweest
Bruto-ontvangsten o)
Exploitatiekosten

99 729.76*
Netto-ontvangst

Exploitatiekosten in pereenten van de bruto-ontvangsten . .
Netto-ontvangst in percenten van ile bruto-ontvangsten , .
Netto-ontvangst ia percenten van het aanlogkapitaal
t per liaankilometer
Bruto-ontvangsten: < ,, dagkilomctflr
( ., treinkilometor
Exploitatiekosten:
„ ..
Netto-ontvangst:

f 100 723.82

.
.

. . . .

1889.

42.07» pet
57.321 „

16.854 pet
53 UI'. „
(9 m/d) 3.4
f

12 330,74
15 17
4,77

{ per baankilometer
5 „ dagkilometer
( „ treinkilometor

5 777,32
21.IC

( per baankilometer
> »" ( l a „ k i l o m e t e r

6 553.42
24,01

a CM

12 m/d) 8.3
l

12 801.8C
34,98
4,31

413 603,99'

47.06' pot
52.93» „
8 m/d) 6.25

(

S 706.36
35.53 *
4,17

44.16» pek
55.83! „
(I2m/d);9.77
"

„

14 437,65*
39,55*
3.39 «

5 463.71
14.93
1,84

4 097,34
16.72
1,96

6 376,77'
17,47
1,49»

7 338.15
20.05

4 609.02
IK.81*

8 060,88
22,08*

«) Over het tijdvak 1 Augustus 1886 t/m 31 December 1888 bedraagt hot hier uitgetrokken totaalcijfer der bruto ontvangsten . ontleend aan de rekeningen
der afgesloten boekjaren, f 1278 848.47. D e in de Javasche Courant opgenomen maandstaten wijzen echter een totaal aan van f l 278 574.52* in
welk totaal de maanden Augustus t/m December 1886 deelden voor f 92 037,08 , het jaar 1887 voor f 460 301,85 en het jaar 1888 voor f726 235,59*.

Omtrent den omvang van het vervoer gedurende 1889
kunnen nog de volgende cijfers worden medegedeeld. In
de 1ste klasse werdeu vervoerd 21375 reizigers, in de 2de
klasse 65 432 en in de 3de klasse 056 812 (respectievelijk
2.87, 8.80 en 88.33 pet.), ofiu 't geheel 743 619 reizigers,
gevende eene opbrengst van f 443 278, of met inbegrip
van de vracht, ad f30 044, voor 1487 ton bagage f 473 322
Het vrnchtgoederen-vervoer bestond uit 7 9 8 6 6 t o n , waarvoor ontvangen werd f 4 2 7 8 4 1 , terwijl de vracht van
levende dieren en rijtuigen opbracht f 1 1 6 3 2 en aan divers;'
ontvangsten nog geïnd werd f 23 646.
3°.

C o n c e s s i ë n of a a n v r a g e n
n i e u w e 1 ij n e, n.

voor

Lijn Chcrïbon-Samarang (244 K.M.). In afwachting van
eene thans voorbereid wordende beslissing (zie blz. 140
hiervóór) nopens het verzoek der concessionarissen (de erven
N. A. Ri'iJL c. s. en

P. F . \V. P E L S en B. C. D E JON*,)

o:n rentegarantie van staatswege voor den aanleg en de
exploitatie van dezen spoorweg, zijn bij Indisch besluit
dd. 30 Juni j l . n°. 12 de termijnen voor de overdracht der
reeds op 31 December 1885 aanvaarde concessie aan eene
naamlooze vennootschap en voor de indiening van de groudkaarten voor de onteigeningen en van andere bescheiden
nader met één j a a r , en alzoo tot 30 J u n i 1891 , verlengd.

achterwege gebleven zonder dat eene nieuwe verlenging
is aangevraagd, weshalve de concessie is komen te vervallen
(Indisch besluit dd. 23 Januari 1890 n°. 18).
Lijn Bfkassi - Kflong Gedch, (30 K.M.) en lijn bedong
Qefck—KrawQMg-KaraHytambong-Ckeribon (159 al60K M.).
De eerste dezer lijnen , waarvoor de Bataviasche Uosterspoorwegmaataehappy ds in Mei 1889 verleende concessie
tijdig heeft aanvaard, is reeds in aanleg genomen, als
eene verlenging van hare bestaande lijn Batavia-Bekassi.
Voor de in de tweede plaats genoemde verdere verlenging
is aan de Maatschappij voorrang van concessie verleend ,
laatstelijk tot 19 Juni 1891 (Indisch besluit drl. 30 Juni 1890
n° 13). Daar zij die lijn niet zonder geldelijke stsatshnlp zal
kunnen aanleggen en ezplotteeren , wenscht zij met het
aanvragen van eene concessie te wachten totdat omtrent
het op blz. 140 hier vóór aangekondigde wetsvoorstel a l sqn
beslist. Mocht de Maatschappij, binnen vijfjaren na het
in exploitatie komen van de lijn tot K e d o n g Q e d e h , de
concessie niet verkregen hebben, dan aal zij in elk. g e v a l ,
binnen twee jaren nadat de Gouverneur-Generaal zulks
bevolen cal hebben, gemelde lün t o t K r a w a n g , dat is met
nog 5 K.M., verlengd moeten hebben.

Lijn van Maos door het Soeraijoe-dal naar Baudjar negara
(80 K.M.i. Ook voor het tot stand brengen van deze lijn
Lijn Batavia - Pesing-Tangerang (25 K.M.). Ingevolge wordt geldelijke staatshulp onmisbaar geacht. In afwachhet Indisch besluit dd. 27 Juli 1888 n . 1 2 , waarbij aan ting van de daaromtrent door de Wetgevende Macht te
den heer R. L. A. WEXMNCJ concessie voor dezen eecun- nemen beslissing (zie blz. 140 hiervóór), hebben deconcesdairen spoorweg werd verleend, moest de storting van het sionarissen (de beeren B. A. BBKHOUT C. S.) voor hetaanvoor de aanvaarding gevorderde waarborgkapitaal van vaarden van de bun reeds in Juli 1885 verleende concessie
f 20 000 plaats hebben vóór of op 1 April 1889 , welke laatstelijk op nieuw een jaar uitstel gekregen en wel tot
termijn blijkens het vorig verslag , op verzoek van den 1 Januari 1891 (Indisch besluit dd. 3 October 1889 n°. 14).
belanghebbende, nog met negen maanden , dus tot 1 i In Augustus j l . is door hen bij de Indische Kegeering een
Januari 1890 , verlengd werd. De tijdige storting is echter nader uitstel aangevraagd.
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Lijn Djokjokarla-Magelang-Ambarawa
(85 K.M.). Ulij
kens het vorig verslag (blz. 155) is voor deze lijn concessie
met rentegarantio aangevraagd duur de; Nederlandscli-lndisebe Spoorwegmaatschappij. Deze aanvraag is nog in
overweging, als samenhangende met de nog niet afgeloopen onderhandelingen over aangelegenheden betreffend-i
de beide bestaande lijnen der genoemde Maatschappij.
Lijnen in de residentiën Proboloigqo en Bezoeki. 13e in
het vorig verslag (blz. 155) bedoelde aanvraag van den
heer J. H. MULLER , om concessie voor een secundairen
spoorweg in de kuststreek dezer beide gewesten , namelijk
van Probolinggo over Bezoeki en Panaroekan naar Sitoebondo (ter lengte van p. in. 100 K.M.), werd bij Indisch
besluit dd. 3 December 1889 n°. 3 voor inwilliging niel
vatbaar bevonden, op grond van onvolledigheid der door
den aanvrager overgelegde bescheiden. Hvenzeer werd afgewezen (Indisch besluit dd 24 .Maart 1890 n°. 20) diens
nader verzoek om alsnog in de gelegenheid te worden gesteld tot het overleggen van vollediger stukkeu, dan wel
om voor den tijd van een jaar voorrang boven anderen te
verkrijgen , ten einde intusschen eene geheel nieuwe aanvraag om concessie ter zake van bedoelden spoorweg te
kunnen indienen. Het uitzicht bestaat nu dat de bedoelde
kuststreek, althans het gedeelte dat, daaraan de meeste
behoefte heeft, op andere wijze aan eene stoomverbindiug
zal geholpen worden , en wel (zie higer) door een stoomtramweg tusscheu Probolinggo en Pnaiton. Voor hetaauleggen van een spoorweg van de hoofdplaats Probolinggo
door het binnenland naar Panaroekan of Sitoebondo is eene
concessie met rentegarantie van staatswege (zie blz. 140
hiervóór) gevraagd door mr. H. S'JACOB te Soerabaija,
wien reeds in 1888 voorrang boven anderen voor zoodanige
lijn was verleend en die het gevorderd waarborgkapitaal
ad f 19 000 tijdig heeft gestort.
Voorts is voor den aanleg van een door het oostelijk gedeelte der residentie Bezoeki loopenden spoorweg (van Djeniher
bezuiden den Rawoen naar Banjoewaugij in Januari jl. eene
voorloopige concessie gevraagd door den heer H. I. PRINS j
te 's-Gravenhage, mits in zoover tegemoetkoming van |
staatswege worde verleend dat hem, tegen betaling van
een canon van f 1 per bouw 's jaars , 250 0Ö0 bouws aan dien |
spoorweg gelegen woeste gronden in erfpacht worden afge- ;
staan. Bedoelde aanvraag (dezelfde als die waarvan sprake |
is op blz. 131 hiervóór) wordt in advies gehouden in ver- j
band met d e , ter beoordeeling van den omvang der gevraagde subsidie, door den directeur van binnenlandse!! |

[Nederl. (Oost~) Indie.]
bestuur te verstrekken inlichtingen.

Lijn in het landschap Assahan ter Oostkust tan Sumatra
f27 a 30 K M ). Op den voet der bepalingen in Indisch
Staatsblad 1887 n°. 84 is bij Indisch besluit dd. 20 Augustus
1890 n°. 4 aan den heer A. A. Hoos gedurende den tijd
van twee jaren, en tegen storting vóór of op 20 December
1890 van een waarborgkapitaal van f 3000, voorrang
verleend boven de verzoeken van anderen voor eene concessie betreffende een secundairen spoorweg voor algemeen
verkeer, loopende van een nader te bepalen punt aan de
Assalian- rivier , nabij de hoofdplaats Tandjong Balei der
afdeeliug Assahan , tot Tandjong Alam aan de Silau-rivier,
dan wel tot aan de oenige kilometers verder gelegen tabaksonderneming Soengei Silau-estate. W a t liet maken van
verlengingen of zijtakken betreft, werd aan den aanvrager
te kennen gegeven, dat hij op zijn verzoek oin ook daarvoor voorrang boven anderen te verkrijgen zou kunnen
terugkomen onder duidelijke aanwijzing van de begin-en
eindpunten van de beoogde verlengingen en zijtakkeu.
B.

1°. S t a a t s s t o o in t r a m w e g i n A t j e h

1880.

1'

Bruto-ontvang/sten
Exploitatiekosten

01432,72
88 577.20*

Winst
Verlies

1887.

1888.

1889.

f

76 937,49
90 780,37*

f

80 329.34
95 704,80

f

84 045.12
120 730.29»

t

19 848.88»

f

9 375,40

f

30 091,17 =

f

2 044,58
5,00
1,28

f

2 175.91
0,09
1,37

2 181,57
5.97
1,14

2 412,22
0,75
1.52

3 111,74
8,52
1,02

2 855,51»

( per baankilonieter
Bruto-onUangiten: j „ dagkilometer
( „ treinkilometer
per baankilonieter
., dagkilometer
! „ treinkilometer

i) Sedert 1 Maart 1890 heelt het departement <1IT burgerlijke
openbare werken met dezen tramweg geen bemoeienis meer, zijnde
het beheer daarvan overgegaan bjj het departement van oorlog (verg.
blz. 5 hiervóór).
') In 't laatst van October 1889 werd besloten om het vak

(39 K.M.). ')

Ook in 1889 leverde de exploitatie van den stoomtramweg in Groot-Atjeh , ter verbinding van Olehleh met Kotta
Radja en van de verschillende militaire posten onderling
en met Kotta Radja, weder verlies o p , niet zoozeer door
afneming der ontvangsten (deze bleven slechts f 1684 beneden het cijfer van 1888), dan wel door belangrijke vermeerdering der exploitatiekosten , hoofdzakelijk ten gevolge van de toegenomen onveiligheid op de ceintuurbaan
waar vijandige benden allerlei beschadigingen aanrichtten ,
heigeen niet alleen veel herstellingskosten veroorzaakte ,
maar waardoor het ook noodig werd de treinen door losse
insjiectielocomotieven te doen voorafgaan en dus het kolenverbruik veel aanzienlijker werd. Bovendien moest p. in.
18 pet. der na een vijfjarig gebruik versleten wildhouten
dwarsliggers vervangen worden , hetgeen de uitgaven op
dit artikel bijna f 15 000 liooger deel zijn dan in 1888.
Ten gevolge van een en ander klommen de exploitatiekosten dan ook van f 95 704 in 1888 tot f 120 736 in
1889. Over de laatste vier jaren gedurende welke de lijn ,
die uit eene ceintuurbaan en uit drie straalbanen s) bestaat,
in haar geheol in exploitatie w a s , waren de geldelijke
uitkomsten als volgt:

OMSCHRIJVING.

In 1889 werden vervoerd 349 609 reizigers, namelijk
in de 1ste , 2de en 3de klasse respectievelijk 14 830 , 18 182
en 316 5 9 7 , of 4 . 2 , 5.2 en 90.6 pet. j welk vervoer eene
opbrengst gaf van f 42 393,90 , terwijl wegens vervoer van
bagage werd ontvangen f5703,50. De hoeveelheid vervoerd'!
vrachtgoederen bestond uit 31059 t o n , waarvan 15 282
ton voor particulieren , 14 802 ton voor liet Gouvernement
en 975 ton voor eigen dienst, met eene totale opbrengst
van f 25 650,40. De bruto-ontvangsten wegens voor reke-

StuorntraiiMvegeii.

2 729.3*
7,48
1,35
2 044,09
7,25
1,30

2 572,00
7,05
1,02

ning van den lande vervoerde reizigers en goederen (in de
opgegeven sommen begrepen) bedroegen f 33 215,45 of
39 pet. van de totale opbrengst, tegen 33 pet. in 1888.
2°.
ui

Particuliere

s t o o m t r a m w e g e n.

Lijii. Samarang-Joaua,
met tiktakken
Koc&ott-Uaijong
Denak-Wirosari
(171.1 K.M., waaronder l i . 8 K.M.

l.aiiireng-Lambaroe der ceintuurbaan, wegens de herhaaldelijk daar*
aan toegebrachte beschadigingen, op te hellen en daarentegen
Lamreng niet het overig tiauiwegnet te verbinden door eene »lr.ialbaaa naar I'.ringin, omstreeks balverweg gelegen aan de van Kotta
Kadja naar Lambaroe loopende straalbaan. De kosten van dit nieuwe
baangedeelte, en van de verbinding daarvan met het vak Lurnn .i^Lampeneroet der ceintuurbaan, werden geraamd op f 49 744.

[*. 2.J

Bijlage C.

daal rertlag van J 8 9 0 .

Tweede kamer.
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stadsltjnen ter hoofdplaats Samarang). Deze onderneming, daags in rekening gebracht.
in banden van de Samarang-Joana 81 >omtrammaatachapBene vergelijking van de geldelijke uitkomsten der exj>ij, werd in 1889 op 15 April met IN en op l November
ploitatie gedurende de laatste drie boekjaren vindt menin
met nog 21' K.M. ui;
door de openstelling voor het
olfrende overzicht.
algemeen verkeer achtereenvolgeni van de laatste twee
sectiën Godong-Poerwodadi en Poerwodadi-Wiroaari van
OMSCIIKIJVINU.
:
7
I
den (ii).I K.M. langen zijtak Denuk-Wiroaari. Daar echter
reeds vddr de algemeene openstelling op beide sectiën,
naarmate gedeelten daarvan gereed kwamen, met het
1' 435077,49» i 899705,18
Bruto-ontvangsten
134 385 7 1
goederenvervoer begonnen was, moeten de gemiddelde | Exploitatiekosten
130 02S.32S
i 18884,77
datums van opening gesteld worden op 1 April en 1 Ot>
Netto 'Onl rangal
I' 100412.13 t' IHJü4!M7 f 04 840,81
tober 1889.
Orootendeels door het goederenvervoer op de nieuwe zijlijn
Exploitatiekosten in percenten
klommen <le ontvangaten der onderneming van f 415 126
van da bruto-ontvang
r,7.2 pet
55.3
68.6 pet.
in 1888 tot f 468 2<;o in 1889, terwijl gedurende de eerst» Netto—ontvangst in penen
van
!
<
•
bruto-ontvangst.
.
.
44.7
zes maanden van 1890, toen gemiddeld in exploitatie wa49.8 ..
89.4 „
ren 171.1 K.M., volgens de voorloopige maandopgaven, BTatto-ontvangst in percenten
ran het aanlegkapitaal . . .
7 B
..
14
werd ontvangen f 2 2 3 0 0 0 , tegen f 185 000 volgens de
Bruto— j perbaaakiloi
voorloopige opgaven over bet eerste halfjaar 188'J.
19 17.1.40
i 788.84 ! 18 805,40
emtnng- < -. dagkilomel
51.47
59,68*
51.38
gemiddeld 139.6 K.M. in exploitatie waren.
0.38»
aten:
| .. trelnkili
0,40»
0,3*
Over de laatste drie jaren leverde de exploitatie de volEiploi- ( per baankilometer.
10 756.86
11 030.78
geilde geldelijke uitkomsten o p :
99,4»»
18,49
tatie- ( .. dagidloE
OMSCHRIJVING.
Lengte gemiddeld in eiploitatic geweest
Bruto—ontvangsten
BxploitatiekoBten

kosten: f .. treinkflometer.
Netto- i per baankilometer.
ontvangst:) ., dagkilometer .

1*88.

1881

103' K J C

li:,' K M

Netto—ontvangst in pen
van hel aaulegkapitaa] . . .

f MS 103,78 f MS 190 35 f 168 166.48
178861.69
165878 i I
108 101,99

57.18
6.8H

„
..

16»" ..

61.80

..

7.1

„

Bi — j per haankilometer
ontvangt j .. da|
strn:
i ., treinkili

3746 79
10,96
1,38

8651,07 f
0,08
1,90

;; 107,97»

Exploita— j per baankilometer
tie) „ dagkilometer.
D : ( .. treinkilometor

I 804,06'
I 88

1 461,40
3,00 »|
0,51»]

1 186 17
3.2:,
0,51

I 118,74'
5 7

4 189,67
5,98»

I 090,40»
5,40

ontvang*

S

per baankilometer
.. ilagkilometer.

«.51

;: ;

;

Gedurende J889 werden op de lijnen dur Maatschappij
vervoerd 908591 reizigers, met eene opbrengst van f 179328,
tegen 861809 reizigers, met eene opbrengst van f165 662,
in 1888.
Het verveer van bagage bracht f 2492 o p , en dat van
goederen (stukgoederen, wagonladingen en bestelgoederen)
f 2 8 1 3 8 8 , welke sommen over 1888 respectievelijk b e droegen f 2107 CD f 243633.
De hoeveelheid langs den tramweg vervoerde bestelgoederen of pakketten klom in 1889 van 10 249 tot 12193
colli; het vervoer vai. stukgoederen van 4705 tot 6287
ton ; bet aantal vervoerde! wagonladingen (ïi 6000 K.G.)
van 13682 tot 15 2 7 0 , en het vervoer van suikerriet van
10 54:! tot 12328 ton. Ten gunste van de suikerfabrieken
paste de Maatschappij ook in 1889 weder een verlaagd tarief
toe en verleende zij reductie op het vervoer van plantrict.
Zij.i Batavia — Meester Coniclis (121/, K.M.). Deze stoom*
tramdienst van de Nederlandsch-Indische Tramwegmaat'
schappij ontleent hare inkomsten nagenoeg uitsluitend aan
het personenvervoer, dat gedurende het op 30 Juni 1889
geëindigde boekjaar 1888/1889 opbracht f 237 736, dat ia
99.64 pet. van de totale bruto-ontvangsten, welke kaatsten
bedroegen f 2 3 9 705, tegen f 235 077 in 1888 Blijkens
voorloopige opgaven heeft deze tramweg in 1889/90 opgebracht' f 259 200.
De in 1887/88 ingevoerde verlaging van het tarief voor
inlanders, gepaard met de indienststelling van afzonder*
lijke rijtuigen voor deze klasse van passagiers , deed het
verkeer zeer toenemen. Tegen 1806 952 in 1886/87 en
2 187 720 in 1887/88 , werden namelijk in 1888/89 3 305810
reizigers vervoerd. De abonne's zijn hierbij voor twee ritten
Haudelingen der Statcr.-Gencraal.

Bijlagen. 1890-1891.

22.II I '

0,41'

0,24'

8 402.?3

7 515 i»2

44,96

il,34

Ten einde hare lijn te Meester Coruelis op een beter
gelegen punt te doen eindigen, is door de Maatschappij
vergunning gevraagd om den tramweg met 1 K.M. te
verlengen, namelijk van de paasar op genoemde afdeelings>
hoofdpiaats tot kampong Melaijoe. Bij Indisch besluit dd.
31 .Maart 1H90 n°. 19 is deze verlenging toegestaan, in
voege dat aan de Maatschappij eene (binnen een jaar
te aanvaarden) geheel nieuwe vergunning is verleend,
welke de vroeger verleende dd. 30 Maart 1881 in zich sluit.
Do'.r de nieuwe voorwaarden z a l , behoudens enkele afwijkingen , de vergunning voor de geheele lijn gebracht
len onder de m 1885 [Indisch Staatsblad n c . 113 en
114) vastgesteld'.: algemeene voorschriften betreffende den
aanleg en de exploitatie van Btoomtramwegen v< or algemeen
verkeer in Kederlaudsch-Indifi.

150.7 K.M

;' 110014,63 f 148965,63 l' 989 404,79
Exploil
van do bruto-ontvaogst . . .
Nette—ontvangst in percenten
van de bruto-ontvangst . . .

0.21»
8 035 38

Lijn Poerwo&aiirQoendik (17 K.M.). Omtrent de exploi*
tatie van 'leze lijn, toebehoorende aan de Pcerwodadimtrammaatschappij, zijn ook over 1889 geen
gegevens ingekomen. Te Goendih heeft deze tramweg eeue
verbinding met het station van den spoorweg Bamai
Vorstenlanden. Of te Poerwodadi zoodanige verbinding ook
is gemaakt met de hooger bedoelde, in 1889 in exploitatie
gekomen , nieuwe zijlijn van de Samarang-Joana B
trammaatschappij, is uit de voor dit verslag o:.t\..
richten niet op te maken.
residentie StH rnhaiju rad ie Oott-Jottt 8l
^maatschappij: 1°. Moijokerto-Ngoro (33.6 K.M.), en
2°. va/t de Oedjong ter hoofdplaats Soerabaija over \VoaoUromo naar Sepandjang (20 K.M.). ZooaU reeiis in 't vorig
verslag (bis. 157) is gezegd . werd in de eerste .'.elft van
1889 op beide lijnen met de werkzaamheden begonnen,
De lijn Modjokerto-Ngoro werd voor di
j in twee
aectiön verdeeld: Modiokertc—Modioagoeng (16.7 K.M.) en
Mo joagoeng-Kgoro (16.9 KM.). De eerste sectie werd op
27 Juli/2 Augustus 1889 voor h e t goederenvervoer enoj 28
November daaraanvolgende tevens Toor bet personenve
opengesteld , welk een en ander met de tweede sectie Modjoagoeng-Ngoro respectievelijk op 26 November 1889 eu
12 Januari 1890 het geval was. Als gemiddelde datum
van opening wordt 1 Octo'oer 1NS9 in rekening gebracht
en de van toen af tot 31 December IÏSN'.I geëxploiteerde
lengte gesteld op 16.7 K.M. De opbrengsten bedroegen tot
laatstgenoemden datum f 15 735,66. a l s : wegens vervoer
van reizigers en bagage f 999,55, van goederen (hoofdzakelijk suiker van de fabrieken Brangkal , Seloredjo en
Ngoro) f 14 677,32, en aan diversen f 58,79. Enkele onderwerpen betreffende de op 5 J u l i 1889 (zie vorig verslag
blz. 157) van regeeringsvvege met de Oost-Java-Stüomtrammaatschappij gesloten overeenkomst, aangaande de
exploitatie van haren tramweg als voedingslijn van den
staataspoorweg, bleven bij de afsluiting in Indië van de o p -

14e

[ë. 2.]
Koloniaal verslag van 1890.

gaven voor dit gedeelte van !n:t verslag nop in behandeling.

Wat da lijn Qedj mg-Sepanrijang beteert , daarvan zijn
achtereenvolgen* vier van de se* lectiên, waarin tij voor don
aanleg verdeeld was geworden, in exploitatie gekomen,
namelijk, op 10 December 1889 de Late lectie OedjongFort Prins Hendrik (3 K.M), op 13 April jl. de 3de en
4de sectie», loopende van de Eftbisbrug t >t Dinoijo (4.5 K.M.)
en op 14 Mei jl. de 6de sectie Dinoijo-Wonokromo ('2M K.M.)
De ontwerpen voor de 2de sectie Fort Prins Hendrik-Bibii
brug, met aansluiting op bet itation van den staatsspoorweg
te Boerabaija (',i K.M.), en voor de6deaectie WonokromoSepaiidjang (7.2 K.M.), waren in Juni jl. nog in bewerking. Bij bet einde van \HH'.) was dus de 1ste sectie

Oedjong-Fort Prins Hendrik gedurende 22 dagen in exploitatie geweest en had gedurende dien tijd opgebracht
f 1101,25 , uitsluitend wegens vervoer van reizigers.
Op de beide lijnen te zamen waren derhalve op 31 DecemDer 1889 p. m. 20 K..M. volledig iu exploitatie , tot wel-

Richting ( ler lijnen .
Volg-

g u m dar aanvragen en datum

nummer.

dw aanvraffi

[ftöüer!. (Ooat>) Indië.]

Icen datum de gnamenlijke ontvangaten bedragra badden
f 16836,91 , tegen f 6632,16 aan exploitatiekosten. Volgena de voorloopige maandopgaven zijn de ontvangsten
gedurende bei eerste halfjaar 1890
t: op de lijn
Modjokort i-Ngoro 1' 12:500 en

op de andfln

soover reeds in exploitatie, f 19900.
3°. V e r g a n n i n g e n o f a a n vr • g e
nieuwe

s t o u in t r a in w e g e n.

'J"

voor

D voor

In onderstaand overzicht vindt men , naar volgorde van

de gewesten , de verschillende vergunningen of aanvragen
betreffende den aanleg en de exploitatie van stoomtramwagen voor algemeen verkeer opgesomd , die sederl de
inededeelingen in 't vorig verslag 1 etzij zijn komen te
vervallen , hetzij aan de orde gelde' D of gekomen zijn ,
een en ander met vermelding, voor zooveel dit reeds kan
worden opgegeven, van de daartoe betrekkelijke regee-

ringsbesenikkingen.

T o t hoelang de L e n g t e in K.M.
Datum en n".
(globaal)
a a n v r a g e r s tijd
van het Indisch
hadden of hebben en bedrag van
besluit waarbij
hei gevorderde
voor het aaude v e r g u n n i n g
vaarden van de
waarborg •
is verleend.
vergunning.
kapiUaT.

VERDERE

BIJZONDERHEDEN.

Pp.KANGi:ii R E G E N T S C H A P P E N .
'.' K.M.

Van Mangoenredju naar TasaUt*
malaija. ter laatstgenoemde plaats

in aaniloitinn; aan den ataataepoorweg naar Tjilatjap

I.. COSTIB. j

I De« l*V' .

De a a n v r a a g , die alleen strekte tot het verkrijgen van voorwaardelijke t o e z e g g i n g dan
wei voorrang voor een atoomtramweg in de.
a a n g e g e v e n r i c h t i n g . werd bij Indisch b e sluit dd 7 Februari IS'.IO n". 7 afgewezen.

SOERABAMA.
IJ.

Van W a n * over Kr:a:i naar
P r a m b o n . met een zi;tak van E r i a n

C Febr.

1888

Daar Djerebeng, op de halten
Waroe en Prambon in aansluiting
te brengen met den Btaatsepoorweg

,TH. BOOM e. s.:

1881 .

IIT.

10

6 F e b r . 1889.
verlengd tot
20 April 1889.

28.:.

K.M.

[waarborgkapitaal
f 10 000;.

Dec.

Van ïaonaii 'gelagen in bat vak

1.1 K I L

W a r o e - K r i a n der lijn sub [ ) n a a i
Sepandjang tot over de ijzeren
b r u g van dien naam aan de noordzijde van de Soerahnija-rivier ( T H .
BOOM C. S. ; 30 J u l i 1889 .
IV.

Bij Indisch besluit d l . I November 1889
n°. 3 werd het verzoek afgewezen . boofdia*
keüjk op grond dat bezwaar bestond tegen het
door de aanvragers verlangde gebruik van.'.e
S e p a n d j a n g - b r u g . waarvan under- noch bo\enbouw op bet vervoer van zware lasten was
ingelicht.

A'an Sepan Hang over Krian naar
Modjokerto . met zijtak van Krian
naar Prambon ( O o s t - J a v a Stoomtmramaatschappij : -20 J a n 1890).

K M

Deze a a n v r a g e , die eerst in behandeling
kon worden genomen na de intrekking van de
sub I vernielde v e r g u n n i n g , is nog in o v e r weginar. (In het plan voor dezen t r a m w e g is
het gebruik van bovenbedoelde brug niet b e grepen.)

Van Kriai. naar D j e r e b e n g .
Waroe. Si loardjo. Koeoang. Prambon en Modjosari. en van Prambon naar P o r r o n g [K. P . C. VAN

? K M.

Ook omtrent deze aanvrage i s . voor zooveel
'nier la lande gebleken is. nog geen beslissing
genomen.

MEEP.BEECK :

VI

Dexe v 'Tgunning . ofschoon tijdig a a n v a a r d .
is ingetrokken (Indisch besluit dd. 21 Mei
Ih'.iO n°. I ) , op grond dal de ondernemers
niet binnen dan gestelden termijn (bij Indisch
besluit dd. 8 A u g u s t u s 1880 n°. 8 nog met
zes minnden . alzoo tot 20 April 1800. verlengd;
mat de uitvoering der werken een begin h.elden gemaakt.

)

Van Gemekan fg-elegen in het
vak Mo ijokerto-Mo Ijoagoeng van •
<le reeds in exploitatie zijnde lijn ;
Modjokcrto-Ngoro) naar de suikerfabrieken Semengko en Dinoijo
(Oost-Java Stoomtrammaatsehappij;
2:, & ••e::.Ier 1889 .

£1 Mei 1890
n". 7.

8.5 K.M.
Deze trambaan zal oiet voor personenvervoer
{waarborgkapitaal mogen dienen. Omtrent het gebruik van den
openbaren
w e g zijn eenige beperkende voorf 3000'..
waarden g e s t e l d . waarin de Maatschappij
wijziging zou wenscheu te zien gebracht :ilvorens de v e r g u n n i n g te aanvaarden. De lijn
zou volgens het h°sluit. waarbij de v e r g u u oing is verleend, vóór 21 Mei 1891 gereed en
ia exploitatie moeten zijn.

P/.sOEKOKAN.
VII.

Van M a ' a u g naar Damj.it. met
zijtakken van Kendalpaijak naar
K a r a n g Kates en van L o e m b a n g
Widoro naar G o n d a n g l e g i . allen
plaats n in da afdeeling S t a l a a g
(J. W I E L A N D T . voor wien later in
de plaats is getreden B . A. B A R KEY : 25 Wov. 1>>89 en 2ó Maart
1800;.

I KM.

Opdat door liet uit handen g e . e n van de
verbinding M a l a n g - K a r a u g Kat s niet de gelegenheid zou worden afgesneden om te eenigei
tijd eene rechtstreeksche spoorwegverbinding
en d e eindpunten Malang iPusuerooanj
en Blitar (Kediri) der staatsspoorwegen tot
stand te brengen maakte de Indische R e g e e ring bezwaar het verzoek . looabl het w a l
l i g g e n d " . in te willigen (Indisch besluit dd.
9 J u l i 1890 n°. 9). Aan den aanvrager werd
echter zes maanden tijd gelaten om eene nieuwe
aanvrage in te dienen voor stoomtramverbindingen in het zuidelijk gedeelte der afdeeling
M a l a n g . mits daarvan de verbinding M u l a n g K a r a n g K a t e s geen d»el zou uitmaken.
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Richting der lijnen
Volgnamen der aanvragen en dntnm
nummer.
<!<'!• aam rage.

i'
VIII.

verslag van

Datum en n''.
van bet Indiaoh
besluit waarbij
de rergonning
is verleend.

1890.

[ N e d e r l . ( O o s t - ) Irir:ir-.'|

Tot hoelang de Lengte In K II
(glol
aanvragen tijil
hadden ofbebnen en bedn
«vorderde
: het Mll*
waarborgwerden n a de
kapitaaT
vetgnniring.

VERDERE BIJZONDERHEDEN'.

nnnoKA» en BOMABAMA.

Van Kalianjar over Bangil .
Pandaan en Mohkan naar .\lodjos a r i . met e?n zijtak van Melikan
naar Gempol . té Bangil M nabij
Gempol in aanfluiting te brengen
met den ttaataepoorweg .Soera baija-

II Aug. I8M
n". 7.

I I A u g . 1891.

I K.M.
lo lijn IO'I binnen driejaren na bet ann(waarborgkapitaal raarden van de vergunning gereed en iu aj.
ploitatia mo-ten zijn.
f is 000).

Patoeroean (Jhr, E. A. D i n i n ;
1 K e i 188.1).
PaOMllKOOO.

IX.

Van Proholinggo [in eanelniting
aldaar aan den itaataapoorweg]
over Kraksaim naar Phaltoi
Y
H. XiEiisTK.vsz: s April 1890..

10 Juli 1890
n°. 8.

10 J u l i 1891.

BAXJOBifAa.

20 K . M
Tenzij anderen zich intueechen mochten aan*
waarborgkapitaal melden voor eene ttoomvecbinding tu^schen
Kalibogor en Poerbolinggo . zal He vergun—
f ÏOOO;.
ning eerst behoeven te worden aanvaard l
den datum waarop de aan de a a n v r a g e r s gcconeeaawneerde spoorweg' door het. .Seraijoedal zie blz 1*3' voor publiek verkeer wordt
opengesteld. Biuii"n twee j a r e n n a d e a a n v a a r ding zal de trambaan gereed en in exploitatie
moeten zijn
onder voorbehoud dat de v o l icoiing niet zal behooven te geschieden vóór
de opening van liet spoot weggedeelte beweaten
Soekaradja.

19 Sept 1885
Van Kalibagor over Boekaradja
n°. ie.
Mluiting aldaar met den door
dezelfde
aanvragers
ontworpen
ipoorweg door bet Seraijoe-dal;
naar Poerbolinggo
gg iR. ,A E K K ÜOI'T i'. I

i

ili

188$).

DjuKJGKARTA.

XI.

A'an liet station der X e d e r lanJsch-Indische Spoc rwegroaattchappij te Djokjokarta n a a r B r o ? .
sot (Nederlandse)!-Indische Spoor
waga
: 0 F e b r . en 18
Juli 1888.

XII.

Van P a p a i over Paree en Kandangen naar Djeroekwangi [grens
Kediri Soerubaija) en van daar over
Ngoro. Djombnng. Dolok en Plosso
naar Ka poeh in de aMeeUng LamongaJl. t e P a p a r en te D j o m b a n g
ia aanaioiting Ie brengen met de
halten van den a t a a U t ] 1 " " * " " g en
te Ngoro m e t den particulieren
stoomtram X g o r o - M o d j o k e r t o (mr.
D. M o n i t i i ; IG Au?. 1889).

XIII.

Vau Djombang over P a r e e naar
\ \ itea, met eene v e r l e n g i n g Djombang-Eolok en eene zijlijn Poeloredjo—Kandengan ( O . I I . ( ' V A N

37 K.\l
Ten einde bal tol etand komen van doen
waarborgkapitaal Itoorntramweg. diu all voedingalijn voor den
itaataapoorwag van voel belaag wordt geacht,
!' HM
niet langer te doen afstuiten op den in 1883
;bij de toekenning van prioriteit aan denzeirden
aanvrager; gestelde voorwaarde dal de lijn zon
moeten worden doorgetrokken tot de hoofdI laats Beiooki lp. m. -'l K M. van P h a i t o n ) .
heefl t h a n i de Indische R a g e e r i n g termen geton li n om de aanvrage in te willigen zonder
die voorwaarde, Binnen driejaren nahetnnnvaarden van d" vergunning moet de lijn gereed en in exploitatie zijn.

2C IC U.
[waarborgkapitai
f i l ooo).

K n u n : en SonBAlAIJA.

ZMLI

DI Joao

e. s.:

i:,

Doe.

1881.

E v inu i
XIV.

WMTxear.

Van P o r t de Koek Daal Paijak o m b o . wellicht verlengd naar
Soeliki. allen plaatsen in de P a daugacha Bovenlanden ;A. L . DE
S T I ' S T . K R : I I Mei

1889;.

IC J u l i 1890
n°. 30.

IC Juli 1891.

Zooals r< eds in t vorig verslag (blz. I t l
is aangetcekend . wa« deze a a n v r a g e bij Indiseh besluit dd. I I J u n i 1888 n". 12 n f g c w e z e n . op grond dat de Maatschappij den
t r a m w e g wilde aanleggen met eene spoorwi jdte
Van 1.43a M . . overeenkomende met die van
hare lijn S a m a r a n g - V o n t e n l a n d e n . doch had
de Iudisrlic Rageering zich bereid verklaard
eene aanvraag voor eene BDOorwifdte gelijk
aan die d e r staat.sspoorwegen (1.007 M.) in
gunstige overweging te nemen. O p het nader
verzoek dor Maatacnappij van 18 Juli 1888,
dat de K e g e e r i n g alsnog mocht bewilligen in
de spoorwijdte van 1.135 M . . is tot dusver
geen beslissing Benomen . in verband met de
op blz. 110 hiervóór bedoelde onderhandelingen
met de Maatschappij . die o. a. tevens v e r imalling van het spoor op een gedeelte der lijn
Bamarang-Vontenlanden betreffen.

De lijn zou binnen drie jaren na het aan—
I K.M.
(waarborgkapitaal vaarden van de v e r g u n n i n g gereed en in u >
]i'oitatie moeten zijn.
f 20000'.

K M.

D e adressanten verzochten tevens prioriteit
bijaldien zij later de aangevraagde lijn op e c n i g
punt met de hoofdplaats Kediri in verbinding
vvenschten te brengen. D a a r de ontworpen lijn
! tol ijk langs dezelfde plaatsen liep als
I bedoeld waren in het plan van mr. D . M O U N I E R
zie n'. -\'I1 cu deze 't eerst eene aanvrage
had ingediend welke aan de bestaande bepalingan voldeed, werd de aanvrage VAN Z u i . 1 .
: DF. JOKO e. s. bij Indisch besluit dd. 18 J u l i
is'.iu n". 30 afgewezen.

38 K . M .
D e aanvrage strekte alleen om te vernemen
(zouder de
| of de Kegeering eene stoomtramverbinding als
verlenging naar j de bedoelde, die d e voortzetting zou uitmaken
Soeliki;.
j van dcu van staatswege in aanleg zijnden
spoorweg P a d a u g - P a d a n g P a n d j a n g - F o r t de
: Koek uit handen zou wenschen te geven. Onder
' d a g t e e k e n i n g vau 18 Xovember 1889 is a a n
den a a n v r a g e r medegedeeld . dat de R e g e e r i n g
\ niet voornemens is tusschen de door hem be. doelde plaatsen eene stoouiverbinding voor hare
rekening aan te leggen.

148

2.J
. aal rerilag van 1890.
t; 2.

StOODlWttt».

Behalve voor hel w
gebruik nomen r a n 3 3 r e e d a
vroeger gebezig Ie, d< ch tijdelijk iJ<iit«-;i di<
eest zijnde
stoomketels (23 voor gebruik te land en lo voor gebruik
in itoomtcbopen), n e l een gezamenlijk verwarmingsoppervink van 1305.9Ü M-., werden in 1889 nog vergunningtakten uitgereikt voor l i o nieuwe rtoomketeli mei een
gezamenlijk verwarmingsoppervlak van 6860.67 M \ , van
welke er XI voor gebruik te land en 23 voor stoomscheen waren b e t t e n d . Tegenover deie verneerdering van
4'A ketels met 8156.60 M*. verwarningtoppervlak, ttond

f

[Nederl. (Oost-) Indie.]
echter eene v e r a n d e r i n g van 68 ketels (44 voor gebruik
tf land en 24 icbeepaketela) met een verwarmingaopper*
vlak van 3292.69 M s . , welke ketela aan bef gebruik ont<
trokken werd-n.

liet a a n t a l der ten dienate van ;>articu-

lieren in gebruik zijnde stoomketels, uitgezonderd die der
spoorwegdiensten, op ultimo \HHK (volgens verbeterde
opgaven) !'»<>•") bedragen hebbende, was dus bij bet einde
van L889 geklommen tot 1680.
In de laatste vijf jaren Mas, sooals uit de volgende
opgaaf blijken kan , het aantal ketels voor gebruik te

land geklommen van 1303 tot 1405, en dat der acheepsketels van 190 tot 215.

Stoomketel! voor gebruik te land.
Stoomketel.,

in vaartuigen.
lava in Hadura.

Aanwezig

Verwar*
mingeoppcrvlak
(in K*.).

0)1 lilt.

Aantal,

1888
1886

1 -'I:V>
1 824

'

1881
1"> i
. . .
1889 f " . . .

i

•

1 381
1 861
1418

i

Bnltenbezittingen.
Verwar
mingaoppervlak
(in M».).

Aantal.

78 129
B0448

.iT
19

660
698

79661
83944

46
48
68

«11
703
748

Algemeen totaal.

Te urnen.

Aantal.

1 863
1 866
1 866
1 899
1 166

Verwar
inlng*oppervlak
[ia UK).

78 989
81 085
80 168
84 647
89 784

Aantal.

Verwarmingaopper-

Aantal.

vlak
l i n BC*.).

l!l((

184
818
806
•J15

10918
10989
11 188
11 880
11 117

1 r>7!>
1 606
1 680

\vainiiii^-o|)|)i-rvlak (in SP.;:

Verwar
mingaper
opper- ketel te
vlak
iin II*.).

1 668
1 660

DooraeanaoaMB
beliep bet ver-

89
91
91
96

808
964
896
!>77

100841

land.

67.9
69.3
58.7
60Ji
61J

per
DtbeepS"
ketel.

.'.7.4
.V,.:t
66
51.7

a) Over 1888 c|Jn verbeterde opgaven Ingevuld, maar het blijkt niet of ook over dat jaar, aooali voor 1889 ia geschied, de opgaven
betreffende Billiton onder die van Java en Madam zijn uitgetrokken.
O n t r e n t de bestemming van de 1889 in gebruik geweest
zijnde ketela en het aantal in elk gewest vindt men ui!voerige opgaven in bijlage l/I) hierachter.
Wegens verg...'ding der kosten van beproeving en onderzoek werd in l!<89 een bedrag ontvangen van f 15 3 3 " ,
tegen f 1 2 5 7 0 (volgenaverl
pgaven)gedurende 1888.
\..or 3 ketels, mei ecu verwarningsoppervlak van
130,39 M-., werden in 1889 tij lelijke vergannings-akten
u i t g e r e i k t , omdat niet aan alle voorschriften voldaan was.
De herkomst van de 110 in 1889 nieuw opgestelde ketelfl blijkt uit bet volgende overxicl

Ijrebniik te land

herwar-

- ÏDIOD IN :

\
tal.

vlak

-

Totaal

Aantal.

Verwan—
Aaamings
lal.

in IC*

mingi—
opi)"rvlak
in II».).

i

Nederland
Nederlandsch-Indiè .
Bol^i.'
Duitschland . . . .
Frankrijk
en Bchotland
Bocrel ch -Indiê. . .

11
4
l
ju

a
17

::
83 r, 1
18 DO
2518 i j
l ..tO

.

S7

IV.

•i'.

..9

183 83

1

319.49
5.50
HM

-J

51.91

X3

630.04

i

Onbe

701.70
13.51
is. mi
'704.95
15.10
3287.81
5.50
-JI.Hl
io.ou
51.94

15.91

II

1.830.07

P 0 S T - K.\ TBLBQBAAFOIBKST ' ) •

§ l. VeretnigtU

Heust.

llrt aantal der kantoren en hulpkantoren van den vereenigden dienst en dat der tot den dienst van de staatsspoorwegen behoorende telegraafkantoren. die ten behoeve van
het publiek voor het onderling verkeer en voor het verkeer met de kantoren van den pOSt- en telegraaf,lienst
zijn opengesteld , onderging in den loop van 1889 (looala
reeds gedeeltelijk op blz. 159 van het vorig verslag werd
vermeld en zooals nog nader, voor zooveel noodig, in
') Van het laats) reraehenea alxonderldke veralag van den Indiaeben
post- en telegraaMienat, betreffende het jaar 1888, is in Januari jl.
een exemplaar aan de Staten-Gencraa) aangeboden.

§ 4 van deze afdeeling zal worde:, uiteengezet) de volgende wijzigingen.
De postkantoren te Panakaaaan en d u n a n a p (Madura)
e-J het hulppostkantoor te Bangkallan (mede op Madura)
werden — in verban! met de onderzeesche telegraafverbinding van Madura met Java — tot poat- tevens telegraafkantoren verheven. Hetzelfde geschiedde met het postkantoor te Laboean Deli (Oostkust van Sumatra). Verder
werden te Toeren fPasoeroean) en aan de halte van den
staatsspoorweg te Walikoekoen (Madioen) hulppostkantoren
opgericht, terwijl voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel een hulppostkantoor gevestigd werd te Belawan
(Oostk'.ist van S u m a t r a ) , dat sedert werd bestendigd (Indisch Btaatablad 1890 n°. 22). Door een en ander werd
het aantal der post- tevens telegraafkantoren met 4 vermeerderd en dal der postkantoren met 3 verminderd, zoodat het totaalcijfer van beide categorie;1'; van kantoren van
114 tot 11T> steeg (waarvan 73 op .lava en Madura), ter•vijl hei aantal der hulppostkantoren met 2 toenam en
daardoor van (58 op 70 gebracht werd (waarvan 45 op
.Java en Madura). In het gouvernement Sumatra's Westkust werd in den loop van 1889 het hulppostkantonr te
I'anti verplaatst naar LoeboeSikaping : ).
Aan .!.• hulppostkantoren te Tjilegon (Bantam), Tassikmalaija (Preanger Regentschappen), Bampang (Madura) en
Toeren (hierboven genoemd) werd de têlephoondienrt toegevoegd , terwijl het tijdelijk telegraaf kantoor te Lengkong
(Soerabaija) in een telephoonkantoor veranderd werd en te
Lagoeboti en Taroetoeng (Sumatra's W e s t k u s t ) , w a a r g t m
hulppostkantoren gevestigd zijn, telephoonkantoren opgericht werden, zoodat het aantal der tele])hoonkantoren
mot 7 vermeerderde en dus van '21 tot 28 steeg , waarvan
er 24 (en daaronder 22 op .lava en Madura) met bulppostkantoren vereenigd waren.
Het aantal der spoorwegtelegraafkantoren , buiten die
van particuliere ondernemingen (en ook niet medegerekend
die telegraafkantoren der staatsspoorwegen welke gevestigd
zijn op plaatsen waar telegraafkantoren van den posten telegraafdienst bestaan) uleef bepaald op 106, waarvan
14 (tegen 13 in 1888) op plaatsen waar tevens Lulppostkantoren gevestigd zijn. De voor het publiek (echter alleen
in het binnenliindsch verkeer) opengestelde particuliere
spoorwegtelegraafkantoren waren de 5 in Tagal (van de
.lava-Spoorwegmaatschappij) en de 11 (4 meer dan op uit.
*) In Jnni 1890 (ak devolgende idz.i kt ook dit luilppostkautoor
t o t pi)st- tevens telegraaf k a n t o o r v e r b e v e n .

Bijlage C.

[«.
Koloniaal verslag van 1890.

2.]

Tweede Kamer.
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1888) ter Sumatra's Oostkust, deze laatsten op stations
en halten der Deli-Spoorwegmaatscliappij.
Een overzicht betreffende de op 31 December 1889 voor
het algemeen verkeer — en , voor zooveel de particuliere
kantoren betreft, voor het binneulaodsch verkeer — openge.stelde kantoren volgt hieronder.

heffing zoowel van de hulppostkantoren te Bindjei en
Tandjong Poera (Oostkust van Sumatra) tot postkantoren
als van het hulppost-, tevens telephoon- en spoorwegtelegraaf kantoor te Gombong (Bagelen) tot post- en telegraafkantoor en met de oprichting van een hulppost» tevens
telephoonkantoor te Bodja (Samarang), werd de formatie
van voormeld personeel in Januari 1890 (Indisch Staatsblad
Java
n°. 22) vermeerderd met 3 kantoorchefs en verminderd met
Omschrijving
Sudere
en
BorCeTe
der
1 hulppostcoinmies, waardoor het aantal der kantoorchefs
Ma- matra. neo. lehes. eilankantoren.
gebracht werd van 115 op 118 en dat der hulppostcomlltMI.
dura.
miezen van 69 op 68 *).
OOUVEBNEMKNT8KANTOREN.
Het post- tevens telegraafkantoor te Gombong werd op
P o s t - tevens telegraafkan23 Februari en de postkantoren te Bindjei en Tandjong
72
25
1
1
N
Poera werden op 1 April 1890 geopend, terwijl het
1
1
2
2
7
10
hulppost- tevens telephoonkantoor te Bodia op 12 Mei
115
1890 voor den postdienst en op den 20sten dier maand voor
73
29
2
3
8
Hulppost- tevens telephoonden telephoondienst werd opengesteld. Verder werd met
kantoren .
£1
23
n
n
|
7 Juni jl. het post- tevens telegraafkantoor te Rau (Su•
»
spoorwegmatra's Westkust) opgeheven en den loden dier maand
telegraalkautoren b)
13
13
een dusdanig kantoor te Loeboe Sikaping (in datzelfde
n
«
•
»
telephoongewest) geopend, waartegen het hulppostkantoor van laatsten spoorwegtelegraafkangenoemde plaats naar Kau werd overgebracht. Ook zijn
n
1
n
n
1
in het begin van Juni jl. op een zevental halten van de
Overige
hulppostkantoren
(zonder telephoon- of spoorlijn Tjitjalengka-Garoet der staatsspoorwegen detelegraafwegtelegraat-dienst) o). .
5
10
10
S
33
kantoren voor het algemeen verkeer opengesteld. Eerlang
Overige spoorwegtelegraafzal aan het hulppostkantoor te Fort van der Capellen
kautoren (zonder hulppost(Sumatra's Oostkust) de telephoondienst worden toegevoegd
92
92
n
n
H
Overige
telephoonkantoren
en verder bestaat het voornemen om in het volgende jaar
(zouder luilppostdienst). .
1
3
4
n
"
de hulppost» tevens telephoonkantoren te Lassem (Rembang) en Toeren (Pasoeroean) tot post- tevens telegraaf»
Totaal der gouvernementskantoren te verheffen.
211
44
10
8
8
2<H
In den loop van 1889 hadden examens plaats voor de
PART1CUL1ERE KANTOREN.
rangen van commies der 2de klasse en der 3de klasse. Aan
Particuliere
spoorwegteleeerstbedoeld examen namen deel 35 commiezen der 3de
5
11
1G
klasse, aan het tweede 27 adjunct-commiezen, en daarvan
respectievelijk 20 en 11 met goed gevolg. Van de eerstAlgemeen totaal der kantoren
bedoelde 35 candidaten was 1 in het bezit van het diploma
216
55
10
8
8
297
op 31 December 1880 . .
van goed volbracht eindexamen eener hoogere burgerschool
D e algemeene totaalcijfers
met vijfjarigen cursus, en onder de 27 adspiranten voor
8
waren op 3t Dec. 1888. .
2U
48
10
8
288
den rang van commies der 3de klasse waren er 5 met een
272
dergelijk diploma en 1 met een diploma van technoloog,
8
8
40
207
9
en op 31 Dec. 1887 . . .
terwijl de overigen geen aanspraak op vrijstelling van het
a) In deze opgaaf is niet begrepen het telegraaf kantoor teTjipannas examen in eenig vak konden doen gelden.
(Preanger Regentschappen), dat slechts tijdens het verblijf van den
Bij den aanvang van 1890 was, evenals in 1889, het
Gouverneur-Generaal aldaar geopend is; evenmin het hulptelegraafkantoor te Batavia (in de benedenstad) en het hulppost- tevens telegraaf- aantal inspecteerende ambtenaren compleet. Een gewezen
inspecteur der 1ste klasse bleef, bij ontstentenis van eene
kantoor te Tandjong Priok (haven van Batavia), die beiden door het
personeel van het post- tevens telegraafkantoor te Weltevreden (bovenvacature in zijn rang, nog fungeeren als waarnemend
stad van Batavia) worden bediend.
inspecteur der 2de klasse. Ook onder het personeel der
kantoren bestonden op 1 Januari jl. geen vacatures, doch
*) Hieronder één (Kroija) dat slechts gedurende vier maanden's jaars
voor den postdienst is opengesteld.
2 commiezen der 1ste klasse en 2 der 2de klasse deden
c) Dit hulppostkantoor (Gombong) is in Februari jl. door een post- dienst als commiezen der 2de en der 3de klasse. Behalve
tevens telegraafkantoor vervangen.
deze tijdelijk met de waarneming van eene andere betrekking belaste ambtenaren, waren op gemelden datum
d) In deze opgaaf is niet begrepen het sub a bedoelde hulpkautoor
te Tandjong Priok. Het in 't vorig verslag bedoelde tijdelijke hulp- nog beschikbaar 18 commiezen der 3de klasse en 9 adjunctpostkantoor te Djepang (Samurang) werd 23 September 1889 opgeheven. commiezen, die bet examen voor den hoogeren rang hadden afgelegd , benevens 9 adspirant-adjunct-commiezen ,
e) Onder de spoorwegtelegraafkantoren zijn hier niet medegerekend
de stations of haften der staatsspoorwegen op plaatsen waar tetegraafdie, in afwachting van eene benoeming tot adjunct-comkantoren van den post- en telegraafdienst gevestigd zijn.
mies, buiten bezwaar van den lande bij de kantoren werkzaam waren.
Het Europeesch personeel van den post- en telegraafOp 1 April 1889 werd op de telegraaflijn tusschen Padang
dienst bestond bij den aanvang van 1890 uit 452 ambteen
Batavia de volle dagdienst op werkdagen ingevoerd.
naren, namelijk 1 hoofdinspecteur, chef van den dienst,
Met de beperking van den dienst op Zon- en feestdagen
10 inspecteerende ambtenaren, 113 kantoorchefs l) ,
169 commiezen, 40 adjunct-commiezen, 70 hulppostcom- werd geleidelijk voortgegaan en met ingang van 25 December
miezen , waarvan één boven de formatie : ) , 47 klerkenen 1889 eene definitieve regeling daarvoor vastgesteld. Bij deze
2 aan de werkplaats van den post- en telegraafdienst regeling is de bedoelde dienst voor de groote kantoren
verbonden technici (één als chef van het atelier en de verminderd , voor de minder belangrijke tot de morgenuren
beperkt en voor de meeste postkantoren en bijna alle teleander als instrumentmaker)
In verband met de bestendiging van het voorloopig phoonkantoren opgeheven.
De afdeelingen, waarin het post- en telegraafgebied
hulppostkantoor te Belawan (Oostkust van Sumatra), de ver(ingevolge art. 3 der Algemeene Bepalingen in Indisch
Staatsblad 1876 n°. 281) is gesplitst, ondergingen eene
') By de in 1889 geldende formatie van het personeel (Indisch
geringe wijziging, doordien de telegraaflijnen van Salatiga
Staatsblad 1888 n». 134 , gewijzigd bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 28)
tot de grens van Soerakarta en van Ambarawa tot de grens
waren 115 kantoorchefs toegestaan, maar doordien de postkantoren
van Kadoe van de 2Je naar de 3de afdeeling werden overte Koepang (Timor) en Edi (Atieh) nog steeds worden beheerd door
gebracht.
niet tot den postdienst behoorende ambtenaren (tie blz. 127 van het
/.niifii.

ii

11

11

11

11

11

ii

11

ii

i»

verslag van 1886), kon voor de 115 post-, en post-tevens telegraafkantoren met 113 kantoorchefs worden volstaan.
*) De voormelde formatie rekent op 69 hulppostcommiezen , maar
voor het hooier bedoelde hulppostkantoor te Belawan was bij den
aanvang van 1890 de ambtenaar nog niet voorgoed aangesteld.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

>) Onlangs (Indisch Staatsblad 1890 n». 180) is de formatie nader
gewjjzigd en opnieuw vastgesteld. De wijziging, die met behoud
van verkregen rechten geleidelijk zal worden ingevoerd, dient voornamelyk om tusschen de verschillende rangen van kantoorchefs en,
commiezen eene doelmatiger verhouding te verkrugen.
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Het inlandsen personeel van den verenigden dienst bestond bij den annvun^ van 1890 uit 1107 personen (waaronder 79 postiljons met eigen paarden), tegen 1063 personen bij het begin van 1889 en J100 bij het begin van 1888.
Het debiet van gezegeld papier en plakzegels was, uitgezonderd te Soerabaija, in 1889 uan alle kantoren en

[Nederl. (Üost-) Indië.]

hulpkantoren van den post- en telegraafdienst opgedragen.
Over de laatste d r i e j a r e n , waarvan de gegevens volledig
bekend zijn (hetgeen over 18S9 vooralsnog niet het geval
is), waren de geldelijke uitkomsten van den post- en telegraafdienst (daaronder ook do ontvangsten van de in § 3
te bespreken paardenposterij) als volgt:
1886.

1887.

1888.

OKTVANOSTSK.

Brievenpost (zie overigens de specificatie op blz. 153)
Paardenpost (gouvernements- en binnenlandsche) « )
Telegraphie (zie overigen! de specificatie op blz. 157)
Opbrengst van verkocht materieel en andere toevallige

Memorieposten.

. . .
. . . .
. . .
baten

f 830 506
5 785
483 695
3 680
-f 1323 666

Porten van dienstbrieven
Verstrekkingen van postpaarden aan dienstreizigers a) . f '275 537
Binnenlandsche regeeringstelegrammen
107 817
In regularisatie aan andere diensttakken verstrekte goederen.
984

Tttaal

853 580
I 7*1
487 700

12 116
-1T357 127

857 504
3 678
516 897 b)
5 741
11383 820
f 245 910
92 071
502

f 286 217
101 181
387
384 338

387 786

338 483

f1708004

f1744 912

f 1 722 303

UlTGAVEy.

Traktementen enz. van het personeel (daaronder ook huishuur-indemniteit |
der kantoorchefs)
f1088 832
Reis- en verblijfkosten, zoomede bureau- en lokaalbehoeften
71 179
Aanschaffing, onderhoud, enz. van materieel
105 417
Kosten vallende op de overbrenging van brievenmalen, zoowel buiten als
binnen Nederlandsch-Indië, verrekeningen met de Ncderlandsche en vreemde
postadministratiën , enz., enz
446 153
Onderhoud, herstelling en uitbreiding van telegraaflynen
60 744
Uitgaven voor de binnenlandse/ie paardenposterij a)
266 383
Onderhoud en vernieuwing van gebouwen voor de posterijen
31895

f1085 514 e)
85 576 r)
112 213 f)

f 1109 976
66 479
100 028 </)

421 038
144 923 e)
261 239
26 844 c)

442 266 d)
1 138 242 f)
234 560
35 020

Totaal

2 070 603

2 137 947

3 126 571

Nadeelig verschil

f 362 599

r) f 393 035

</) f1404 268

a) De gouvernements-paardenpostery werd met het einde van 1886 geheel opgeheven. De opbrengsten in 1887 en 1888 betreffen dus
alleen de binnenlandsche paardenposterij.
6) Hier is in mindering gebracht het over 1886 en 1887 te veel berekende bedrag ad f 6221 wegens pers-telegrammen. Vandaar dat
het cijfer niet overeenstemt met de opgaaf op blz. 157 hierna.
c) Deze som levert, ten gevolge van nader ingekomen verbeterde opgaven, een klein verschil op met het cijfer in 't vorig verslag.
d) 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 1888, in Indië nog niet bekend waren.
e) Hieronder eene som van pi. ni. f 88 000 voor den aanleg der telegraafljjn van Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) naar Medan
(Oostkust van Sumatra).
/ ) Hieronder eene som van f 1 090 263 voor het leveren en leggen van een kabel met toebehooren voor de telegraphische verbinding
van Java via Bali met Celebes.
o) De uitgaven in 1886 gedaan voor den toen nog bestaanden anderen tak der paardenposterij. namelijk voor de gouvernementspaardenpostery, zyn reeds onder de voorafgegane rubrieken begrepen.
Uit dit overzicht blijkt dat in 1888 de brievenposterij
f 3924 en de telegraphie f 29 197 ineer opbrachten dan in
1887, ongerekend de fictieve vermindering (wat de telegraphie betreft) van f 9110 wegens minder verzonden
regeeringstelegrammen. De binnenlandsche paardenposterij
bracht in 1888 aan geïnde en fictieve ontvangsten te zamen f 40 360 minder op dan in 1887. Verder werd aan
toevallige baten en wegens in regularisatie aan andere
departementen afgegeven materieel f 6260 minder ontvangen. Door een en ander daalde in 1888 het totaal bedrag der ontvangsten tot f 1722 3 0 3 , alzoo f 22 609
minder dan in 18«7. Daarbij waren over 1888 de uitgaven
f 988 624 hooger dan die van 1887. Derhalve klom het
nadeelig verschil tusschen de ontvangsten en uitgaven
van gemelden diensttak, dat in 1887 f 393 035 bedroeg,
tot f 1 404 268 in 1888. De uitgaven werden echter in
1888 bezwaard met de kosten , ad f 1 090 263 , van den
telegraafkabel van Java via Bali naar Celebes. Zonder
deze buitengewone uitgaaf zou het nadeelig verschil over
1888 zijn geweest f 314 0 0 5 , zijnde f 79 030 minder dan
in 1887 en f 48 594 minder dan in 1886.
§ 2.

Brievenposterij.

Correspondentie met Nederland en vreemde landen. In
1889 werden door de stoomschepen der maatschappij »Neder-

l a n d " 53 reizen tusschen Nederland en Indië volbracht
(namelijk 26 u i t - en 27 thuisreizen), die in aanmerking
kwamen voor betaling volgeus art. 13 van het in 1882
met haar gesloten postcontract (Bijblad op bet Indisch
Staatsblad n°. 3803), gewijzigd bij overeenkomsten van
April 1887 en Augustus 1888. Aan vracht voor de op
deze reizen vervoerde brievenmalen kwam aan de Maatschappij tegoed f 41234 (tegen f 43 975 over 52 reizen in
1888), namelijk voor de uitreizen f 25 690 (of gemiddeld
f 988) en voor de thuisreizen f 15 544 (of gemiddeld f 576).
Derhalve moest van regeeringswege bijgepast worden , om
tot het gewaarborgde cijfer van f 156 000 (voor minstens
52 reizen per jaar) te komen, een bedrag van f 114 766.
Wegens te late aankomst op sommige reizen beliep de
Maatschappij f 1962 boete, doch deze som kon geheel
worden teruggegeven wegens vroegere aankomst op andere
reizen. Terwijl de aan de maatschappij > Nederland " wegens het postvervoer toekomende betalingen (vracht en
bijpassing) door de Nederlnndsche en de Indische postadministratie elk voor de helft worden gedragen, komen de
kosten (enkel vracht), vallende op het postvervoer met
de schepen varende in de lijn der » Rotterdamsche Lloyd",
ingevolge het met deze reederij in 1887 gesloten eenjarig
en sedert (laatstelijk tot uit. 1890) verlengde contract,
ten laste van de afzendende postadministratie Voor de in
1889 in deze lijn gedane 27 uitreizen had de Nederlandsche
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po.-ta lministratie, MU vraclit te voldoen f 15801 (of gemiddeld f 5N5 ]ier reis) en voor d. 20 thuisreizen da lndifche postadministratie f 12 688 (of gemiddeld f 488 per
reis), welke sommen in 188* voor 26" uit- en 27 thuisreizen respectievelijk beliepen f 15 390 en f 12 324
ünder dagteekening vim 12 Mui jl. zijn met beide ltoom-

rurtmaataehapptjea door de Re^eeriug bier te lande nieuwe overeenkomMeii gesloten zoowel betreffende liet over*
breugen van brievenmalen naar en uit Nederlandsch-Indië
als betreffende het vervoer van gouvernementspassagiers
en van voor 's lands rekening te verzenden producten en
goederen. De beide postcontracten , die met elkander staan
of vallen, zijn gesloten voor den duur van vijftien jaren
en behoudens nadere bekrachtiging door de wet. De nieuwe overeenkomsten betreffende het vervoer van gouvernementspassagiers , -producten en -goederen worden geacht
niet gesloten te zijn wanneer de beide postcontracten niet
vóór 31 December 1890 door de wet bekrachtigd zijn ' j .
Van de in den loop van 1887 geopende gelegenheid
om door tusscheukomst van de Nederlandsche postadininistratie eu van de beide voormelde stoomvaartondernemingen postpakketten , het gewicht van 5 K.G. niet te
boven g a a n d e , naar en uit Indië te verzenden , werd een
toenemend gebruik g e m a a k t , zooals onderstaande opgaaf
kan doen zien:
1887
1888. 1889.
Juni/Aug. t/m Dec.
uit Nederland naar Indië verzonden . . 2158
5520
0038
in
„
uit
„ ontvangen . . 357
1259
1010
Verzonden en ontvangen te zamen. . . 2515

6779

7048

[Nederl. (Oost-) Indië.]
naar Europa en E g y p t e ,

en wel aan al de aitwitaelingS*

kantoren waarvoor door beo) reeda met de gewone Bngelsohe
mail via Colombo brievenmalen werden uitgewisseld (numelijk het Nederlandwhe spoorwegpostkantour Bheine-Arnhem, het, postkantoor te lirindUi, de spoorwegpostkantoren
Mo lenn-1'arijs en Ktifslein • Munclieu Bil de postkanforen te
Port Sal.l en Suez). Aan bet voornemen om in omgekeerde
richting brievenmalen via Negapattam te verzenden , waardoor de streken , waarvoor de correspondentie door tusschenKomst van bedoeld agenrsehap wordt ontvangen
(Atj-h , l'eli en L a n g k a t ) , ten zeerste zouden gebaat worden , kon geen gevolg worden gegeven , omdat in die richting
geen versnelde postgemeetssciiap via Negapattam verkregen
weid , zoodat de verzending naar Pinang slechts om de
veertien dager, via Brindisi-C dombo kan geschieden.
Na de op blz. 161 van liet vorig verslag medegedeelde
portvermindcringen onderging het tarief van Indië in het
verkeer met Nederland en de overige landeu der Algemeene
Postvereenigilig geen verdere wijziging; alleen werden,
in verband met gewijzigde opgaven uit de landen der
Algemeene Postvereeniging, welke met lauden, die niet
tot de Verecniging behooren , betrekkingen onderhouden ,
de porten en verdere voorwaarden van verzending der correspondentie van en voor landen en plaatsen buiten de
Vereeniging opnieuw geregeld en vastgesteld.
In het internationale postreglement van Parijs van 1 J u n i
1878, herzien te Lissabon op'21 Maart 1885 (Bijblad op
bet Indisch Staatsblad n°. 4288), werden een paar kleine
wijzigingen gebracht. Zij bestonden in eene aanvulling
der omschrijving van het gebied der Vereeniging (noodig
geworden door de oprichting van Duitsche, EDgelsche en
Fransche postkantoren in Zanzibar) en een verbod om de
s t u k k e n , verkregen met de schrijfmachine , tegen het tarief
van drukwerken te verzenden.
In het volgende jaar wordt te Weenen een internationaal
postcongres ge!.ouden, waarin het postverdrag (Indisch
Staatsblad 1879 n°. 194 en 1886 n°. 119) en het voormelde, daaruit voortgevloeide, reglement aan eene herziening zullen worden onderworpen.

Vermits n o g niet is overgegaan tot de invoering van
een pakketpostdienst op beperkte schaal in het binnenlaudsch postverkeer van Indiü, waaromtrent aldaar n o g
overwegingen aanhangig zijn, geschiedt de bewuste pakketverzending naar en van Indië buiten rechtstreeksche
bemoeienis van de Indische postaduiinistratie.
De in het begin van 1889 bij wijze van proef a a n g e vangen vierwekelijksche verzending van eene brievenmaal
door het Nederlandsche spoorwegpostkantoor AmsterdamAutwerpen via Brindisi en verder per Duitsche paketbooten
1'ostioisselvcrkcer mei l\'ederla.<d M vreemde lavdm. Blijaan het Nederlandsen-Indische postagentschap te Singapore
kena de uit Indië ontvangen opgaven (die voor 1889 nog
(zie vorig verslag blz. 161) werd selert bestendigd.
Ter bespoediging van de overkomst der met. de booten van voorloopigen aard zijn) werd aldaar gestort, ter overvan de maatschappij » Nederland " te Genua ontacheepte making naar Nederland en .vreemde landen, in 1888
voor Nederland bestemde Nederlandsch-Indische brieven- f 1 2 2 5 6 6 3 en in 1889 f 1 160 389, terwijl in omgekeerde
nialen worden deze sedert Maart 1889, in plaats van richting in elk dier jaren werd overgemaakt, volgens de
over Frankrijk , over Zwitserland (langs den St.-Gott bards- in Indië uitbetaalde Nederlandsche en vreemde postwissels,
weg) verzonden , om , al naar gelang van den tijd van achtereenvolgen* f 119 515 en f 135 619.
Hieronder volgt eene opgaaf van het aantal postwissels
aankomst te Bazel, hetzij over Keulen, Osnatrück en
Rheine, hetzij over S t r a a t s b u r g , L u x e m b u r g , Brussel en en t e daartoe Ie uit en naar Indië overgemaakte g e l d s waardige bedragen over de laatste vijf jaren.
Antwerpen hare bestemming te bereiken.
De verzending uit Nederland via Brindisi van eene supJaren.
Aantal postwissels. Bedrag'.
pletoire brievenmaal aan de Nederlandsen-Indische uitwis1885
24 683
f 1 309 888
1886
25518
1414760
selingskantoreu werd g e s t a a k t , in verband met de op 1
1887
26 135
1387 223
J u n i 1889 gebrachte wijziging in den loop der treinen tus1888
27 137
1 345 178
sclien Brussel en Parijs. Die wijziging had mede ten ge1889
26 575
1 296 008
volge dat de te Marseille of te Genua op de Nederlandsche
mailbooten in te schepen voor Indië bestemde brievenmalen
Totaal
130 048
f 6 813 057
ruim één uur later uit Nederland verzonden worden.
Verreweg
het
grootste
gedeelte
(namelijk
bijna 92 pet.)
Vermits het eiland Pinang (Straits-Settlements) niet door
der
verzendingen
vond
in
gemelde
jaren
plaats
uit Indië,
de Fransche , maar alleen door de Engelsche paketbooten
wordt aangedaan , bestond er tot in het laatst van 1889 j en w e l :
naar Nederland
100 825 postwissels, ad f 5 437 706
slechts eenmaal in de veertien dagen gelegenheid tot ver_ vreemde landen. . . 17 460
„
,,
823 362
zenuing van brievenmalen uit Pinang naar Europa. De
Engelsche paketbooten onderhouden echter een wekclijkte zamen uit Indiè.
f6 261068
. 118 285
schen dienst tusschen Europa en Boinbay, waarom het
postbestuur der Straits-Settlements maatregelen trof voor
Daarentegen werden in omgekeerde richting slechts overde verzending van brievenmalen om de veertien dagen van g e n i a a k t :
Pinang over Negapattam naar Boinbay, in aansluiting
uit Nederland
8 984 postwissels, ad f411593
met de van daar vertrekkende Engelsche paketbooten. Op
„ vreemdelanden . . . 2 779
„
„
140 396
deze wijze is Pinang in wekelijksche postverbinding met
Europa gekomen , de eene week 'ia Colombo-Brindisi, de
te zamen naar Indië
f 551 989
11 763
andere week via Negapattam-Brindisi
Van de nieuwe
Volgens
de
afrekeningen
met
de
Nederlandsche
postadgelegenheid w o r d t , sedert de tweede helft van Januari j l ,
ook door den Nederlandsch-Indischen postagent te Pinang ministratie (die om verscheidene redenen eenig verschil
gebruik gemaakt voor de verzending van brievenmalen | moeten opleveren met de bovenstaande opgaven) liep gedurende de voormelde üjf jaren het totale verkeer over
eene som van f 0.S40 814, waarvan uit Indië f 6 291767
') Het betrekkelijke wetsvoorstel is dezer dagen aan de Statenen naar Indiü I' 549047 was overgemaakt, zoodat over
Generaal aangeboden (zie de stukken der Tweede Kamer; zitting
gemeld tijdvak in Europa f 5 742 720 meer voor rekening
1890—1891 — 7 8 ) .
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vau de Indische postadmiuistratie moest ".orden uitbetaald
dan de Nederlaudsche en vreemde poslbesturen schuldig
waren wegens in Indië vour liunne rekening uitbetaalde
postwissels. üver de jaren 1887, 1888 en 1889 vindt men hierointreut gespeciliceerde opgaven in de bijlage Eli hierachter.
De maatstaf vau herleiding der Nederlandscheeu vreemde
munt voor de postwissels uit lndië naar vreemde landen
werd ia het begin van 1889 voor België vastgesteld o p 2 , 0 9 '
franc = f 1 (sinds Januari 1890 gewijzigd in 2,06* franc
= f 1) eu met ingang vun 1 Februari 188'J voor Duilaob*
land op 1,09 mark = f 1, voor (ingeland op £ 1 = f 12,10,
voor Frankrijk en Zwitserland op 2 08 franc — f 1 en
voor Italië op 2.07 franc = f 1, terwijl die maatstaf voor
het verkeer met Luxemburg op 2,08 franc = f 1 bepaald
bleef.
Posterijen üt I/idic. Uver de in 1889 eu in de reeds
verloopeu maanden van 1890 gebrachte veranderingen in
het aantal en de categorieën der kantoren voor den postdienst is reeds gehandeld op blz. 148 eu 149 hiervóór.
De bevoegdheid zoowel tut het behandelen van aangeteekende stukken als tot het afgeven en uitbetalen van
binuenlaudsche postwissels, welke bij het einde van 1888
(volgeus verbeterde opgaven) geschonken was aan 35 hulppostkantoren (daaronder niet meer gerekend J a t te Bangkallan op Madura, omdat dit in 188'J tot eene hoogere
klasse is overgegaan), werd iu 1889 nader verleend aan 2
hulppostkantoreu, eu wel aan die te Tjilegon (Bantam) eu
Toeren (Pasoeroean), terwijl die dubbele bevoegdheid ook
verkregen 4 vau d e 5 hulppostkantoreu, waar zij tot dusver
was beperkt tot het behandelen van aaugeteeken Ie stukkeu. Bedoelde 4 hulpkautoren waren Maugoeuredja, Manondjaija, Tassikmaluiju en Tjitjalengka, allen in de
Preauger Regentschappen. (De beperking is nu nog alleen
behouden gebleven voor het hulppostkautoor iSoekoredjo in
de residentie Samarang. ')) lu verband met een en ander
bestond bij het einde des jaars bij 42 van de 70 hulppostkantoren (Xaudjong Priok daaronder niet begrepen) gelegenheid tot bet aauteekeneu vau stukken eu tevens bij 41
dezer kantoren gelegenheid tot overmaking van gelden
door middel van binnenlaudsclie postwissels
Gelegenheid om door middel van den postdienst gelden
op quitantie te doen invorderen bestond bij het einde vau
1889 bij 115 kantoren, namelijk bij die welke tot eene hoogere klasse dan de hulpposikantoren behooien , dat zijn de
postkantoren en de post- tevens telegraaf kantoren. De
volgende opgaaf doet zien dat het publiek in de laatste vijf
jaren van die gelegenheid in toenemende mate beeft gebruik gemaakt.

JAREN.

Ter ii vordering1
aangeboden
quitanties

Betaalde
quiiamies.

Aantal, i Bedrag. Aantal. Bed.
1885
1880
1887
1888 n)
188'J a)

3944
11401
21338
2762'.)
31643

Totaal . .

117975

2908
5754
345 881 11434
437 201 15199
471 240 17702

f 139 Olli

114 IW

f1608 192 53057

Onbetaald ge
bleven
quitantie*.
Aantal. Bedras

f Cl 478 2970
5017
97 210
9924
177 069
238 007 12130
260046 13911

f 77 568
117 548
168 212
199 254

44918

f767 776

f810410

io;> 194

o) De cijfers van 1888 zijn ontleend aan verbeterde opgaven; die
OTer 1889 zijn vau voorloopigen aard.
In de regeliug van het brievenvervoer in en tusschen
de verschillende gewesten kwamen in 1889 de volgende
veranderingen. Nieuwe postdiensten werden geopend: t u s schen Malang en Toeren (Pasoeroean) zesmaal per week
door postiljons met eigen paard ; tusschen Padang en üeloe
Limau Manis (Öutnatra's Westkust) en tusschen Bindjei
eu Taudjong Poera (Oostkust vau Sumatra) driemaal per
week door postloopers. De postdienst zesmaal per week door
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postiljons met eigen paard tusschen Karangsambong en
Ma Ijalengka (Cheribou) werd tot den vroeger bestaan heb»
Ijenden dagelijkschen dienst uitgebreid en de dagelijksche
dienst per kar met postiljon met eigen paard tusschen
Tjitjalengka (Preauger Regentschappen) en Tjiamis (Cheribon) werd op het traject tusschen Tjitjalengka en Garoet
(Preauger Regentschappen) in een dagelijkschen dienst per
spoortrein veranderd. In verband met een eu ander was bij
liet einde van 1889 het brievenvervoer in Indië (uitgenonien dat over zee en langs eenige rivieren, eu zonder
ook te rekenen de op Java eu Madura, uitsluitend voor
de overbrenging vau dieustbrieven, bestaande zoogenaiunde districtspost) geregeld over 10 096 K.M. (uit.
1888 over 9904 K.M.), daaronder niet begrepen enkele
meerendeels door postprauwon bediende trajecten in de
residentiën Palembaug eu Oostkust van S u m a t r a , zoomede op Borneo en Celebes, waarvan de lengte niet
bekend is. Fens of meermalen daags werd de dienst uitgeoefend op Java eu Madura over 2542 en op de buitenbezittingen (per Deli-spoorweg eu op de tramlijn Kotta RadjaOlehleh) over 43 K. M.; zesmaal per week (uitgenomen
des Zondags) over 893 K. M., alleen op Java en Madura;
driemaal per week op Java en Madura over 321 en op de
buiteubezittiugen van 5^9 K.M., terwijl de overige postgelegenhedeu in het binuenlandsch verkeer , voor zoover
daartoe niet vau stoomvaartgelegenheden wordt gebruik
g e m a a k t , allen inet grootere tusschenpoozen onderhouden
werden , en zulks uitsluitend in de buitenbozittingen. A1daar werd namelijk een dienst tweemaal per week onderhouden over 220Ö , eens per week over 2797 en driemaal,
tweemaal of eens per maand over 705 K.M. De besproken
postlijnen (ter gezamenlijke lengte vau 3756 K.M. op Java
en Madura eu 6340 K.M. op de buiteubezittiugen) werden
met de volgende middelen bediend:
over 1286
128G en
114 .
364 „
1016 „

38 K.M
K.M. per spoortrein;
. tramdienat;
5
91
44

281
572
123 „ 4939

602
621

Totaal 3756 en 6340
u) Deze ritten afa

„ kar met 2 paarden; a)
„ „ „ 1 paard; b)
„ „ „ postiljon met eigen paard;
„ postiljon met eigen paard;
„ postlooper; c)
„ postprauw; c)
n met heerendienstplichtigen (op Banka
en Billiton).
K.M. l)
allen uitbesteed.

I') Ook deze ritten z(jn voor het meerendeel nitbesteed; over
133 K.M. (op Java en Madura) is zulks niet het geval. Als nieuw
uitbestede ritten vindt men thans vermeld: Toentang-Salatiga (9
K.M.,), Bunjoemas-Poerbolinggo (20 K.M.), Banjoemas-Bandjarnegara
(49 K.M.) en Soerabaija-Suiuanap (104 K.M ).
c) Over 239 K.M. op Sumatra is het vervoer per postlooper en
over 219 K.M. aldaar het vervoer per postprauw uitbesteed. In de
Opgaaf van het staatje, en dus ook onder laatstvernield cijfer, is
niet begrepen het traject Palembang-Pangkallan Benteng, tusschen
welke plaatsen het vervoer per postprauw mede door een aannemer
geschiedt. De lengte van dit traject toch is niet opgegeven.
<0 De 6340 K.M. op de buitenbezittingen z(jn verdeeld als volgt:
Sumatra 3960, Banka en Billiton 621, Borneo 972 en Celebes 787 K.M.
Het brievenvervoer over zee geschiedt bij aanneming :
tusschen Öoerabaija en Kamal (Madura); tusschen Amboina ,
Saparoea , Amahei en Wahaai (Molukkeu); tusschen Pontianak en tfintang over Tajan eu Sanggou , eu tusschen
Poutianak en Singkawang door de monding der Kapoeasrivier (Westerafdeelitig van Borneo).
Behalve op de reeds in 't vorig verslag vermelde zes
plaatsen (Samarang , Soerabaija, Soerakarta, Probolinggo,
Ambarawa en Padang) werd in 1889 ook te Bandong in
de plaatselijke bestelling bij aanneming voorzien.
Op sommige der door aannemers bediende postritten op
Java is ook het vervoer van dienstreizigers uitbesteed.
Zulks was bij het einde van 1889 het geval op de lijnen
Batavia-Öerang (90 K M . ) , Baudong-Samarang (364 K.M.),
Joana-Soerabaija (223 K.M.), Probolinggo-Bezoeki (58K.M.),

Ambarawa-Poerworedjo (77 K.M.), Kamal-Sumanap (p. m.
i) Ook het hulppost" en telegraaf kantoor te Tandjong Priok (haven
van Batavia) is wel voor het behandelen van eaageteekeaéa stukken, maar niet voor het afgeven en uitbetalen van postwissels aangewezen. Dit kantoor biyit hier echter buiten sprake, omdat het
beschouwd wordt als een onderdeel van het post- tevens telegraafkantoor te Weltevreden.

160 K.M.) en Kroija-Hanjoemas-Balapoelang (107 K.M.).
Verder is laatstbedoeld vervoer uitbesteed op het traject
Seraug-Anjer (38 K..M.) en op eenige binnenwegen in de
resident.eu Kadoe , Bagelen , Banjoemas , Pasoeroean en
Probolinggo, terwijl op de genoemde postlijnen het den
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aannemers ii vrijgelaten passngifirs met de briavenpoetkarren
te vervoeren.
liet vüürneinen bestaat om liet volgende jaar over te
gaan tot geleidelijke invoering van een ambulanteii postdienst langs de spoorwegen , alsmede tot oprichting, waar
dit zal blijken noodig te lijn, van postinrichtingen van
eanvoudigen vorm, onder den naam van » bestolhuizen",
die — roor zoover zij niet aan spoorwegen met een ambulanten postdienst gelegen zijn — door eenvoudige post
bodeloopen, eens of meermalen per week , met elkander en
het naastbij gelegen post- of hulppostkantoor in verbinding
gebraeht zullen worden
Deze maatregA] heelt ten doel
om op de minst kostbare wijze bet posl verkeer met kleine
plaatsen, aan spoorwegen of aan binnenwegen gelegen,
die thans nog van postinrichtingen of van eenegeregelde
postverbinding verstoken xyn, te helpen uitbreiden, waardoor tevens de ontvangsten dor posterij zullen toenemen.
Het aantal soorten van frankeeiv.egels , portzegels , briel'omslagen en briefkaarten (op bis. 163 van liet vorige verslag aangegeven) werd onlangs (Indisch Staatsblad 1890
n°. 129) vermeerderd door de invoering van frankeerzegela
van 3 cent, zoodat thans 13 soorten van trankeerzegels
bestaan. Verder werden de groene frankeerzegols van •'>
cent door blauwe vervangen.
Evenals in 1887 en 1888 bleef het aantal depötbouden
van frankeerzegels en verdere postwaarden 14 bedragen.
De in Indisch Staatsblad 1881 n°. 224 opgenomen
» Algemeer.e Bepalingen " ter uitvoering van het regiement voor den postdienst in Nederlan Isch-Indië, die(blijkens het medegedeelde op blz. 161 van het vorig verslag)
bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 163 werden gewij/.ig i
voor zooveel betreft het tarief van bet buitenlandsch post*
verkeer, werden bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 129, be>
halve op het hierboven besproken punt betreffend!
frankeerzegels van 3 en 5 cent, ook nog gewijzigd voor
zooveel betreft de voorschriften omtrent de aangeteekende
stukken en de postwiaaels. Ten opstcht*. van de aangeteekende brieven werd o. a. bepaald dat van de verplichte
verzegeling met lak vrijgesteld zijn de brieven, welke,
blijkens eene verklaring van den afzender o p d a n o m s l a g ,
geen waarde aan toonder bevatten. (Deze bepaling, die
ook voor het buitenlandsch verkeer geldt, was reeds in
Augustus 1889 voor het verkeer met Nederland ingevoerd.)

OMSCHBIJl WO.

OMSCHRIJVING.
1°. n i t l B V E N , DRUKWERKEN.

a.

1887.

INSS. a]

ISM. II)

RHI.I]

Ilinnenlnnilsrli verkeer.

Anntnl gefrankeerde brieven . .
,.
(jngelrankeerde brieven .

3 111213
204 010

3 302 811
231 432

3 037 J7S
230 019

Totaal «Ier ]jortbetaleude
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3 873 207
1 211222

t 377 014
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1 212 I M
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.
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Totaal der brieven, drnkwerken. enz.
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Totaal der drukwerken, enz

1 MS SM

3 2(11 H lil

I M S 231

Totaal d e r brieven, drukwerken, e n i
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i MS i l "
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i onder de voorgaande opgaven begrepen.)
1 verkeer r) . . .

118114

.i s s i

MO 037
se, 1,7:,

M Ml

MS s70
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Aantal quitantiea ter Invordering.

i (7 SM
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IS4M4
27 HO

161 501
31 013

Aantal poatw. en quit. te (amen.
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437 2(11
171 240
315 881
:' 7 MS I t l

1' 7 I M 527 f 1 0 8 0 140

HIDT1I.

Aantal anbeatelhara brieven . .
geweigerde

brieven

I2(lfill

12 l.'.l

12018

40 G00

40 881
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M na

53 341

I I 101

en

onafgehaaide poste—restante—
brieven
Totaal der rebnten
11".

UNTVAMISTCN. Ij)

Verkochte frankeerzegels . . .
briefomalagen . . .
briefkaarten . . . .

f

Verkochte xegeJa, enz. te zanien

f

l i s MS f
18 7 12
M 3(1(1

Porten van ongefrankeerde ra ontoereikend gefrankeerde brieven en verdere ItnkkfB /(). .
Recht op algegeven binnen- en
buitenlandecne poatwiaaela . .
Verschillende ontvangaten. . .
Totaal der ontvangaten. . . .

Totnul der brieven

1

Aantal ontv, en van. drukwarkon c\
„
,, „ ,, monstert
documenten.

.,

Statistiek. In het volgende staatje (nader uitgewerkt ii:
de bijlage BB) vindt men een verkort overzicht, over de
laatste driejaren, van de voornaamste uitkomsten zoowel
van het binnenlandsch als van bet buitenlandsch poatverkeer van Nederlandsch-lndiG.

1887.

703 SOI 1'

Ma SIS

715 110 f

151290

28 045
58 070

5ii SM

17 tlns

44 207

mi r.is

01 171
:i 312

04 831
3077

:: M9
;'

028 332 f
32 410
5 1 IM

v , 3 SM

f

851 504 1'

803 414

- Van de in bet binicnlundsch verkeer verzonden en ontvangen drukwerken wordt niet van hel aantal
maar van het gtttitii
aanteekening
gebonden, l i d ,unihil is bier berekend duur het gemiddeld gewicht op

m gram (gelijk 2:. stuks in één kilogram) te stellen.
Zie noot ii.

• Hiervan 154 aangeteekende stnkkcnmetoutvangstberichten in is87,
82s in 1888 en 831 in ISM.
\ l s voren respectievelijk

3 7 2 . 385 en 1112.

Namelijk de gewone ontvangsten der brievenpoaterij. De ontvangsten
wegens opruiming van materieel en afgakaarde trehdieren, wegen
boeting van personeel en andere toavaffige baten [waaronder ookdevarkooppnja van materieel en trekdieren, afkomstig van pottritten, waarvan de bediening aan aannemen overging] zijn hieronder niet begrepen.
De-e verschillende ontvangsten leverden in' iss7 f 12 tin in I8M
;' 5711 en in ISM I' 225(1 op.

die m r r ISM zijn n o g \:m

voorloopigen aard.

A) Het gaidawaardig bedrag der verbruikte jwrfsegebi is over is.s7
met

6) V a n bet aantal der in bet binnen- en biiitenlan.lsch verkeer v.i'zdiden en ontvangen briefkaarten vsi.rdt gaan aanteekening g e b o n d e n :
b'-t debiet wurdt sub 2". vermeld.

minderd wegens afgeschreven porten van onbestelbare, geweigerde en
aan aas nader adres ver, •mlen niet-ofontonreikendgefrankeerde brieven

(I) D e cijfers

iive:

1X88 zijn verbeterd;

Handelingen der Staten-üeneraal.

Bijlagen. 1890-1891.

f 15 5 1 1 . over

of andere s t u k k e n .

ISM met I' 15'nlil en over ISM me: i' 11 528 \ e r -
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Zooali de roorgaan Ie opgaven doen sien, verden is
18N9 in bet blnnenlandsch verkeer meer brieven (zoowel
portbetalende als dienstbrieven) verzonden dan in 1888.
Ook bet aantal der oerzonden drukwerken, monsters en
documenten nam toe. De uitkomsten van bet buitenlandach
verkeer wijzen voor alle in bel itaatje genoemde verzendingen eene ruime vermeerdering aan. Vuur de aangetee*
kende stukken waren zouwei in het liinnen- als in liet
buitenlandach verkeer <le cijfers weder booger dan die over
lic: voorafgegane jaar. Bet aantal en bet bedrag der biunenlandsche postwissels namen beiden toe, doch bet bedrag in grootere mate dan hel a a n t a l , coodat het j;emi(ldeld bedrag, hetwelk van f48,.");) in 1887 tot f42,66 in
1888 was gedaald, in 188!) weder eenigszina klom en wel
tot f' 43,79. Van de buitenlandaobe poatwiaaela verminder»
den zoowel bet aantal als het bedrag en ging vooral het
laatste achteruit; immera bel gemiddeld bedrag, in 1887
en 188-s achtereenvolgen* f 53,08 en f 40,57, liep in 1881)
tot f 48,77 terug.

['NóOerl. (Uott-) Indie.]

<>l> welke trajecten aannuinerapostpaarden en op welke
binnenwegen jjouverncmonta binnenlandsche postpaarden
zij:, gestationneerd , kan blijken uit de bijlagen XX en
VV ,\ van deu Regeeringa-almauak van Nederlaudsch-indifl
voor 1800, leel I, In den aanvang vau 1890 is nog bepaald
;
:i; bel in Madioen door binnenlandsche postpaarden
• i
• traject Patjitau-Ngerko zicli voortaan zal uitstrekken tol Tegalorubo.
Wanneer men voor de ann diens) reizigers verstrekte baspanningen eene gelijke betaling in rekening brengt als
van particulieren ontvangen zou zijn, kunnen over de
laatste !rio jaren (over 188!* nog volgens voorloopige opgaven) :le ontvangsten van Ie door het Gouvernement in
eigen beheer onderhouden wordende paardeupoiterij gesteld
worden op onderstaande bedragen:

Ontvangsten

Aanta verstrekkingen :

wegens

§ 3.

veratrekwegens
JAREN. kingea
aan verstrek-

Paardenposttrij.

Ter voorziening in liet vervoer van bmdadienaren of van
andere personen aan wie krachtens algemeene bepalingen
of bijzondere vergunningen bet kosteloos gebruik van postpaarden is toegestaan , zijn , ingevolge door het Gouvernement met aannemers gesloten contracten, langs verschillende gedeelten der groote postwegen op Java en Madura
partieuliere postpaarden gestationneerd. Ook langs sommige
der binnenwegen aldaar wordt door aannemers-postpaarden
in het vervoer van gouvernementsreizigers voorzien. Opeen
aantal binnenwegen op Java onderhoudt het Gouvernement
echter nog altijd eene eigenepaardenpost, waarvan, inge»
volge het reglement in Indisch Staatsblad 187'.) n°. 3 1 4 ,
voor zoover de eischen van den dienst h e t g e d o o g e n , ook
particulieren tegen betaling kunnen gebruik maken. Deze
binnenlandsche paardenposterij staat geheel onder het toezicht van de hoofden van gewestelijk bestuur; alleen de
controle op de verantwoording; van de ontvangsten en
uitgaven is aan den post- en telegraafdienst opgedragen.
Over 1889 bedroegen de kosten dezer pesterij alx volgt:

<i 1'. W K S '1' K \ .

Hautain
K ra wang
Preanger Regentschappen
Pekalongan
Bamatang
Japan
Soerabatya
Beaoeki
Hadioen
Totalen

Toegestaan Kosten van
voor gewoon In-t geleverde Te samen.
onderhoud, "t
gras. '<)
f

3608
2016

ii 798
•_' 86S

4 835
6 l:il
3036
3 408
8631
10 730
16 3'J7
13194
6 686
1 296

! 1 SM 1

18089
e) 8 968
9 888
6488
14481
17248
21 8i)l
8 689
8910
i

129946

I'

83 063

10 394
4 868
16669
84468
C) 000
18 890
15 013
26 157
88 689
35 085
16224
18206
t' -213 008

«) liet werkelijk uitgegeven bedrag blijkt niet uit de voorhanden
opgaven. In den regel levert bet toegestaan en het uitgegeven bedïag weinig verschil op. In 1889 zal echter ia de Preanger Regentschappen minder zijn oitgegeven dan liet toegestaan bedragi omdat,
sedert de opening ia Augustus 1889 van den staatsspoorweg van
Tjitjalcngka naar Garoet, <le paardenpost van TJinoenoek over
Tjitjalcngka naar Qaroet is opgeheren. Wel Is toea zoodanige dienst
ingesteld op het traject Qaroet-Mangoearedja, in aansluiting aan de
paardenpost tnsschen Mangoenredja en Tassikmalafln, en zijn tevens
voor 't ernst postpaarden gestationneerd te Bandong, maar deze
wijzigingen laten, tegenover <ie kosten van het ingetrokken traject,
toch nog eene besparing over van I :i:s.'!l per jaar, zoodat van 1
Januari IS'.IO ai voor het gewoon onderbond van de binnenlandsche
paardenpost in de Preanger Regentschappen, ia stede van ï' 11834,
is toegestaan i 9600 'sjaars.
/.) De ko-tin hiervan worden hestreden uit het excedent van Int
hoofdgeld der heereadienstplicbtigea (verg. bQlage P hieiachter).
Vroeger toch — vóór ï Jidi 188-2 — moest bet gras in beereadienst
geleverd werden.
r) Tot dusver was voor lie! gew.mn onderhoud der paardenpost Tij
in Pekalongan t' 2868 'sjaars toegestaan, maar dit bedrag bleek
ontoereikend' en is daarom van 1 Januari 18S'J af verhoogd niet
1' 300 'sjaars

Te

dienstreizi- kingen aan

gers
andere
(fictieve ont- reinigers.
Tsngtftenl

saaien.

aan
aan
dienst- andere
relxl- relsigers. gers.

Te
samen.

IKS7

f -J8t;il7

f 3 731

1 189 1'ls

• or,3

108

0 171

lsss

145 910

3 «7S

149 MS

8i'J8

107

8 405

ISS'.I

-^i5 706

3 Ml

I t t 158

7 903

lil

SOU

§ 4. Telegrafen

en t lephonen.

Duor openstelling van het poet- tevens telegraaf kantoor
te La «eau Deli (Oostkust van 8 imatra), op 1 Augustus
1889, en nu de post- tevens telegranfkantoren te ramt*
ka san , Suuianap en Bangkallan (Madura), op 24 September
daaraanvolgende, was bij het einde van 1889 het aantal dar
kantoren van de gouvernemeutetelegrnaf geklommen van 95
tot 99 (69 op J a v a . '.'• op Madura , 23 op S u m a t r a , 1 op
Bnli en 1 op Celebes), Verder waren nog op 2 plaatsen
(Batavia en T i n , jong Priok) hulpkautoren van dezen tak
van 'deus* gevestigd. Het kantoor te T j i p a n r a s , dat
: ; bij bijzondere gelegenheden geopend i s , telt i n d e n
cijfers piet mede; in 1889 was dil kantoor in liet geheel
DJ I geopend.
Bovendien werden 7 nieuwe gouvernemeuts-telephoonkautoren geopend, waardoor hun aantal in 1889gebracht
werd van 21 op 88 (22 op J a v a , 1 op Madura en 5 op
Sumatra). De nieuwe kantoren en het tijdstip van hunne
eerste opening waren: op J a v a : Toeren (1 April), Tplegon
(15 J u l i ) , Lengkong (15 Juli) ') en Tassikmahüja (1 September), in aansluiting respectievelijk aan de post-tevens
telegraaf kantoren Malang , Serang, afodjokerto i n Tjiamis;
op Madura: Sampang (24 September), met Pamakassan
a l : aansluitend pöst- tevens telegraaf kantoor, en op Sum a t r a : Taroetoeng (l Januari) enLagoeboti(15Februari),
beiden aansluitende aan het post- tevens
telegraafkantoor
Siboga. Over de particuliere telepboonkantoren wordt lager
gehandeld.
Spoorwegtelegraafkau toren waren er bij het einde van
1889 langs
e fjtaatslijnen 108 (verg. noot e onder het,
staatje in 'olz. 14!) hiervoor), allen op J a v a , dus evenveel
als op uil mo 18' ; N. en langs particuliere spoorwegen 16
(5 ''p Java en li op Sumatra). zijnde 4 meer dan bij het
einde van 1888, doordien de Deli-Spoorwegmaatschappij,
ingevolge verkregen vergunning fgouvemementsbeslutt dd.
4 Octoixr 1889 n*. 53), hure kantoren te Serdang,
Bandar Chalipah, Perbaoengan en Loeboe Pakam voor het
publiek verkeer openstelde.
Zo als reeds in vroegere veralageu is medegedeeld , kunnen
bij alle postkantoren op de buitenbezittingen telegrammen
aangekomen word'-n ier verzending door de NederlandschIndische telegraaf kantoren, of door de op Pinang en Sin') Tot dusver placht op SOanalgC tijden van het j a a r , wanneer
booge waterstand op de Brantai eene riviercorresnondeatie noodig
maakte, te Lengkong (Sncrnhnijui een tijdelijke telegraafdienst te
worden ingesteld. De opening van een vast telepboonkantooraldaar
maakt dit nu voortaan onnoodig.
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gapore gevestigde kantoren der ►Eaatern Extenüon A.ustralu i a and China Telegraph Company", Ter versending
door tuaechenkomst van rie laatstbedoelde kantoren werden
in 1^88 (over 18^!) ii ter zake geen opgauf ontvangen) bij
de postkantoren te Kotta Radja en Ulehleh in Atjeh 69
en 22 telegrammen aangeboden, en voorti DOg 19, 21 en
30 telegram men bij de postkantoren t e Bengkalia (Oostkust
van Sumatra), Taudjong Pinang (Riouw) en Pontianak
(Westerafleeling van Borne
De gemeeOJCbap langs den telegraafkabel in straat
Soenda (van Anjer naar Kalianda) werd in 1889tweemaal
gestoord , en wel van 11—23 J u l i en van 10—25 A u g u s t u s ,
gedurende welk tijdsverloop het Gouvernement indooverBrenging der telegrammen voorzag door dagelijks een stooinschip tusscben de heide genoemde plaatsen (ein Ikanloien)
te doen varen. De eerste maal lag de oor/aak der storing
in beschadiging van den kabel door een scheepmaker, de
volgende maal brak de kabel door schuring over den rutsaehtigen bodem. Voor de herstelling van den kabel werd
achtereenvolgens f 10 017 en f 9829 betaald, terwijl bet
overbrengen der telegrammen per stoomschip eene uitgaaf vorderde van f 1824 en f 2282.
Do in September/October 1888 uitgelegde telegraafkabels
tusscbeti Java on Bali (van Landangan , nabij Sitoeboudo,
naar Boelelong) en tusscben Mali en Gelebes (van Boeleleng
naar Makasser) bleven in 1889 in uitstekenden toestand
verkeeren. Den lOdeu .Maart 1890 werd evenwel laatst'
genoemde kabel nabij Boeleleng zoodanig door een suheepsauker beschadigd dat de gemeenschap verbroken werd.
Negen dagen later was echter de kabel weder hersteld. l)e
noodige stappen zijn gedaan orn de kosten op de herstelling gevallen (f 12 740) te verhalen op de eigenaren
van het stoomschip, welks gezagvoerder door onachtzaambeid de schade veroorzaakt had.
Met eigen middelen werd op 10/17 September 1889.
zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 165) is gezegd , een
kabel uitgelegd van lava naar Madura , en wel van Semnnboeng (Java-wal) naar Tandjoengan (Madura-wnl). De benoodigde kabel, ter lengte van ruim 21/.. Bngelscbe mijl
(4.67 K.M.) type 1$, wen) ontleend aan den iu bet kabeV
reservoir te Tandjong Priok aanwezigen voorraad en per
hopperbarge naar Btraat Madura verzonden, waar het
uitleggen met behulp van dezelfde hopperbarge werd volbracht. De rechtatreekache verbinding van den kabel aan
boveugrondscbe geleidingen maakte bijzondere maatregelen
tegen beschadiging door luet.t-electriciteit noodig en de
kabel is dan ook aan beide zijden van een stelsel van
bliksemafleiders voorzien, dal reeds meermalen zijne beschermende werking heeft, ! ewezcn.
Zooals uit het volgende overzicht blijken kan , ondergingen in 1889 de telegranf- en telephoonverbindiiigen
eene vermeerdering met 298 09 K.M. lijn- en 383.02K.M.
draadlengte, waarvan 210.92 K.M. lijn- en 295.85 i\.M.
draadlengte op Java en Madura ' ) , 82.50 K.M. lijn- en
evenveel draadlengte op Sumatra "), en 4.67 K.M. voor
den kabel in straat Madura.

S

Javn
.lava .. .. ..
Madura . .
Bumatra . .

T c ziiiiM'ii

Java-1Itadun .
Kahols \ . l a v a - S nmatra .
J a v a - HIjali n) . .
' B a l i -Celebcs 1

Lengte der lijnon
(ia K.M.)'.
Uit. 1888. Uit. 18811.
3808.00
3808.00
1M9.M
.,
170.5!l
37S0.96
M78.46
(i5i7..li

6840.84

S7.98
151.13
B96 12

151.11
SM \i

1.07
57.1)8

Draadlengte
(in K.M.I.
DU 1888. I'lt. 1880.
MM0.74
SS09.70
..
IM.89
tTU.16
-J837.iji;
8605.90
57 118
181.10
704.94

'.KI74.

1.87
5i sa
181.16
704.04

'IV zarara

1105.-.M

'JOU 1)0

1144.08

948 75

Totalen. .

745-2 05

7750.74

1)030.1)8

100-23.00

II) Met inbegrip T U I da ondergrondageleidingen, welks teBitoebondo
en te Makasser uit 4 draden liestann.

Op de vijf kabels der hooger genoemde Engelschetelegraaf-

[Nederl. (Oost-) Indië.]
maatschappij

(één

ran

Batavia en één van Banjoewangi

n a a r S i n g a p o r e , t w e e van B a n j o e w a n g i n a a r P o r t Ditrwin ,
ui het noorden der kolonie Z u i d - A u s t r a l i é , en één van

Banjoewangi naar de Roebuck-baai, in West-Australië,
die eene gezamenlijke Lengte hebben van 4619 zeemijlen)*),
werden in den loop v;m 1889 de volgende storingen onder*
vonden, a l s : on één der kabels van Banjoewaiigi naar Port
Darwin van 5-90 April en op den kabel vatj Batavia naar
Singapore van 5-7 October 1889; langs dezen kabel was
na 20 September 1889 de gemeenachap reeds zoo gebrekkig
•lat een groot gedeelte van het verkeer over Banjoewangi
moest, plaats vinden.
Met de uitbreiding van het telegraafnet (men donke aan
de openstelling van de telegraaflijn op Madura, de uitbrei'dn^r vitn de telegraaflijn op Sumatra's Oostkustnaar Laboeau
'Jeli en de vermeertlering van de telephoonkantoren) hield
liet verkeer gelijken tre l , zoodat liet binnenlandse!) telegraafverkeer (buiten de regeeringstelegrammen) opbracht
t' 4ö8 6iS9 en het buitenlandscb verkeer f659 7 3 9 , *) dat
i; respectievelijk f 57874 en f 7 2 1 8 8 meer dan in 1888,
en dit ondanks de inhoud der telegrammen weder korter
was geworden. Zoo telde in 1887 elk binnenlnndsch telegram gemiddeld 13.03 woorden, in 1888 (volgens verl eterde opgaven) 12 75 woorden, doch in 1889 slechts 12.53
woorden 5 ), gevende eene opbrengst per telegram vanreapectievelijk f 1,55 5 , f 1,51' en f 1,54*, en was voor de uit
Nederlandsch-lndiB afkomstige of daarheen bestemde buitenlandacbe telegrammen het gemiddeld woordental achtereenvolgens 8.72, 8.09 en 8.55, terwijl dit gemiddelde
voor de doorgezonden buitenlandacbe telegrammen (de zoogenaamde » trausit-telegrammen") respectievelijk 12.31,
13.09 en 12.74 woorden bedroeg.
De blijkens het vorig verslag (blz. 160) gedane stappen
tot verkrijging van een verlaagd tarief voor de tusscben
Nederland en Nederlandach-In !ie te wisselen dagbladtelegrainmen hebben er toe jreleid dat zoowel de Britsche en
Britscb-Indische telegraaf besturen, als de beide bij de zaak
betrokken kabelmaatschappijen (namelijk de > : astern " en
de » Eaatern Extension'*), er in toestemden de haar toekomende transit-taxen voor deze soort van telegrammen
te verla.en, waartegenover ook de aan de Nederlaudscbe
en Nederlandsch-Indische telegraafadministratiën toek<>mende eind-taxeu verlaagd werden 6 ). In verband hiermede
onderging arl. 12 'Ier kabelconcessie van 3 Mei 1870
(Bijblad op bet In lisch Staatsblad u°. 23Ó1 en 4148) eene
nadere aanvulling en wijziging bij miuisterieele resolutie
van 12 Juni jl. (zie Nederlandsche .Staatscourant van den
14den dier maand), en werd tevens het reglement voor den
telegraafdienst in Nederlandach-Indie' (Indisch Staatsblad
1880 n°. 99) meteen nieuw art. 12a, betreffende de dagbladtelegrammen, aangevuld (Indisch Staatsblad 1890 n*. 131).
De gelegenheid tot verzending van de voormelde telegrammen werd hier te lande op 1 Mei en in Indië oj) 1 Juli jl.
opengesteld en het tarief op f 1,42 per woord (of ongeveer
V, van het gewone tarief van f 4,12'' per woord) bepaald.

3
) H i e r v a n 530 voor den kabel K a t a v i a - S i n g a p o r e , 920 v o o r d e n
kabel H a n j o e w a n g i - S i n g a p o r e , 2270 voor de beide kabels n a a r P o r t
D a r w i n en 890 voor dien n a a r de Roebuck baai.

•') Aan de Indische t e l e g r a a l a d i n i n i s t r a t i e k w a m hiervan te goed
f 8 8 1 7 0 , t'-gen f 9 0 1 7 1 in 1888 ( v e r g . noot « onder het staatje op
blz. 157).
6
) N a a r gelang van de t e l c g r a a f k r i n g e n bedroeg het gemiddeld
a a n t a l w o o r d e n lier telegram in 1887 en 1888 (over 1880 is nog g e e n
tpeclflesüe o n t v a n g e n ) :
in 1887
in 1888

in den l s t e n k r i n g

11.85

11.70

-

,

-'den

„

12.37

12.26

i

a

Men

,

15.38

14.71

G e m i d d e l d voor de drie k r i n g e n

13.03

12.75

' ) H i e r v a n 170.59 K.M. lijn- en 171.74 K.M. d r a a d l e n g t e voor de
telegraaf, en 40.33 K.M. ljjn- en 124.11 K.M. d r a a d l e n g t e voor de
telephoon verbindingen.

"i De eind-fax w e r d voor N e d e r l a n d v a n 7 ' : op 2 V : en voor
Neclerlandsch-Inilië van 15 op 5 centiinen g e b r a c h t Voor de d a g bladtelegraiiiinen die tasaohea U r o o t - H r i t a n n i ë en Australië worden

2
) Hiervan 17.50 K.M. voor
phoonverbiudingen.

vorig verslag) de aan N c d c r l n n d s c h - l n d i ë
2 c e n t (— 4 centiinen).

u

« telegraaf" e u 6 5 K J f . voor de te|e-

gewisseld bedraagt (blijkens het medegedeelde op blz. 166 van het
toekomende

transit-tax

i». 2.]
Ko.oniaal verslag van 1890. [Neder!. (Oost-) Indië.]
De daaromtrent geldende regelen zijn ter algemeeue kennü
gebracht bij era bericht in de Nederlandsche Staatscourant van 20/21 April 1890 en in <lc Javaiche Courant
van 1 Juli 1890. In hoofdzaak werd bepaald dat deze
telegrammen uitsluitend over Engeland en verder over du
kabels der » Baatern " en der » Bastern Bxtension " tele
graafmaatscbappyen, benevens over de laud lijnen in BritschIndiS kannen verzonden worden en dat zij in het Engelscb
on in verstaanbare taal moeten gesteld zijn , zoodal cijfer*
schrift of bet gebruik van i codes" (waarbij geheele zinsneden door een enkel woord worden overgebracht) niet
veroorloofd zijn.
Zooals in het vorige verslag (blz. 166) ia medegedeeld,
werd, in afwachting van eens herziening van het biunenlandsch telegraaftanef (die noodig was geworden door de
groote uitbreiding welke het Indische telegraafnet in de
matste jaren had ondergaan), voorloopig voor het gebruik
van den telegraafkabel Java-Bali-Celebes een speeual tarief ingevoerd, bestaande in sene verhooging van hetoorspronkelijk alleen voor .lava en Bumatra geldende driekringen-tarief met de volgende bedragen per woord: 6 cent
voor het traject Java-Bafi, 8 cent voor het traject BaliCelebea en 10 oeut voor het traject Java-Celebes. Bij nadere
overweging in Indië van «leze aangelegenheid is de
wenschelykheid gebleken om bet voormelde kabeltarief
te doen vervallen en af te zien van de invoering van verdere speciale tarieven voor eventueel later aan te leggen
k a b e l s , maar daarentegen het thans bestaande Indische
telegraafnet, waarvan de eindpunten zijn Makwsser en Laboean Deli '), te verdeelen in ewr kringen (zoo noodig
later, bij verdere uitbreiding van het net in de l e n g t e ,
te doen volgen door een vijfden k r i n g ) , en daarbij als hasis
voorde kringenverdeelingden reckUtreekschen afstand alleen
te behouden voor kantoren op eenzelfde eiland gelegen ,
maar voor kantoren op verschillende eilanden gelegen de
rechtstreeksche afstanden van die kantoren tot de landings*
punten der kabels te n e m e n , en de aldus berekende lengte
der landlijnen te vermeerderen met de lengte der kabels.
In verband hiermede kunnen de grenzen der eerste twee
kringen behouden blijven op respectievelijk 75 en 335 k".M.,
zal voor den derden kring (waarvoor tot dusver geen grens
bestond) genomen worden 2175 K.M., en als grens voor
den nieuwen vierden kring de op de voorschreven wijze berekende afstand tusschen Laboean Deli en MakaasBT. Door
de vaststelling van deze laatste grens zal tevens zijn
voorzien in het geval dat bij verdere uitbreiding van het
Indische telegraafnet een vijfde kring in het leven moet,
worden geroepen. Deze wijziging van hut kringenstelsel
zal dan tevens gepaard gaan met eene verlaging van den
woordprijs voor de drie bestaande kringen met respectievelijk 1, 2 en 3 cent, tegenover eene verbooging van het
vaste recht voor die kringen met respectievelijk 5 , 10 en
15 cent per telegram J) , terwijl voor den nieuwen vierden
kring (hoofdzakelijk ontstaande door het vervallen van het
speciale kabeltarief) een aan het tarief der voorgaande
kringen evenredig vast recht en woordtarief zal worden
vastgesteld. Dientengevolge zal het nieuwe binnenlandsche
telegraaftarief bedragen :
voor den
, „
i i
„ „

1 sten kring: 25 cent vast
Man „ 50 „
„
"den ,
76 ,
.
Urn „ ïoo „
„

recht, benevel 8 cent
„
„
i; „
,
„
8 ,
„
„
M ,

per woord.
„ „
„ ,
.
,

Ten einde zooveel mogelijk gebruik te kunnen maken
van de betere gelegenheid welke de spoorwegen hovende
gewone Wegen VOOr den aanleg en het onderhoud van
') Den twee uiterste kantoren zijn, bjagl ile Iwlmilli lijnen
gemeten, verbonden door eene telegrasflBa van ongeveer 4840 K.M.
(waarvan 808 K..M. voor de zeckauels).
:
) Thans bedraagt het woordtariel voor de drie kringen respecthïvoljjk 4, 8 en TJ cent, met een vast recht daarboven van respoctieveljjk 'jo, 40 en t',n ccnl per telegram. (Art..'il van bet reglement
in Indisch Staatsblad lssr. n", 'M.)

telegraafujnen aanbieden , werd machtiging verleend om
de telegraafujnen op Bumatra, voor zoover zij in de riehting van in aanleg zijnde spoorwegen loopen, naargelang
deze gereed komen, langs de haan dier spoorwegen te ver»
leggen (Indisch besluit dd. 12 April 1880 n°. 15).
Werd bij het reeds in 't vorig verslag (bis. 166) vermeld
besluit dd. 25 Mei 1880 (Indisch .Staatsblad n°. 113) de
bevoegdheid der Indische telegraafambteoaren tot bet weigeren van telegrammen op hetere wijze geregeld , bij ordonnatitie van 26 Ben tem bar 1889 (Indisch Btaatablad n°. 213j
werd, met aanvulling van de ordonnantie van 1876, regelende oen aanleg en bet gebruik van telegrufen in Aederlandsch-Indië , ter voorziening in eene gebleken behoefte
al verder eene bepaling in het leven geroepen , handelende
over de verplichting der bedoelde ambtenaren om aan de
bevoegde overheid mededeeling te doen van strafbare feiteu , waarvan zij in hunne bediening kennis bekomen. De
nieuwe bepaling i s , in verband met de ordonnantie van
10 Mei 1883 (Indisch Staatsblad n°. 145), tevens vau toepassing verklaard op telephoonverbindingen.
Het aantal der tot het internationale telegraaf verdragvan St.-Petersburg van Juli 1876(zieNederlandsch Staata*
blad 1876 n°. 112 en Indisch Staatsblad 1876 n°. 256)
toegetreden telegraafadministratién werd in 1889 vermeerderd met die der Argentijnsche Republiek en in het begin
van 1800 met die der Spaansche koloniën (Cuba, PortoRico en de Philippijnen) en daardoor van 40 op 42 gebracht.
Het ter uitvoering van dit verdragstrekkende dienstre'.'lement, in Juli 1879 te Londen en in September 1885 te
Herlijn herzien , (o. a. opgenomen in het Bijblad op het
Indisch Staatsblad onder n°. 4409), onderging eene nadere
herziening op de zevende internationale telegraafconferentie ,
die vau l(i Mei tot 21 J u n i jl. te Parijs gehouden werd
en waarin een nieuw reglement met bijbehoorende tarieven
werd vastgesteld , dat met 1 Juli 1891 in werking zal
treden. Op die conferentie werd Nederlandsch-Indië, waarvoor op vroegere conferenties de Nederlandsche gedelegeerde w»a opgetreden , thans ook door een afzonderlijken
gedelegeerde vertegenwoordigd, en van deze gelegenheid
is gpl ruik gemaakt oin voor de Indische telegraafadministratie een beter aandeel in de opbrengst van het buitenlandsche telegraafverkeer te verkrijgen. Het tot dusver
aan deze administratie toegekende aandeel (eene uniforme
eind- en transit-tax van slechts 15 centimeu of 7V2 cent
per woord) stond toch in geen "verhouding meer tot het
in de. laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid Indische telegraafriet, evenmin tot bet binnenlandsche tarief, eu was
ook zeer gering - te noemen als men het vergeleek met
de hooge eind- en transit-taxen die aan Britsch-Indië als
aandeel in de opbrengst van het lmitenlandsche telegraafverkeer waren toegekend. In overleg met den gedelegeerde;
voor Britsch-Indië en den vertegenwoordiger der » Kasten»
Bxtension " telegraafmaatschappij werd eene schikking
getroffen , tengevolge wan-van de Britseh-Indische t r a u sit-tax van 75 op :35 centimeu werd teruggebracht en het
kabeltarief der genoemde Maatschappij eveneens met 40
centimeu (te samen alzoo met 80 centimeu) werd verlaagd ,
waartegenover aan Nederlandsch-Indifi voor het verkeer
met de eilanden buiten Java eene verhooging van den
eindtax met 65 centimeu werd toegestaan, zoadat de
eindtax voor die eilanden (namelijk Bumatra, Mudura ,
Bah' en Celebes) van 15 op 80 centimeu is gebracht. D.entengevolge zal met 1 Juli 1891 het tarief voor het verkeer
tusschen Europa en Nederlandscb-Indie, thans langs de
meest gebruikelijke wegen bedragende f 4,12* (frs. 8,25)
per woord ' j , verlaagd kunnen worden voor Java tot f 3,728
(frs. 7,45) en voor de andere eilanden vau i\o.i\ Indischen
archipel tot f 4,05 (frs. 8,10) per woord.
De volgende staat bevat een algemeen overzicht van bel
telegraafverkeer van Nederlandsch-IndiC over de jaren 18>'7 ,
1888 en 1889, terwijl uitvoeriger opgaven zijn te vinden
in de hooger aangehaalde bijlage EB.

3) Via Turkije is het tarief f4,08, viaSiani f 4,80 en via Siberië
f (i,".!) per woord.

Bijlage C.

[*.

2.j
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Tweede Kamer.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

1887.
O M H C l l B I J V I N (i.

1888.

1889.

<)ezaGezaQouAantal
Aantal
Aantal
iin-nlijl.
Op.
Opïnenljjk
rooniyk
Op
teleteleteleaantal brengtt.a)
aantal hrcngst.a)
aantal brcngst.n)
grammen. woorden.
grauimen. woorden
grammen. woorden.

Binnenlandsclie betalende telegrammen .

.

264180' 3 442 707 f411146
94 858 1016 773
76 554'

i

1

Te zamen.

ibl

.

.

Binnenlandscbe regeeringstelegrammen e ) .
Totalen d)

:

1

.

1

1

'

359 038 4 459 480 f 487 700
1

26898

1

927017 1101181,

385 936 5 386 497 f 588 881

284 882 3 632 571 f430 8161
108 529 1202 183
91302

SI6S91 3 964 068 f 488 689
118 192 1 268 793
81818

393 411 4 834 754; f 522 118

434 513 5 232 861 f 670 507

:

,
24 444

790 980 f 92 071

28 860

417 855 5 625 734 f 614 189

924 243 f 116 643

463 373 6157104 f 687 155

a) Voor het builenlandxh verkeer is alleen de netto-opbrengst uitgetrokken, namelijk hetgeen aan de Indische tclrgiaafadniinistratiw
als aandeel in de opbrengst te goed kwam. Over 1886 werd dit aandeel opgegeven als te hebben bedragen f 69 623,
en over 1887 en
1888, blijkens de in het staatje uitgetrokken sommen, als f 76 554 en f 91 302, doch daar voor perstelegrammen 71'; cent, in stede van
2 cent, per woord was berekend (verg. vorig verslag blz. 165/166), is over 1886 f 1024, over 1887 f 4197 en over 1888 f 1131, tezamen
f 6352 te veel ontvangen, welk bedrag in 1889 is terugbetaald en dus in mindering van de opbrengst over dat jaar is gebracht. In
werkelijkheid heeft derhalve de zuivere opbrengst van het buitenlandsch verkeer voor de Indische telegraafadministratie bedragen: over
1886 f 68 599, over 1887 f 72357, over 1888 f 90171 en over 1889 f 88 170. De bruto opbrengst van het buitenlandsch veikeer heeft
in gemelde vier jaren (ten deele volgens verbeterde opgaven) achtereenvolgens bedragen f 542 537, f 529 577, f 587 551 en f 659 739.
4) Meer dan de helft der buitenlandse/ie telegrammen waren transit ^doorgezonden) telegrammen, waarvan in de richting van Singapore
naar Australië nagenoeg evenveel als omgekeerd. Uit Nedcrlandsch-Indiê' waren a/hmistig in 1887 20 886, in 1888 24 822 en in 1889
28 638 buitenlandsche telegrammen, terwijl het aantal voor Nederlandsch Indië bestemde buitenlandsche telegrammen achtereenvolgen»
21318, 24 918 en 28 203 beliep.
c) Hieronder zijn niet begrepen de diensttclegrammen (zoogenaamde dienst- of postnota's); zie daaromtrent de bijlage EK. De uitgetrokken opbrengst der regeeringstelegrammen is als fictief te beschouwen.
d) De opbrengst is voor een gedeelte (namelijk voor zoover betreft de binnenlandsclie regeeringstelegrammen) fictief.
waarvan in de ffederlnndsche I n vreemde talen 150 304 174512
en in de inlandsche talen
107 876 110 370

De binnenlandscbe telegrammon (met uitzondering van
de regeeringstelegrammen) waren , naar gelang van hun
inhoud , te verdeelen als v o l g t :
Handels- en scheepvaart-telegrammen.
Dagblad-telegrammen
Telegrammen van gemengden aard. .
Te zamen

f887.
H2211
1 874
150 095

1888.
121 344
2214
11 1 324

Te zamen als voren

1889.
130 5C1
2 070
177 684

2G4 18» 284 882 3IC321

O M S C H R I J V I N G .

1888.

Aantal
GezamenAantal
lijk aantal
teletelegrammen. woorden. grammen

Te zamen

264 180 284 882

316 321

In de voorgaande cijfers is ook begrepen het verkeer
zoowel met de spoorwegtelegraafkantoren als met de gouvernements-telephi onkat.toren.
In welke mate deze telephoonkantoren tot het verkeer
bijdroegen , kan uit liet volgende overzicht blijken.
1887.

Bij de gouvernements-telephoonkantoren werden:
aangeboden ter verzending naar de gouvernements-telegraafkantoren.

181 5G3
134 758

1889.

a)

Gezamen- Aantal
Gezamenlijk aantal
t*lelijk aantal
woorden grammen. woorden.

. . .

3 92G
4 004

45 498
45 446

5316
5475

61 767
61 242

G657
6 77G

76 031
77 599

. . . .

7 930

90 944

10 791

123 009

13 433

153 630

Opbrengst (gerekend tot het l ten bate van den post- en telegraafdienst.
aansuiitingskantoor) b> ( ten bate van de telephoonbeambten

. .

f
f

f
f

3 105
1 319

4 618
2 460

f
f

5 759
3 072

Bovendien werd met de telephoonkantoren nog gewisseld (zonder betaling)
966

32 28G

1253

41526

1949

G5 562

o) De cijfers over 1889 zijn van voorloopigen aard.
b) E«n aanzienlijk deel der met de telephoonkantoren gewisselde betalende telegrammen was echter niet voor het aansluitingskantnor, maar voor
een verder gelegen kantoor bestemd of daarvan afkomstig. Vermits zonder de bestaande te!ephoongeloiding de meeste dier telegrammen niet zouden
zijn verzonden . kunnen de seinkosten over den verder af te leggen weg mede als opbrengst van den telephoondieust worden beschouwd. Doet
men dit, dan klimt de opbrengst tot ongeveer het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.
Van de telephoonlijnen, die de Nederlandseh-Indische
Telephoonmaatschappij op de drie hoofdplaatsen van
Java exploiteert, wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt. In 1889 klom het aantal geabonneerden te
Batavia (daaronder ook Tandjong Priok, Weltevreden
en Meester Cornelis) van 385 tot 430, te Samarang van
171 tot 172 en te Soerabaija van 244 tot 262 (te zamen
alzoo van 800 tot 864). Werd in 1888 ter eerstgenoemde
plaats door eiken geabonneerde gemiddeld 1137 malen door
tusschenkomst van het centraalbureau van de telephoon
gebruik g e m a a k t , te Samarang 1165 malen en te Soerabaija
1001 malen, in 1889 waren deze gemiddelden respectievelijk 1 5 7 1 , 1269 en 1054, daar het totaal der aangeHandelingen der Staten-Goneraal.

Bijlagen, 1890-1891.

vruagle verbindingen bedragen bad respectievelijk 675 7 8 6 ,
218 271 en 276 217. De bruto-ontvangsten , in 18*7 en 1888
achtereenvolgens f 9 0 690 en f 103 037. bedroegen over
1889 f 119 300, namelijk voor Batavia c a . f 59 195, voor
Samarang f 24 690 en voor Soerabaija f 35 415. Als cijns
aan den lande (10 pet.) was dus verschul iigd, en werd
behoorlijk voldaan, eene som van f 11930.
De particuliere telegraaf- en telephoondieust der DeliSpoorwegmaatsctmppij, in de landschappen üeli en Lnngkat
ter Sumatra's Oostkust, had bij het einde van 1889 105
aansluitingen (tegen 81 op uit. 1888). Aan abonnementsgelden voor telepboonverbindingen werd in 1889 geïnd
f 21 672,50 , terwijl de telegraaf der Maatschappij f 1 171,57

458
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opbracht en vuur telephoonberiohten f 36 ontvangen word, | 10 Januari 1890 n*. 13 en 1 4 , houdende splitsing in artit e z a m e n al/.oo f 2 2 8 8 0 , 0 7 (tegen f II 284,04 in 1888). i kelen van do beide hoofdstukken der begrooting van uitVoor kosten van personeel en van onderhoud der telegraaf* en ; g a v e n , werden opgenomen in n°. 17 en 18 van het Indisch
telepbooninricbtingen werd in 1889 uitgegeven t' 13 079,39 Staatsblad van 1890.
(tegen f 7 908,99' in 1888), zoodat een saldo overbleef van
De begrOOtingawetten voor dat jaar ramen de ontvangsten
f 9 200,08 (tegen f 3315,04» in 18-8).
BO uitgaven nis v o l g t :

Het plan on in de afdeeling Padang ter Sumatra'i
Westkust eene telepboononderneming op te richten (zie
vorig

verslag blz. 107) ia zonder gevolg gebleven. Nadat

de ontwerper, de beer Cu. ÜATZBM te Padang, nog eerst
zes maanden uitstel gekregen bad (alsootol i2 September
1890) om de conceaaie te aanvaarden, is bij gouvernements-

.Middelen in Nederland (hoofdstuk I der
Middelen)
f .'17 802 224
Middelen in Indië (hoofdstuk II der
Middelen)
94 851253
f

132 6M 477

Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I
der Uitgaven)
f 25 732 455
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der
Uitgaven i
114 430 357

beslnit van den 21sten dier maand n°. 2 de v e r g u n n i n g ,
op verzoek van den heer MAT/.EN, vervallen verklaard.
Bij gouvernementabeeluit dd. 18 Maart 1890 n°. 2 werd,
140 1G2 812
op de voorwaarden vermeid in de Javasdie Courant van
den 21sten daaraanvolgende, eene binnen zes maanden te
Nadeelig verschil
.f
7 509 336
aanvaar len concessie verleend aan den heer J . LAAN te
Soerabaija , tot het aanleggen van telephoonverbindingen
Bij art. 2 der wet tot vaststelling van het Iste hoofdstuk
in de afdeeling Malang (Paaoeroeen) en in het district der .Middelen werd bepaald dat in bet begrootiugs-tekort
Wlingi (Kediri).
zal worden voorzien door middel van eene uitkeering uit
Bij voortduring worden ook vergunningen aangevraagd \ het nader bij de wet vast te stellen batig slot der algevoor het maken van telephoonverbindingen voor eigen ge- meene rekening wegens de ontvangsten en uitgaven van
bruik. Ook voor soortgelijke vergunningen moeten, inge- Xederlandsch-Indië over den dienst van 1887.
volge Indiach S'aatablad 1883 n*. 145, de voorwaarden voor
Bij ordonnantie van 25 Augustus 1890 (Indisch Staatsblad
elk geval afzonderlek worden geregeld. ') Gedurende 1889 n°. 175) is door den Gouverneur-Generaal, onder nadere
werd het aanleggen van .'e volgende telephoonlijnen voor 'jekraebtigiug door de w e t , het straks genoemde cijfer van
particulier gebruik toegestaan :
i het ilde hoofdstuk der begrooting van uitgaven , doorcre*
1°. aan de uaamlooxe vennootschappen »KlattenscheCul- dietopening, verhoogd met f 5 0 0 0 0 0 , ter aanvulling van
tuurmaatseliappij" en » Cultuurmaatschappij Wedi-B:rit", , eene onderafdeeling, behoorende tot de uitgaven van het
voor verbindingen tusschen d j verschillende etablissementen
departement van binnenlandse!) b e s t u u r ; terwijl, ten laste
on woningen op de aan die maatschappijen toebeboorende, ' van de bij hetzelfde hoofdstuk toegestane sommen voor
in de afdeeling Klatten (Soerakarta) gelegen landbouw* 1 onvoorziene uitgaven , bij de wet van 30 J u n i 1890 (Neondernemingen
W e ii-Birit, Gajamprit,
Kebonaroem: derlandacb Staatsblad n°. 102, Indiac'i Staatsblad n°. 178)
Papringan en Gondangwinangon-Djctis (gouvernements! credieten zijn toegestaan, tot een gezamenlijk bedrag van
besluit dd. (i Januari 1889 n°. 26);
f 1798,60', ter voldoening van uiet tijdig verevende vor2°.
aan de firma's H. HKRRINQS en H. HEKIUNGS & C°.
deringen betreffende de dienstjaren 1 8 7 6 , 1878, 1 8 8 1 ,
te Kisaran in het landschap Assahan (Oostkust van Simatra), ; 1886 en 1887.
voor verbindingen tusschen de ondernemingen dier firma's
Ten vervolge van de in 't vorig verslag voorkomende
Kwala Piasa, Tanab Radja, Kisaran, Hessa en Loeboe
Tjingkam onlerling en met T a n l j o n g B a b i , hoofdplaats mede leelingen omtrent de begrnotingen over de jaren 1888
der afdeeling Assabau (gouvernementsbesluit dd. 15 Maart 00 1889 valt n o g liet volgende aan te teekenen.
1889 n 9 . 16; ')
Begrooting 1888. Bij de wetten van 29 December 1889
3°. aan b. H EYDMAN , beheerder der suikeronderne- ; (Nederlandsen Staatsblad n°. 209 en 210 , Indisch Staatsblad
ming Asem.bagues (Bezoeki), voor verbindingen tusschen de i 1K90 n°. 63 en 64) zijn eenige onderaf leelingen van h e t
fabriek en bet aan het strand te Djangkar gelegen pak- : Iste en van het 11de hoofdstuk der uitgaven verhoogd
huis der onderneming en tusschen de genoemde fabriek j in totaal met respectievelijk f 64 000 en f 2 183 6 0 0 , doch
en de w ning van haren agent te Sitoebondo (gouver- 1 daarentegen andere onderafdeelingen met zoodanige benementsbesluit dd. 24 Juli 1889 n°. 2 5 ) ;
' dragen verminderd d a t van beide hoofdstukken de eind-

4°.
aan M. S A N D E R S , als gemachtigde van G. D. BIRNIE
cijfers onveranderd bleven.
S Z N . , voor eene verbinding tus-chen het hoofdkantoor te
Begrooting 1889. Bij de wet van 28 October 1889 (NederDjember (Bezoeki) en de gebouwen der onderneming te
Wates en op nog een 15-tal andere plaatsen in Bezoeki landsch Staatsblad n°. 1 4 7 , Indisch Staatsblad 1890 n°. 9)
(gouvernementsbesluit dd. 10 Augustus 1889 n°. 20); en I werden in bet Ilde hoofdstuk der uitgaven eenige wijzi5°. aan A. H. BEXJAMINS, administrateur der suiker- gingen g e b r a c h t , welke echter mede niet van invloed
onderneming Praljekan (Bezoeki), voor eene verbinding waren op het eindcijfer. De voorgenomen verhooging van
tusschen de fabriek dier onderneming en de woning van het Iste hoofdstuk der uitgaven , waarop in 't vorig verslag
haren agent te Sitoebondo (gouvernementsbesluit dd. 4 (blz. 168) werd gedoeld, en welke verhooging moest strekken om nog in 1889 een aanvang te kunnen maken met
September 1889 n°. 23).
den bouw van twee schepen voor de Indische militaire
marine , is achterwege gebleven , daar het daartoe b<5trekTI. D e p a r t e m e n t v a n f i n a n c i ë n .
kelijk wetsontwerp, dat den 21sten Juni 1889 aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal was ingezonden , den
I. FINANCIËN.
19den November daaraanvolgende , krachtens machtiging
des Konings, werd ingetrokken, op grond dat de behan§ 1. Begrooting.
deling daarvan toch niet meer zoo tijdig zou kunnen g e schieoen dat van de aangevraagde gelden n o g vóór de
a. Bcgrootingswelten.
verstrijking van het dienstjaar zou kunnen worden gebruik
Begrooting 1890. De wetten van 31 December 1889 (Ne- gemaakt. Ten laste van ue bij beide genoemde hoofdderlandsch S:aatsblad n°. 229 t/m 232), houdende vast- stukken uitgetrokken sommen voor onvoorziene uitgaven
stelling der begrooting van Nederlandsch-ln lië voor 1890 , werden bij de wet van 8 Mei 1889 (Nederlandse!) Staatswerden in Indiëa r gekondigd den 23sten Januari 1890 (Indisch blad u°. 6 0 , Indisch Staatsblad n°. 142) credieten t o e Staatsblad n°. 13 t/m 16). De Koninklijke besluiten van gestaan tot een gezamenlijk bedrag van f 4 1 5 7 , 1 5 , ter
voldoening van onverevend gebleven vorderingen , bebooi) Thans zjjn normaal-voorwaarden vastgesteld (zie het in de reude tot de dienstjaren 1882, 1883, 1885 en 1886.
Javasche Courant van den 15den Juli 1890 opgenomen gouvernementabesluit van den 12Jcn dier maand n°. 1).
h. Begroolingsrekeningen.
') B(j hetzelfde besluit werd aan de genoemde firma's tevens vergunning verleend tot het aanleggen van eene telegraafverbinding
Sedert het medegedeelde op blz. 168 van't. vorig verslag
tusschen de onderneming Kisaran en de afdeelingshoofdptaats Tanis weder over twee dienstjaren, en wel over 1886 on 1887 ,
djong Bal-i.
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de algemeene rekening wegens (Je ontvangsten en uitgaven
betreffende Nederlanden -Indië afgesloten kunnen Wurden.
Die rekeningen wyzen de volgende eindcijfers aan :
Ontvangsten In Nederland .
. Indië. . .
Totaal la* ontvangsten

Uitgaven in Nederland .
Totaal der uitgavee
Nadedig verschil

i

1888.
84 406 887,481
Qd bbSWtfU'

1887.
f 43897 251,86^
M 168491,72»

f 181860268,98

f 148860748,69

i

I

88668076,88
106882 88631

f I17896 299,28>

e J-JK8KI '.irj.r, i
:J74 :141.I«1*

81898449,68
M697 849,66 •

f

86464444^01

Voor het in gereedheid brengen van een wetsontwerp
tot vaststelling van het slot van laatetgemelde rekening
worden nog emige bescheiden uit Indië tegemoet gezien.
Met betrekking tot de rekening over 1885 (waarvan de '
uitkomsten reaal In 't vorig verslag konden worden medegedeeld) is een dergelijk wetsontwerp aan de Sti.ten-Generaal aangeboden onder dagteekening van 18 Maart j l . , !
en met betrekking tot de rekening over 188G onder dagteékening van 25 Juli jl. ')
Onlangs is definitief vastgesteld het slot der rekening
over 1870. Daartoe had betrekkii g oe wet van 20 Juli
1890 (Xederlaudsch Staatsblad n°. 123; Indisch Staatsblad
n°. 193).
§ 2. Lands/tasscii in Indië en kasbeheer in Xederland.
Het aantal plaatsen in Indië, waar eene landakaa gevestigd
is , werd in het voorjaar van ;890 (Indisch Staatablad U°. SI)
vermeerderd met één in de residentie Tapauoli, waar zoodauig kantoor, te biheeren door den assistent-resident, werd
ingesteld op de hoofdplaats Taroetoenjr van de nieuw gevormde assistent-residentie Toba en Silindong
De saldo's der Indische kassen bij het einde va:: elke
maand wisselden gedurende 18>9 af tusschen f18 007 721
op 31 Augustus en f 25 344214 op 31 December (waai van
inde kassen op de buiten bezittingen respectievelijk f5118 539
en f 7 713 608). Aan zilver (slandpeni ingen en pasmunt) : )
WM onder het laagste maandsaldo , dus on Ier de ruim
f 18 millioen , begrepen f 11 855/m (waarvan in de kassen
op de br.itenbezittingen f 3 917/mj en onder de ruim f 25 j
millioen, welk bedrag het hoogste maandsiildo uitmaakte , I
f 13 261/m (waarvan In de kassen op de buitenbezittingen
f 5 115/n»), Het hoogste bedrag bij het einde van eenige
maan 1 van 1889 enkel aan zilveren standpenningen (voor
een klein gedeelte ook aan Mexicaauscue dollars) in's lands
kassen voorhanden beliep f 13970/m, namelijk op ó0 Juni
1889. De gebruikelijke uitvoerige opgaven omtrent de bestanddeelen der maandelijksche kas-saldo's vindt men in :
bijlage FF hierachter.
Was het Indisch tekort voor 1889 op f 8 millioen geraamd en daarin geheel voorzien geworden door specieuitzending (zie vorig verslag blz. 168), bij den aanvang
van 1890 raamde men dat de Indische geldmiddelen gedurende dat jaar eene versterking zouden behoeven van ;
f 14 millioen. Ten einle aan de Indische Regeering aunvankelijk een bedrag van f 8 millioen te versciialïen , werd

de helft in vier bezendingen specie, elk van f 1 miliioen
in rijksdaalders, van hier uitgezonden , terwijl voor de
overmaking van de andere f 4 millioen gebruik werd ge •
maakt van een aanbod van de Nederlandsche Hnndelmaatschappij om dit to doen door een zichtwissel op liure factorij te Batavia tegen den koers van lOO'/jpct. (De kosten
der uitzending van geld door het Gouvernement bedregen
in den regel */lt pet.) Aan de Indische Kegeering werd
opgedragen om in het verder benoodigde te voorzien door
verkri|güaar.stellii)g van wissels op het Departement van
Koloniën, welke wissels, bij de ruimte van kasgeld hier te
lande, acht dagen na zicht betaalbaar konden worden
gesteld, evenals vóór 1879 geschiedde (verg. het verslag
van 1878 blz. 150). Op 27 Januari werd eene inschrijving
gehouden voor de afgifte van f 500 000 aan zichtwissels,
doch de uitkomst beantwoordde niet aan de verwachting,
daar van het ingeschreven bedrafr van f1002 500, in verhand met den limitekoers van 996/„ pet , slechts f30 000
kon worden gegund, namelijk f 10 000 a 98%, en f 20 000
a 99 4 / l0 pet. (Overigens was f 1 025 000 aangeboden a pari
en f 7500 a 996/I0 pet.) Daarop werd den lOden Februari
eene tweede inschrijving gehouden, thans \ oor een bedrag
van f 1 millioen, maar ook deze inschrijving mislukte. Er
werd namelijk ingeschreven f 3 millioen I 100*/14 pet.,
f 650 000 a pari, f 12 000 a 99V10 ei: f 37 000 a 99'/10
pet., zoodat, daar de limitekoers was gesteld op 99"/i,
pet., alleen de twee laatstgemelde posten werden gegund.
In 't gehee! leverden dus de beide inschrijvingen slechts
op f 79 000 Indisch Courant, tegen een gemiddelden koers
van 99 S "/ I08i pet., gelijkstaande ni2t f 78 497 Vderlandsch
Courant. Verdere maatregelen tot aanvulling van de Indische kassen waren echter niet noodig, daar, in \erband
met de teleurstellende uitzichten omtrent den koffiei ogst,
waardoor de betalingen voor den inkoop van het product
aanzienlijk lager zouden zijn dan in gewone jaren , het
vermoedelijk tekort, in plaats van op f 14 millioen , nader
bleek slechts op f 5 millioen geraamd te moeten worden.
De ruimte van Indisch kasgeld hier te lande bleef ook
na September 1889, tot welke maand de opga ven in 't vorig
verslag liepen, aanhouden. Bij het einde van de sedert
verloopen twaalf maanden wees namelijk de rekening van
het Departement van Koloniën met 'sKijks schatkist de
volgende saldo's ten voordeele van de Indische geldmiddelen aan:
October
1889
November ,.
December
„
Januari
1890
Februari
„
Maart
.,

f

12 391000
14 732 000
15113000
G 075 000
4 9(13 000
C 458 000

April
Mei

Juni
Juli
Augustus
September

1890

«

f

7 700 OM
11 254 0 0
11 222 00"
10 543O00
13 133 000
14 974 000

§ 3. Verkoop tan producten.

Veilingen. Van gonvernementswege werden in 1839 hier
te lande (door tussebenkomst van de Xederlandsche Handel maatschappij) aan de markt gebracht 450 111 pikols
koffie, 77 4(i4 pikols tin en 369 707 KG. kinabaat (tegen
respectievelijk 307 431 en 72 861 pikols en 351664 K.G.
in 1888) en in Indië 147 691 pikols koffie (tegen 207 390
pikols in 1888). Terwijl de uitkomsten per veiling nader
worden vermeld in hoofdstuk O, laat men hier de gebruikelijke algemeene opgaven volgen betreffende de door
de Handelmaatschappij verantwoorde ontvangsten en uit•) De daartoe betrekkelijke stukken zjjn HOK niet i" druk ver- gaven ter zake van de veilingen hier te lande, met verschenen. Evenmin z(jn nog gedrukt de in October 1889 aangeboden
wijzing overigens naar bijlage GG hierachter. Bedoelde
rekeningen over 1883 en 1884.
verantwoording wijst als opbrengst der veilingen (dus
;
) Het bedrag dat zich in de kassen op en buiten Java aan ongerekend de ontvangsten en uitgaven wegens beschadigde
zilveren ftmmmt bevond (afzonderlijk voor de kassen op de buitenproducten, die buiten de veilingen te gelde werden gebezittingen is het cöIer niet opgegeven) wisselde in 1881 bij het
maakt, of wegens bij de inlading te min ontvangen prueinde van elke maand af tusschen f 5G1 102 op 31 Augusius en
f 1245 039 op 31 Januari. Onder het bedrag aan st.indpenningcn ducten) over 1889 ern totaal bedrag aan van f 34 208 915
zjjn, evenals vroeger, medegerekend de in 's lands kassen op Hanka bruto en f 31 426 164 netto. De onkosten (waaronder in
en te lieuükalis (Oostkust van Sumatra) nog voorhanden Mexicaan- bedoelde verantwoording alleen zijn te verstaan die op de
sche dollars, waarvan de voorraad echter in 1889 met 35 084 (van
414 041 tot 37*957) stuks verminderde, door uitgifte aan naar hun iflading, het vervoer en den verkoop gevallen, dus niet
land terugkeerende Chineezen, tot October 1889 tegen den in 1885 de in Indië ter zake van de producten gedane uitgaven)')
vastercsteldcn koers van f 2,10, doch sedert tegen de bjj de Indische beliepen alzoo f 2 782 751, verdeeld als volgt: kostenvan
besluiten d l . 22 October 1889, 1 December 1889 en 88 Juli 1890 1 aflading in Indië f 179 683; premiën van zee-assurantie
herziene koersen van f 1,95, f 2,10 en f 2,20. I$ü een Indisch be(over eene verzekerde waarde — op het tijdstip waarop
aluit van 4 Augustus jl. is de directeur van financiën gemachtigd
om den toen nog aanwezigen voorraad door (kostelooze) tusschen- de assurantie gesloten werd — van f 4 568 696) f 128 222;
komst van de Javasche Bank van de hand te doen, mits tegen geen
lageren prijs dan f 2,15 per dollar, door of vanwege de Regeering
te leveren te Singapore.

') Gegevens omtrent de laatstbedoelde uitgaven, verband ho»
dende met de produt tiejaren, vindt men in hoofdstuk O .
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konten van vervoer over zee (vnn Java en Menudo) waaroiitler ook premifin ann de gezagvoerders en lossingskosten
f 1 153 853; makelaarscourtage f 316 969; registratierecht
eu opcenten f253935; pakhuiihuur, vellingikoiten, kassiersloon, wetenschappelijke bemoeiingen enz. f236 955,
en commissieloon der Handelmaatschappij f 513 134.
Van de koffie die door de inlandsche bevolking op Java
aan den lande geleverd moet worden, was tot dusver,
nevens het benoodigde voor persoonlijk gebruik van den
planter en diens gezin, ook uitgezonderd de koffie die,
gebrand en in poelervorm, voor binnenlandsch gebruik
bestemd was. Deze laatste uitzondering is echter gebleken
tot misbruiken aanleiding te geven en daarom bij ordonnantie van 2 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n0. 116)ingetrokken. Rekening houdende met de moeilijkheid die dientengevolge de kleinhandel in koffie in de binnenlanden
kon ondervinden t^r voorziening in de behoefte van niet tot
de inlandsche bevolking behoorende koffie-conaumenten,
is tegelijkertijd bepaald, dat op de hoofdplaatsen der ge-

[Nederl. (Oost-) IndiB.]

westen en afdeeüngen van Java, alwaar de handel niet
in de plaatselijke behoefte aan koffie voldoende voorziet,
periodiek openbare verkoopingen zullen worden gehouden
vnn kleine hoeveelheden gouvernemeutskoffie van inferieure
hoedanigheid, tot een maximum door den directeur van
binnenlandsch bestuur in overleg met de residenten vast
te stellen. l)a;ir van deze bepaling niet in alle gewesten
zal behoeven te worden gebruik gemaakt, raamt men dat
voor het aangegeven doel jaarlijks niet meer dan p. m.
5000 pikols zullen behoeven te worden bestemd.
Bevrachtingen. In den volgenden staat en in het meer
uitgewerkte overzicht, overgelegd als bijlage HH hierachter, vindt men de hoeveelheden koffie, tin enkinabast
opgegeven, die in 1889 voor gouvernementsrekening uit
Indië naar Nederland werden verscheept, terwijl daarbij
afzonderlijk is vermeld het aandeel dat de zeil vloot in dit
producten vervoer had.

Verse lieepte hoeveelheden (in pikols):
Aantal

&TOOM- VU Z K I L S C n E l ' E X

De opgegeven
hoeveelheden wa- Percentsgewjjze
verhouding
ren in scheepstot het totaal
maat uitgedrukt
te stellen op onder
geveer het navol- verscheepte
gendaantal lasten. hoeveelheden.

tallen onder Ncdoilandsche

beU-

vlag).

dingen.

Koffie.

Tiu.

Kinabast.

Te zaïnen.

6 055

182 881

6 343

31.69

151 706

5 097

25.46

25 514

878

4.38

360 101

12 318

61.53

223 862

7 700

38.47

Stoomschenen van de stoomvaartmaatschappü
. .
r Nederland '*
ld.
van do . Rotteidamsche Lloyd" . . .
ld.
van de stoom vaartmaatschappij „Holland'' (zie
de noot op blz. 72 hiervóór).

29

139 336

37 490

SB

118135

33 571

fi

25 000

514

Te zaïcen in stoomsehepen.

59

2S2 471

71 575

u) 13

219 07G

4 780

72

501 547

76 361

6 055

b) 583 963

20C18

In 1888
, , i in stoomsehepen.
waren de DM
'

66

285 304

84 037

4 892

374 233

12 405

81.45

ïïfSM "

™'

11

71 519

14 444

n

85 963

2 824

18.55

. . .

M

35G 823

98 481

4 892

460 196

15 229

Totalen.

.

.

. .

MV

Totalen.

1

*
6 055
B

100

100
1

a) Van de beladingen in zeilschepen mocht er éón, bestaande uit 21 600 pikols Java-koth'e, hare bestemming niet bereiken, daar het
schip bjj Anjer (straat Soenda) verongelukte (November 1889). Echter konden 2346 balen geborgen worden. Ook strandde (in diezelfde
maand) ter reede Menad.i een zeilschip dat voor gouvernementsrekening 4624 pikols Menado-koliic had ingenomen, doch deze belading
is onder de in het staatje vernielde verschepingen niet begrepen.
O)
Al
deze producten werden op Java's noordkust ingeladen, uitgenomen 4 verschepingen (per stoomschip) van Tjilatjap (Java'szuidkust),
Il f
n . 1 V C N l ' l U»liH/H.ï" m i n i u w j» • ' . i i
"»Java-koffie, en éón verscheping (per zeilschip) van Menado, bestaande uit 13 145 pikols Menado-koftie.
gezamenlijk bestaande uit 25 865 pikols,

Tegen 2 malen in 1888, werd in 1889 5 malen voor de
verscheping van producten gebruik gemaakt van stoomschepen der maatschappij » Nederland" die reizen deden
buiten den verplichten maildienst. Daarentegen werd (in
November/December) 2 malen achtereen aan een in den
geregelden maildienst varend stoomschip van gemelde
Maatschappij geen belading toebedeeld. Het vervoer met
de stoomsehepen die extra reizen deden geschiedde tegen
dezelfde vaste vrachten als voor de contractueel toegezegde
beladingen bedongen zijn, bedragende per last, sedert de
omstreeks JuDi 1889 ingevoerde vermindering met f 5
voor elk der drie producten (zie vorig verslag blz 169) ' ) ,
f 70 eu f 75 voor koffie (naar gelang de inlading op de
noord- dan wel op de zuidkust van Java geschiedt), f 25
voor tin en f 65 voor kinabast. De »Rotterdamsche Lloyd"
deelde, voor zooveel het vervoer van koffie betrof, in
dezelfde vrachtregeling, doch aan de maatschappij » HollaDd", die reeds spoedig haren dienst staakte, werd,
') In Mei jl. is met de maatschappij „Nederland" een nieuw contract gesloten betreffende het vervoer van producten enz., en is
eenc gelijksoortige overeenkomst ook aangegaan met de ., Kotterdamsehe L l o y d " , welke Maatschappij tot dusver geen contractueele
aanspraak op belading heeft. Beide contraeten zijn echter slechts voorwaardelijk gesloten, als samenhangende met de aan de bekrachtiging der wet onderworpen nieuwe poitovereenkoiasten met beide
feedenjeu (verg. blz. 151 hiervóór).

| krachtens eene in Maart 1889 gemaakte regeling, 10 pet.
I minder tegoedgedaan dan de destijds aan de twee andere
j stoomvaartmaatschappijen betaald wordende koffievracht,
i derhalve, bij inlading op Java's noordkust, f 67,50 per
! last. Voor tin genoot de > Holland" f 18 per last, en de
; » Rotterdamsche Lloyd" f 2 0 . De zeilvracliten bedroegen
1
voor de op Java ingenomen koffie ééns f 42, driemalen
f 47 en voor de zeven andere beladingen aldaar f 45 per
last, terwijl voor de uit de residentie Menado afgehaalde
koffie, evenals in de twee voorgaande jaren, f 50 per last
| werd betaald. Voor zoover tin per zeilschip werd overgevoerd
' (driemalen tegelijk met gouvernemeutskoffie en eens zonder
j andere gouveruementsbelading) werd daarvoor als vracht
j betaald ééns f 11,75 , tweemalen f 11,25 en éénmaal f 10 per
last. Kinabast werd uitsluitend met stoomsehepen, en wel
j steeds met die van de maatschappij » Nederland" vervoerd.
Assurantie. In 1889 is geene verandering gebracht in
den aangenomen regel om bij het vervoer van producten
over zee alleen dat deel der ladingen tegen zeeschade te
verzekeren dat in stoomsehepen eene waarde van f 600/m
en in zeilschepen eene waarde van f 500/m te boven gaat.
Het maximum van eigen risico werd in gemeld jnar
overschreden bij 5 ladingen in stoomsehepen gezamenlijk
met f 407000, en bij 14 ladingen in zeilschepen gezamenlijk
met f 9 001934. Eerstbedoeld excedent, betreffende koffie

Bijlage C,

[&

2.]

[aal verslag van 1890.
en kiuabast, word gei
i tegen eene premie van
respectievelijk l 3 / u >n lVia pct.5 bel andere, betreffende
koffie en tin, tegen eene premie van 2"/ M pcta voor de
van Java en 3T/W pet voor de van lienauo veracboepte
koffie, terwijl voor bet per seilaohip vervoerde tin de iuu>
rantiepreinle l7/lt pet. bedroeg. Deze opgaven hebben be>
trekking tot de in 1889 uit Indifi verscheepte partyen.
Ter zake van de producten waarvoor over 188!) met de
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1°. Java en Madura.
De voorwaarden

voor de in 1890 td houden verpuch-

tingen zijn geregeld bij ordonnantie van 31 Juli 1890 (Indi.ch Staatsblad n". 158). De pachttermijn ia weder op één
jaar bepaald. Ben nieuw pachtroglement, ter vervanging
van dat van 1874, is afgekondigd hij ordonnantie van 14

Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. 149). Daardoor zullen,
naar verwacht wordt, de controle on de pachters en de
beperking van bet opiumverbruik beter dan vroeger worden verzekerd. In het belang van eene richtige en eenvoreene waarde vertegenwoordigden van f 33 524 825 , was de mige opvatting van het nieuwe reglement zal daarvan ,
beloopen aeesehade zeer gering. Immers daarvan was tegen op last van de Indische Begeering, door de zorg v a n d e n
seegevaar verxekerd geweest een bedrag van f 4568696, directeur van financiën eene door toelichtingen en verwaarvoor de assuradeuren aan premifin hadden genoten
wijzingen aangevulde afzonderlijke u i t g a v e , ook in het
f 128 221,93 en door hen slechts te vergoeden is geweest Maleisch , verschijnen , ten dienste zoowel van de Eurof 19,46, terwijl het Gouvernement op do eigen risico (die peesche en inlandscbe ambtenaren als van de pachters en
op ladingen in Stoomschepen over eene waarde liep van
hun personeel.
f 24 051410 en in leilschejen over eene waarde van
In vier gewesten zal de pacht zich weder over een kleiner
f 4 304 719) mede slechts eene betrekkelijk kleine schade gebied uitstrekken dan vroeger , daar bij ordonnantie van
leed , en wel van f 20 203,09 (op de ladingen in stoom- 7 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n°. 121), te rekenen van
scliepen f 23 420,85 en op die in zeilschepen f 782,24).
1 Januari 1891 , de verboden kringen zijn uitgebreid : in
Krawang met de distrieten Sindangkassi en Wanaijassa ;
§ 4. Andere bronnen tan inkomst.
in Cheribon met het district Gegissik-lor en met de noordelijke gedeelten der districten Palimanang, Ploembon en
A. V(T|iiichle middelen.
Cheribon; in Bezoeki met het district W r i n g i n , en in
Banjoemas met het district Tjahjana; in al welke streken
in het vorig verslag ('ulz. 171 en 170) is melding g e - het opiumverbruik gebleken is niet van belang te zijn en
maakt van de nieuwe bepalingen, strekkend»! om vereen- de verbodsbepalingen geoordeeld werden zonder veel bevoudiging te brengen in de wijze van ontbinding van
swaar te kunnen worden gehandhaafd met de — voor
pachtcontracten bij nalatigheid van pachters inde voldoening zooveel noo lig eenigszins te versterken — politiemiddelen ').
van bunnepachtpenuingen, welke in 1889 werden opgenomen
Het aantal toegestane verkoopplaatsen zal door die inkrimonder de voorwaarden der opiumpacht in die gedeelten ping geen verandering ondergaan , behalve met 1 in Kravan Nederlandach-Indifi, voor welke na afloop van eiken
w a n g . Daarentegen is voor 1891 in zes andere gewesten,
pachttermijn de pachtvoorwaard»»n op nieuw worden vast» waar de residenten op vermeerdering' van het toegestaan
gesteld. Die bepalingen zijn thans voor alle verpachte aantal verkoopplaatsen aandrongen , in eene kleine uitmiddelen op en buiten Java toepasselijk gemaakt door de j breiding bewilligd, en wel voor Tagal met 2 , voor 8aordonnantie van 1 .Juin 1890 (Indisch Staatsblad n°. 114) , ! marang met 8 , voor Kembang mede met 8 , voor Pasoewaarbij do reglementen voor de verpachting van 'alands roean met 2 , voor Madioen met 7 en voor Kediri met 9.
middelen op Java en Madura en in de buitenbezittingeu
De aan de pachters in 1891 te verstrekken hoeveelheid
(Indisch Staatsblad 1853 n". 86 en 1854 n°. 75) in dien opium is voor alle gewesten op de voor 1890 toegestane
zin zijn aangevuld. Ook ia n u in die reglementen eene voor- maxima bepaald gebleven.
zieuing opgenomen om liet Gouvernement meer zekerheid
Omtrent de uitwerking van de uitbreiding die met 1
te verschaffen in de gevallen dat vervanging van borgen Januari 1890 aan de verboden kringen ia g e g e v e n , w a s ,
der pachters noodzakelijk wordt.
tijdens de afsluiting in Indifi van de opgaven voor dit
gedeelte van het verslag, wegens het korte tijdsverloop
O p i a r a p a c h t.
nog geen voldoend oordeel te vellen.
In 't laatst van 1880 is besloten de sedert eeuige jaren
.Met betrekking tot de handhaving van het verbod tegen
toegepaste maatregelen tot bestrijding van den sluikhandel den verkoop van opium buiten de kitten (zie blz. 171 van
in opium ter zee, waarvan de leiding was opgedragen het vorig verslag) werden de hoofden van gewestelijk beaan een hoofdambtenaar met den titel van resident, voorgoed stuur door den directeur van financiën aangeschreven om
te bestendigen. In verband daarmede is in October 1889 met 1 Februari 1890 mede te deelen of zoodanige verkoop
(Indisch Staatsblad n°. 234) bij het departement van financiën inderdaad niet meer geschiedde. Deze vraag werd slechts
het ambt van hoofdinspecteur voordeopiumaangelegenheden doer drie residenten, die ran K r a w a n g , .lapara en Proboingesteld, niet bepaling dat de leiding van de opiumre* linggo, zonder voorbehoud ontkennend beantwoord, terwijl
cberche ter zee voortaan bij dien hoofdinspecteur zou be- de residenten van Pekalongan en Bagelen verklaarden d a t ,
rusten. Als zoodanig is benoemd de straks bedoelde hoofd- voor zoover kon worden n a g e g a a n , overtredingen van het
ambtenaar, die zijne ta ik voorshands zal blijven uitoefenen
verboi hadden opgehouden. Alle overige residenten deden
volgens de bestaande instructie van 1884 (verg. het ver- in min of meer stellige bewoordingen uitkomen dat nog
slag van dat jaar blz. 145). Overwegingen zijn namelijk steeds opium op clandestiene wijze buiten de kitten veraanhangig gemaakt betreffende de mogelijkheid om eene kocht werd. Enkelen hunner wezen er intusschen op , dat
regeling te. ontwerpen , waardoor, zonder aan h e t ambtelijk een tijdvak van slechts eene maand — Januari 1890 —
standpunt van de gewestelijke bestuurders tekort te doen , te kort was om aan een zoo diep ingeworteld kwaad al
de leiding ook van de maatregelen tegen den opiuui'luik- aanstonds een einde te maken. Uit de rapporten valt af
bandel te l a n d , althans voor een deel, in banden van den te leiden dat de residenten de zaak ernstig ter harte nehoofdinspecteur zou komen.
men , en dat met medeweten of oogluiking van bet bestuur
De vraag of bet raadzaam is het tot dusver gevolgde geen opium meer buiten de kitten gesleten wordt. Evenstelsel van verpachting van het debiet van opium door wel zijn hun nog nadere inlichtingen gevraagd
eene regie te vervangen , maakt thans in Indifi een punt
Bij eene. circulaire van 22 October 1889 werd aan de
van overleg u i t , nu de op blz. 1 hiervóór bedoelde Een- residenten ook het verlangen van de Begeering te kennen
ding van den heer W . P. GROKNEVKI.DTnaarCochin-China gegeven dat zooveel mogelijk gewaakt worde tegen het
is afgeloopen en door hem een rapport is ingediend (dd. 12 toelaten van publieke vrouwen in de kitten en tegen het
Augustus 1890). Daar bij de behandeling van het vraagstuk
het voor en tegen van liet pachtstelsel dient gewogen te
') In de niet ingang van 1 Januari 1800 voor 't eerst tot opimnworden , heeft de Indische Regecring op een aantal vraag* vrfl gebied verklaarde streken, in 't vorig verslag (blz. 170) nader
punten , in betrekking staande met de te dier zake in aangeduid, is de politic versterkt geworden niet 14 mantii's en IS
Nederlandsch-Indië verkregen ervaring, de hoofden van oppassers (2 oppassers meer dan aanvankelijk werd noodig geraamd).
eene in 't laatst van 1889 genomen voorziening om voor de
gewestelijk bestuur gehoord. Hunne rapporten waren , bij Over
wering van het opium uit de verboden kringen ook van de controde afsluiting in Indiö van de raededeelingcn voor dit g e - leurs hij het binnenlandseh bestuur partij te trekken, zie men het
deelte van het verslag, voor het meerendeel reeds ingekomen. medegedeelde op blz. M hiervóór.

Nederlandsche Handelmaatschappij werd afgerekend wegens
verkoop of vergoeding, en die, berekend naar de prijzen
op het tijdstip waarop de assurantiën werden gesloten,
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houden van bordeelen Ln de nabijheid der kitten (Het nieuw.'
paehtreglemenl bevat Bene bepaling die u u Trouwen in
het algemeen

den t o e g a n g

tot de k i t t e n
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Hoe de cijfers waren VOOr elk perceel in het
k a n worden gezien uit o n d e r s t a a n d
overzicht.

ontzegt.)

Wat aangaat de uitkomsten der verpachtingen voor 1890
is h e t v o l g e m l o aan

te

bijzonder,

Hoogste

teekeneil.

Vooralde pacbtperceeleri, Bembang alleen uitgesonder I .
werd uiiii/.ieiilijk minder geboden dan dejaarUjkacbe pacht>
som die voor den afgeloopen driejarigen pachttermijn was
verkregen. Dit WIJS te verwacliten, want uit de \vanbetalingen van verschillende pachters in de laatst e twee jaren
was gebleken dat de, pachtsommen veel te boog waren Opge>
voerd , en daar kwam bij dat thans de pachtvoorwaarden
duidelijk deden blijken van de bedoeling der Begeering

DEM hne-

veelbeid
rawopluin
',in katti's
(De vier rei-3t- ftrjêtr
genoemde K C _ gedurendi
westen formuW) elk der
gezamenlijk één pachttermijnen
paraat.
18Si t/ui
I\\ellT-

PBBCBBLBN.

1888 en
1887 t/m
1889.

om bij w a n b e t a l i n g de z a k e n niet kiepende te h o u d e n ,
m a a r de p a c h t c o u t r a c t e n ten s p o e d i g s t e te o n t b i n d e n , en

BMV< cllieid Katti's
ruw o|iiuui waarover
la pachten uil '• tandi
voorraad boaohiktan
na aft rekking v u dot
bij bat einde van de
Dacht aas das landa
teruggeleverde) mtmidr
./. ld j,- r jaar gedurende
alk der onderstaand.

PorcentagawUsa ver»
houdlnsj van il<' in de
lieide voorgaande
Kolommen opgegeven
hoeveelheden tot de
maxima waarop de

pachten recht hadden
gedurende elk der

onderstaande puclit—
termijnen

pnchltenuijncu. »

1884
188:
t/m IMS. t/in I

1884
1887
t ru 1880. t m l

voorts aan de gegadigden vdor de verpachting uitdruk*
keiijk werd te kennen gegeven dat liet debiet van opium
Bantam
Bata»
via, Krawang
buiten de k i t t e n , onder welken naam of welk voorwendsel
en da Lamook, niet meer zou worden geduld. Ten slotte kon ook de
pougscho Disuitbreiding van de verboden kringen niet zonder uitwerkingtricten
8 100
1 363
7 095
90.23
80.94
2 100 !
1 778
82.17
72.27
op de pachtsommen blijven. Voor al de perceelen , met
i m
0 00O j
2 404
77.27
41.00
| BSO
uitzondering van Soerabaija en Pekalongan . werd het 'J'i'S-i'1
o ooo :
35.3C
2 .134
55.39
Pekalongan. . .
:i 050
hoogste bod aannemelijk geoordeeld. Ook in Pekalongan Saniarang. . . .
24 000 '
13 903
83.91
58.18
20 130
werd echter niet tot herverpachting overgegaan toen dl
Japara
0 000
5 381
74.93
19.88
0 741
!
B
e
m
b
a
n
g
.
.
.
.
18000
5 988
51.58
33.20
hoogste bieder ondersbands zijn oorspronkelijk bod (f 1 '.>'2 UOOj
'.i 181
Soerabaija . . .
21 C00 |
18
888
78.81
04.73
17 023
met f 3 6 0 0 0 verhoogde. Het perceel Soerabaija , waarvoor Paaoeroean. . .
73.05
oooo !
3 318
55.30
aanvankelijk f (512 000 was geboden, werd bij herverpach- ProboUasjnvi . .
73.11
1031
2 5X7
3 000 I
71.80
92.41
I 819
2 820
1 SOS
t i n g afgestaan tegen f 1 080 000. Vo r het perceel Bembang Bezoekt
84.80
77.72
1 77.;
SS00 I
2 798
TT 11
werd nog iets meer verkregen dan volgens bet afloopende Banjoemas . . .
70.17
Bagelen
3 000 !
188:
2 003
88.10
schtcontract jaarlijks als pachtsom moert worden betaall. Kadoe
117.37
5 400
8881
:; 03s
53.53
00.48
[oogste bieder voor dat perceel was de pachter van den ! Djokjokarta . .
1332
7220
3 029
oooo
86.88
Soerakarti
.
s
180
15.53
10181
18 000
afloopenden termijn , de in 't vorig verslag (bis. 172; gi 80.00
Madioen . . . .
7
309
60.90
9 079
IS 000
noemde Chinees S A S LIONG I N G , die de concurrentie bad Kediri
91.75
13 033
8G.88
14818
15 1100
te overwinnen van eene kongsi van Chineezen, gedeeltelyk I f a d u r a . . . .
77 38
50. ir.
2 107
8 250
4 200
te Bembang en gedeeltelijk te Laasem gevestigd. Deselfde
Ti,taal . . .
175 380
74.10
58.90
130 0C2
103419
pachter deed het hoogste bod voor J a p a r a . en hoewel dit
bod f 2 3 8 0 6 0 minder bedroeg dan de jaarlijkscbe pacht'
De
jamr aan da pachters verstrekte hoeveelheden zijn opgesom volgens het atloopende contract, werd ook dat perceel g e r e n In bijlage J J van 't vorig verslag en in bijlage J.I hierachter, uit
laatste ook blijkt hoeveel bij het einde van den laatst algeloopen
aan hem toegewezen. Voor beide perceelen te samen toch welke
pacbttemüja in elk gewest aaa daa kade werd teraggeleverd (rie ook wat
kon de verkregen pachtsom, onder de bestaande omstan- nopeni die teruglevering gezegd is in noot 1 aan den voet dezer blz.;.
digbeden, geacht worden de werkelijke waarde zeer
Wat in 'f vorig verslag (bis. 171) is gezegd
totverklsv
te komen , terwijl de kans heston I dut , wanneer voor
Japara tot herverpachting werd overgegaan, dat perceel ring van de afneming der optumverstrekkingen na 1884,
I evenzeer voor 1880.
in handen zou komen van de concnrreerende koog
Volgeus de verkregen opgaven , voor welker juistheid
waarvan het bekend was dat zij onder hare leden opium*
smokkelaars tilden. (Jok gold de overweging , dat . wan- echter, zooals elk ja:-.r is o p g e m e r k t , niet kan worden
neer IIAX LIONG ING de beide perceelen k r e e g , zijne kongsi ingestaan . zou men voor de verschillende perceelen als
te beter in staat V. u zijn om , met betrekking tof de vijf gemiddel Ie debietprijzen over 188!) onderstaande Bommen
k u n n e n a a n n e m e n (Als g e b r u i k e l i j k w o r d t daarbij t e v e n s
pachtperceelen waarin zij over den afloopenden termijn
pachters voor het bun verstrekt opium
betrokken w a s , op den overeengekomen voet (zie vorig
verslag blz. 172J baren achterstand geleidelijk aan tezui- aan pachtsom en inkoopsprijs aan den lande badden te
betalen . gereken . per katti.)
veren. Het totaal der voor 1890 verkregen pachtsommen
bedroeg f 9 040 9 2 0 , zijnde f 3 9 9 0 4 8 0 minder dan bij de i
Wegene
Gemiddelde
vorige verpachting voor elk der jaren 1887 t/m 1889 beGemiddelde
pachtsom en inverkoopprijopbrengst
dongen was geworden.
koopsprijs (deze
zen van
Voor elk gewest afzonderlijk vindt men de oude en de
laatatc I f :iu de welke door da opium gedve
pachters
katti) is het in
rende 1889 n).
nieuwe pachtsom opgegeven in bijlage .IJ bierachter, waarin
l'ACnTPr.RCEELEN.
1889 verstrakte ,'cdurende 1889
zou zijn
tevens eene berekening voorkomt van de vermoedelijke
,-n.r opiaat
per
per
winst voor 's land* kas op het aan de pachters (tegen
.len pachten par verkregen van thail
katti nm
matta
katti te staan één opium.
f 3 0 per katti) te verstrekken opium. Over d e maxima van
C/16
C/ioo
gekomen op :
verstrekking berekend (172980 katti's), zou die winsttestaan
katti). thail).
komen op f .'! 187 2 4 3 , tegen f 3*202 792 over de maxima
die de pachters over 1889 konden kragen (175380 katti's). Hautain
F16,44* t 0,31
Batavia
10.80
0,90
Zooals gewoonlijk bleven echter ook in laatstgenoemd
f 159,89
f 171,88*
!•.
tng
17 35 0,28
jaar de verstrekkingen algemeen lieneden de maxima.
I
Dgi :he Districten
80,00 0,34
Terwijl de pachters in elk der drie laatstverl pen jaren Cheriboa
118,78
183,87
15.00 i' 25
17'.'. 13
15,00 ".17
158.25
I
recht 'hadden op 17-"> 380 katti's, namen zij in 1887 108 094 .
Pekalongan
.
171,84
7,07 8,17
104,48
in 188S 108 375 en in 1889 slechts 104003 k a t t i ' s , van Samarang . .
181 68
14,00
180,78
0,18
welke verstrekking-en zij op 31 December 1889 n g over- lapara .
109,10
15,00 0,18
1 18,33
11 27 0,16*
hielden 10 213 katti's ' ) , zoodat het werkelijk verbruik Bembang . .
128.18
118,94
11.50 o . l l »
13082
189,31
van opium uit 'slands voorraad in gemelde drie jaren had Soerabaija
Pasoeroean. .
10 50 0,17*
130,00
143,44
bedragen 310 259 of gemiddeld per'jaar 103419 k a t t i ' s , ProboliaggO
12.00 8,18
144,00
tegen 130 0(12 gemiddeld over 1884 t/m 1886, toen de Bezoek:
. .
117.02
o.12
Banjo'.:!
97.00
100,00
14.00 o.25
'aarlijksche maxima mede 175380 katti's bed

S

') In den loop van den paehttermiin 1887—1889 f>inj,r in ze.en
gewesten, door ontbinding van de pachtovereenkomsten, het middel
'm andere handen dan die van de oorspronkelijke pachten over.
'oor zoover de saweiaa uswlitiJiB '-n de tijdelijke beheerden lej
aftreding opium overhielden, werd dit aan hunne opvolger
.... Die restanten zijn dus D a t a de hierbedoelde 10SIS
"s niet begrepen.

Liagelen .
Kadoe r).
Djokjokarta
Soerakarta
Aladioen.
Kediri .
Sfadora i
a

. .
. .
i)
<•) .
. .
. .
. .

150,71

160,00

183,18
113,15

128 78
150.57

100,89
300,88
307,89

173.11
207.92

7029

137 60

13.07
15.50
12.85
12.18
17,08»
12.00
10,50

0,19
0,20
0,19
0,14
0.18

0.20
0.14

naar galann; van.de bijvoeging van andere bestanddeelen{t°,ba'.;,
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gambiar. enz. . levert hei in.', opium tuasehendeSOen 10pet. aanbereid

188J af te betalen, bleek de kongsi niet geheel te kunnen

opium uit.

voldoen , ZOOdat

gevalles onkosten; t' 1707 per 100 katti's en voor de in I889sitgezonden 485 kisten 1' 910,60 per 100 katti's.
Ten aanzien van bef BengaaJaell opinm hljjkt overigens dat het

d e b i t e u r in a r m o e d i g e o m s t a n d i g h e d e n verkeert
perceelen onroerend goed , w e l k e a l s zekerheid

zij

in

bet begin van WH)

t e dier z a k e

nog schuldig bleet f667770, en 'laar zij sedert wegen»
i] Niet opgegeten.
pachtpenningen en koopprijs van opium voor deuerceelen
c) De opgevea betreffende Kadoa en Boerakarta loopaa sleenta over
Cheribon, Tagal en Pekaloi gan over November en December
het tijdvak I J Augu-tns t in II December IHH'1 (over I Januari t m IV
1889, en voorliet perceel Bembang over December 1889,
Anguatoa ItM zij» gaan opgaven ontvangen).
tot een nieuw bedrag van f 246 805,696 in schuld geraakte,
</) Voor Djokjokarta batraftn de opgaven het tijdvak -:s Juni t/n
3t Daeantbar IKH'J. daar dia over bel voorafgegane gedeelte deejaan
steeg de achterstand tot f 814575,696, In mindering
niet ontvangen zijn.
hiervan strekten eene aom van f 12 834,64, zijnde de geldse) Nopeni afadnra loopea <lo ontvangen opgaven over het tijdvak
waarde van het ie Pekalongan op het etude van den afII Maart i m SI December 1689.
' geloopen pachttermijn aan den lande terujrgeleverd opium,
Vo(jr drie pachtperceelen werd [n 1889 bewilligd in eene en een bedrag van t 26000, dat op lil Maart 1890 in
vermeerdering oer toegestane hoeveelheden Levantsch opium, 'stands kas werd gestort, soodat van cie kongsi nog te
tegen evenredige vermindering der hoeveelheden Bengaalsch vorderen bleefc f 7 7 6 7 4 1 , 1 6 6 . Hij Indisch besluit dd. 26
opium , terwijl het omgekeerde vuur een rierde pechtper- April 1890 n . 8 werd haar voorloopig vergund om , te
ceel werd toegestaan. Dientengevolge hadden in 1889 do b e g i n n e n m e t den l a a t s t e n van die m a a n d . m a a n d e l i j k s
pachters, gerekend vooralle perceelen tezamen , aanspraak : minstens f 25000 af te betalen, onder beding dat binnen
op 73477VI kaïti's Levantsch opium, en namen /.ij van t w e e m a a n d e n na de d a g t e e k e n i n g van d it besluit voor
die soort 42 448 katti's, terwijl zij over de verstrekbare de riebtige betaling van bet verschuldigde zekerheid zou
101 902'/j katti's Bengaalsche soort beschikten tot eene moeten worden gesteld ten genoegen van den hoofdinspecteur voor de optamaangelegenheden. Naar de daaromtrent
hoeveelheid van til ööü katti's.
'sLands voorraad werd gedurende 1N80 aangevuld met reeds verkregen gegevens zal die zekerheid ruim f 560 000
480 kisten (.00 077 katti's) Levantsch opium, welke poort beloopen, wor len de bedongen aflossingstermijnen geregeld
van wege bet Departement van Koloniën wcr lt aangeschaft, voldaan . d a n zou het op u l t i m o 1894) van du kongsi o p en met 808 kisten (80800katti's)Bengaalschopium, vuur vorderbaar bedrag ad t' K I 741,15* als voldoende gedekt
de levering waarvan de Indische Regeerin_r zich als van* zijn aan te merken, [lij de afsluiting in In hë van de opou'ls weder van de tusschenkomst der factorij van de Neder- gaven voor dit gedeelte van bel verslag was echter bericht
landsche Handelmaatschappij te Batavia bediende Dekos* ontvangen dal de aflossingstermijn van 30 April onvoldaan
t"n van de genoemde partyen, geleverd te Batavia, Sa- . was gebleven, en dat HAN LIONO ING, die, zooals op de
marang of Soerabaija, kwamen gemiddeld per 100 katti's vorige bis. is gezegd, vuur den loopenden termijnpachden lande te staan: voor bet Levantsch opium op f911.961 ter is van het perceel Bembang, nok in de betaling van
en vuur het Bengaalsch op f 1070,29, welke middenprijcen pachtsom over genoemde maand (f 64290) tot een bedrag
voor de in 1888 aangebrachte hoeveelheden bedragen had- van f 40 000 achterstallig was. Voor de toepassing ten
den respectievelijk f' 1376 en f 1028 '). Omtrent eenever- aanzien van dezen nieuwen achterstand vandebepali
andering van stelsel met betrekking tot de aanschaffing in art. 13 der pachtvoorwaarden (Indisch Staatsblad 1889
van Bengaalsch opium (verg. het slot van noot 3 op blz. n". 158) was de resident van Bembang van instructiën
175 van bet vorig verslag) is liet Indisch Bestuur nog voorzien , terwijl den hoofdinspecteur vuur de opiumaangelegenbeden was verzocht te zorgen dat de zekerheidniet tot eene. beslissing gekomen.
Slechte in 6 van de 19 pacbtpereeelen (Bantam <•. a., stelling voor de oude schal! van de kongsi zoo Sp
Japara, Soerabaija, Bezoeki, Banjoemas en Bagelen)werd mogelijk tot stand kwam.
I)e achterstand ad f53420 (over Januari en Februari
in INS!) alles ontvangen wat ter zake van de opiumpacht
aan den lande verschuldigd was. Vandaar dat, terwijl aan 1888), waarvoor de pachter van Hrobolinggo (TAN LIONG
pachtsom (volgens de oorspronkelijke contracten gedurende TJOAN) uitstel had gekregen, werd overeenkomstig de
1889 , dat is over de maanden December 1888 f/m November gesttdde voorwaarden (verg. blz. 172 van het vorig verslag) in December 1889 geheel aangezuiverd. In het begin
L"'S(J, had moeten afgedragen worden f 13 031 MO, ii
meld jaar, gezaraeuujk aan pachtsom, boeten wegens te van 1S90 waven e c h t e r van h e m te vorderen de s o m m e n
late betaling tn aanzuivering van achterstand over vorige van f 9372,20, wegens boeten verschuldigd over het tijdjaren, slechts ontvangen werd f 10 659 373. Tn 1887 en vak November 1887 t/m Februari 1888. en t' 20 710 aan
1888 was te dier zake achtereenvolgens binnengekomen achterstallige pachtpenningen over December 1889. In min(iering van laatstgemelde som werd op 12 Februari jl.
f 11 790 154 en f 10768873.
f4000 afbetaald . waardoor deze schuld tot f 16 710 werd
In aansluiting aan hetgeen in 't vorig verslag is me le- teruggebracht, Aan den debiteur werd toegestaan dit begedeeld over de gedureude den pachttermijn 1887t/m 188!) drag af te betalen in drie gelijke maandelijksche termijnen,
niet de pachters ondervonden moeilijkheden ter zake van de eerste verschijnende 10 Mnart 1800. welke betalingen
niet behoorlijke nakoming van hunne geldelijke verplicb» geregeld plaats hadden. Ben door hem ingediend verzoek
tingen jej
. is thans het volgende gemeld. om de som van f 9372,50 te mogen aanzuiveren in twee
Voor du vijf perceelen Cheribon, Tagal, Pekalongan, gelijke termijnen, vervallende in Juni en Juli 1890, was,
Japara en Bembang, welke gedurende dien pachttermijn vuur zoover de Indische berichten loopen, in behandeling.
in handen waren van één en dezelfde pacbtkongsi (de CbiOp den a c h t e r s t a n d van den p a c h t e r van K e l i r i ( T A N
neezen IIAN LIOXG ING en Lm KOK S;M; c. B.) , was op KOK TOKO), groot f752260, met de geleidelijke sibetaUng
2 Januari 1889. zoouls verleden jaar gezegd weivl, achter* van welkt; schuld bij jaarlijksche termijnen van minstens
stalüg f 768770. Aan har.1 verbintenis om die som i.ij t' 75000 in 1890 zou moeten worden begonnen (zie blz.
maandelijkscbe termijnen gedurende de tweede belft van 172 van het vurig verslag), werd reeds in September 1889
f51 000 afbetaald , zoodat de schuld thans bedraagt 1' 701 260.
') De hier genoemde aommen betreffende hef kostende van bet Nieuwe vorderingen op dezen pachter zijn niet ontstaan.
Levaatacb Opinm zijn ontleend aan de tiit Iiiilh" ontvangen opgaven .
op de schuld ad f 17681331' var. denoorspronkelüken
die echter, vooral wat het jaar 1X88 betreft, niet mriUlllllHllimill
pachter over 1887/1889 van het perceel Pasoeroean, 1'OK.V
nu t Ie hier te land>- geaoadea santeekeningen omtrent de koatea SOBN Y A M ; . w e l k e s c h u l d u i t . 1889 o p v o r d e r b a a r w a s .
van aanacbafDng der in 1888 an I8s;> uitgezonden aoevecJhedea. is , v o l g e n s in April 1800 van den resj leol van P a s o e r
Volgen* die aanteekeningen toch tras voor da in 1888 uitgezonden
897 Maten gemiddeld betaald («onder te rekenen de op de aitaending o n t v a n g e n b e r i c h t e n , n o g n i e t s a a n g e z u i v e r d , terwijl de
kostende tot Singapore van de in 1889 te CaJëottaaaageaeaafie808
kisten bedroeg $480886, of in Kederiandaeh Ooarant, berekend naar
de koersen op de verschillendetijdstippenvaaaanbrengst, f816878,
zijnde gemiddeld per kist t 1020,88, waarbij aan ovcrschepingskostcn,
pakhuishuur, assurantie, vracht naar .Java. conimissicloonen en
verdere onkosten nog kwam t 2G8'27, en aan commissieloon der
Handelmaatschappij (27 3 pet. over het totaal bedrag der rekeningen 1
f 81098, makende in het geheel t' 8CI 7;ir> of, zooals boven isopgegeven. I 1070,29 gemiddeld per kist.

Denegen
voor zijne

schuld zijn verbonden en geschat zijn op eene gezamenlijke
w a a r d e van o n g e v e e r f 6500 . s u l l e n te g e l d e worden g e -

maakt , terwijl verder zal worden overwegen of strengere
maatregelen al dan niet tot cenig resultaat kunnen lei
Op de vordering ten laste van den faillieten boedel van
KWEK

I.IOM;

TJIAM;,

die

na

POEA

BOBM Y A M ; , en

wel

van 1 F e b r u a r i 1888 t / m 2 0 A p r i l 1889 , de p a c h t in P a soeroean in h a n d e n h a l , w e l k e v o r d e r i n g volgens de be-
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rekening op I>1/.. 17."> ven bel vorig verslag bedroeg
i' 689 9Ö&.74, docb nad r ia vastgesteld op i' 683866,08,
ongerekend do door bel lend TOOT "hot faillissement beteelde
proceskosten, werd nog niets ontvangen, zijnde de liqui—
aatie ven dien boedel door <le «reeekamer to Soerabsija
nog niet beëindig]. In dit raillieaement ie hetGouvernement

slag, moeaten worden verdaagd, aangezien te vreezen waa
dat daardoor schade SOU worden toegebracht aan de pacht

van de rundalaeht in die residentie, van welk middel Go
KIK HOK over 1889 mede pachter was. Thans zijn de
Doodige steppen gedaan om wegens den achterstand op
evengenoemd middel op dien pachter en zijnen borg Oxa
TjINO ('K. die mede aansprakelijk ie voor de schulden t e r
zake van de opiuuipacht, lijfadwang toe te passen, in
afwachting waarvan de vervolging ten aanzien van laatst-

eetlig crediteur.

De eerete pachter in hei perceel Boerakerte voor den
paehttermijn 18K7-1889, TAN T O M ; H*T, wiens contract

o]) 19 Mei 1888 werd ontbonden, betaalde op 19 November
1889 de derde halfjaarlijksche afloeringetermrin ven f4600 ,
weermede hij heeft voort te gaan tot 19 Hei 1892. als
wanneer liet restant in zijn geheelvorderbaar aal zijn. Vddr
de afbetaling van November 188!) beliep het restant. vol-

bedoelde schulden (volgena de berekening in 't vorig verslag

bedregende f 193 487,095), waarop sedert niets is

betaald . voorloopig blijft rusten.

Ten vervolg" van het me lege loei Ie in noot 1 op blz.
175 van het vorig verslag omtrent de achterstanden over
gene de ongaaf in 't vorig verslag (bh. 17:5, noot .'}), nog pachtterinijiien aan 1887 voorafgaande is het volgende
aan 1e teekenen.
f 1068973,95.
Van de vorderingen ter zake van de pachten in Kadoe
Het van DJXB BOK IIIKN , eeraten pachter in Madioen
voor den afgeloopen paehttermijn, te vorderen bedrag, e:i Samarang over 1871 , in Soerakarta over 1875 en op
blijkens blz. 174 van het vorig vereng groot f 1 360 7 7 4 , Madura over 1N81 werd ook in 1889 niets aangezuiverd.
Van den achterstand op de pacht in Banjoemas over
verminderde sedert met f' % 069,80 en f 18168,49*, in
J u n i 188!) en .Maart 1890 in 'alanda kas geatort wegens 1877, bedragende f 6 5 5 8 3 , 4 2 , werd mede niets ontvangen.
opbrengst ven den verkoop der perceelen, welke als zeker- : Aan den debiteur en zijnen medeborg, die lijdelijk buiten
hei 1 van zijne schuld waren verbonden. Tot verdere executie machte waren tot de vroeger overeengekomen aflossing van
der goederen van - en toepassing van lyfaiwang op — : f 100 ' a m a a n d a , werd voorloopig vergund maandelijks
DJIR BOK UIEN en zijne borgen zijn de nuodige instructiën ; f 50 af te betalen , of zooveel minder als zij naar hel oorgegeven, doch sedert ia van den landsadvocaat te Samarang deel van den assistent-resident van Tjilatjap , in welke
bericht ontvangen, dat de debiteuren de borgen (DJIB , afdeeling zij verblijf houden, in staat zijn op hunne schuld
te voldofu. Den resident van Banjoeinas werd verzocht om
[NÖ IIIKN en 1)JIB 1'IK SIOK) bij vonnissen van den raad
van justitie te Soerabaya van 23 April 189;) in staat van 1 voortdurend op do linancieele omstandigheden der debiteu*
faillissement verklaard zijn op eigen aangifte, nadat zij bij ren te uoen letten, ten einde e. q. strengere maatregelen
deurwaarders-exploit van den l9<1en dier maand op een tegen hen in overweging te kunnen nemen.
in het laatst van 1889 behoefde niet meer te worden
korten termijn voor den raad van justitie te g a m a m n g
gedagvaard waren om toepassing van lijfs 1 wang te verkrijgen, gevreesd, dat eene gijzeling van den gewezen pachter
vorderingen van <icn lande op den faillieten boedel voor den paehttermijn 1884-1886 in Pasoeroaau, TAN S I K
van Ho TJIAUW INT. , blijke,\s noot 4 op blz. l't'.i van het I.IKN , na deelige gevolgen zoude hebben ten opzichte van
vorig verslag gesteld op een totaal van f 1725544,99', 's landa vorderingen op zijn debiteur, den hooger genoemden
bleken nader te bedragen in het geheel f 1901675,83, Chinees H A N LlONO) I K O . De in verband hiermede aan den

en wel ter zake van de perceelen Soerakartaf378467,97, resident van Pasoeruean verstrekte opdracht om eeratgeSemarang f «69003,76», Kadoe f 1<>3 110,48. Djokiokarta noemden schuldenaar en zijne borgen in gijzeling te doen
f 222871,71' en Sladioen f 268221,90.Onderdagteekening stellen, leidde ten slotte tot eene aanbieding door den
om op zijne schuld , thans bedragende
van 14 October 1889 werd door den rechtskundigen raad3- gewezen pachter
5
man van Ho T.n.u\v i v ; en zijne mede in staat van fail- t' Kil 473.17 , gedurende elk der jaren 1890 t/m 1894
lissement verkeerende borgen (allen Chineesen) namena i 4000 's jaara en daarna telken jare f 6000 af te betalen.
hen een verzoekschrift ingediend, strekkende om de Indische ! Met dit aanbod is ecliter geen genoegen genomen , .laar
Begeering te beweging om toe te treden tot het door die i de Gouverneur-Generaal van oordeel was dat boven verdere
Chineesen aan hunne gezamenlijke achnMeiachera annge> ; tranaactiên de voorkeur moest worden gegeven aan toeboden gerechtelijk accoord, aan welk verzoek echter geen j pasaing der middelen, welke in het bereik der Begeering
gevolg 'werd gegeven . daar het voorkwam dal 's landa lagen. In verband daarmede is den directeur van financiën
belang door een verzet

tegen

dat BCCOOrd beter gebaat

opgedragen door ezecutorialen verkoop van delen behoeve
van den lande verbonden perceelen de schuld zooveel mogelijk te realiaeeren en zoo noodig door middel van gijzehng te trachten verdere afbetaling te verkrijgen.

zou worden. Inmiddels werd door een der mede-crediteuren
in den faillieten boedel van Ho TJIAIW [NÖ getischt,
dat 'alandi vorderingen op dien boedel door de Begeering
zouden worden beêedigd (art. 809 van het Indisch Wet- j De onder de leiding van den hoofdinspecteur voor de
boek van Koophandel). In voldoening aan dezen eiach werd opiumeangelegenheden staande dienst ter zee voor de bede landsadvocaat te Samarang bij notarieele akten door j strijding van den opiuinsluikhande.1 ondervond ook in 18S9
den Gouverneur-Generaal tot die beeediging gemachtigd, j bet bezwaar dat de beschikbare) stoomschepen de noodige
doch de bedoelde mede-crediteur betwistte op gronden, ; vaartanelbeid missen om de voor de sluikoperatiën gebeontleend een bepalingen in het Begeeringareglement en de i zigd wordende atoombooten te kunnen bijhouden en
Grondwet in verban 1 met de comptabiliteitswet, aan den daardoor te verhinderen dat het opium onderweg worde
Gouverneur-Generaal de bevoegdheid om de gevorderde i gelost iu de inlandsche vaartuigen die bestemd zijn om
eeden af te Leggen, dan wel uit zijnen naam door een ; de smokkelwaar over te nemen '). De hoofdinspecteur
gemachtigde te doen afleggen. Omtrent dit geschil, het- ! meldt dat de uitvoeren van clandestien opium per stoomschip
welk door den rechter-c enuiissaris werd verwezen naar

de terechtzitting van den raad van justitie te Samarang
van (i Februari 1890, werd den 2den Juli jl. door die
rechtbank uitspraak gedaan ten nadeele van de tegenpartij
der Regeering . doch tegen deze uitspraak ia . kort vóór
het verstrijken van den uitersten termijn, namelijk onder
dagteekening van %2~ September j l . . door den hooger be-

doelden medecrediteur appel aangeteekend. Intusecheu werd
reeds vóór de uitspraak van 2 Juli de aandacht getrokken
door feiten, die delen vermoeden dat Ho TJIAUW 1M; in
zake zijn faillissement zich aan frauduleuse handelingen
zou hebben achuldig g e m a a k t , waarom de zaak ter line
van a m b t s - en plichtsbetrachting werd gesteld in handen
van den procureur-generaal bij liet Hooggerechtshof. ()mtrent den uitslag ia hier te lande nog niets bekend.
De gerechtelijke maatregelen tegen den op 12 Maart
1889 afgetreden pachter van Madura (Go KIK H O K ) , waarvan melding werd gemaakt op blz. 174 van het vorig ver.

van Singapore, waarvan het niet twijfelachtig is dat zij
voor een aanzienlijk deel bestemd waren voor Java en
Madura, in 1889 eer t o e - dan afgenomen zijn . en hij
wijst er o p , d a t , terwijl in de jaren 1887 en 1888 met
de van Singapore op Bali varende stoomschepen achtereen volgens werden verscheept 1004 en 1140 kisten opium ,
waarvan op Bali slechts aangebracht werden 872 en 1077
kisten, in 1889 Bali als bestemming werd opgegeven voor
1100 kisten ! ) , terwijl te Boeleleag (Bali) slechts 744 kisten
') In April en .Juni jl. zijn door de Indische Uegeering nadere
gegevens verstrekt voor de aanschaffing Van twee voor dezen recherchedienst byzondcr ingerichte snelvarende stoomschepen. Dezerzijds i.-,
echter ter zake met het Indisch Bestuur nog weder in overleg moeten
worden getreden, omdat de geraadpleegde scheepsbouwkundigen
tegen de gestelde voorwaarden bedenkingen hadden.
:
) Bovendien werden in 1889 te Singapore aangegeven als bestcind voor Makasser 448 kisteu.

[3.

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1890.

[NederL (Oost-) Indië.]

werden onteohoept. Belangrijke hoeveelheden moeiten liu.s
onderweg; zijn gelostï
Zijn du resultaten van do maatregelen ter tee, ten
gevolge van da Inferioriteit van liet materieel, niet meer
toe iprekend ali in den aanvang, toch ia bet volgens den
hoofdinspecteur een feit, dat de groothandel in sluikopium,
die bij bet In werking treden van die maatregelen sedert
tel

Getal aanhalingen in
tajHi

Oxwxi m r ,
Ruw Bereid
opium. opium.

werden of daarop verder ecne ondergeschikte en weinig
betoekenende rol vervulden. Üe gewone loop van zaken

toch is dat de smokkelaars-importeurs door de gecombU
lieerde maatregelen ter zee en te land óf door aanhalingen
groote verliezen lijden óf zich den weg tot verkrijging van
opium zien afgesneden , dan wel beide , zoodat zij buiten
staat geraken hunne verplichtingen tegenover de Arme»
nische handelshuizen, wegens opiumleveringen, na te komen,
hun krediet verliezen en wegens wanbetaling der accep<
latit'ii worden geëxecuteerd en vaak gegijzeld. Verder
noemt de hoofdinspecteur het een onweerlegbaar feit dat
sedert de instelling van de opiumrechcrehe Ier zeededrjj*
vende sluikopiummagasijnen langs Java'a noordkust verdwenen zijn. Een voordcel van de instelling van een bijzonderen dienst tot bestrijding van den sTuikinvoer van
opium wordt gezegd ook hierin gelegen te zijn dal de
reeds bestaande bestrijding te land, op grond vin betere
inzichten en meerdere kennis aangaande de middelen en
wegen der smokkelaars, oordeelkundiger en nut meer
ces is kunnen worden gevoerd.
Op 10 Augustus L&89 werd in de residentie Japara n*l>ij
de monding tier Joana-rivier cene door de opvarenden verlaten prauw aangehaald, waarin werden aangetroffen !'4
blikken, inhoudende 19:27 katti's ruw opium, allerwaarBcbijnlijksl nfkomstig van de te Singapore tehuis bchooren Ie
btoomboot Sri Manggar, die 's avonds te voren op debui*
teureede van Joana ten anker was gekomen. (>p Bawean
werden , aan boord van het van Singapore aangekomen
stoomschip Bandj«rrna$in . aangetroffen 6o zakken, inhoudende 'MÖ katti's ruw opium, verborgen in 'M balen gedroogde visch. De supercarga werd door den landraad te
Sangkapoeta veroordeeld, maar door den raad van justitie
te Soerabaija in appel van alle rechtsvervolging ontslagen , terwijl de teruggave werd bevolen van het aa;:gehaalde opium enz. zoodra bot vonnis in kracht van ge vrijsde
ZOU zijn gegaan.
Van de in 1889 te land gedane aanhalingen van opium
verdienen afzonderlijke vermelding: één in de residentie
Samarang van ruim 583 katti's ruw opium, verborgen
randkasten : drie aanhalingen Ier hoofdplaat i Soerabaija
(éé:: vas 371/" katti's ruw-, één van ruim 52 katti'sbertddcn één van 8 katti's ruw t-n ruim 121 katti's bereid opium);
één van 81 katti's bereid opium in de residentie Pasoeroean; en één van 200 katti's ruw en 30 katti's bereid
opium in Bangkallan (residentie nladura).
In

het volgende staatje

vindt men het totaal der in

1889 gedane aanhalingen gewestelijk gespecificeerd.
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li. . ader 1 aanhaling
• eld aub a.
e') Ongerekend 25 aanhalingen. waarbij slecht* overblijfselen van
opium ot'gereedschappen werden ge\ondcn.
t) Hieronder 140 aanhalingen als bedoeld »ub ".

He voor dit verslag ontvangen rapporten omtrent do
werking der verboden kring
"i alleen over bet jaar
1889 en hebben dus vooralsnog geen betrekking tot' die
stii keu welke eerst met 1 Januari 1890 tot opiumvrij
gebied zijn verklaard. In de vanouds bestaande verbeden
kringen kwamen in 1889 we Ier weinig aanhalingen v
in de. verboden kringen van Bantam enKrawangzelfs{
enkele. In de residentie Preanger Regentschappen , v.
in haar geheel een verboden kring uitmaakt, werden (bij
27 aanhalingen) ï inlanders en 30 Cbineezen ter zake van
overtreding van bei verbod betrapt, hetgeen in 1888aldaar
het geval

was (! ij 80 aanhalingen) met 13 inlanders I 'i

85 Chineezen. Zooala uit het voorafgaande staatje blijkt,
liepen de '21 aanhalingen van 1889 ingemel o
". *
eeni hoeveelheid van I
'.. katti's ruw opium, terwijl
de 80 aanhalingen in 1888 slechts bestonden uit rui:: .
katti's. Van de belangrijke aanhaling van opium aan bt
van het stoomschip Bandjermatin binnen den verboden
kring Bawean (resideniie Soerabaija) is reeds hooger gewag
gemaakt.
Ten aanzien van twee Chineezen, van wie meer en meer
ertuiging verkregen werd dat zij invloedrijke opiumsmokkelsars waren en als zoodanig tok uit een politiek
oogpunt aks gevaarlijke ingezetenen waren te beschouwt

Ruw Bereid
oston. opium I'olaal Katti's ThaO'a Tji's Matn's

toegepast. Hij Indisch besluit dd. 5 Augustus jl. n°. If
werd namelijk aan den in de Westerafdeelicg vanBorae;

'O
Iïil 11 til: ;i

Katti's Tball'i Tji's

Getal aanhalingen ii Aangchaaluu hoeveelheden
i u;;:ir liet gewielit iu
188*».
ruwen st:i:it>. k)
. ITBH.

Batavia . . . .
Krawang . . .
Preanger B
Cheribon . . .
Tagal

Totaal

Aangehaalde boei eelbeden
( n a t het gewicht in
r nw( n itaat). ' 1

«i

van jaren bestond, een grooten knak heelt gekregen.

Talrijk zijn de personen, hoofdzakelijk Chineezen, wier
aan den opinmalulkhandel ontleend vermogen, ten gevolge
van de bestrijding van hunne operutién zoo ter zee als te
land, is tonietgegaan. In den regel ging daarmede gepaard
dat zij van het gebied van den opiumsluikbandel verdreven
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v. ^machtigen en aldaar geboren Chinees WONG K I S A M ,

•'

1

is onlangs weder art. -i7 van het Regeeriagsreglen

en bij Indisch besluit van den 22sten dier maand i . •
aan den te Lassern (Rembang) geboren en te Boerabaijn
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Tranapoïlcereu.
Hieronder niet gerekend de laabaliiuren welke ruw en bereid opium
tegelijk betreffen, als zijnde deze unhaüngen reeds in de voorgaande
kolom medefreteld.
üc in 1889 aangehaalde hoeveelheden bereid opium hedroejen te
zamen ongeveer 020 katti's. In de tabel zijn die partijen in rekening
gebracht als 1810 katti's in ruwen staat.

Handelingen der Süiten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

wonenden Chinees I.IKM PIK TJEB in het belang var de

openbare rust en orde het verblijf in Nederlandsch-li
ontzegd , uitgenomen voor den eerste de residentie ï
en voor den laatste de residentie Ternate.
2'. Buitenbozittingen.
Ten einde de regeling van de opiumpacht in die gewt
der buitenbezittingen waar het Javascbe pachtstelsel werkt
hij voortduring met de voor .lava en Madura geldende
voorschriften in overeenstemming te doen zijn , werd bij
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ordonnantie van 28 .J111 ï ïsuo (Indisch Staatsblad n°. 155)
bet nieuwe pachtreglement , waarvan sprake i s o p b l s . 161
hiervóór, behoudens eenige noodzakelijke afwijkingen,
tevens toepasselijk verklaard voor de gewesten tfumatra'a
W e s t k u i t , Palembong, Benkoelen, Lampongacbe Districten
Zoider- en Ooeterafdeeling van Borneo. Ook daar zal bet
nieuwe reglement in werkingtreden n e l bel paebtjaar 1891.
Bij de laatst gehouden verpachtingen, in het najaar
van 18s ( J, is — sooala reed; in 't vorig verslag (bis. 176)
'.verd aangeteekend — ook voor da besproken buitenbe>
zittingen de driejarige pachttermijn door den éénjarigen
vervangen, en in navolging daarvan wordt bij de dit jaar
te houden verpachtingen sie de ordonnantie van :il
Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. 169) — de pacht alleen
voor 1891 aangeboden , op gelijke voorwaarden , ook wat
l.et aantal verkoopplaataeu en de verstrekbare hoeveelheden
opium betreft, als voor liet loopende jaar gelden.
De verpachting voor 1890 gaf in vier van de hooger
genoemde buitenbezittingen (inde Lampongsche Districten
It het middel niet afzonderlijk verpacht . omdat die
residentie voor de. opiumparht bij een der pachtperceelen
var. Java is Ingedeeld) over 't geheid bevredigende pacht::ien. Bij afzonderlijke aanbieding van de drie percee3en , waarin Let pachtgebie I van Bumatra'a Westkust is
gesplitst, te weten: a. de Padangscbe Benedenlanden en
[aaronder behoorende eilanden; //. de residentie PadangBovenlanden, en e. de residentie Tapanoli en daaronder
behoorende eilanden, bedroeg het hoogste bod voor elk
«el respectievelijk f C 0 0 0 0 , f 24000 en f 2 4 0 0 0 , of
ia 't geheel f 108 000. Voor de drie perceelen vereenigd , zonbet recht tot invoer van opium in bet landschap
imon, werd f 120 0 0 0 , en voor dat recht, afzonderlijk
f 120 geboden; terwijl voor de vereenigde perceelen, met
grip van dit landschap, de hoogste opbrengst was
f "288 120, tegen welk bedrag — nog f 12 120 booger
hetgeen over den afgeloopen driejarigen pachttermijn
per jaar was bedongen — de pacht definitie} werd afgestaan. Deze onverwachte uitkomst was toe te schrijven
:-u:\ den naijver tusschen den hoogsten bieder bij de verJ loofrste
verstrek—
bare boe-

GEWESTEN.

Palembang
z rider* en Oosterafdec-

Penentsgewtfse vcrhonding van de in

Hoeveelheid katti 's ruw opium w a a r r v r de pachten uit

r.r.v njiiiin
'in katti's

'stands r o o m a d beschikten in rik der onderstaande
iaren (hoeveel zij daarvan bij Int einde van

de bekte voorgaande
pachten uit 'i landa kolommen opgegeven

/.'/• JÊ4W

den paehttermBn overhielden. i< over de

onderstaandehocveel- maxima waarop de
beden ruw opium pachten recht hadden
gedurende elk der
In katti's:
onderstaande paeht-

gedurende
elk der
pachttennijnen
18üi t/m
1880
1

Bmaatn'a Westkust ' |

pachtinjj, en den pachter van den afgeloopen termijn. In
Palembam • deed zich bij de perceelsgewijze verpachting
geen gegadigde o p , terwijl dezelfde w\jze van verpachting
ook in de Zijiilcr- en üotterafdeeling van Borneo geen
resultaat opleverde. Hij aanbieding van de vereenigde perceelen baolde bel hoogste bod in Palembang f 72360 en
in laatstgenoemde residentie i' 3 2 2 8 0 , en werden dien*
overeenkomstig de pachten gegund. Derhalve werd voor
l deze gewesten respectieveiyk f 5760 en f 9 7 8 0 minder
verkregen dan de iaarlijkacbe pachtsommen gedurende
den afgeloopen driejarigen pachttermijn, welke mindere
opbrengst, wat de Zuider- en Oosteraraeeling van Borneo
betreft, werd toegeschreven aan de omstandigheid dat in
den laatsten tijd op de pacht verlies was geleden. In Benkoelen werd bet middel toegewezen tegen eene pachtsom
van f 27 600 , of f 474'» meer dan de jaarlijkschc p a e h t som voor den afgeloopen driejarigen termün. Groote eoncurrentie was hier oorzaak van de meerdere opbrengst.
Voor de vier gewesten te samen werd dus voor 1890 aan
pachtsom in 't geheel bedongen f 4 2 0 3 6 0 , tegen f 4 1 9 0 4 0
voor elk der jaren 1887 t/m 1889.
Op een bedrag van f 920 n a , dat in de Zuider-en Oosterufdeeling van Borneo onbetaald bleef, doch reeds in
Januari 18M) werd aangezuiverd, waren de wegens pacbtpenningen en wegens koopprijs van opium (f 30 per katti)
door de pachters in de vier genoemde gewesten over 1889
verschuldigde sommen lij het einde des jaars behoorlijk
voldaan. De winst voor den lande op den verstrekkingaprija
beliep voor bet Levant ach opium f 16,24 en voor het Bengaalache i' 19,72 per k a t t i , en daar de verstrekkingenbedroegen van eerstgemelde soort 53297. en van Bengaalsch
opium 7336'/it k a t t i ' s , kon bet in 1889 te dier zake bebaalde voordeel geateld worden opf231 218, tegen f 194 2(iü
(bij eeno verstrekking van respectievelijk 35247, en 6212 Ï7 / M
katti's, in 1888.
In hoever de verstrekkingen gedurende den voorgaanden
en den laatstverloopen driejarigen pachttermijn beneden de
toegestane maxima bleven , kan uit her volgende staatje
blijken.

11 SCO
480
I 700

iaren 1887

ui 1889 IIOÏ niet opgegeven) •).

voorraad over

hoeveelheden tot de

termijnen:
1884

1885.

1886.

1887.

7 148
.;:,(',
1 574

8896
120
1 7*8

5 528

6596
160
1 BÏOVi

C 995
2082' i

2 1 76

aso

570

820».'i

860
0 T:;:1 I

Ym% van Borneo .

.

7-20

GS7

Totalen c). .

.

t:. 20 i

!i 730

88C1

•240

l 505

7849

B947

1888.

1889.

gedurende eednrendc
1884
1887
1887
1884
; m 1886. t,'m 18-sO. t in 1886. t/in 1889.
56.91
49.77
59.87

68.16
64.16

1 608

7 74:i
808
2048

S87

618

356

86.88

49.44

12 666' .

88154)

10 460

57.76

68.48

C 355
464

7r,.cc

i;ij net einde van den pachttemBJa 1884 tm 1886 bielden de pashtcn over on werden aan den lande teruggcicverd 584 katti's,
namelijk ter Bumatras Westkust 366, in Palembang 175'; en In de Zaktor- en ÜoateraftteeUng van Borneo
'•'•'•.
Vinder de oBfttn betreffende Bumatras Westknst sfa ook de hoeveelheden begrepen toegestaan ea verstrekt voor den invoer in act
landschap Troonion. Daarvoor ia sew hoeveelheid van 2000 katti's per jaar als maximum bepaald.
Voor de gewesten Benkoelen, Palembang ea Zakter- en Oostcrafdeeling van Borneo bestaan de ventrekkingen uitsluitend uit
Beagaalseh opium: voor de behoefte der pacht Ier Bnmatra'i Westkust wordt echter ook Levantseh opium verstrekt Li.- jaarlfPtsehe
maximum ventrekking van die soort was bepaald op 6800 katti's, doch aan Levantseh opium werd ter Sumatra's Westkust slechts aangemagd: gedurende 1884 t/m 1886 achtereenvolgen! 4826, 8649 en 2780 katti's. en gedurende 1887 t/m 1889 achtereenvolgens 8788,
en 5829' s katti's
Worden de 584 katt'.'s bedoeld la noot " ia mindering gebracht, dan verkrijet men voor do .iaren 1884 t/m 1886 aJ- aan opium uit
's lam'.s voorraad werkelijk verbruikt eene hoeveelheid van 26909 katti's of gemiddeld per Jaar ruim 8686 katti's.
Venter wordt opgegeven dat in eerstgemeld gewest de
.IN middenprijzen, waarvoor in ÏHSO bet opium in d»
D f 0,07 per mata , en
□ vier gewesten verkocht werd, vin :t men op- laagste prijs was f 7 , 5 0 per
de hoogste t' 12,50 en f 0 , 1 3 , terwijl in de gouvernement»*
en :
afdeelingen van Palembang de prijzen per thail zich t u s »r thail.
per mats
C/i»» thail)
achen I' « en :' 16 bewogen en die per mata tuaseben
1'
0,41
Saaatra'a Westkusl
f 0.09
; 'i!):,5 en f 0,13. H u v opium, da f ter Sumatra's West0,14»
11,16
, Henkoelen
kust
alleen in do residentie Tapanoli, en in Palembang
0,13
1 2, i 2
, Palembaag (uitgenomen Djambi) . . .
alleen in de afdeellng T e b i n g T i n g g i , gesleten werd, was
1L1 5
14.3'2'_ de Zuider-en Oostera tdccling van Borneo,
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i:i Tapanoli verkrijgbaar tegen f 2,20 ft f 3 per thail, en kregen
in Tebing Tinggi tegen f 5,50 p r thail en f 0,06' |
t] Overigeni batrtaat in dit geweel de i
B
Wat de gedurende 1889 gedane aanhalingen betreft, eilanden, waar zij laatstelijk foor de jaren 1889 t / n 1891 I afgestaan.
dexe waren In de vier gewesten 22 In getal. terwijl de
f) Kerst hij licrverpachting afgestaan.
aangehaalde hoeveelheden (die meest uit bereid opium beg) De pacht wordl soowel root Boeleleng als »oor Djembraoa afson*
stondeni, berekend naar bel gewichl In ruwen staat, ge- derlijl.
i
liij de eerste terpachunj
I
min voor eenjaar
zamenlijk bedroegen ruim 2!) katti'a en ! bol waarvan het als voor d r i e j a r e n een bod verkregen. Kn aangezien ook degehouden
geen bevredigenden uitslag hadden, werden de p roesten
gewicht niet is opgegeven. Ter Sumatra'a Westkust werden herverpaehtingen
t n i derden male opgeveild en werd alatoan nel middel voor d r i e j a r e n afganamelijk aangetroffen iiij 7 aanhalingen p. m. 5'/'« katti's staan in Boeleleng tegen f 118 390 en in Djembrana t e g e n f 6360 'i
en 1 bol (in 1888 bij ï> aanhalingen I3'/| katti's); in Benkoelen bij :{ aanhalingen p. m. 2V4 katti'a (in 1888 werd
In de bepalingen betreffende de opiumpacht in Atjeh,
aldaar geen enkele overtreding ontdekt); in Palembang waar bet pacbtgebied beperkt is binnen de grenzen der
(enkel in Djambi) bij 7 aanhalingen p. m. 27. thail (in bezettingslinie in Groot-Atjeb en overigens tot de eilat
Waij en Bras, zal, ingevolge de ordonnantie van 14Juni
1888 bij 0 a a n h a l i n g e n niet minder dan 4 0 8 katti's) , en
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo IJÏJ Ï> aan- 1890 (Indisch Staatsblad n°. 128;, met 1 .Januari 1891
balingen j>. m. 21 katti's (in 1888 bij 8 aanhalingen ruim eenige wijziging komen, hoofdzakelijk hUrin bestaande
dal d e p a c h t e r
voor zijne invoeren
in In-t v e r v o l g z a l
3 katti's;.
.den zijn aan eene vddr elke verpachting vooraf te
Bestond over den met uit. 1880 geëindigden pachtter*
mijn in de vier tot dusver besproken gewesten der bui- bepalen maximum-hoeveelbeid per maand, terwijl hij ook
tenbezittingen geen achterstand, blijkens bet vorig verslag niet langer, tenzij met speciale vergunning van het be*
(bl*. l"(i) had hel Gouvernement nog vorderingen op twee stuur, onbereid optum zal neigen rerkoopen, noch eanig
gewezen pachters aldaar over een deel van den vorigen opium uit liet pacbtgebied uitvoeren (tol dusver behi
ttermijn , doch ter y.ake van die vorderingen kwam hij zoodanige speciale vergunning alleen voor uitvoer over
in 1889 niets binnen. Een dier pachten, vanwien, wegens tee). Het doel van die wijzigingen is om, in verband met
de pacht ter Sumatra'a Westkust, over 1886ruim f 250000 de sluiting van hel geheels Atjebsche kustgebied, zooveel
'komen dat opium , van den pachter al'was hi te vorderen en tegen wien gerechtelijke maatregelen mogelijk
itig, zijn weg vindt naar Luiten de linie en zoo verder
aanbevelinj
en te verdienen, ia in gijzeling gesteld,
terwijl, volgens berichten van Julijl., denoodigestappen naar de kuststaatjes, en tevens om in het algemeen de
controle op lat opiumdebiet in Oroot-Atjeh te verscherpen.
ii gedaan om ook >•;• lyne borgen, die niet oi
midi
zijn, jfsdwang toe te passen. Intuaschen In Februari jl. werd den gewestelijken gouverneur voor
zooveel noodig aanbevolen om alle inbreuk op de voorreeds executoriaal beslag gelegd op (
schriften betreffende de wettige verkoopplaatsen van opium
te l
l goed iren 10 Benkoelen.
Wat de opiumpacht in de nog niet genoemde buiten. in Groot-Atjeh mei ge tr ngheid te keer te gaan.
In de
van Atjeh is, als middel om
etreft, is te vermelden dat op uit. 1889 de
b-t
verzet
tegen
ons
gezag
te breken, reeds sedert 187!)
aan :.' pachtcoi tracten betreffende de gewesten Atjeh ,
Biilil
terafdeeling van Borneo en betreffende de invoer en bet vervoer van opium over zee van de eene
rceel * van de rei
Oostkust van Sumatra plat '.s Daar de andere verboden . doch kunnen door liet
ties tot invoer of vervoer van lat heulsap
en Amboina nog bleven voortduren (die pachtcontracten
nd worden. De voor die licenties te betalen retributie,
liepen over eene gezamenlijke pachtsom van f '.i 093 980
per jaar), terwijl zij ten einde liepen in de gewesten of dietol dusver op f 2 per katti bepaald was, is bij ordonnantie
gedeelten van
md worden m het thans v a n 7 J u l i j l . ( I n d i s c h S t a a t s b l a d 18<)0 n ° . 1 4 1 ) v e r h o o g d
reikte licenties betroffen eene hoeveeltaatje, v. aarin tevens is medegedeeld welke uit. tot f 3. Dein 7
beid
van
22600
katti's,
of van 226 pikols (tegen 272
komsten du nieuwe verpachtingen aldaar opleverden.
pikn'.s ir: 1888), waarvoor dus werd gestort f40 200.
Omtrent het geregeld biiinenkomen van de door de opiumPachtsom ji':f janr
:'
ittingen verschuldigde bedragen
G ev..
over len
en
(volgens de in 1889 van kracht zijnde pachtovereenkomsten
duur van den
afgeloopen pacht*
p bet verschuldigde aan pachtsom per jaar — zie
ten.
termiki en
nieuwen
bijlage KK hierachter — f 4 6 3 0 0 5 3 , waaronder echter
' i r::.ij:..
;• da
.
f 419 040 voor de vier hooger reeds afzonderlijk besproken
gewesten waar bet Javnsche nachtstelsel werkt) vindt men
Lahoean
.
jeteekend dal op uit. 1889, binten de zooeven bedoelde
atra) . .
:
i i " M O 1887 t/m l'
l 3 600 fl
kust v
vier gewesten , a
ihterstallig waren de pachter in
1880
I «LM a)
de af

Riouv.' ei

(Oostkust van S u m a t r a ) . die in de

Westerafdeeling van Borneo en die in Menado, doch de
Banks .
J U 161
.
bei Ie laats ten voor .'.i"t meer dan respectievelijk f700
i
1
J9
000
[1890
t/m
.
en f 900, '
.Januari 1890 werden
11 448 [1896]
voldaan. De pac
Bengkalis daarentegen was in Maart
Amboina [dehoo
jl. acht ;
schuldig (ever Juli 18^9 t/m
na on verder alleen K feli
ende,
ongerekend
de bsloopeu boeten ,
op Bo
16 746
10800
. . .
.
f126640, en il-r.ir pogingen "m t.' eene minnelijke ontbinding
1 :,-,'t
! 696 lid.) f,
(KL
HÖ00
3 666 [id.)
':
van de nog tot uit. 1891 loo]
tte
a k n vruchte121 366 II
[1867 t/m
!
. .
loos zi
ven, was I gen don debiteur (do Chinees O i r
IN; eene r
i! Voor zoover de ont>
vangi
én, was de pachtsom over Maart 1890
: . . f l 117 033
! 1631 bij bet
maand aangezuiverd en die over April op
a, D r bepaling van ': D ] htteni ijn op twee jaren hield vei
7
Mei
; ten 2 pet boete.
met de
. op daarvan te doen aamenvaHen met \
nad ontvangen (in die buitenden datum uil. 1 »*• > 1 vaan.;, de pacht in de ando
n het > <)pium uit 'si::.
bezittingen waar bef Javascbe pacbtstelsel niet werkt)
gewc
i
alleen
de pachters in Menado en fernate. De verstrekking
.
.
r drie jaren g e g u n d ,
ien eerste geschil !t tegen f83,33' per bol van 27» katti's
omdat zoowel v . o r deo één— als voor den tweejarigen tennijn
j of f33,335 per katti . en daar hij in 1889 115 katti's verkreeg
evenredigheid veel lager geboden werd.
r) O
. jor den driejarigen termijn f 1 1 4 9 6 6 sjaars geboden : (uitsluitend Bengaalscbe opium, welke soort aan bet Gouv.-crd. meende de Indische Begeering de pacht aan den boogsten bieder j vernement over 1889 gemiddeld slechts kostte f 10,28
voor êVa jaar te moet"n gunnen, ten einde de mogelijkheid open te hou- : per katti), gaf deze verstrekking aan 's landa kas nog eene
d.-n om in 180t of 1802 de residentie lianka te bestemmen t o i h e t nemen
winst boven de pachtsom van t 'S'A'.i. (In 1888 beschikte
Van eene iiroe;' met het stt-Nel Min i.piumregie.
\ de pachter van Menado over 110 katti s.) De pachter te
d) H e t middel werd ondershands afgestaan nadat zoowel de i
Ternate nam in 1889 '.'.', katti's (4 meer dan in 1888);
verpachting ali de litTT*nni?Mlng geen TOIIIQIMI lasnllaai luid opga
aldaar zijn de pachtvo r.vaarden zoo ingericht dat als
levend.
IIij da eerste verpachting deed zich voor den éénjarigen termijn
geen e^agadigde o p , es het 1JO,: . toen roof len
riejarigen
termi
hoogste bieler wordt beschouwd hij die aanneemt de
1893

!
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grcotate boeveelheid opium uil '. lands voorraad te ont>
vangen tegen den prijs van l 130 ; ir katti, ia x
prijs dan d i pacht om h grepen is.
Omtrent het op hl*. i~7 van bet vorig verslag vermelde
denkbeeld om, evenals voor Nieuw-Guinea reeda in Mei
!«:>'.) (Indisch Staatsblad n . 108] ia verordend, ook voor
andere streken der bultenbezittiugen, voor zooveel er het
recht tot verkoop van opium van gourernementswegeniet
ann pachters is afgestaan, den invoer daarvan te verbieden,
is nog geene beslissing genomen. Wat da pachtstreken
betreft, wordt een onderzoek ingesteld naar de wenschelijklieid om er de uitbreiding van liet opiumdetaetsooveel
doenlyk tegen te gaan door, in navolging van den voor
Java ingeslagen weg, eensdeels verkoop buiten de wettig
toegestane verkooppuuitsen niet te dulden en evenmin tot
vermeerdering van baar aantal over te gu:u), anderdeels
door bet in liet leven roepen van verboden kringen.
Wal den sluikhandel in opium in de pachtstreken der
buitenbezittingen betreft, vindt men in de voor dit verslag
ontval gon berichten alleen over Billitoa gehandeld . waar
zoowel in 1888 als in 1889 de sluikinvoeren, die vrij geruimen tijd veel venni::! rd waren, weder moeten zijn
toegenomen, vooral aan de oostrijde van het eiland, waar
velen onder de inheemseho bevolking hierin een gemakkelijk
en winstgevend bedrijf vinden. lu 'i laatst vao 1889 xijn
van gouvernemeotswogfl daartegen bijzondere maatregelen
genomen, door de in
lung, voorloopig voor den
tijd van één jaar, van drie goed bemande soogenaamde
gobang-prauwon ter bewaking van Billiton's oostkust
en van een zestal inlandsche beambten . di i ten taak hel
om in de oostelijke districten de gangen der sluikers te land
na te gaan en daardoor zooveel mogelijk eene vruchtbare
bekruising te bevorderen.
A ii d e r o v e r p a c h t e mi d d o 1 e n.
I'ij de achtereenvolgens voor 1890 (Indisch Staatsblad
1889 i:". 134) BH voor 1891 (Indisch Staatsblad 1890 n".
H'i) vastgestelde voorwaarden betreffende de op Java en
Ma lura buiten bet opium rer| acht wordende laudsmiddelen ,
de zoogenaamde kleine mi I leli n , werden alleen eenige
nieuwe bepalingen in b
roepen met betre...
Ie pacht der overvaarten en dieder Chin
L>beln. Dientenge
Ie pachters der dobbel pacht
geen daggeld noch voeding meer hebbeu te verstrekken
aan (ie van bestuurewege b\j de topbanen geplaatste politie*
dienaren (Indisch Staatsbhid 1889 n°. 133) en is bet getalplaatsen waar in de stad en voorsteden van Batavia dobueltafels mogen worden :.
i weder mei twee verminderd (Indisch Staat
. . 143). Wat de pacht
der overvaarten betreft , werd buiten twijfel gesteld (Indisch
Staatsblad 1889 n". 132) dat geen overvaartgelden mogen
gevi rder 1 worden vancultuur-, beeren-ofgemeentedi« plichtigen gaande naar of komende van hun werk, werden
met betrekking tot het overzetten van voertuigen deverplichtingen van den pachter nauwkeuriger omschr
(Indisch Staatsblad 1890 n°. 142), en wen!, naar aanleiding
van een arrest van bet Hooggerechtshof waarbij was aan»
genomen dat de strafbepaling in Indisch Staatsblad 1862
n°. 123 door art. 122 van net Strafwetboek voor inlanders was
komen te vervallen, eene nieuwe strafbepaling in het leven
geroepen tegen onrechtmatige heffingen vanwege
pachters of hunne ondergeschikten (Indisch Sta
L890
n°. 46), Deze laatste voorziening, welke voorshands alleen
noodig werd geacht ten aanzien van de pacht der overvaarten 't, werd tevens toepasselijk gemaakt voordevan
gouvernementswege verpachte overvaarten in de buit
bezittingen.
Overigens is aangaande de pachtbepalingen nopens de
zoogenaamde kleine middelen in de buitenbezittingen (voor
') lïjj de beereadienitoadcrsoekiBgen op Java m i ia één der
residentiën gebleken dal de bf| de overvaarten dienstdoende prauwkoeliet de gewoonte hadden om, afgescheiden van het verschuldigde
overvaartgcld, van de over te zitten personen, soa Inlanders ais
anderen, eene Desooaiag te vragen, die soesjnnsamd vrijwillig gegeven werd, mar van lieverlede het karakter van eene wettige
hefang had aangenomen. Bij eene circulaire van 19 Maart ji. is
door den directeur van liinncnlandsch bestuur de aandacht derroideiiten o]i Java en Maduia, in wier gewesten overvaarten verpacht
worden, op dal misbruik gevestigd, met opdracht om, zoo liet ook
te hunnent mocht BCStasa, daaraan zoodra B»DgeJ|k een einde te

staken.

[Nederl. (Oort-) lo
tieze gewesten worden, sooals men weet, de pachtvooN
waar1:,

niet telken jare op n i e u w t<

lijk

verkil

te vermelden, — behalve eene partiöele voorzie
betreffende de drankenpacht in bei gouv trnement Ce
en onderhoorigbeden ter wegneming van eene gerezen
onzekerheid omtrent 's pachters rechten (Indisch Staatsblad
1889 n'. 141), en eene tijdelijke beperking van deslachtpacht te Koepang on Timor, zoodat runderen en builels
voorshands builen de pacht blijven (Indisch Staatsblad
| 188'J n°. 15")). — de met 1 Januari 18'Jl in te voeren
nieuwe

regeling

van de pacht op het gedistilleerd in de

verschillend*! gewesten buiten .Java en Madura, uitgen
; Atjeh, Sumatn'a oostkust en Temate, welke gewesten
hunne eigen regeling behouden, zoomede de Lampongsche
Districten en Bali en Lombok, waar de pacht niet werkt.
Voor al de overige buitenbezittingen is nu bij ordonnantie
van 12 April 1890 (Indisch Staatsblad n°. 85) de pacht opeenvormigen voet geregeld, behoudens eenig verschil, wat
het inlandsen gedistilleerd la treft, in de grens van 's pachtera monopolie ten opzichte van de hoeveelheid die als verkoop in net klein geldt. Algemeen behoort nu ook het
stoken van gedistilleerd tot het monopolie, zonder dat
daardoor echter inbreuk wordt gemaakt alreeds verkregen
vergunningen tot het in werking brengen van stokerijen ,
lerwijl ook, gelijk thans, aan de mijnwerkers op Banka
en Billiton en aan de bevolking der Dajakschekampongs
in het pachtgebied der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo vrijheid is gelaten om voi r eigen gebruik tjee te
o. Bij do nieuwe regeling rijn u/lc door ciistillatie
verkregen dranken aan het monopolie onderworpen, uitmen — voor zooveel de residentie Amboina betreft —
het door de inlandsche bevolking aldaar uit het tap van
kolepalm gestookte koolwater (zie de bij Indisch
Staatsblad 1890 n°. 1G') vastgestelde aanvulling der or
nantie van 12 April j l ) . Door do toepasselijkheid op
ookte dranken ondergaat de pacht eene uitbreiding
in zes van de geheel of gedeeltelijk in de nieuwe regeling
pen twaalf gewesten , en wel voor Palembang, Banka,
Biliit m, Riouw, Westerafdeeling van Borneo endeMinahassa (Menado), omdat aldaar tot nog toe alleen de arak,
rum eu Ijoe werden verpacht, terwijl voor Sumatra's
Westkust en
het verschil tusschen de bestaande
en de nieuwe regeling voornamelijk daarin bestaat, dat
de buitenlandsche likeuren , die vroeger niet onder de pacl t
vielen , ouder de nieuwe regeling wel daartoe zullen 11 hooren. Zoowel 'aar waar bet buitenlandsch gedistille rd
thans v e r 't eerst in de pacht is begrepen als daar waar
de pacht zich rwi]^ tot dat gedistilleerd uitstrekt', i
titenlandsch gedistilleerd voor eigen gebruik
of voor bet debiet in cantines, sociëteiten en logementen
in te slaan buiten bemiddeling van den pachter, mits
bem daarvoor eene retributie betaal 1 wordt, waarvan
bepaald geworden of gebleven op f 0,40 per liter.
Ten ei:.de te voorkomen dat de prijs van bet gedistilleerd in
du cantines te hoog zou worden (hetgeen er toe zou
leiden dat de soldaten zich op verboden plaatsen aan de
zooveel schadelijker inlandsche dranken te buitengingen),
is thans bepaald dat bedoeld recht in gewesten, waarvauwege het Gouvernement invoerrecht van buitenlandsch
itilleerd geheven wordt, niet verschuldigd is v a n g o
distilleerd voor de cantines. Hierdoor zal tegemoet wor>
den gekomen aan een door de militaire cantines ter Sumatra's Westkust (de eenigen dit tot dusver door dedubbele belasting werden getroffen) sedert lang ondervonden
bezwaar. Bvenals tot dusver zal in de residentie Menado
de pacht alleen tot de Minabassa en in de residentie Timor
tot de ho ifdplaats Koepang beperkt büjven. Verder be«
paalt de ordonnantie in algemeenen zin dat in de pi
niet zijn begrepen die gedeelten der daarin genoemde twaalf
g e w e s t e n voor w e l k e de invoer van sterke dranken wordt

verboden, of die, om eenige andere reden, voor het honden
van de verpachting mochten zijo uitgezonderd. Zoo zullen
in de lesUlentie Amboina, na afloop met uit. 1800 van de
bestaande overeenkomsten met de pachten aldaar, niet
meer tot bet pachtgebied bebooren de Arcfl-, Koi-, Tenimber- en Zuidwester-eilanden , voor welke bij ordonnantie
van 13 September 1890 (Indisch Staatsblad n \ 189), in
verband met het medegedeelde op blz. 18 biervóór, de
invoer van ,-terkc dranken verboden i s , in n a v o l g i n g van

het in ltsSS (Indisch Staatsblad n°. 67) voor bet Xeder-
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Hierbij valt, met betrekking tot debuitanbezittingen, op
te merken dat voor liali en Lombok de nieuwe pachtsoinmen in totaal hetzelfde bedrag opleverden dut voor
1880 verkregen was, en dat in de residentie Oostkust
van Bumatra, waar de zoogenaamde kleine pachtmiddelen
bijna de helft (47 a 48 pet.) opleveren van liet bedrag in
al de buitenbezittingen gezamenlijk, voor 1800, wegens
het voortduren der overeenkomsten met ds pachters, mede
op dezelfde opbrengst als voor 188'J was te rekenen. Tot
den bovenvermelden vooruitgang met f (32178 droeg vooroamelijk bij de stijging voor de middelen dobbelspelen,
dranken en peper.
Het volgend staatje bevat een vijfjarig overzicht van de
pachtsommen der voor gouvernementsrekening verpachte
zoogenaamde kleine middelen in geheel Nederlandseh-lndié.

JAKEX.

Oetameniyk bedrag waarvoor de veneslileads paehtmiddelen (battea lat opiam) werden sftjestaaa:
op Java en
ftbunua.

• Illll

landaeh gedeelte va;, Kieuw-Guinea f:
Ternate)
vu Lij ordonnantie van 13 Augustus 1890 (Indisch 81
blad n°. 107) voor (ie Sangi-, Talaut- en Nanoesa-oilm den (residentie Menado) uitgevaardigd soortgelijk verbod.
Inden geest van het voor Nieuw-Öuines bepaalde is ook
Lij het verhol voor de genoemde onderhoorigbeden der
residentién Amhoina en Menado het voorbehoud gemaakt.
dat aan Europeanen en vreemde oosterlingen door het
Buropeeacb bestuur kan worden vergund om sterke drauken, tot de in de vergunning te noemen hoeveelheden,
voor eigen of voor geneeskundig gebruik in te voeren.
Gelijk gezegd, treft de nieuwe pachtregeling alleen gedistilleerde dranken. Voer het gouvernement Celebes en
onderhoorigbeden, waar de thans bestaande pacht ook
omvat het uitsluitend verkooprecht van twee niet-gcdistilleerde dranken (saguweer en brom), was dus eene aficonderlijke voorziening noodig om deze enkel door gisting
verkregen dranken eene plaats onder de pachtmiddelen t"
doen behouden. Daartoe strekte eene tweede ordonnantie
van 12 April ÏS'JO (Indisch Staatsblad ir. 88), waarbij
deze pacht alleen voor de hoofdplaats Makasser isbestendigd, op grond dat elders in het gewest saguweer en
brom weinig worden verkochl.
Omtrent den uitslag der verpachtingen van de verschil*
lende kleine middelen on en buiten Java voor liet jaar
DSM vindt men gewestelijke opgaven in 'Ie bijlagen LL
en M.M hierachter. Enkele middelen werden niet in pacht
aangeboden, omdat de bestaande pachtovereenkomsten,
voor langer dan één jaar gesloten, on uit. 188!) nog van
kracht bleven. Dit gold op Java en Madura o. a. met
kking tot de meeste pandbuisen en vogelnestkIippen, en tot de in drie gewesten werkende tabakspacht,
en in de' buitenbezittingen ". a. met betrekking tot
de verschillende middelen ter Oostkust van Sumatra.
enkele middelen tfer Sun;;;.;ra's Westkust, de dobbelpaclit
in Atjeh, eenige pereeelen van de pacht op het gedistil*
loer 1 in Amboina, zoomede enkele pandbuisen en overvaarten elders. Zoo ook werd bij de thans b sproken
opveiling in zeer enkele gevallen de pacht weder niet enkel
voor 1890, maar voor twee of drie jaren toegewezen , bijv. die
iSende de Krawangsche houtbosseben, drie van de vier
pandhuizen in Djokjokarta, voor welke de pachtovei
over 1889-1891 tusschentyds — zie Indisch Staatsblad 1889
n°. 156 — was ontbonden, en eenige overvaarten in bet
gouvi mement Celebes.
Herverpachtingen waren ditmaal veel minder n< i
dan bij de aanbieding voor 1889 j voor de buitenbezittingen
konden zelfs alle middelen bij de eerste verpachtingen aan
te bieders worden toegewezen. Op Java moesten
in 'J gewesten voor enkele en in 2 gewesten (Jnpara en
Soerakarta) voor alle middelen herverpaebtingen worden
gehouden, welke bij inschrijving plaats hadden daar waar
kon worden \
teld dat liet ongunstig resultaat der
verpachting te wijten was aan onderdrukking derconcur*
rentie door samenspanniug van gegadigden. In eenige
weinige gevallen mislukte ode de herverpachting, ;;
besloten werd tot eene tweede herverpachting, of de pacht
onder de hand werd afgestaan.
Vergeleken mei de pachtsommen voor 1889 leverden die
voor 1890 over 'f geheel een na leelig verschil op van
f L02591 voor Java en Madura, doch een \
t verschil van f ;;8Ö71 voer de buitenbezittingen. Hetnaü
verschil is hoofdzakelijk te wijten aan de lag' opbrt
va:; de pacht der rundalacht op Java en Madura . •;!«• in
de verschillende gewesten moest worden afgestaan tegen
f 1 153452, terwijl daarvoor over 1889 t' 1235232, dus
I' 81780 meer, was bedongen. Het grootst was deac
uitgang in Soerakarta, waar. door mindere welvaart onder
de bevolking ten gevolgt! van mislukte oogsten .
bed. vide pacht f 417Gb minder werd verkregen dan in
1889. Voor alle pachtmiddelen gezamenlijk wees de voor
180b verkregen opbrengst op Java en Madura voor 18 gewesten een nadeelig verschil met 1889aan van gezamenlijk
f 111519, en op de buitenbezittingen voor 8 gewesten een
oadeelig verschil van jrezamenlijk f 23 (107 , waartegenover
4 gewesten op Java (Soerabaija, Pasoeroean, Banjoemaa
en Kediri) en 6 gewesten der buiten bezittingen (Sumatra's
Westkust, Hiouw , AVesterafdeeling van Burneo , Menado,
Billiton en Benkoelen) gezamenlijk een vooruitgang aanwezen ten bedrage van respectievelijk f 8928 en f 02 178.

Tweede Kümer.

2 !
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f

3 201 na
3 000 070
3 083 113
3 184480
.•; i >;;i 898

in <ie
baiteabesittwgen.
1' 1 884801JJ0
1 518 740,00
1 593 759,50
1 807488,00
1 1130 054,00

Totail.
i' 48MH4JK)
4 00H.SlO.Oo
•1 077 172,.JO

5 031 972,00
1 987058,00

De pnehtpenningen werden op en buiten Java over bot
algemeen geregel 1 aai gezuiverd. Van de 1!) pachters op
Java en Madura, die bij den aanvang van 1*89tsxameu
f 42704,11 achterstand badden, betaalden er 14 in dei,
loop van Januari 1890 hunne schuld af tot een gezamenlijk
bedrag van t' 11740,50. Van de 5 anderen, die op 1
Januari 1890 schuldig bleven !' ;il 023,61 , betaalden er
4 in gemelde maand een gedeelte at', tezamen f.">471,o2.
De eenige van deze vijf debiteuren oie niets aanzuiverde'
op zyn achterstand over 188'J (;: i f10960,88] was <
pachter dier rundslacht op Madura. Ter zake van dezelfde
pacht in Pasosroean was on Ier den bovenbedoelden achterstand van f 31023,61 begrepen i' 13563, waarvandoor
den tusschentijds afgetreden pachter verschuldigd was
f 11042, en door den met l.luni 1889 opgetreden nieuwen
pachter f 2521 . welke laatste som echter in Januari 1890
werd afbetaald. Voor zoover zulks, me', het oog on de
geldelijke omstandigheden van de debiteuren en hunne
borgen, met vrucht scheen te kunnen geschieden , werden
tegen cle nalatigen g
ke maatregelen genome:..
Ingevolge de voorwaarden der tabakspachl (alleen bestaand i
in Bantam, Batavia en Krawang) behoeven de pachtpenningen t< r zake van dat middel over elke der maanden
Januari, Februari en Maart eerst voldaan te worden respectievelnk in October, November e;, December van hetzelfde
jaar. In afwtyking van die regeling werd den paiditer , die
tiet middel voor d<
origen termijn 1880 t/m l s j l i:i
banden ..eet';, in October 1889 vergund om de pachtpenDingen over de eerste drie maanden van 1889 te voldoen
in de laatste drie maanden van het derde pachtjaar , onder
voorwaarde evenwel dat hij voor de pacbtjareu 1690 en
1891 van zijne bevoegdheiu om de pachtsommen over
Januari , Februari en Maart eerst later in bet jaar aan
te zuiveren geen gebruik zou maken. Voor souveel het
jaar \Kii) betreft, is deze voorwaarde reeds nagekomen.
In de buiten bezittingen waren op 1 Januari 1890 mei.e
eenige pachters in hun-e beinliu-rn achterstallig. Ook
daar echter voldeden de meesten hunne schuld reeds vóór
hit einde van genoemde maand, zoodat op 1 Februari jl.
bat Gouvernement nog slechts van '.i hunner iets te vorderen bad (op 1 Maait jl. nog slechts van 1 hunner).
De achterstanden over ls;>7 (alleen in Soerakarta) en
over 1888 (in nog enkele andere gewesten), van welke
achterstanden in 't vorig verslag (Idz. 170) sprake was,
werden in 1880 voor bet meerendeel tot kleinere bedrage:,
teruggebracht, in verband met overeengekomen afbetalingin termijnen, waartee ook vergunning werd verleen: ter
zake van drie pereeelen der speelpacht te Batavia aan twee
pachters, die voortvluchtig waren geweest doch teruggekeerd waren. Geheel afbetaald werd de restant-schul.
wegens een vierde perceel der bedoelde speelpacht, wegens
de rundslacht in Japara , de tabakspacht in Bantam , Ba-
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tavia en Kr*wang, en da overvaarten in Palembang.
In

navolging

van vurige verslaat;:) laat men hier DOg

eenige mededeelingen volgen ten aanzien van de pacht

l.'it7oerrecht.

Invoern ebt.

.laren.

I'akhuishimr.

der pandhuizen , van welke er bij den aanvang van 18S9

verpacht

waren 1574 (verbeter Ie opgaafj op Java ra Ma*
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dura en 89 in de buitenbezittingen, terwijl e r , bij gemis

aan gegadigden, respectievelijk 6 en 13 onverpacht badden
moeten blijven. Overtradingen van het rentetarief kwamen
op Java aan het licht en werden gestraft of vervolgd in

acht gewesten , terwijl in één residentie termen werden
gevonden om geen vervolging in te stellen. In de afdeeling
Sidaijoe (^oerabaija) en te Bangkallan (Madam) werd met
gunstige uitkomsten eene nieuwe regeling getroffen o m trent den verkoop der niet tijdig gelost; panden. Die verkoopingen , welke, vroeger plaats hadden voor de pand hui •
zen , werden nu op de passars gehouden, met het gevolg
dat het aangebodene betere prijzen m a a k t e , zoodat in Tem
meer gevallen dan vroeger aan de pandgevers overschotten
konden worden uitgekeerd. Al de eerstbedoelde 374 pandhuizen , op 1 n a . waren verpacht voor driejaren tegelijk
(188!) tjin 1891), doch voor een 4-tal in Djokjokarta werd
het driejarig contract tusscbentij is ontbonden, en daar
zich slechts voor 3 daarvan nieuwe gegadigden voordeden ,
aan wie de, pacht toegewezen werd voor de jaren 1890
en 1891 .terwijl ook de 6 voor 1889 onverpachtgebleven
pandhuizen vruchteloos werden aangeboden , en 1 pandhuis (dat in Erawang) weder slechts voor een jaar (1890)
werd afgestaan . zijn dus thans op Java en Madura verpacht :i73 pandhouen (372 tot uit. 1891 en 1 tot uit.
1890). en onverpacht 7. In Ie buitenbezittingen. waar
voor 1S89 — voor zooveel het middel er verpacht w o r d t ,
dat is in tien van de zeventien gewesten, — 102 pandhuizen waren toegestaan, doch 13 daarvan , hij gemis aan
pachters, buiten werking waren gebleven, werden voor
1890 toegestaan 101 pandhoizen , waarvan er echter 19
om dezelfde reden onverpacht zijn moeten blijven. Verg.de
aanteekeningen in de honger aangehaalde bijlagen LLen MM.
De residentiön, waar panclhuizen kunnen geopend worden door licentiehouders, zijn, behalve de Lampongscbe
Iiistricten, Amboina en Bali en Lombok (waar zich echter
in 1889 niemand aan dat bedrijf wijdde), Kiouw, waar
voor 1889 voor 4 plaatsen licenties als pandhuishouder
werden aangevraagd , zoomede Menado , Ternate en Timor ,
waar zulks voor 2 plaatsen in elk dier gewesten het geval
was. Het aantal licenties bedroeg dus 10 , tegen 9 voor
1888. De door de pand huishouden gevorderde renten bed r o e g e n , evenals in 1888, in Kiouw 10 pet., in Menado
5 p e t . , in Ternate 2 a 4 pet. naarmate van het bedrag
der beleeningen, en in Timor 4 p e t . , terwijl bij hen
respectievelijk 19 3 6 1 , 13 7 8 2 , 8 279 en 13 964 beleeningen
werden gesloten , waarop werd voorgeschoten f 71 923 ,
f 6 3 4 9 6 , f 14 289 en f 39394.

1$. Oarerpedrtc middelen u inkomsten.
fd- en HÜtotrrechten. Vergeleken met het voorafgegane
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1885
1886 i{
1887 e)
I88N
18S9

1' 1 029 201
1 085 121
1 213827

f

*20 *II8
141 596
269 192
•26* 759
:i2l I N

1 316*14

1 487 319

1'

| 793
I MO
1 591
2 075
1 070

1' 1
1
1
1
1

*52*02
331 377
*8*G10
583 7*8
809 951

TOTALEX VOOR HET OOCVKHNKMENTS-TOLGEMED.
1885
188G//)
1887 c)
1888
1889

1' I SM l i l

f 2 M l 768

7 001 289
11 993 386
7233812
7 779 7n7

t'

l IMM4
1 052 68*
J58 505
1 1)45 8113

49 781
33 752
31 021

14111
25 G05

f 9 *73 062
8 5G5 325
8 077 091
8 216 532
8851 115

«) Het RWt 1 J a n u a r i Is85 in w e r k i n g getreden nieuwe tarief van
pakhuisliuur (zie Indisch Staatsblad 1X84 n". 169 en 1885 n". 17) w e r d .
voor zooveel betreft de h a v e n ' r a n d j o n g P r i o k (Batavia), sedert 15 Maart
1887 door afzonderlijke bepalingen vervangen (zie Indisch Staatsblad
1887 n". 19), terwijl voor 1 jilatjai> de duuanelokalen aldaar, tegen eene
lage pakhui-huur. in 1888 voor de (ipschnring van suiker en in 1889
bovendien voor die van tabak (zie vorig verslag blz. 181) en eens voor
den opslag van thee werden beschikbaar gesteld.
Ir H e t I Juli 1886 is het normale invoerrecht van 6 pet. der waarde
verhoogd tot ÏU pet., tegen afschaffing van het uitvoerrecht op thee
i'l' I per 100 K G . ) en verlaging van dat op kof6e en suiker (respectievefijk van f' I en 1' 0.30 tot f 1 en f 0.15 per 100 K.G.). Een en
ander geldt echter niet voor Moeara Kompeh in Djainbi. noch. voor de
residentie Oostkust van S u m a t r a . waar speciale tarieven werken.
<•) M e t 1 Maart 1887 is het invoerrecht on petroleum verminderd van
p. m. 1' 0.70 tot f' 0.25 per hectoliter en sedert 1 J u n i van dat jaar is
de hefflna van uitvoerrecht voor suiker voor den lijd van vijf jaren geschorst. Ook deze tariefsveranderingeu hadden geen b " t r e k k i n g tot
M' "ara Kompeh en Sumatra's Oostkust.

De opgegeven totalen waren voor het gouvernement»»
tolgebied waar bet algemeen tarief w e r k t , en voor dat
waar speciale tarieven in werking zijn ' ) , te verdeele_
als vols-t :
Algemeen tarief.
Jaren.

1885

Java
en
Madura.

Acht
gewesten
Djainbi
der buiten- (residentie
bezittingen. Palembang)

f 8 020 660 f 1 010 033

1186

7 233 948

1x87

Speciale tarieven.

f 12 429

Sumatra's
Oostkust.

Totalen.

b) f 399 940 f 9 473 062

146*13

35 724

453 600

8 565 325

• 1 592 481

900 889

50 757

52C 96*

8 077 091

1888

6 632 784

949 105

12 127

592 516

8 216532

1889

7011 1C4

1 079 435

15 960

G84 556

8 851 115

jaar ging gedureude 1889 de opbrengst dezer beide mkl-

delen niet onbelangrijk vooruit. Zoowel op Java ra Madura
als in betgouvernements-tolgebied der buitenbezittingen
was vermeerdering van de perceptie waar te nemen. Na
aftrekkiog van de gewone terugbetalingen bedroeg die
vermeerdering: aan invoerrechten voor Java en Madura
f 375 460 ra voor de bezittingen daarbuiten f 170 4 3 5 ,
of in 't geheel f 5 4 5 8 9 5 . die van uitvoerrechten respeo
tievelijk f 30 020 en f 56 7 7 3 , of in 't geheel f 87 298.
En daar de pakhulshuur over 't geheel eene hoogere
opbrengst gaf van f 1390, werd dus in 1889 door detoladministratie geïnd f 8 851 115, tegen f 8 216 532 in 1888.
In het volgende overzicht vindt men eene specificatie
over de vijf laatst verloopeu jaren.
Jaren.

Uitvoerrecht.

Invoerrecht.

Pukhuishuur.

T e zamen.

Namelijk Sumatra's W e s t k u s t . B";.kce:en . Lampongscbe District e n , Paleiubang [behalve Djambi;. B a n k s , Billiton. Westerafdeeling
van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeüug van Borneo.
b) I n 1885 werd in sommige der kustlandschappen van de residentie
O o s t k u s t van S u m . t r a de tolheffing i. g niet van gouver: H mentswege,
doch door en ten bate van het inlaudseii bestuur uitgeoefend.

Over het laatste in het voorafgaan.ie staatje behandelde
jaar vindt men in bijlage NN hierachter de totale ontvangst opgegeven voor elke haven wanr een gouvernements'
tolkantoor gevestigd is afzonderlijk.
Hoeveel ter zake van de verschillende bij in- cf bij uitvoer belaste goederen ontvangen werd , kan — voor die
goederen welke meer dan f 50 000 aan in-of uitvoerrecht
ophrachten — blijken uit het volgende overzicht, en wel
over de laatste drie jaren.

J A V A EN' M A D U R A .

18S5
1886 b)
1887 cl
1888
1880

D "73 312
5916 16*
5 779 559
5 91GS98
C i'.'i 358

t

2 200 3C0
1 286 G88
783192
693 7*6
7»* 171

f

4C 988
31 092
29 430
22 U 0
2*535

8 020 660
7 233 9*8
6 592*81
G 632 784
7 0*1 1G*

') T e g e n d e I n d i s c h e voorstellen tot herziening v a n het speciaal
tarief v o o r S u m a t r a ' s O o s t k u s t (zie het slot van noot b onder h e t
e e r s t e staatje op b l z . 180 v a n 't vorig verslag) zijn hier te lande
b e d e n k i n g e n g e r e z e n , w e l k e o m s t r e e k s medio F e b r u a r i 1890 t e r
k e n n i s v a n het I n d i s c h B e s t u u r zijn g e b r a c h t .

I*.
Koloniaal verslag van 1890.

Omschrijving iler
^cederen.

1887.
INVOKBKI:CIIT.

1' 1 0«7 150 f 2 Ufi9 020
"Manufacturen
800 573
Gainbier
H l 1*2
OM 434
715 948
Gedistilleerd
244 875
Petroleum
1*7 ltS
::r,i; IM
Tabak en sigaren
Mi M l
Eetwaren (voor zooveel in de
handelaverslagen onder dit
lioofd genoemd, doch visch
403 : m
en buter uitgezonderd) . .
4C8 579
322 243
"Visch
472 787
M
l
4C3
254 201
Krainerij
I;.8OÓ3
189 570
Wijn
102 984
1*3 733
Garens
244 751
Thee
20i aas
154754
108 547
Kleederen en inodcwareu . .
Papier. schrijr- en tceKeube105 902
hoeften
IMMS
Boter
107751
12:t sr.7
Aardewerk (g-bakken) en por73 917
72 8S8
i-elein
Meel
101 941
88 070
79 807
Was
02 378
Bier
73 054
61 TM
52 735
Leder en leder werk
. . . .
53 950
51 023
48 804
Drogerijen en medicijnen . .
50 853
5 4 943
IJzer en staal en dito werk .
4::
929
Glas en g*uuwerk
il lid
47414
49 404
Meubelen
43 071
Mineraalwater
MMI
Andere artikelen [die elk minder dan I' 18 000 aan invoerrecht opbrachten . voor zoover
niet reeds afzonderlijk g e 120 2C0
noemd)
M l 824
Bovendien ontvangen aan ..nagevorderd invoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .
2 307
1 111

t 2 207
784
784
207
MO

[Nederl. (Oost-) IndiS.]
deze, in da tegenwoordige omstandigheden , niet kunnen
dragen.
I>e w e t , waarbij den flouvji neur-< leneraal de bevoegd*
heid is gegeven om TOOT het vervoer van suikerriet en

18*9.

18H«.

171

2.

470
372
729
803
011

gedeelten daarvan tijdelijk de kustvaart binnen Neder*
landsch-lndie te vergunnen aan unepen onder vreemde
vlag (zie vorig verslag bil. 181), werd onder dagteekeniug
van 6 April 1890 (Indisch Staatsblad n°. 82) in Iudië afgekondigd , en is krachtens de Ordonnantie Vftn 30 Aprii
1800 (Indisch Staatsblad n". 98) tegelijk DMt deze in wer-

king getreden. Hij eene tweede ordonnantie van gelijke dag*

teekening (Indisch Staatsblad 1890 n°. 99) maakte de frou508 210
437 049

mm
114 M l
107 775
200 330
180 9(10
120 284
112 343
98
99
M
X3
58
55
74
58
51
OS

402
592
oyo
550
003
812
001
703
080
OM

verneur-Generaal van de hem op dit stuk verleende be>

voegdbeid gebruik en werden tevens regelen gesteld omtrent
de wijze waarop door belanghebbenden de vergunning om
voor liet aangegeven doei kustvaart uit ie oefenen zal
kannen worden verkregen.
Reeds bij de verlaging met 1 .Januari 1885 van de pakhuilhuur in publiek entrepot (Indisch Staatsblad 1884
n°. 109) werd in beginsel besloten om na verloop van
zekeren tijd over te gaan tot de opheffing van de particuliere
entrepóts, bedoeld bij art. 25 van het reglement A op de
beffing en tot verzekering der in- en uitvoerrechten (Indiech Staatsblad 1882 B*. 240), en zulks zoowel lot v r üchting van de taak van het recherche-personeel als in
het belang - van de schatkist wegens de t ' verwachten
meerdere ontvangst aan pakhuUhuur. Nadat de handel
reeds sedert Augustus 1889 (zie vorig verslag blz. 181jop

dezen maatregel. die zich echter niet uitstrekt tot den

opslag van petroleum . was voorbereid , werd in J u n i jl.
(Indisch Staatsblad 1890 n°. 126) bepaald dat de gelegen429 890
210

!' 7 003 830
10 444

f 7 2 42 408

Af: terugbetalingen

s Ml

1' 7 788 242
8 535

Zuiver ontvangen .

f 0 993 380

f 7 2;i3 812

f 7 770 707

beid om goederen , uitgenomen petroleum , in particulier

entrepot

op te slaan met 1 October 1890 ion ophouden

te bestaan. Die datum bield verband met bet gereed komen
van de te Soerabaija nog gevorderde uitbreiding dergouvernementa-entrepötlokalen. Voor enkele uitvoerproducten
bestaat sedert kort ook gelegenheid tot opslag in de douanelokalen te Tjilatjap (zie noot a onder het eerste staatje op
de vorige bis). Die gelegenheid werd ook voor 1890 bestendigd.
In de residentie Oostkust

Koffie
Tabak
Indigo
Andere artikelen [dia elk ininder dau i' 50 000 aan uilvoer- .

1 f 104 270 :
233 019 ! f
229 411
179 703
CC 025
I M 300

Bovendien ontvangen aan ..nagevorderd uitvoerrecht", niet
per artikel «respecificeerd. .

»)

42 51*

f 1 0C3 3O2 i f
Af: terugbetalingen
Zuiver ontvangen

10 018
I I 052 08* ! f

e]

353 001
240 055
17*782
08 809

1

121 4*3 1
8

1

a)
337
297
182
72

07->
OM
0*8
720

150 407

••

958 758 i f 1 0*5 909
253 j

107

958 505 j f 1 045 802

a) Verg. noot c op de vorige blz.
i) Hieronder is begrepen een bedrag van 1 42 082 over 1877t,'in I8SI.

Over het eerste halfjaar van 1890 waren de ontvangsten , vergeleken mei die over hetzelfde tijdvak van 1880 .
a h volgt:
Java en afadura.
f 3 028 IG2
307 289
15 375

Biiitenbezittiiigen.
1889
1890
Iste halfjaar.
' 741909 f 764 082
187 000
208 290
011
934

i' 3 517 220 f 3.150 820

f 929 520 f 973 900

1889
1890
latfl halljaar.

Invoerrecht. .
uitvoerrecht.
Pakhuishuur

f 3 170 029
333 C29
13 508

van Suuiatra kreeg de ver-

plaatsing van bet tolkantoor teLaboean Delinaar Belawan

UITVOERRECHT.

laan de monding <ler Heli-rivier) niet 1 Januari 1890
baar beslag, op welken datum de aldaar gebouwde aan-

legsteiger en douane-inrichting in gebruik konden worden
genomen '). Bij de ordonnantie van 15 November 1H89
(Indisch Staatsblad u\ 244), waarbij die verplaatsing formeel geregeld is, werd tevens het reglement op de heffing

van in - en uitvoerrechten in genoemde residentie (zie
bijlage .1 van Indisch St.iatsbla I 1885 n°. 167), voor Belawan , waar de toegenomen handelsbeweging vonrzienmgen noodig maakte eenigszins in den geest van het be-

paalde voor de zoogenaamde groote havens, op veracbillende punten gewijzigd en aangevuld, terwijl eene nadere

voorziening, mede uitsluitend voor Belawan, in Juli jl.
werd aangebracht (Indisch Staatsblad 1890 n°. Ió0). Aan
de in 't vorig verslag bedoelde tijdelijke uitbreiding van
het douanepersoneel teLabiean Deli (thans Belawan) w e r d ,
nadat de ter zake vereischte Fondsen bij de begrooting
van 1890 waren toegestaan, bij Indisch Staatsblad 1890
n r . :J5 een blijvend karakter gegeven. .Met betrekking tot
de tolzaken ter Sumatra'a Oostkust verdient overigens n o g
vermelding Indisch Staatsblad 1889 n". 148, ten doel hebbende vermindering te brengen in de kosten , tot dusver
verbonden aan bet oveistorten van de tolrechten in genoemd gewest geïnd , op plaatsen waar geen landskas is
gevestigd.
Wegens ontduiking of overtreding der bepalingen op de
heffing en verzekering vat. de i n - e n uitvoerrechten werden
in 1.X89 in het geheele gouveriiements-tolgebied 104 bekeuringen gedaan, zijnde. 9 meer dan in 1888. Slechts 4
van die bekeuringen werden in rechten vervolgd ; 9 werden ,
als ten onrechte ingesteld, buiten gevolg gelaten , terwijl

in de overige 151 gevallen de taak brj onderhandsche scbikking werd afgedaan.

Be met het Indisch Bestuur gevoerde gedachtenwisseling
omtrent het denkbeeld van toleenheid tusschen Nederland en
Nederlandsch-Indië (verg. vorig verslag blz. 181) heeft tot de
conclusie geleid dat daaraan voorshands geen uitvoering
kan worden gegeven, alleen reeds op grond dat zulks een
verlies voor de Indische geldmiddelen zou veroorzaken dat

Accijns np het inlandse/i ftdittiflttri

(alleen up Java en

0 Over de verplaatsing van een der tolknutoren in Bantam (van
Tjiringin naar Laboean) zie men blz. 50 biervóór.

1752

!»•

2.J

Ko.onuiiil verslag van 181/0.

[ftederl. (Oost-) ludië.]

Muiluni). De in de laatste jaren aangewende pogingen, om
de accijnsverordening op bet inlaudsch gedistilleerd op

f 103822, 18X7 f89247, 1888f 118695en 1889 f 112047.
Gedurende de eerste zes maanden van 1890 werd te dier

J a v a bn .Macluni meer tut baai nicht to doen koniüii , zijn

zake

ontvangen

f 00 332 (Java en .Madura } 55 595 en

reeds aanvankelijk niet zonder gewenscht gevolg gebleven.
Was in 187."». bet tweede jaar dat dase accijns werkte,
de opbrengst (ad i 196234) bet hoogst geweest, tedert
Jiud neb [behoudens eenige kleine schommelingen) een
geleidelijke teruggang geopenbaard, soodat in l8o(i niet
meer was verkregen dan f (i8:ii7, doch van toen af viel
weder eenige verbetering in de opbrengst waar te nemen.

gouvernements-tolge bied der buitenbezittingen , uitgeno*

Immers in 1887 en

nieii

Borneo f 4 7.T7).
Accijnt "// petroleum, lvze belasting, eerst net l Maart
1887

1888 bracht de/.e belasting achter*

eenvolgeni t' 70(jö:i en f 101847 op, terwijl in 1889 bet

ingevoerd,

Ier S u m a t r a s Oostkust

cijfer steeg tot f i:34(i.'J7 '). Blijken de wijzigingen, bij

accijns worden verwacht. Die wijzigingen beoogen hoofdzakelijk meerdere bomoeilijking van den afzet van iiilandscli
gedistilleerd van clandestiene!! oorsprong, vooreerst door
de neringen waar zoodanige drank in het klein verkocht
•wordt aan toezicht door aanpeUing te onderwerpen en zoo
een groot gedeelte der afvoerkanalen te verstoppen , waardoor de stokers zich nog maar al te vaak van niet veraccijnsd gedistilleerd ontdoen, en ten andere door, daar waar
de personeele middelen der accijns-administratie er minder
goed op ingericht zijn ontduikingen te koeren, gebruik
te maken van de gewone politic in dien zin dat aan het
beleid der hoofden van gewest, lijk bestuur is overgelaten
oui, op de in de ordonnantie aangegeven wijze, d e b e p a liiigen op het vervoer van gedistilleerd te verscherpen.
Verder is door de besproken wijzigingen—die het karakter
van eene proef bezitten, van welker uitslag eenealgeheel
herziening van de bepalingen omtrent den drankaccijns is
afhankelijk gesteld, — de berechting \nw de meest voorkomende overtredingen op dit s t u k vereenvoudigd. In 1889
werden (><> bekeuringen ingesteld, tegen 51 in 1888 en
95 in 1Ï87. Van die tiö bekeuringen werden 2 bij ouder*
handsebe schikking afgedaan, 7 buiten gevolg g e s t e l d e n
57 aan de beslissing van den rechter onderworpen (in 4
dezer laatste gevallen volgde vrijspraak), ilet thans in het
leven geroepen toezicht opdfl verkoopplaatsen van inhmdsch
gedistilleerd in bet klein zal tevens ten goede komen aan
de handhaving van hei verbed tegen den verkoop van
gemethyleerd gedistilleerd als genotmiddel. Nu gebleken
is dat het misbruik, van gemethyleerd gedistilleerd gem a a k t , moeilijk langs preventieven weg is
trijueu
(zie het verslag van 1888 blz. 180), is de wenschelijkbeid
weder meer op den voorgrond getreden om te trachtou
Let euvel door repressieve maatregelen tekeeren.

') Hiervan werd gedurende de eerste helfl des jaan oatvaagon
i' r>8 561. in de eet te M I IBJIIMVTI van 1890 is de ootvaasjst weder
iets IIOOK<'1' geweest, namelijk i '67 588, Tot de totale oatvaagst van
f 1M6S7 in 1880 droeg alleen liet kantoor Batavia f 98 888 bij
(verg. liet kantooragcwijze Oldstokt in bijlage KB liieracliter).

en .Madura en in bet

en te Moeara Kompeh in

DjambL Van genoemden datum af tot 1 Juli jl. was de
opbrengst als volgt: ISs7
1888.
1889. late half-

ordonnantie van lü Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. 151)
in de accyrisverordeniog gebracht, aan het doel te bean£ Java M Vadura
woorden, dan mag, voor zooveel de arak-industrie niet Biiiteuljozittiu"''!!
te zeer mocht achteruitgaan, verdere stijging van den

Accijnt OJJ tabak (op Java en Madura en op Borueo).
Terwiji de opbrengst van deze belasting in het tienjarig
tijdvak 1875 t/m 1884 bad afgewisseld tusseben f 1 1 0 3 4 5
in 188:} en f 161 '!79 in 1870, was in 1 8 8 5 , toen de
tabaksaccijns op Java en M a d u r a , door het met 1 Juli
1885 aldaar ingevoerde licentiestelsel voorden detailverkoop
van in Nederlaudach-Indie geteelde t a b a k , eene beperking
had ondergaan, ter zak'' van dien accijns verkregen
f 11(5 592 (op Java en Madnra f 107 981 en op Borneo
f 8 6 1 1 ) . Ofscn u hel bewuste licentiestelsel met 1 Januari
I881S waru afgeschaft, is echter de accijnsbelastiug niet
op den ouden voet hersteld. Derhalve treft die belasting
sedert 1 Juli 1885 alleen de voor de residentiCn B a n t a m ,
Batavia en k r a w a n g beste,n ie J a v a - t a b i k , bij Uitvoer
over zee uit een der andere gewesten van J a v a en Madura ,
terwijl vroeger ook de over zee naar die andere gewesten
uitgevoerde J ava-tabak aan accijns onderworpen was. In
1886 en de drie latere jaren heeft de tabaksaccijns achtereenvolgens opgebracht op Java en .Madura f 93 387 ,
f 7 S 4 1 8 , f 109989 en f 1 0 1 8 1 4 , en op IJornco 1 1 0 4 3 5 ,
f 10 8 2 9 , f 8 705 en f 1 0 2 3 3 , in 't geheel dus in 1886

werkt op Java

Maait/Oec.
Juf 1890.
t' 1203 03Ü 1 1170 930 f 1G12 29U 1 577 832
SU 320
111 014
103 121
Cl 519

Total.ii . . •) f 18898*8 1' IS8SSM t" 171Ó7I0 1 oa;> :;5i
<?) Hieronder i 207 158 wegens de up 1 Maart 1887 aanweaiggeweeat
xijnde room

!

Het tot stand komen van eene petroleumwinniug in
Iudii: zelf, als gevolg van de in Haart 1889 verle
petroleumooneessie Djabakotta in de residentie Soera
(verg. vorig verslag blz. 255), heeft aangetoond dal de
accijnsverordening (Indisch Staatsblad 188(5 n". 249)
wel in al hare onderdeden is toe te passen op petroleum
binnen het tolgebied gewonnen , althans zoolang b st
duet rechtstreeks uit de fabriek in den handel wordt g e bracht. Ten einde de in hare geboorte zijnde inheerosebe
petroleum-industrie bet bestaan oiet onmogelijk te m a k e n ,
zijn in de praclijk eenige afwijkingen van de voorgeschreven formaliteiten toegestaan , waartoe door den
dent van Boerabaija, iu overleg niet de accijns-a.ltninistratie , eene voorloopige reg-eling werd getroffen , hoofdzakelijk hierop uederkomende dat de controle op de
bi eveelheiI verkregen petroleum gezocht wordt in toepassing van het voorschrift omtrent vervoerbdjetton
producten van mijnontginning, voorkomende in art. 14
van de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1874 n'.
De vereisebte ondervinding, om met goed gevolg eene defl«
nitiove herziening van de accijnsverordenrng naar de bebo
der indisebe petroleum-industrie tot stand te brengen, kon
in den eersten tijd nog niet verkregen zijn, en daar bet
intusschen noodzakelijk werd geacht de belemmerende bepalingen van Indisch Staatsblad 188J n°. "249 langs wettigen
weg voor de b
industrie voorshands buiten werking
te stellen, is bij ordonnantie van "^5 April 1890 (Indi
Staatsblad n". 95j eene gelegenbeidsvoorziening getroffen ,
hierin bestaande dat de directeur van litiane.
;d is
verklaard om van de bepalingen tot verzekering van den
accijns op petroleum (Indisch Staatsblad 1886 u*. 249j ,
onder waarborgen voor de behoorlijke betaling van
accijns, afwijkingen toe te staan voor zooveel betreft de
heffing van accijns op petroleum, gewonnen binnen het
lied.
Haven.' en anheragtgtlien.
De opbrengst , in 1887 en
18S8 respectievelijk f 239 404 en f 2 4 7 0 0 0 , was in 1889
t' 275 ' s 7 i , waarvan in de bezittingen buiten Java en Madura
ontvangen werd f 5 5 0 5 9 , tegen f 4 2 1 8 3 in 1887 en
f 4 5 5 9 8 111 1888. Uvi'r de eerste zes maanden van 1890
was de ontvangst f 102 547 (op Java en Madura f 70 157
en in de buitenbezittingen f 2 6 3 9 0 ) , tegen f 114 977 in
hetzelfde tijdvak van 1889.
De op blz. 50 hiervóór aangekondigde heffing van loodaan kaaigelden van schapen, die van de haven Tandjung
Priok (Batavia] gebruik maken , zal met 1 Januari 1891
in werking treden. Het ooodige daartoe is geregeld bij
de ordonnantie van 1 October 1890 (Indisch Staatsblad
ii°. 202). Met de beffing is belast de ontvanger der i u - e n
uitvoerrechten te Tandjong Priok. •
Personeele belasting. Zooals het volgende totaal-overzicht
doet zien , en voor elk gewest afzonderlijk nader blijken
kan uit bijlage NM bierachter, leverden de cijfers van
aanslag en opbrengst dezer belasting over 1889 geen verschil van belang op met die over 1888.

[5.

BUlage C.

Koloniuul verslag van 1800.
1888.
1889.
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopige opgaven

Java ra Bultenbe- Java. ra BaltMtbeMadura. zittingen. Madura
zittingen.

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen
AlttO werkelijk Ie lieil'en .
Uovcndieii
verschuldigd
tan sehatting8kosten,voor
zooveel zij aan de aangeslagonen in rekening waren te brengen . . . .
Derhalve in het geheel door
de nangeslagenen verschuldigd
Clemd hedrag a) . . . .

f 718 luO f 103509 f 710 583 I' ITOOSI
39 008
8 370
41 C01
10 537
I' 07K 19:! I' 155)03 f COS 80-2 f 150515

5 3-23

445_

5 537

405

f083815 f 1 5 5 0 3 8 f074 420 f 160010
f 082034 f 147987 f 085150 f 179701

rt) Onder het geiud bedrag is hier eu bij andere lager ta vermelden
In kistingen niet alleen opgenomen wat op den aanslag v u hetzelfde
jaar is ontvangen , inanr ook wat van den achterstand over vorige jaren
is aangezuiverd, en wat de pcrsonoele belasting betreft ook hetgeen gfestort is wegens te verhalen kosten van schutting. Voorts zijn onder de
geïnde sommen bij deze eu andere in dit hoofdstuk te vermelden belastingen begrepen de boeten wegens te late betaling, terwijl daarentegen,
ingevolge art. 20 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht hetgcen . tra gevolge van verkeerden aanslag, dan wel uit anderen hooide
over het behandelde of over eenig vorig jaar aan de belastingschuldigen
is terugbetaald.

Hoeveel tot de personeels belasting door Europeanen,
eu hoeveel door vreemde oosterlingen wordt bijgedragen,
is uit de hier te lande voorbanden opgaven niet na te gaan.
Het Indisch Bestuur is echter uitgenoodigd in het vervolg
zoodanige splitsing te verstrekken. ')
Het ligt in de bedoeling in de verordening op de perBOncele belasting (en ook in die op het patentrecht) eenige
wijzigingen te brengen , hoofdzakelijk ten einde de voorschriften met betrekking tot het indienen van doleantiën
tegen den aanslag en die op het toestaan van verminderingen in den a a n s l a g , waaraan in de practijlc eene ruimere
strekking placht te worden toegekend dan de bewoordingen
toelieten, zoodanig te doen luiden d a t , ook bij strikte
loepassiug, aanslagen kunnen worden verminderd of vernietigd die in strijd zijn met het billijkheidsgevool.
Het aantal dolea'ntimi bedroeg in 188!) 3 0 , tegen 3U in 1888.
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In het afgeloopen jaar kwamen 41 dolcantiön voor,
tegen '3i in 1888.
Volgens de patent verorden ing (Indisch Staatsblad 1878
n°. 350) hebben de in Nederland gevestigde doch in IndiG
buur bedrijf uitoefenende naamlooze vennootschappen alleen dun vrijstelling van Indisch patentrecht als zij bier ti'
lande aan die belasting zijn onderworpen. In den laat sten
tijd was echter gebleken dat sommige der commissiën van
aanslag in Indie naamlooze vennootschappen buiten den
aanslag lieten , enkel op grond dat zij baren hoofdzetel h:
Nederland hadden , zonder daarbij rekening te houden met
de omstandigheid dat niet allen daarom hier te lande ook
patentplichtlg zijn , daar bijv. van patentrecht in Nederland zijn vrijgesteld die vennootschappen, welke de uitoefening van den landbouw ten doel hebben , voor zoover
daarbij de producten niet anders dan io natura worden
verkocht. Daarom is in April jl. bij eene circulaire van den
directeur van financiën de aandacht der gewestelijke bestuurders op en buiten Java er op gevestigd dat de commbwièn van aanslag slecbts dan den aanslag van naamloozo vennootschappen behooren achterwege te laten, wanneer zij zich overtuigd hebbeu dat die vennootschappen inderdaad hier te lande door liet patentrecht worden getroffen.
Sedert is echter het denkbeeld in overweging genomen
om bedoelde uitzondering te doeu vervallen en dus bij het

heden van patentrecht in Indië van aldaar werkende naamLoon vennootschappen niet langer rekening te houden met
hare patentplichtigheid in Nederland.

Vtrpon&ug.
In 1890 zal «leze belasting, zooals in
't vorig verslag (blz. 182) in uitzicht werd gesteld en bij
Indisch Staatsblad 1889 11°. 188 is bepaald, op Java en
Madura, met uitzondering van de residentiën Soerakarta
en Djokjokarta, voor het eerst verschuldigd rijn volgens
de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1880 ii°.' 78. Voor
de buitenbezittingen is nog niet te zeggen wanneer de
nieuwe ordonnantie daar toepassing zal kunnen vinden.
In die gewesten buiten Java en Madura, waar ce verpondingabelasting bestaat, is mitsdien lij Indisch Staatsblad 1889 w'. 200 t/m 204 de heffing voor 1890 op
Patentrecht.
In de meeste gewesten was de aanslag voor gelijke wijze geregeld als voor 1889 was bepaald.
Ingevolge de reeds in 't vorig verslag vermelde ordon188!* hooger dan voor 1888, welke vermeerdering voor
10 gewesten op Java gezamenlijk bedroeg f 55788 et. voor nantie van 3 September 188!» (Indisch Staatsblad n°. 187)
13 gewesten der buitenbezittingen gezamenlijk 1' ."> '2(17. zal , bij invoering van de nieuwe verpondingsregeling in
Daar echter 1er Sumatra's Oostkust de aanslag met f 16643 bet gouvernement Celebes en onderhoorigheden, komen te
vervallen de vertieningsbelasting der particuliere landerijen
en in drie andere buitenbezittingen evenals op Madura en
enkele gewesten van J a v a , met een onbeduidend bedrag 1 aldaar. En sedert is ten aanzien van de hoofdplaats Amboina
achteruitging, klom voor Java en Madura de totale aan- bepaald — zie do ordonnantie van 28 J u n i 1890 (Indisch
slag van f 022 192 tot f Gfiü 2 0 0 , doch daalde die voor de Staatsblad n°. 130) — d a t , wanneer ook daar do nieuwe
buitenbe/.itlingen van f 2 0 1 8 2 8 tot f 189 700. De in don verpondingsregeling komt te werken, de thans op die
aanslag gebrachte verminderingen en bet geïnd bedrog hoofdplaats geheven wordende belasting van ','., pet. op
kunnen zoo voor 1888 als voor 1889 blijken uit onderstaand de waarde der huizen en onroerende eigendommen opbondl
overzicht (voor gewestelijke opgaven zie men bijlage N'N). van kracht te zijn.
Aan de ontvangen opgaven omtrent het bedrag waarvoor
1888.
1889.
(Verbeterde opgaven.] (Voorloopige opgaven.)
de eigendoms-, de orfpachts- en de opstalperceelen in de
Java en Jluitenbo .lava en Blitenboverschillende gewesten voor de laatst verloopen twee jaren
Madur.i. zittingen. Madura. zittingen. (dus nog 0]) den ouden voel) in de verponding zijn aauAanslag
fG2-J10-2 f201828 f 666 860 f 189760
geslagen , welke opgaven in het volgende verslag vermoeAf: wegens toegestane
rielijk nog gesplitst zullen kunnen worden naar gelang
verminderingen . . .
19 58."
8 721
18 891
:; 787
Alzoo werkelijk te heffen f 002 (ioo 1 199 101 r 647 369 i 1*5 97:1 van den landaard der aangeslagenen , ontleent men onderstaand totaal-overzicht (voor gewestelijke opgaven zij ver
(Jeïnd bedrag (zie noot
wezen naar bijlage NX).
a hierboven) . . . . f C27 583 f 2 0 9 2 0 1 f 673096 f 184281
1SSS

Aanthg

f

Verponding op J a v a
j . opstalperceelen
en M a d u r a • • • ( :r. erfpnchtspeiceelen
Verponding op de buitcr.bczittingen

.verbeterde opgi w n ' .
1 331 473
::C 12-J
89 795
f
1 100 390

f

1889
voorloopige OM .ven'.
1 328 041
30 878
100-JIIO

f

1 165 IIS

(eene splitsing als voor Java en
f

1077is
76 9:11

f

111471
7;. 601

is 1079

1S7 l i s

1 S U 069

1 05-J -2s:i

Oeind b e d r a g :
f

1421710
100 001

f

f

1) Hierdoor zal voldaan worden aan den wenseh der Commissie
uit de Tweede Kamer, belast geweest met liet onderzoek van bet
Handelingen der Stateii-tieneraal.

Bijlagen. 1890-1891.

1 01-2 317

1 489 SM
170 OM

f

1 CM SM

Üost-Iadlseh Rftgenriagsveislag van 1888 (Zitting 1889-1890— 5 5
— 11'. 1).
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Java
Bedrijfsbrtasti»g. Do ongunstige tijdsomstandigheden met
i i Madura,
betrekking tot de welvaart onder hel gros der inlandern
tram uurl • . • I :'. IDI i;s:..2l
en vreemde oosterlingen op Java en Madura spiegel len AanI'.T achterstond
over
zich nuk in 1889 rf in de uitkomsten der bedrijfibelnsting,
vorige jaren en (Meten
in dien zin ilat velen tut een lager bedrag dan in 1888

moeeten worden aangeslagen. Daarbij glog bel aantal li>
landsche belastingschuldigen op Java ea Uadura terug
van 825342 tol 803193, en terwjjl in 1888 43 pet voor
het minimum van f 1 waren aangeslagen , klom dil p o
centage in 188!) tot 46 pet. De aanslag der inlanders beliep
dan ook f 170 509 mm.Ier dan in 1888 , namelijk I' 1 632 238 ,
terwijl de 00 018 in de belasting rellende vreemde ooster1 in j-en ("250 minder dan in 1888) werden aangeslagen voor
f 659 5 4 7 , dat is f 16302 minder dan voor 1888. In ces

gewesten (Batavia, Krawang, PreangerRegentschappen,
Soerabaija , Djokjoknrta en hediri) nam het aantal belas*
tingschuldigen t o e , en in drie gewesten ook het bedrag
van den aanslag. Deze laatste stijging bedroeg echter in
't. geheel slechts f 2 182.
De in den aanvang van 1888 aanhangig gemaakte vraag
(zie vorig verslag blz. 184) of voor vreemde oosterlingen
met betrekking tot deze belasting niet zou behooren te
worden teruggekeerd lot den toestand vóór 1885 , toen zij
slechts voor 2 pet. , in stede van voor 4 pet., van bun
inkomen werden aangeslagen , zal voorshands moeten blijven
rusten wegens den ongunatigen toestand van de Indische
geldmiddelen. Met betrekking tot het denkbeeld, om voor in-

ïandacbe belastingschuldigen een legeren minimum-aasalag
dan f 1 mogelijk te maken en luttel opleverende bedrijven van de belasting vrij te stellen , worden nog onderzoekingen gehouden.

In de buitenbezittingen, waar de bedrijfsbelasting, uitgenomen ter hoofdplaats Palembang, uitsluitend de vreemde
oosterlingen treft, en wel tot een minimum van f 3 ' s jaars
(voor de te Palembang aan de belasting onderworpen inl a n d e n bedraagt het minimam f 1 's jaars), bleef de in
de laatste jaren waargenomen stijging van den aanslag
ook in 1889 aanhouden , voornamelijk echter door de in
de residentie Oostkust van Sumatra verkregen uitkomsten.
Aldaar klom in de jaren 1883 t/m 1888 de aanslag van
f 154 686 tot f .'300 714, terwijl de 16 overige gewesten
gezamenlijk over diezelfde zes jaren slechts eeue st ijging aanwijzen van t' 241810 tot f 250 357. In 1888
was derhalve de aanslag in 't geheel f 557 0 7 1 , en
voor 1889 werd verkregen f 577 147, namelijk ter
Sumatra's Oostkust f 323946 en in de overige buitenbezittingen f 253 201. In de meesten dier gewesten was
voor 1889 ook het getal belastingschuldigen weder grooter.
Voor elk g e w e s t , zoo op Java als daarbuiten , vindt men
in bijlage NN hierachter een uitgewerkt overzicht van de
uitkomsten dezer belasting, ook wat het aantal en den
landaard der aangeslagenen betreft, en waaruit tevens blijkt
hoeveel bij het einde des jaars op den aanslag nog aan te
zuiveren viel. In dit laatste opzicht was de toestand over
't geneel gunstiger dan in 1*88, daar op Java en Madura
door de inlandsche belastingschuldigen 98.94 pet. op hun
aanslag was afbetaald , en door de vreemde oosterlingen
87.39 pet., welke verhoudingen op uit. 1888 bedroegen
97.98 en 81.86 pet. W a t de buitenbezittingen betreft, moet
bij de bespreking van den achterstand bij het einde van
het aanslagjaar de residentie Oostkust v a n S u m a t r a buiten
aanmerking blijven . omdat de aangeslagenen op de landbouwondernemmgen allaar (Jie er het groote meerendeel
der belastingschuldigen uitmaken) hunne bedrijfsbelasting
eerst op 1 Maart van het volgende jaar behoeven voldaan
te hebben. In de overige buitenbezittingen was op uit. 1889
ruim 75 pet. van den aanslag betaald , tegen (59 pet. op
uit. 1888.
Uit de volgende samentrekking kan blijken hoeveel in
1889 betaald w e r d , ook aan achterstand over vorige jaren.
(In de residentie Batavia bleef, als vroeger, afzonderlijk
personeel , namelijk een drietal gepensionneerde amhteuaren , met het toezicht op de inning belast.)
.lava
Buitenbezit„,
en Madura.
tingen.
' " /-!""w,Aanslag OV«r 1S80 . . f 2 201785.01 f 5771*7,49 f 3 808 933,33
Op d»n ——*»g werd
no-r in 1889 betaald, f 2 191 435,81
Transporteeren

f 8 l'.'l 435,31

f

131 681,1'

f 8 683 183,38

431 C87:l

f 3 023 183 88

Hui!ciibrzitliiifjon.

f 131 687,17

1 I 0 t l 122 18

werd (n IS89 bovendien betaald . . .

SIS 501,50»

Totaal in 1819 geïnd [aie
noot 't op de voorgaand* bb . . . .

f 1408 936,71'

f 585618,61' f 8 9*8 855,33

In Is8s werd geïnd (vol>
irena verbeterde op.
gaven)

f 2 480 381,01*

f489089,38 1

153 031,41*

109 333,93

f 3948371,18

Belasting op de rijtuigen van inlanders. De aanslag in
deze belasting, die alleen in de gouvernenienh-residentieii
van Java geheven w o r d t , g i n g voor 1889 slechts in drie
gewesten met een onbeduidend bedrag (f 100) terug , doch
leverde in de overige residentiüu gezamenlijk f 13 458 meer
op dan in 1888. liet totaal van den aanslag klom dientengevolge van f 170 376 tot f 189 008. In 't vorig verslag
werd voor eerstgenoemd totaal ten onrechte f 190 408 opgegeven , hoofdzakelijk doordien de aanslag voor Soerabaija
stond uitgetrokken voor f 54 575 , in stede van voor f34 575.
Het geïnd bedrag beliep in 1889 f 195 048, tegen f 174 745
(verbeterde opgaven) in 1888.
Zegelrecht.

Terwijl te Soerabaija nog een afzonderlijk

ambtenaar als collecteur van het zegel in functie is, zijn
elders in Nederlandsch-Indië de chefs der postkantoren en
der daaronder rassorteerende hulppostkantoren met bet
debiet van gezegeld papier en plakzegels belast, en verder
op een 12-tal plaatsen (2 in de residentie Madura en 10 in
de buitenbezittingen). waar geen kantoren van den postdienst bestaan , ambtenaren bij het binneulandsch bestuur.
Eene afzonderlijke opgaaf van de opbrengst van hetzegeldebiet te Soerabaija eu op de 12 laatstbedoelde plaatsen
is hier te lande niet bekend, maar bij de 113 post- en
hulppostkantoren, die bij het einde van 1888 bestonden,
beliep de ontvangst wegens bedoeld debiet gedurende 1888 :
op Java en Madura (bij 71 kantoren) f 5 7 5 3 5 4 , en in de
buiten bezittingen (bij 42 kantoren) f 186 174, tezamen dus
f 761 528; verg. bijl. V van het laatst verschenen afzonderlijk
verslag omtrent den post- en telegraafdienst (ever 1888), bedoel 1 in noot 1 op blz. 148 hiervóór. Bij 3 van deze 113 kantoren beliep de ontvangst boven de f 50 000 ' ) , bij 2 t u s scben de f 25 000 en f 50 0 0 0 , bij lOtusscbende f 10 000
en f 2 5 000. bij 22 tussebeo de f 5'000 en f 10 0 0 0 , bij 20
tusschen de f 2 500 en f 5 000 en bij 29 tussebeu de f 1000
en f 2 500. De overige 27 kantoren hadden elk eene ontvangst beneden de f 1 000 ; 3 dnarvan zelfs beneden de
f 100. Volgens de door den directeur van financiën verstrekte ^v^-rwn^ was in 18*8 (volgens verbeterde opgaven) ter zake van deze belasting in 'slauds kas gevloeid
(waaronder dus o,ik de ontvangsten te Soerabaija en op de
12 hoogerbedoelde kleine plaatsen) op Java en Madura
f 079 088 en in de buitenbezittingen f 188 231 , te samen
f 867 9 1 9 . en hadden in 1889 (volgens voorloopige opgaven) die sommen bedragen f 718212 en f 1 7 9 6 1 9 , tezamen
f 807 831.
Ingevolge liet op blz, 61 biervóór besproken Koninklijkbesluit dd. 4 Juli jl. en de in verband daarmede uitge-

raardigde ordonnantie van 13SeptemberjL(Indisch Staatsblad 1890 n \ 186 en 187) bedraagt
in Indië zoo aan Nederlanders als aan
sche vreemdelingen voortaan uit te
tot inwoning of vestiging niet meer

het zegelrecht voor de
Westerscheen Oosterreiken vergunningen
f 1 , maar f 1,50. eu

is opgeheven de tot dusver bestaande vrijstelling van zegel*
recht voor de toelatingskaarten van in nederlandsch-IndiS
aankomende personen, voor de vergunningen tot reizen die
aan de soodanigen worden verleend , en voor de bewijzen
uil te reiken aan nieuw aangekomenen die geen schriftelijke
vergunning tot inwoning behoeven , alle welke akten thans
mede aan het uniform-zegelrecht van f 1,50 zijn onderworpen.

In de lijst der vrijstellingen zijn daarentegen opgenomen
de schriftelijke werkovereenkomsten die op den voet der
in den laatsten tijd uitgevaardigde twee. nieuwe koelit') Namelijk liij de kantorenlta Batavia en Weltevreden (die echter
iagtn liga [ndiach Staatsblad 18'JO n°. 127 voor liet zepeldebiet voortaan
alechtl als éér: kantoor beschouwd worden) respectievelijk f 102 328 en
! 81 'i22 . en bij liet kantoor te haBMIHIfl I' un 472.
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De in 1889 bij de e igenlijke landsvendukantoren gehoudon verkoopiugen woi 'den berekend, na aftrekking van de
kosten dier kantoren, voor den lande eeue bate te hebben
opgeleverd van t' 30ö 240, terwijl de inkomst die den lande
uit de overige venduV antoreu (die der 2de klasse) toekwam,
volgens voorloopige "i gaven , over 1880 bedroeg f151 105,
te samen dus f457 345 , tegen f428 982 (volgene verbeterde
Rechtop de openbare verkoopinyeu, Over de met 1 Januari opgaven) in 1888.
1800 in werking getreden betere codificatie der bepalingen
Meer gespecificeerd blijkt een en a n d e r u i t h e t volgend
nopens dit onderwerp is reeds gehandeld op bis. 183 van overzicht,
liet vorig verslag.

ordonuantiSn
voor ondernemingen van land-en mijnbouw
in <1«; rosiilc.nl ii' Westerafdeeling van 11<>i in•<> en voor den
aanleg van particuliere spoor- en itooin tram wegen ter
Sumatra's Westkust— worden gesloten mef van builen'lic
gewesten aangeworven werklieden (Indisch Staatsblad
'1880 n°. 208 en 18<J0 n°. 77).

V K N D L Ï I C A N T O K BK.

Inkomsten ' Traktemon- Zuivere winst
VOOI' l i e t
aan vendn pro
Gonverne- t boreaueenten en
i
mciit
andere Inkom.
(onsaiver . en andere aten voor het
bedrag). \ kosten, t i Qouvernement.

Olll/.et.

Onderden omzet Achterstallige
zijn begrepen de.dcbetpoaten, die
voorgouverne- bij bet einde van
mentsrekenlng 'het dienstjaar
verkochte
meer dan 12
goederen ter ; maanden oud
waarde van: !
waren.
I

1888.
J.andsvendukantoren

Vendnkanto- \ beheerd door ambtenaren als
ren Ier 9de j bHbetrekklng 6)
klasse ' beheerd door notarissen . . .
Totalen .

i' 607810

t'

219947

f

287 868
83 232
r>7 887

f

:,o78l0

i'

31994;

f

688092

f

226853

f 22 698 649 f

10377966

t'

332 670

89 808
r>i OOG

•_' 762 041
1918 086

428982

f 27363626

f

10618864

i'

332670

806240

f 21 180896

t

9016 568

t'

.•J7SU20

89 161
61 644

2866 948
2069 920

457346

i' 26106 769

f

378026

188'.).

Landsvendakantoren
Veudukanto- ', beheerd door anilitenaren als
ren der 2de j bijbetrekking rl
klasse
I beheerd door notarissen. . .

rotalcn .

t

633092

f

220 85:!

t

71 460
17 211
f

9134224

») Hieronder begrepen (regens piakti/.ijns en gerechtskosten. niet ten tante van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1888 f 1018.60 en
in 1889 t'11 032,8!), benevens de sommen van f2164 en f 800, respectievelijk in 1 S SK en 188'.i buitengewoon toegestaan voor de bezoldiging van tijdelijk personeel bij het buidsvendukantoor te SoeraUdja.
I) Aan de opgaven in 't vorig verslag (blz. 186) ontbraken de opgaven voor iic kantoren te Haroa (Celebes) en Baparoea (Amboinai.
Thans zijn de opgaven volledig.

i) Van de kantoren te Tangerang (Batavia), Sumanap (Madnra), Djambl (Palembsng) enKoctel (Zaider-eaOosteraraeelingvaaBoraeo)
zijn de opgaven niet volledig, terwijl die voor het kantoor te Hoeara Doea (Palcmbang) geheel ontbreken.

In mindering van in vroegere jaren aan ven lumeesters
verleende voorschotten werd gedurende 1880 ontvangen
f 11450,745.
Met 1 Augustus jl. (Indisch Staatsblad INDO n". 138en
130) is het landsvendukantoor te Grissce (residentie Soerabaija) opgeheven en daarvoor een vendukantoor der
2de klasse in de plaats getreden . onder beheer van den
ter plaatse gevestiglen notaris. Van de door ambtenaren
beheerde vendukantoren der 2de klasse zullen er, ingevolge Indisch Staatsblad 1800 n°. 101/102 en 122/123, een
7-tal, allen reeds genoemd op hl/.. 64 hiervóór, geleidelijk
onder beheer van notarissen komen. Te Taroetoeng (de
hoofdplaats van de ter Sumatra'a Westkust nieuw gevormde
assistent-residentie Toha en Rilindong) werd in April jl.
(Indisch Staatsblad 1800 n°. NI i een vendukantoor 2de klasse
gevestigd , onder beheer van den besturenden ambtenaar.
Ovcrsc/trijvi//(/i-, benevens tuccesne- tn overgangsrecht.
Kerstbedoelde belasting, die in 1885/1886 eene uitbreiding
heeft ondergaan (zie Indisch Staatsblad 1835 n°. 103, zoomede
het verslag van 1885 bl/.. Kin), beantwoordt, wat hare
opbrengst betreft , niet geheel aan de verwachting. Wel
w a s in 188!) door eene bijzondere • or/.aak ( h e t o p e n v a l l e n

van een Chineeschen boedel te Samarang, waartoe vele
vaste goe leren behoorden), de ontvangst gunstiger, namelijk
f 5:12 370, maar terwijl in 1884 en 1885, das vóórdat
de uitbreiding hare werking had doen gevoelen, de opbrengst respectievelijk beliep f 446 552 en f 496 696, werd
in 1886 t/m 1888 achtereenvolgens niet meer ontvangen
dan f 46x248, f 161574 en f 157745 '). Als oorzaken

worden genoemd onvoldoende controle op de overgangen
onder de levenden en algeheel gemis van controle op de
fangen I ij overlijden. Maatregelen /.ij:i in overweging
om in een en ander te voorzien, deels door wijziging van
enkele bepalingen van Indisch Staatsblad 1834 n°. 27,
die niet met het stelsel dier verordening samenhangen ,
deels langs administratieven weg. Het komt der Indische
Regeering raadzaam voer af te wachten of verbetering
der controle inderdaad tot bevredigender uitkomsten leidt,
e:i eerst wanneer dit niet het geval mocht blijken het
denkbeeld eener wederinvoering vun de successiebelasting
mi Ier de vreemde oosterlingen in overweging (e nemen
(verg. wat ter zake in 't vorig verslag gezegd is).
Ten aanzien van hetgeen verder niet betrekking tot de
uitbreiding der successiebelasting aan de overweging van
de Indische Begeering is onderworpen (zie mede net vorig
versla.'), zijn de overleggingen in Indië nog hangende.
Het recht van successie en overgang, dat sedert 1885'
1886 alleen onder Europeanen en met hen gelijkgestelden
werkt . bracht in 188Ö f 42 407 op. In de vijf voorafgegane jaren 1884 t/m 1888 was (ie opbrengst, ten dee!<>
volgens verbeterde opgaven, achtereenvolgens i' 102357,
f 83816, f 85 821 . f 30 240 en i' 68536. Onder gemelde
gommen is niet begrepen hetgeen vóór of in 1885/1886
nog ontvangen is ter zake van het toen afgeschafte suceessie- en overgangsrecht onder vreemde oosterlingen.

Ltccnttvii aait Chineeten voor het houden tan haiardepele*.
Daar waar op Java en Madura bet. recht tot het houden
van Chineesche speelhuizen niet in pacht is afgestaan,
'i Sommige van dese opgaven leveren kleine verschillen op met
dat is bulten de residentiên Batavia , Samarang en Soera*
de in vorige verslagen vernielde opbrengst. Ilctzclalc is ook het
bavja, brachten de door de hoofden van plaatselyk bestuur
geval net dia verder la deze rubriek vermelde sonraion als opbrengst uitgereikte verlofbriefjes aan Chineezen t"t het houden
van de successie-belasting. Die verbeterde opgaven zijn voor liet
van hazardspelen (zie Indisch Staatsblad 1880 n*. 53) in
meerendeel ontleend aan de afgesloten hogiootingsrekcniugen.
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1889 f8600 op, tegen f7791 In 1888. De vraag of, voor
het geval bij Chineeacbe reenten, sooals bruiloften en dergelijken, in besloten hrinij hazard gespeeld wnr.lt. roor
het honden van die hazardspelen mede retributie verachul*
digd ia, wen! Lij eene circulaire van den directeur van
financiën dd. .'i" April jl. bevestigend beantwoord,

tingen op den bestaanden roet werken. Ten aanzien van
sommige daarvan in echter tut hare vervanging of tot
eene nieuwe regeling bealoten , welke veranderingen, cooala
uit de noten aan den voet van liet overzielit blijken kan ,
óf in 1890 ecu aanvang hebben g e n o m e n , óf eerst in 1891
dan wel later zullen werden ingevoerd, liet overzielit zelf
vermeldt de geldelijke uitkomsten die elk van de in deze
rubriek behandelde belastingen gedurende de twee lnatstverloopen jaren opleverde.

Belasitit'jcii, run 9tr$ekUlenden urd,
die tleehtê in hei
ecu of ander gewest wordt* pe&efeu. Gedurende 1X8!)
bleven al dej in het onderstaande overiichl vermelde belas»

I ) l ' UlHl ('Pil

18X8. (VerbetenIe opgaven.)

0 X 8 0 11 B M v l X G.
igsduida '«oliistiiifren gakten uitalulten l
inlander*.

(temd bedrag (tA
Aai

B e l a s t i n g op sommige p t M I H VU de particuliere binderijen in de rosidentie Batavia I
Belasting' op bet d a c h t e n van biill'els. rundvee, paanten en veulens in
de residentie P r e a n g e r Regentschappen en in bei district Qandasoli van
da residentie Krawanff
' Hoofdelijke belasting' in Benkoelen
Belasting voor bet aanleggen en onderhouden van wagen en bruggen
te." hoofdplaats Benkoelen
♦Hoofdelijke belasting ia de Lampongsche Districten
* Hoofdelijke belasting in Palembang [buiten de hoofdplaats)
. . . .
Belasting voor bet aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats Palesabaag
* Hassflbetesting in Atjeb en onderboorighedea '/ie b e t II lila(| van
1880 blz. t») . . . . . '
Belasting op den invoer \ i m opium in da Atjolisi-ho onderhooriglieden r)
♦Hoofdelijke bekisting in bet gewest Billiton
Belasting op bet rrjstgewaa in de Zuider— en Oosterafdeeling 1 vuil
Borneo
♦Hoofdelijke belasting in hetzelfde gewest
Recbt voor de afgifte MUI licentien tot bet graven van diamant in sommige
gedeelten van dezelfde residentie (zie o. n. het verslag Van 1 S7i) blz. 169
en d a t van 1887 blz. 201)
* H u i s - en waroagtex te H a k a a s e r
)
♦Hoofdelijke belasting op de eilanden Baleijer, Bonerata en Kalaoe*'/)
en op de onder j f a k a a s e r bVhoorende eilanden
,
♦ Hoofdelijke belasting Minahasaa-districten
in de residentie Menado. landschappen Oorontalo, l.imbotto. Ilone en
Boalemo e)
♦ B e l a s t i n g op de hoofden der huisgezinnen van de negorijbevolking in
de residentie Aniboina {de nfdeeling B a n d s uitgezonderd) /')
Belasting op de waarde der lunzen en onroerende eigendommen Ier
hoofdplaats Amboina (zie bet verslag van 1875 blz. 107)//)
a)
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/.'

ii' t .' o|) blz.

III hiervóór).

188!). (Yomioopige opgaven.)

Aanslag,

Geïnd bedrag (zie
nuot f op blz.
173 hiervóór).
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508

6S 508
127 80(1

0 1 58li
131 as:,

b til 8 0 0
127 325

lil 70»
152 593

2 *:> I

110 M l
8SJ85J

1 500
1 22 58'.t
870 895

2 448
131 8(10
887 329

2 102
1 M 08l!
8Sü 530

33 :, 17

21 283

32 253

2 4 508

I'.I32S

18 300

19 344

28511

IC5 19.1
•JOfl 021

1 f.1 774
197 497

1 IS 582
202 325

NS MS

M '.123

27 158
45 200

5H0O

109 803

104
ISM

2 542

1 950

79 777
152 403

71 443

181 t M

70 065
203 708

28 310

14 5 '.0

38 040

i .' 538

44 028

49 354

51 134

7 2:io

7 459

7 230

j J:IO
72 IXi
I 7 « lil
2'.»

tas

1

282

7 112

Deze belasting is met 1 J a n u a r i 1890 vervallen door de beflir.g in dit j a a r van de verponding volgens de nieuwe regeling.

// D e hier opgegeven som is eigenlijk niet het cijfer van aanslag, maai betreft bet door de deasahoofilea te veranlwoorden bedrag wegens
uitgereikte vergunningen tot slnch'.en. Ir. ISso weiden uitgereikt IXX'.'S slachtbriefjes n l :: voor bet slaebten van 18 212 buffels en 050 runderen)
en 1278 slachtbriefjes ii f 4 (voor bel slaebten van 127$ paarden).
<•) I n J u l i j l . [zie blz. 107 hiervóór) is deze belasting met ' 3 verhoogd.
(/) Voor deze belastingen en voor sommige van die genoemd op blz. 77 hiervóór treedt met, I J a n u a r i 1891 in de plaats de hoofdelijke belnst l n g hedoeld bij de ordonnantie van 18 AngUStns l s n 0 (Indisch Staatsblad n". 172 .
<•) I n 1889 w e r k t e n o g gedeeltelijk ds fOorloopige regeling dexer belasting, bedoeld op blz. s:i van bet vorig verslag, zoodat de opbrengst nog
niet ten volle aan 's lands kas ten goede kwam. T e rekenen van Isilo ai (zie Indisch Maatsblad ISN'I nos. SS en 257) w o r d t eehtcr de belasting

lot bet volle bedrag bij 'slands kas verantwoord, en zal zij ook toepassing vinden (verg. blz. 17 hiervóór) in bet landschap Attingola.
f)

I n tegin.scl is besloten om deze belasting, die feitelijk sleehls werkt in de afdeelingen Aniboina s n S a p a r o a a , te vervangen door eene nieuwe

hoofdelijke belasting op ruimere grondsJagea, en om die zooveel

gelijk ook in andera streken van bet gewest toepassing te doen vinden.

y) Bij de invoering' van d e nieuwe varpoadingSiegüling in dit g e w e s t , waarvoor bet tijdstip eehtcr nog niet bepaald i s , komt — zooals reeds
gezegd is op blz. 173 hiervóór — deze belasting te vervallen.
Il

MUNTSTELSEL;

GELDMARKT.

§ 1. Muntweun.
De in 1889 (zie vorig verslag blz. 187) van ettelijke
organen van bandel en nijverheid gevraagde adviezen
nopens het muntvraagstuk zijn achtereenvolgens bij de
Indische Regeering ontvangen , en zij i s , gelijk zij in
Augustus jl. berichtte, daardoor versterkt in hare overtuiging dat verandering in de bestaande muntregeliug voor
Nederlandsch-lndië niet wenschelijk kan worden geacht.
Voor de behoefte van bet verkeer zal weder , evenals
laatstelijk in 1884/1885 geschiedde, zilveren pasmunt moeten
worden uitgezonden. Voorshands zal kunnen worden volstaan met de uitzending van f 500 000 aan kwartguldens en
f 500 000 aan tien-eents-stukkeii. Berst onlangs zijn daartoe
voorbereidende maatregelen kunnen worden genomen , vermits vooraf eene wettelijke voorziening noodig was. Immers
door nieuwe aanmunting zou bet bij de wet van 24 December
1857 (Nederlandach Staatsblad n°. 1 7 3 , Indi*ch Staatsblad
1858 n°. 47) voorloopig op f 12 inillioen bepaalde maximum der in Nederlandsch-lndië in omloop te brengen
zilveren pasmunt worden overschreden. Met het oog hierop

is nu bij de wet van 21 Juli 1890 (Nederlandach Btaatablad n°. 1 2 5 . Indisch Staatsblad n°. 196) bedoeld maxiinuni verhoogd , en wel tot f 17 inillioen.
Daar de voor trekkers ongunstige stand der wissel koersen bleef aanbonden, waardoor ontbieding van specie
uit Nederland voordeeliger uitkwam dan verkoop van wis•
sels op J a v a , nam de reeds in 1888 waargenomen toevloeiing van zilveren standpenningen naar Indië in 1889
nog grootere verhoudingen aan dan in 1888. Volgens eene
berekening in de verslagen der Javasche Rank moet g e durende de boekjaren 1888/89 en 1889/90, dat is in het
tijdvak van April 1888 t/m Maart 1890, in Indië aan
zilveren specie uit Nederland zijn ingevoerd voor een bedrag van p. ni. f :i0 millioen ' ) , en was daarvan slechts
') O n g e r e k e n d n o g t 2 0 7 0 000 a a n gouden s t a n d p e n n i n g e n , w a a r van in 1888/8'.) w e r d a a n g e v o e r d f 5 0 0 0 0 en in 1889/90 f 2 020 000.
Nadat d e J a v a s c h e B a n k h a r e n goudvoorraad niet laatstbedoeld
bedrag v e r m e e r d e r d h a d , is zij e r t o e o v e r g e g a a n liet Nederlandsch
g o u d g e l d , tot d u s v e r slechts tegen agio bij h a a r v e r k r i j g b a a r , in
den omloop t e b r e n g e n , doch blijkens den g e r i n g e n afzet ( v a a

September. 1889 t m Haart 1880 werden slechts 18908 IsMgaMon
stukken gevraagd) schijnt het goud voor de binncnlandsche circulatic in Indië nog weinig gezocht.
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r u i m f 13 millioen in h a r e k e l d e r s g e k o m e n , zoodat de
c i r c u l a t i e niet m i n d e r dan bijna f 17 iniliioen zou h e b b e n
o p g e n o m e n , en z u l k s t e r w i j l , blijkens h e t b e d r a g van
b a r e n b i l j e t t e n o m l o o p , n o g bovendien r u i m f 5 9 0 0 000 op
31 M a a r t j l . méér a a n b a n k p u p i e r In de w a n d e l i n g w a s
d a n o p 31 M a a r t 1888. Bedoelde v e r s l a g e n n o e m e n deze
a a n z i e n l i j k e v e r m e e r d e r i n g van den g e l d s o m l o o p een opmerkelijk v e r s c h i j n s e l , zonder het e c h t e r t e v e r k l a r e n . (Men
vergelijk.: ook w a t ter z a k e g e z e g d w o r d t in do t o t § 2
dezer afdeeling behooreud» bijlage 0 0 . ) Op de dezerzijds
a a n de I n d i s c h e R e g e e r i n g g e s t e l d e v r a a g , o m zoo mogelijk d i e n a a n g a a n d e Benige o p h e l d e r i n g t e v e r s t r e k k e n , is
tot dusver geen antwoord ontvangen.
T e n aanzien van de c i r c u l a t i e van o u d e k o p e r e n d u i t e n
in N e d e r l a n d a c h - I n d i é ia in dit v e r s l a g n i e t s t e barichten
•wat n i e t u i t v r o e g e r e m e d e d e e l i n g e n b e k e n d is.
De m a a t r e g e l e n t o t w e r i n g van r a l a e h g e l d b l e v e n niet
zonder g e v o l g W a s in 1888 b e s l a g g e l e g d o p 1700 v a l s c h s
m u n t s t u k k e n , in 1889 werden er r u i m 2 1 5 0 a a u g e h o u d e n .
N a d a t in 1888 (zie h e t v e r s l a g van d a t j a a r blz. 1 8 5 ,
n o o t 1) eene partij van l,Si8 s t u k s valache of van v a l s c h heid v e r l u c h t e m u n t a p e c i é n door h e t l u d i s c h B e s t u u r herw a a r t s w a s o p g e z o n d e n om t e r b e s c h i k k i n g van h e t M u n t c o l l e g e t e U t r e c h t te worden g e s t e l d , zijn sedert n o g drie
b e s e n d i u g e n a a n bet onderzoek van dit college onderw o r p e n , in ' t g e h e e l b e s t a a n d e u i t 2 1 6 6 s t u k s . Hiervan
w e r d e n 21 s t u k s , ofschoon g e s c h o n d e n of een g e b r e k in
de fabricage v e r t o o n e n d e , e c h t b e v o n d e n . De g r o o t e meerd e r h e i d der 2 1 4 5 valsche s t u k k e n ' ) w a s gegoten en bestond
u i t tin of tin en l o o d , s o m s aan de o p p e r v l a k t e verzilverd.
De n a m a a k s e l s , t o t die c a t e g o r i e behoorende , leverden niets
m e r k w a a r iigs op e:i w a r e n g e m a k k e l i j k a l s valsche m u n t
t e o n d e r k e n n e n . In e n k e l e van de g e g o t e n m u n t e n , in ' t g e h e e l in p. m . 100 s t u k s , w a s e c h t e r k o p e r h e t hoof tbestanddeel, v e r b o n d e n mei a n d e r e m e t a l e n , zooals zilver , k w i k z i l ver , zink , n i k k e l , arsenik , e n z . Ook w e r d o n d e r d e g e g o t e n
n a m a a k s e l s één rijks laalder aangetroffen die niet m i n d e r dan
901.8 duiz. ( d u s n a d e r e n d e tot het wettelijk g e h a l t e van
9 4 5 duiz.) zilver b e v a t t e . het h o o g s t e z i l v e r g e h a l t e d a t
t o t d u s v e r bij de M u n t te U t r e c h t in v a l s c h e s p - c i e was
g e v o n d e n . V a n de verder o n d e r z o c h t e z i l v e r h o u d e n d e (geg o t e n ) speciën liep het z i l v e r g e h a l t e u i t e e n t u s s c h e n 168.7
a 5 6 8 . 8 d u i z . voor rijksdaalders , t u s s c h e n 167 ii 572.1 duiz.
voor g u l d e n s , en t u s s c h e n 2 5 a 570 d u i z . voor halve g u l d e n s . Als niet v a l s c h e s t e m p e l s geslagen w e r d e n aangetroffen
2 4 s t u k s e n d a a r o n d e r 15 z i l v e r - en k w i k z i l v e r h o u d e n !e
r i j k s d a a l d e r s var. de j a a r t a l l e n 1854 , 186(i en 1869 , die ,
gelijk reeds v r o e g e r w e i d g e c o n s t a t e e r d , a l s zeer b e d r i e gelijke n a m a a k s e l s moeten worden a a n g e m e r k t . V a n deze
hoogst bedenkelijke valsche m u n t s o o r t w a r e n er 11 bij schei-
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k u n d i g o n d e r z o e k g e b l e k e n in t e h o u d e n 2 7 7 a 3 4 9 . 8 d u i z .
zilver en 144 k 182.5 d u i z . k w i k z i l v e r en o v e r i g e n s k o p e r
en k l e i n e hoeveelheden a n d e r e onedele m e t a l e n . H e t verm o e d e n d a t deze valsche rijksdaalders u i t s l u i t e n d in A z i ë
e n w e l door Chineezen v e r v a a r d i g d zijn , w o r d t v o l g e n s h e t
M u n t c o l l e g e b e v e s t i g d door eene m e d e d e e l i n g v a n de E n g e l s c h e M u n t . H u n n e o n e c h t h e i d is h e t g e m a k k e l i j k s t t e
o n d e r k e n n e n door h e t o n d e r z o e k van den r a n d en van h e t
r a n d s c h r i f t , d a t o p g e b r e k k i g e wijze is a a n g e b r a c h t .
Door d e n I n d i s c h e n r e c h t e r w e r d e n in 1 8 8 9 , u i t s l u i t e n d
t e g e n n i e t - E u r o p e a n e n , 44 veroordeelingen u i t g e s p r o k e n
w e g e n s b e t d e s b e w u s t u i t g e v e n van valsch g e l d en 6
w e g e n s h e t in o m l o o p b r e n g e n d a a r v a n . In 13 g e v a l l e n werden in 1889 v e r v a a r d i g e r s van v a l s c h e m u n t door den r e c h t e r
t o t straf v e r w e z e n 3 ) , 4 m a l e n v o l g d e o p de a a n k l a c h t van m u n t n a m a a k v r i j s p r a a k , en in één g e v a l
w e r d een v a n d a t misdrijf v e r d a c h t persoon van r e c h t s v e r v o l g i n g o n t s l a g e n . Door deze rechterlijke u i t s p r a k e n
w e r d , o p een p a a r u i t z o n d e r i n g e n n a , ook een einde g e m a a k t a a n d e o p blz. 187 van 't v o r i g v e r s l a g bedoelde
z a k e n v a n v a l s c h e m u n t e r i j , w e l k e r afloop toen n o g
niet g e m e l d k o n w o r d e n . H e t zooeven he l o e l i e g e v a l van
o n t s l a g v a n r e c h t s v e r v o l g i n g betrof de in d a t v e r s l a g
m e d e g e d e e l d e a a n h a l i n g t e M e e s t e r - C o r n e l i s O m t r e n t 8 in
1889 a a n g e v a n g e n v e r v o l g i n g e n w e g e n s n a m a a k van m u n t
w a s de beslissing van d e n r e c h t e r , tijdens de a f s l u i t i n g
in Indiö v a n de mededeelingeu voor dit h o o f d s t u k , n o g
niet b e k e n d .
N a d e verleden j a a r b e s p r o k e n g e v a l l e n v a n i n v o e r v a n
n a g e m a a k t e o u d e d u i t e n o p J a v a en M a d u r a w; rd o m t r e n t
dergelijke invoeren niet meer g e r a p p o r t e e r d . In d e te dezer
z a k e a a n h a n g i g g e m a a k t e strafprocessen w a s s e d e r t a a n
één b e k l a a g d e eene g e l d b o e t e o p g e l e g d en w a r e n d e overigen
vrijgesproken.
§ 2.

Geldmarkt.

Op verzoek v a n de I n d i s c h e R e g e e r i n g heeft ook d e
t e g e n w o o r d i g e p r e s i d e n t der J a v a s c h e B a n k , de heer S. B .
Z E V K R I J N , de t a a k op zich g e n o m e n om t e n b e h o e v e v a n
h e t Koloniaal V e r s l a g een j a a r l i j k s c h o v e r z i c h t van d e
g e l d m a r k t van J a v a s a m e n te s t e l l e n , t e r v o o r t z e t t i n g
van de r e e k s over 1870 t / m 1888 door zijn v o o r g a n g e r
geleverd. A a n die w e l w i l l e n d beid d a n k t m e n h e t o v e r z i c h t
over h e t j a a r 1 8 8 9 , d a t als bijlage OO h i e r a c h t e r is afged r u k t en w a a r o p reeds in .ie v o o r a f g e g a n e p a r a g r a a p h
werd g e l o e i d .
E e n i g e door de H a n d e l s v e r e e n i g i n g t e B a t a v i a v e r s t r e k t e
o p g a v e n o m t r e n t de wisselkoersen te dier p l a a t s e g e d u ren ie 1889 zijn vermeld in h e t v o l g e n d staatje.
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1.83'/;
1.83'/,
1.86
1.86
1.85'/,
1.85'/,
1,85'/,
1.90
1.98'/,

2.00';,

Deze opgaaf betreft alleen particuliere wissels, daar het Gouvernement in 1889 niet met wissels aan de markt kwam.
(iedui-ei.de h e t g e h e i d e j a a r 1889 w a s de prijs van de
E n g e l a c h e s o v e r e i g n s f 12,10 a f 1 2 , 3 5 , terwijl die van
de A u s t r a l i s c h e aovereigns w a s g e n o t e e r d o p f 12,10 a
f 12,70. Over de koersverh"Oging d e r hij "s l a n d s kansen

') Namelijk 48G rijksdaalders, 104C guldens, 427 halve guldens,
130 kwartgul.tens en 44 tien-cent-stukken, benevens 6 Japansehe
yen» en andere vreemde munten.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1 8 9 0 - 1 8 9 1 .

o p B a n k a en te B e u g k a l U ( S u m a t r a ' s O o s t k u s t ) v e r k r i j g o a r e
M e x i c a a n a c h e d o l l a r s zie men noot 2 op blz. 159 hiervóór.

:
) In twee van deze gevallen (in de residentie Oostkust vau
Simiatra) werd tevens de hand gelegd op eene vrjj belangrijke hoeveelheid reeds aangemaakt valsch geld, ranieljjk 208 guldens en H
halve guldens.
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Gemiddeld over het Bij het einde van het
geheete boekjaar: boekjaar, alzoo op:
R e n t c g e v c n d e uitzettingen
1888/89.

31 Maart 31 Maart
1889.
1890.

1889/90.

Disconteering van hande!spapier (promessen, wissel brieven en bankcredieten) . . f 5 902/m 1 3 035/m
f 5 934/m f
098/m
717/m
I d e m van vendupapier . . .
1 358,111
945 m
1 ll-J in
Beleeningen...
. . .
Voorschotten i n r e k e n i n g - c o u 1 037/m
757/m
2 089/m

3 052/m
478/m
245/ni

Vaste uitzet- l H j p o t h e k c n
tingen, a)
\ Pandbrieven

3 500/m

lil

Totaal bele fd ia eigenlijke
bank-operatien
. . . . f 10 047/m i' 0 33*,'m
3 437/m

Totaal der rentegevende
uitzettingen
. . . . f 13 517/m f 9 771/m f 11 277/m f 7 88l/m
a) W e g e n s b e l e g g i n g : 1". van de helft (of f 3 millioen) van het maatschappelijk kapitaal, en 2°. van het reservefonds Dit laatste bedroegop
h e t einde dei beide boekjaren achtereenvolgens f 532 749.13 en f533 061,63.
B e l e g d was bij de sluiting van het boekjaar 1888/89: van 1". f 2 941 178,
en van 2". f 531 500. en hij de sluiting van het boekjaar 1889/9') r e s pectievelijk f 2 9S0 330 en f 525 500.

Tot den verminderden omzet ::i disconteeringen droeg
hoofdzakelijk bij Ue biitansporige en niet voldoende tu
verklaren achteruitgang bij de ilisconteering van wissels,
zooals blijken kan uit de volgende opgaal van bel totaal
bcdratj oer gedurende elk der beide boekjarou in disconto
genomen stukken
/promessen

188 /89.

1889/90.

f l 5 557/in

f 14 391/m

Handelspapier / wisselbrieven

25 140/m

il 163/10

(bankcredieten

1 3-Jlm

-J 540/m

f 4 4 021,111

f 2 3 393.'in

I M8/B)

4 035/ni

f 17 3r.9,m

f 27 42"/m

Vendupapier
Totaal

. . .

') ll.t bestaande octrooi loopt met .il Maart 1801 ten einde. De
vernieuwing daarvan, op gewQsigde voorwaarden, /.al eerlang hier
1) slag

krijgen.

Hij de beleei ingen e
ebotten in rekeuingcouranl open ba 'de zicb
I eming iand
izet hoofdzakelijk door mindere
ag au . zijde der inrichtingen
die au Ie 1 ge m m waren bij
1 oori cl otten te emen
i>p in Ne Ierland of elders I
io«v« eu ten name der
Bank gedeponeerde eiTecteu.
al die voorschotvragers tnans in hunne
i 111 geholpen werden
door toezending van zilver, da.ii ge urende het tijdsak,
samenvallende met bet bo kjaar der Bank , belangrijke
specie-invoeren voor particuliere rekening plaats vonden.
In hoever bel totaal bedrag der resloten beleeningen en
der in rekening-courant verstrekte voorschotten tredurende
1889/90 ongunstig afstak bij de cijfers tan 1888/89, kan
uit bet volgende staatje blijken voor elk der vier categorieën
van onderpendei afzonderlijk.
Qowona
bal Boiaffaa.
Onderpanden.

1888/80.
Effecten
Invi argoederen [veelal petroleiun) .
1 itvoerproilucten . . .
t l o u d en zilver
. . . .
Totaal .

.

.

f

H in

1889/00.
f

85/m

80 i/m
1 101 in

3 003/ni

f 5 005/m

f 3 909/in

Ti', 1'111

\ ergtrekte voorichotten in
rek- ni 11 g-courant.
ISHX/80. | 1889/90.

1

III |

§ 3. Jacascln' Ban l.
Werd reeds in de drie \ ioraf e
i 'k| i der •!••; n
s she Bank van bare ere iei mi I : il , . • I mi luier ge 'ruik
gemaakt dan voor dien tijd , *edurenue het jongstverloopen
boekjaar Cl April 18S9-;:. Jan I 18J0J uaui naar bedryf
ni),^ verder af, in weerwil van bel ruime gebruik
>r
du bankdirectie gemaakl van 'ie baar (zie vorig verslag
blx. 188) verleende vrijhei l ten opiiohte van liet »surplus"
bij beleeniugen en voorschotten in rekening-courant ').
Volgens het verslag der Bank moeten de teleurstellend
uitkomsten der laatste jaren word n toegeschreven aai
den overvloed van vlottend kapitaal, die in Iudië dooi'
de crisis van 1884/188.") is ontstaan, en aan afneming in
't algemeen van de behoefte der particuliere landbouwnijverheid aan crediethulp ten gevolge van de bezuinigingen
gebraciit in de productiekosten van ruiker en koffie, door
welke bezuinigingen ook de koopkracht der inlandeche
bevolking en als gevolg van dit laatste tevens de iuvoerhandel werd gedrukt.
In eigenlijke banknperaliën ('lus ongerekend de vaste
beleggingen in hypotheken en pand brieven) kon gedurende
1889/90 geen grooter bedrag plaatsing viudeu dan ytmiddel i
f o' 334/m , metf 8529/m op 18 September 1889 als hoogste,
en f 4 423/m op 26 Maart 1890 als laagste bedrag. In de
drie voorafgegane boekjaren 1886/87, J8S7/88 en 1888/89
had in eigenlijke bankoj eratiëu gemiddeld uitgestaan achtereenvolgens bijna f 9 millioen , bijna f 10 millioen en
ruim f 10 millioen, terwijl in 1884/8.") dit gemiddelde zelfs
bedragen had ruim f 17 millioen en in 1885/86 ruim
f 12a/4 millioen.
Het volgende staatje geeft een overzicht van den aard
der uitzettingen zoowel wat het middencijfer per jaar als
wat het uitstaande bedrag bij het eind van het boekjaar
betreft, een en ander over elk der boekjaren 1888/89 en
1889/90

f

0 313/m
543/m
1 49 1 m
l67S/m

f 22 430/m f 10 923/m

;)ver de f 6 334/m, die gemiddel i in eigenlijke bankoperatiën
hebben uitgestaan , kon aan rente geboekt worden f "294 661
of 4.65 pet., tegen 4.44 pet. in 1888/89. en zulks zonder
dat de bankrente wijziging bad ondergaan. In April 1890
zijn echter de tarieven der Bank mei gemiddeld ongeveer
1 pet. verlaagd, zoodat zij nu lager zijn dun ooit, en
daarbij is eene nieuwe bepaling in werking getreden, ten
doel hebbende de overbrenging naar Indië van soliede
effecten aan te moedigen en hierin bestaande dat Neder»
iandsebe staatsschuld brieven en pandbrieven van Nederland'
sehe hypotheekbanken voortaan in Iteleening of als onderpand
van voorsc'iotten in rekening-courant wordenaangeuomen
tegen 1 pet. lagere rente dan geheven wordt van ie andere
effecten waarop de Hank voorsenot verstrekt. De standaardrente (voor driemaands—papier) bedraagt, ingevolge de
nieuwe tarieven, bij de kantoren der Hank te Batavia,
Samarang en Soerabatja 4 , bij hare kantoren elders5 pet.
Üeze laatste kantoren zijn die te Padang en Makasser, en
op Java te Clieribon, Soerakarta en Djokjokarta, zijnde
het kantoor te Pasoeroean , welks instandhouding in het
algemeen belang niet meer noodig bleek en voor de Bank
slechts verlies opleverde . na daartoe verkregen vergunning
van het Gouvernement (Indisch besluit dd. 27 Maart 1890
n°. 1), den 31sten Maart jl. door de bankdirectie opgeheven.
In § 1 dezer afdeeling werd reeds in 't voorbijgaan gewezen op de stijging van den metaalvoorraad der Javasche
Bank gedurende de twee laatstverloopen boekjaren, als
gevolg van de sterke toevloeiing van zilver uit Nederland.
Terwijl namelijk zich in 1888/89 aan munten muntmateriaal
in 'e kassen der Bank bevond gemiddeld f36126/m, wa-i
dit gemiddelde gedurende 1889/90 geklommen tot f 45884/m,
en beliep bij het einde van laatstgemeld boekjaar, dat
is np 31 Maart 1890, die voorraad zelfs f 50551/m, een
tot dusver nimmer bereikt cijfer. Laatstgenoemd bedrag
bestond voor f 44 421/m uit zilveren specièn (f44 415/m aan
standpenningen en f R/m aan pasmunt) en voor f 6 130/m
uit gouden speciën (f 4 923/m aan tien-gulden-stukken *)
en f' 1 207/m aan vreemde gouden munten , met namen
sovereigns, dukaten en20-francs-stukken).
De omloop van bankbiljetten nam in 1889/90 mede
grootere verhoudingen aan. Tegen gemiddeld f 44 768/m
in het voorafgegane beekjaar. was in 1889/90gemiddeld
f 48956/m aan biljetten u omloop, en op 31 Maart 1890
bad iie emissie een cijfer van f 51023/m bereikt, tegen
f 47 397/m op 31 Maart 1889. In verband hiermede beliep
het totaal bedrag van Ie dadelijk npeisc are schulden der
H,nk over 1889/90 gemiddeld f 57465/m, metf52809/m
:

) Sedert Beptember 1889 worden deze door de Javascke Hank

ni'-t m e e r als h.-ialelswa ir p * b n d g d , 111 mr voor d e s omloop !>o—
s i h i k h a a r g e s t e l d (verg. Ue noot op blz. 170 h i e r v ó ó r ) .
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op 22 Md 1889 ali Laagste, en t' 60663/m <>j> 1 Januari
1890 als hoogste cijfer. I)e metaaldekking bedroeg, ze i
reeda g e z e g d , f 4 5 8 8 4 / m , doch aangezien alecbta V, van
bet bedrag iler bedoelde schulden door specie behoefde
gedekt te zijn, te weten f 2 2 9 8 2 / m , bleef er een beschikbaar metaalsaldo van nugenoeg galyk bedrag over, name
lijk f 22 9 0 2 / I M , tegen f 15493/ra in 1888/89. Dit beaohikbaar metaalaaldo was in 1889/90 bet laagst op 3
April 1889 met f 19 197/m., en het boogit op 26 Maart
1890 met f 26o30/m. De dadelijk opeiacbbare ichulden
der Bank waren te splitsen als v o l g t :
gemiddeld op :ti Maart
ov-riwr.iii.
1890.

in Nederlandscb-Indifl en omtrent de voorwaarden verbonden aan de uitzending uit Nederland van personeel voor
die betrekking. Deze regeling strekt ter vervanging van
die, indertijd uitgevaar igd nopens de aanstelling van
technische ambtenaren bij den (voormaligen) dienst van bet
gtoorawezen lu Lndie, welke niet meer voldeed n u , sedert
de reorganisatie waarvau sprake ia in het verslag van 1888,
blz. 1 4 3 , afzonderlijke ambtsnareu voor bel toezicht op
het atoomwezen niet moer in dienst zijn, maar dit is on»
gedrageu aan dezelfde ambtenaren die ook met het toezicht
on de spoorwegdiensten zijn belast
Over de in 1890 gehouden examens ter voorziening in
betrekkingen bij den adminbrtratieven dienst en bij de
baaktrVJettea ia omloop
f 48'JfiG/in
«)i 61098/ni rechterlijke macht is bet volgende te melden.
Voor den administratieven dienst waren 36 plaatsen
rekeniiitfeourant-saldo's
>
tnaa/m
1881'M
tMUüuuwignatiën in omloop . . . . \
68 ia opengesteld, waarvan 12 te vervullend
* hen die in IndiB
ImiiUcredieti.-ii-Kaldo'» . . . . . .
f
.,, ,.
"IITIII
in bet groat-ambtenaaraexamen souden slagen. Van de 24
voorschotten-saldo's
<
otwirai
6888/m
uit Nederland te zenden geexamineerden zouden er 12
Totaal . . .
t' 67 466/m
t' .v.i 867 m
kunnen zijn, die, in plaats van aan bet groot-ambte»
naarsexamen, aan bel faculteitseximen hadden voldaan,
«i Hieronder voor t 86890/m. M U I biljetten van f 1000, f 6 0 0 ,
.Met bestemmiug voor de rechterlyke macht zouden voorts
f 8 0 1 , f 100 en I' 100, en f 16 133/iu. aan hiljetten van f 6 0 , I 3 6 ,
t' 10 en I 5 [ m a deze laatstee voor een bedrag van i' 15886).
ter beschikking kunnen worden gestel: 6 in het groot**
ambtenaarsexamen geslaagden en (i die met goed gevolg
De gewone lasten der Bank bedroegen f 3 2 1 9 3 6 ; voor bet faculteitsexamen hadden afgele
den aanmaak van bankbiljetten werd uitgegeven f 1 0 2 4 4 ,
In .;en loon van iiet universiteitsjaar 1889/90onderwier*
terwijl voor afschrijvingen bestemd werd f 3 2 3 3 9 , /.<> lal
pen zich aan laatstbedoeld examen 9 doctoren in de rechts*
de wins*- en verliesrekening in 't geheel belast werd met wetenschap, 'ioch ller.htt 7 vol leden aan d". eisenen (wat
f 364516. En daar de baten bedroegen f632740(f294661 de alen b-troT luidden •"> van de geslaagden alleen het
aan rente op de eigenlijke bankoueratiën , f 175383 aan Maleiaeh en 2 van de geslaagden alleen bet Javaanscn ala
rente op vaste beleggingen en f 62 696 uit anderen hoofde) studievak gekozen). Daar allen voor eene plaatsing in
bleef als nettowinst slechts over f 1(58 2 2 4 , of 2.8 pet van rechterlijke betrekkingen in aanmerking wenschteu te
het maatschappelijk k pitaal van f 6 millioen. Bijpassing komen, terwijl e r . zooala gezegd , slechts 6 plaatsen waren
uit het reservefonds (op 31 Maart 1890 groot f 533061,63), opengesteld voor candi'aten van deze categorie, was de
zooala nog in 1887/88 het geval was geweest, kon thans j)laatsing van den 7den slechts mogelijk doordien voorde
niet plaats vin 'en , in verband met het in Januari 1889 andere 6 plaatsen, te vervullen door rechtsgeleerde candi*
(zie vorig verslag blf. 188) als minimuni-reserve aange- daten afkomstig van het groot-ambtenaarsexamen . niet
nomen bedrag van f (100 000.
meer dan twee personen besebikbaar waren (de twee eeniga
recbtsgeleer len die zich aan het groot-ambtenaarsexamen
ha Ideu onderwerpen).
V Burgerlijke e n militaire landsdlenaren.
Nevens 'leze 2 doctoren in ." rechtswetenschap na;..en
aan i e t groot-ambtcnaarsexamen n o g deel 19 niet-rechtsBeno-mhaarhcid.
Over hetgeen betrekking heeft tot de geleerden . en wel 15 die in Nederland en 1 die in Indië
eischen van benoembaarheid voor speciale of technische het einddiploma eener hoogere burgerschool niet vijfjarigen
dienstvakkeu en tot de verkrijging van het voor zoodanige cursus hadden verworven . 2 die in het bezit warm van
betrekkingen benoodigl personeel ia in dit verslag voor 'net diploma van landbouwkundige verkregen aanderijks*
het meerendeel reeds gehandeld ter plaatse waar die ver- landbouwachool te Wageningen , en l die een getuigschrift
schillende dienstvakken zelven besproken worden. Echter van bekwaamheid tot universitaire studiën bezat. Vran de
is in de voorgaande hoofdstukken nog geen gewag ge- 19 niet-rechtageleerde candidaten slaagden er 12.
maakt van de bij Koninklijk besluit dd. 11 Februari 1-.90
Voor het examen in één taal meldden zien aan fi cann°. 22 (Indisch Staatsblad n*. 90) in het, leven geroepen didaten , voor dat in twee talen 9 , voor dat in drie talen
bepalingen omtrent de benoembaarheid tot inspecteur voor 2 en voor dat in vier talen 4. Welke die talen waren ,
het toezicht op de sp orwegdietHrfen en het atoomwezen blijkt uit het volgende overzicht.
onderwierpen zich aan het examen in :
één taal.
V A N DK CANDIDATLN D I E :

Maleiscli.

witiweh.

{reslaajrdV
zl

n

J '

drie talen.

twee talen.
Malei-i h
en
.lavaanscli.

vier talen.

Magisch .

?.[ideisrll .
da\;taasrli

JaTaaaaeb

en
Soon-

en
Madnreesrh.

dsasneh.

.Maleiscli,
.lavaansch .
Madnreesch
ea

Soendanefsoh.

I

"

1

1 niet-rechtsfreleerdcn

afgewezen zijn (niet-rechtsgelecrden) .

. .

-*

. .

1

1

1

1
Totalen .

5

i

Zooals uit bovenstaand overzicht blijkt, hadden de twee
in het groot-embtenaarsexnmen geslaagde rechtsgeleerden
zich, wat de talen betreft, enkel in het Ualeisch doen
examineeren, terwijl van de 12 niet-rechtsgeleerden die
het diploma verwierven 1 eveneens alleen examen deed in
het Maleisch , en de overigen allen in meer dan één taai.
Onder bedoeld twaalftal waren er 7 die per taal gemiddeld

i

l

i

.
1

*

een hooger cijfer verkregen dan het middencijfer van de
overige examenvakken bedroeg, 4 hij wie liet gemiddeld
taaleijfer lager w a s , en 1 hij wien de gemid ielden gelijkstonden.
De uitslag der taaiexamens op zich zelven blijkt uit
bet volgende staatje.
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wt rden dr taal-<*x:init HM in lift volgend aantal gt vallen afgelegd :
met gunstigen uitslag.

DOOI ra .iUKXAMlMKF.BDEN BIB!
Malt i.scli

geslaagd l * *
z
» " "> ' ni, t-nchts-elf nlen

Totalen . . .

Javaanseli.

met ongunstigen uitiilag.
Madu-

8oendanecsth.

n i-st li.

Maleisch.

JaMatln
vaansch. 1 WMthi

1

n

n

n

rt

»t

11

I

1

4

1

2

J

3

ff

n

2

6

l

1G

9

5

3

8

1

4

u) Van da candidaten die slaagden legden er eea voldoend ot' meer dan voldoentl examen af: 4 in één taal, 4 in twee talen, 1 in
drie talen BB 4 in vier talen. Door één der geslaagden, wiens taaistudie zieli alleen tot Itet Maleisch had bepaald, werd een onvoldoend
examen in die taal afgelegd.
tenaarsexamen zonden voldoen , meldden zich 23 candidaten
a a n , waarvan één nog vóór de eerste vergadering der
examencommissie te kennen gaf dat hij aan het examen
geen deel wenschte te nemen. Van de overige 22 hadden
20 in lndië en 1 in Nederland den vijfjarigen cursus eener
hoogere i urgerschool met goed gevolg doorloopen , terwijl
1 candidaat tot het examen werd toegelaten, omdat hij
bet diploma van voldoend afgelegd propaedeutisch examen
bezat.
Vóór den aanvang van het schriftelijk examen trokken
zich nog 2 candidaten terug. Aan het examen in zijn
geheel namen dus 20 candidaten deel, en daarvan 12 met
goed gevolg. W a t de talen betreft, lieten 12 candidaten
zich examineeren in Maleisch en Javaansch , 7 alleen in
Maleisch en 1 alleen in Javaansch. Van de 12 geslaagden
kregen er zes gemiddeld per taal een hooger cijfer en de
zes andere gemiddeld per taal een lager cijfer dan gemiddeld voor elk ander vak.
Hen overzicht van de afgenomen taaiexamens geeft het
volgende staatje.

Luidens liet verslag dor commissie voor het afnemen
van het groot-ambtenaar.-exameii (Staatscourant van 16
Augustus jL.) was in sommige belangrijke vakken de verhouding tusschen de voldoende en de onvoldoende examens
bepaald ongunstig. De hoofJoorzaak van dit verschijnsel
schijnt voor een '.oei gezocht te moeten worden in gebrek
aan ijver, wellicht te wijten — zoo schrijft >le exameneomtnissie — aan de ij'lel gebleken verwachting dat wegens
de vele beschikbare plaatsen en het gering aantal can:lidaten het examen minder zwaar sou zijn dan gewoonlijk
Ter vervulling van een der drie nog onvervulde plaatten voor beirekkingen bij de rechterlijke macht werd toegelaten een rechtsgeleerde die reeds in 1883 , na in het
groot-ambtenaurs-xamen te zijn geslaagd, voor den lndischen dienst was uitgezonden geweest, maar kort na
aankomst in Indiö 's lands dienst verlaten h a l , onder
terugbetaling aan 's lands kas van de op zijne uitzending
gevallen kosten.
Voor de 12 plaatsen bij den administratieven dienst,
opengesteld voor hen die in Indië aan het groot-amb-

terwijl vau de verschillende taaiexamens
er werden afgelegd i

hadden zich opgegeven voor
liet examen in :
VAN DE OEI:X.\MINI:I:RDEN D I E :

Maleisch.

Juvaansch.

t

Totalen . . .

n

Maleisch
en
Javaansch.
11

met voldoenden uitslag.
Maleisch.
11

G

1

1

3

7

1

12

U

met onvoldoenden uitslag1.

Javaansch.

Maleisch.

8

1

3

1

|

5

S

8

Javaansch.

a) Van de candidaten die geslaagd zijn legden er 7 een voldoend of meer dan voldoend examen af in twee talen en 5 in één taal.
Blijkens het verslag der examen-commissie (opgenomen
in een der bijvoegsels tot de Javasche Courant van 15
Juli jl ) hadden de uilkomsten van het examen een gunstigen indruk g e m a a k t , daar vele candidaten bleken zich
met ernst te hebben voorbereid.
Het zoogenaamd klein-ambtenaarsexamen werd gedurende
1889 op verschillende tijdstippen en plaatsen in Indië afge
nomen aan 481 candidaten , waarvan 250 of ongeveer
52 pet aan de vereischten voldeden. In 1888 bedroeg het
aantal candidaten 5 5 5 , waarvan 311 of ruim 56 pet.
slaagden.
Reis- en verblijfkosten. Bij ordonnantie van 24 Juli 1889
(Indisch Staatsblad n°. 154) zijn Benige regelen gesteld
betreffende 'Ie aanspraken op daggeld van gouvernementsreizigers op en buiten J a v a , voor verblijf op plaatsen
waar inscheping of overscheping noodig i s , ingeval de
reizen gedeeltelijk te land en gedeeltelijk te w a t e r , of,
zooal geheel te water, dan toeti met verschillende reisgelegeuheden gedaan moeten worden. Ten einde te bewerken dat bedoelde reizigers hunne reizen zoodanig in-

richten dat zij, niet langer dan volstrekt noodig is, op de
plaats van overscheping de gelegenheid daartoe behoeven
af te wachten , zijn namelijk voor de toekenning van daggeld
zekere grenzen gesteld, welke niet dan in bijzondereomstan ligheden kunnen worden overschreden.
Gelijktijdig genot van pensioen met burgerlijke landsinkomsten die uitzicht op pensioen geven. Voor zooveel in de
voor Nederlandsch-lndië geldende pensioenverordeningen ,
op het voetspoor der Nederlandsche burgerlijke pensioenwet van 1846/1873, de bepaling was opgenomen dat de
korting waaraan , in gevallen als hier bedoeld, de ten
laste der Indische begrooting komende pensioenen , g a g e menten of weduwenpensioenen zijn onderworpen, eerst wordt
toegepast wanneer het vereenigd bedrag van pensioen
(gagement) en bijkomende inkomst meer dan föOO'sjaars
bedraagt, en dat die korting steeds zoodanig geregeld
wordt, dat bedoeld vereenigd bedrag niet beneden de f 500
d a a l t , is die bepaling bij Koninklijk besluit dd. 4 November
1890 n°. 8 7 , te rekenen van 1 Januari 1 8 9 1 , in dier
voege herzien dat het kortiDgvrije bedrag van f 500 op
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koloniaal verslag vuu 1890. [Nederl, (Oost-) India.]
f looo ii gebracht, an zulks in overeenstemming mei het o p g a v e n ) ten laste van hetzelve 1 !*7!S w e d u w e n pensioen
beginsel oer mei I Januari ÏH'.M in werking tredende :"< ten en 8044 kinderen onderstand , die cijfers bij het
nieuwe Nederlandscbe pensioenwei van '.* Mei 18!MI (.Se-einde van 1880 w a r e n g e d a a l d tot 1880 e n 8 0 3 8 . O n d e r
derlandeofa StaaUblad n . 78).
de k i n d e r e n waren b e g r e p e n o p u i t . 1 8 8 8 'J03 e n o p u i t .
Bnttrdtfing MM «Meiert*. Tot duiver m i voorggaohre* 188!» 867 wee/.en. De u i t k o m s t e n van b e t fonds waren in
ren (Indisch' Staatsblad 1876 &•. 804) dat de Indische 1889, gedeeltelijk nis gevolg van de verhooging der ge*
officier, wien wegens vijftienjarigen onafgebroken dienst wone contributie van ".> tot "'> pot., gunstiger dan in de
in Indië bnitenlandach verlof is verleend met behoud vim l a a t s t e j a r e n , sooala o. a. uit het v o l g e n d e d r i e j a r i g overaanspraak op bevordering , deze aanspraak niet langer kon i J e h t blijken k a n , terwijl de u i t k o m s t e n zich n o g g u n doen gelden dan twee jaren, tenzij net verlof tot herstel stiger voor 1889 Souden voordoen w a n n e e r niet, zooals bij wijze
van gezondheid moebt worden verlengd. Hij Koninklijk van overgangsregeling thans het geval i s , de hier te
lande gedane ontvangsten en uitgaven (welke vroeger steeds
besluit dd a
H a a r t JU n ° . 8 8 ( I n d i s c h S t a a t s b l a d 1890
plachten te worden opgegeven over de eerste drie kwartalen
n°. 118) is echter nader bepaald dat de aanspraak ook van bet jaar waarover de jaarrekening loopl en over het
behouden

blijft, indien b e t verlof nioeht

worden v e r l e n g d

vierde k w a r t a a l

van bet voorafgegane

j a a r ) h e t geheide

om den officier in liet belang van 'slanda dienst buiten j a a r 188!) bet rollen en bovendien b e t 4 d e k w a r t a a l van
Indifl werkzaam te doen zijn.
1888. Deze bijwerking toch bad ten gevolge dat de iaar\Vedv,wen- en tottztnfo%i$ run burytrlijkt amhtenart*. r e k e n i n g , (er zake van d e bier te lande voor h e t fonds
De als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 18 Sep- g e v o e r d e a d m i n i s t r a t i e , over liet 4 d e k w a r t a a l van 188!l
t e m b e r lNi'0 g e d r u k t e j a a r r e k e n i n g v a n d i t fonds over
beswaard werd met tene uitgaaf van f 165440, waartegen1880 d o e t zien d a t , terwijl on u i t . 1888 ( v o l g e n s v e r b e t e r d e
OXTTZKGSTKX.

i i "i;

over s l e c h t s f 'Jl 77U stoi.d a a n o n t v a n g s t e n .
v v i :*.
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Hieronder F3S00, wegene verkoon van oen huis waarvan het fondt eigenaar «as.

4) De teruggang in kapitaal, volgeus ile hier voorkomende opgaaf (mei inbegrip van de In de voorgaande kolom bedoelde som van t' hl 030)
nodragende f t l n7l . moei volgens verbeterde cijfers nopens de ontvangsten i n uitgaven over I8SS en lss<;. nog vermeerderd worden met f MS.
n) Hieronder ook de opbrengsl van verkochte eigendommen.
il) Onder ilit bedrap; [in 't vorig verslag 1 '.ui te hoog gesteld terwijl da uitgekeerde pensioenen enz. f 00 te Inag waren nitgetrokken) was 1»-grepen f i l 808 voor den aankoop van ..uitgewonnen' pereeelen.
e) ])e teruggang In kapitaal volgens de hier voorkomende opgaaf (mei inbegrip van de in de voorgaande koluui bedoelde Bom van f 57 0t7jbedragende f M M S , moet. volgens verbeterde cijfers nopens de ontvangsten eu uitgmwn over 1887 en IMS. mm iwimeeiileid winileu ntel flilTJB.
Zooals hooger gezegd, loo; en de in de verantwoording bogre]

ntvangaten en uitgaven in Xederland bij uitzondering: ever vtjf kwartalen.

D e s t a n d d e r b e z i t t i n g e n v a n h e t fonds w a a o p b e t einde

o p z i c h t e n g e w i j z i g d , vooreerst w a t d e r e g e l i n g betreft d e r
in v e r s c h i l l e n d e g e v a l l e n a a n het fonds v e r s c h u l d i g d e hijd r a g e n (hierdoor zal eensdeels o m s l a c h t i g w e r k w o r d e n uit—
g e s p a a r d , d a t g e e n e v e n r e d i g voordeel o p l e v e r d e , e n
pullen a n d e r d e e l s d e i n k o m s t e n v a n h e t fonds e e n i g e
versterking o n d e r g a a n ) , en ten andere m e t betrekking tot
de s a m e n s t e l l i n g van b e t personeel voor d e a d m i n i s t r a t i e v a n
h e t fonds (dit l a a t s t e t e n e i n d e , z o n d e r d a t d a a r d o o r m e e r
d a n d e v o l s t r e k t noodige l a s t e n o p h e t fonds worden g e legd , d e w e r k k r a c h t e n op z o o d a n i g e s t e r k t e t e k u n n e n

/)

der behandelde drie jaren als volgt:
l'll. 1887.
Dit I8M.
Dit 1880.
Hypotheken
MSMI*T,M fl l l t r . o x n * f I --'17 40S ::P
[uschrijvingen
op het
Groothoek der \e,lerlandache
Werkelijl.e
Schuld
. . . . ' .
I M7 183,07'
1477031.32' I l!77 03«,aiJ
BesehikDanrbij'alandska»
i-,*oi:,.\ï- e)tSO 160,40
138 II
Kapitaal van hel (oude . I 3 103 310,09 a) f3 OM 89C,M f :i o " oou;:.
Minimumwaarde
kcop-o:n eakeeteo vaaoveTschrUviag enz.) der door
het fonds hij uitwinoing
aangekochte oni'iorcnde goederen
74M8.43*
NiSS.es* *)»S5*8,M'

Xou.1 beat. . . r s n 7 6U,»«.»)f3iutc9^» r3usu3.6i
• In verband met het aanzet,'eken,Ie in noot (onder het voorgaande
staatje is dit bedrag thans i \'.^--* lager dan de in 't vorig verslag
gedane opgaaf.
4) l),- onroerende eigendommen van het fonds bkrven In 1889dezelfde
iils die welke op uit ISSS ten name van hetzelve «aren ingeschoven
llet keine verachi in boekwaarde, vergeleken met. uit. 1888, is het.
gerolg van ,..,„. veihotei.le opgaal voor twee pereeelen.

brengen als blijkens de ondervinding veretschl wordt).
\Vcduivtn- ra wetteufond* roos ojteüreu der hndmaeht
(Jok in 1 8 8 8 , h e t l a a t s t e j a a r w a a r o v e r door de directie
r e r a l a g is u i t g e b r a c h t (zie een d e r bijvoegsels t o t de J a v a s c h e

,. ;Hirailt

va]1 1 5 A r r i l i 8 9 0 ) )

na^het^talwaduwanen

k i n d e r e n , die t e n laste v a n h e t fonds u i t k e e r i n g g e n o t e n ,
w e d e r t o e , e n w e l h e t g e t a l d e r e e r s t e n v a n (\\)b t o t 71!)
.n ( ) n t ^
l i l i l t s t e n v a n 8 4 8 t o t gfjfj ( o I 1 , l o r l l e k i n d e r e n
respectievelijk 14Ö en l ö l weezen).
De b e z i t t i n g e n v a n h e t fonds v e r t o o n d e n , niettefren. „.
,„
"
, I-M .,
loon
± ii
s t a a n d e d e a a n v a n k e l i j k alleen voor 1 8 8 / vastgestelde v e i b o o g i n g d e r g e w o n e c o n t r i b u t i e v a n 5 t o t 6 pet. voor 1888

Rij ordonnantie van 18 December 1889 (Indisch Staatsblad Inhouden bleef, weder eenigen teruggang, hoofdzakelijk
nc. 266) ia het reglement voor het fonds, krachtens machtiging , als gevolg van geleden verliezen op beleeningen, Ronals
A<-^ K o n l n g S , niet i n g a n g vim 1 J a n u a r i
Handelingen der Staten-Genoraal.

1890 i n s o m m i g e | u i t h e t v o l g e n d e d r i e j a r i g overzicht blijken k a n .

Bijlagen. 1890-1891.
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Hieronder "uk 'li1 betaaWa koopsommen, mei onkoatan. voor de bij uitv. inning door lui loods aangekochte penselen.
li) Dit voordeelig saldo moei , l.iijkoi,^ door de Algemeen* Rekenkamer gebrarhte wijzigingen in de rekeningen MUI ontvangsten en uil^.-i\- n
\:m het fonds over de jaren 1*80 en 1001 . verhoogd worden mei f O*
c (fa aftrekking vmn een tegoed ad f MM, ter zake van de nog hij het vendudepartemaut beruatende nttto-opbrongat van hij nitwmuing ver»
koobte pereeelen, en MUI f 15M als geschatte waurda van vijf aandealen in aena cultuurmaatechappy, aan liet fonds afgestaan taf gedeeltelijke
voldoening van de oti eene bewening geleden «chada
'i, Hierbij ia rekening gabonden met het in noot // bedoelde voordeeiig verschil.
Ongerekend 'Ie naar de rekening r n l*s7 overgebrachte nadragen van f 0*0S,7i' en f M M , bedoeld ia 'Ie noten // en e.
betrelleiule de overige 8 gewesten een t e r u g g a n g aan van
gezamenlijk 41 1!)1 b o u w s , o. a. voor de residentiëu Madura ,
Preuuger Regentschappen, Cheribon en Samaraug niet
respectievelijk 17 0 1 8 . 1 0 5 1 1 , 5265 en 4133 bouws. Kent;
I II. 1880.
Dit lss.7
Dit. IM0.
verklaring van die verminderingen wordt alleen voor CheHvpothekea . . . . f 2704713,41 fa) 10*0033,18' f a ) 1 5 H 0 4 3 . M
ribon g e g e v e n ; voor dat gewest zou namslijk het nadeelig
inschrijvingen op het
Grootboek derl(ederverschil slechts in schijn bestaan, daar de cijfers over 188S
buidsohe Werkelijke
te boog waren getteld. Immers had men toen tot de velde.,
Schuld. . . . . ' .
..
M
114l OM il
11
1141)80 11
in geregelde c u l t u u r gerekend eene uitgestrektheid van
Baaehikbaar bij 's lnnds
kaa . . . . ' . . .
I700I8.M»
i)
119 <; 1 C.ns '•
137100.3! 5685 bouws, behoorende tot de niet geregeld beplanlc
//; ueoie.M'
tegal velden.
Het totaal der voor geregelde cultuur ontgonnen bouwKapitaal van hel
1 :i OOI 319.:I1
[ :; on! 8tO,M
I 904 116.6:
velden , bij het einde van 1888 opgegeven als te zijn g e inluis .
Geschatte waarde deiweest 3 588 077 b o u w s , en bij het einde van 1889,zooals
door het fonds bij uithooger g e z e g d , bedragen hebbende 3 572 102 bouws, wa<
winning aangekochte
naar gelang van de soort van bouwland op elk dier beide
;:, 100 "o
pereeelen
M 001
tijdstippen verdeeld als v o l g t :
De -t;unl tl'T b e z i t t i n g e n v a n hel fond*, ook w a t de
o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t , k a n n a d e i '..lijken u i t h e t
volgende staatje.

Totaal bezit .

Hieronder
staatje.

f 3 034 i'l9.:tl '

I' 304« 536.6(1

de f ISM bedoeld in noot

f 3 032 203.00

van het voorgaande

i Hierbij thans ook gerakend de in nool i ran hel voorgaande
«'aatje bedoelde suni van l' 0408,71*.
De onroerende eigendommen van liet fonds venaaerdarda
1007
met eeniga bij uitwinning aangekochte percaelen. waarvan de geachatte
waarde beliep f 11 ."i00. en in 10M met drie 0 i, die \wj/.e in het bezit
\an hal NMKIII irakomen perceelen, waarvan de koopprijzen gezamenlijk
bedroegen i 1038. Dut da waarde der
iran ";> nH ISV0
in tgeheel : ios:..:tx hoogei wordl geatald dan op nlr. 1887,
deele let gevolg van hoogere taxatie van eommige perreelan.

I0M
, ezwaba van levend water voorzien
Aantal 1
..
.. regeu afhankelijk .
bouws: | nieeias-sawahs

I geregeld beplante tegalvelden. .
Tol alen,
liet

liet

1 701 .'.77
OM s:;7
s:t I M
133 161

3 588 0 7 7

lbS'.i

"1

l 67;, M l
1 01+ 1 IK
84 M l
x-Jx 170

1 572 102

oog ui; de eijt'ei's voor de residentie Rembaiig in deze

•• de bijlaga l'l' bestaat twijfel of de uitgev.-ideeliiig begrepen
strekilieid beauroeibare aawaba op nlt. isstt niet ia laag en die der van
d e n r e g e n afhanke.ijke aawaha aie; te hoog is opgegeven. Iramei>
t e r w i j l dr> totaal opgaven betreftende de uitgeitrektheid der aawahv e l d e n in liembang verband huilden met de opgaven der laatste jaren

(in

afeerm ule getallen leikena

bedragen hebbende SI 000 liouvvs b e -

aproaiDare aa I76M0 bouwa van den regen afhankelijke aawaha) idndl
4»
1.

LANDBOUW,

\ijvrrln-iil
BOSCHWBZEX

?; 1. .i'ir.i en
ti.

uien titans voor dat. gewest llechU) IUM0 honws hesproeibare sawabs
vermeld an laareutegen .'06 .'•-i'-' 1K.II\N> \»n dr andere oategoria.
EN V B R T K E L T ,

Madura.

I. H ti il 1) u u w .

I". liilainlM'lii' landbouw.
Ulijkens de uver 1^89 oiitvaii-^cii opgaven ,TORttmeldin
liijlao;e l'l' hierachter, beodoegen de voor geregelde cultuur
ontgonnen bouwrelden in de verschillende gewMteoi VKH
.lava (de Voroteolanden en de particuliere landeryen :ii''i
medegerekend) xoomede op Hadura eene opperrlalcte tan
3 572102 bouwt, of 15!)7Ö Luuws minder iian in 188N.
Terwijl vour 12 gewesten eeue veruieenlering' wordt 0|)niet gezamenlijk 25 216 b o u w s , wijzen ile ongaven

Van de bovenbedoeld* 3 5 7 2 1 0 2 U ) u w t ( 3 2 4 3 7 1 7 h o u w »
in de gouTernementalanden van .lava en '.l'2K :{85 op Madur» |
bleven oubeplanl ln.3 150 b o u w s , tegen s:!408 in 1 8 8 8 ,
terwijl de voor twee oogsten gebezigde (tweemaal bebouwde)
oppervlakte 1 338528 bouws bealoeg, tegen 1 287311 bouws
in 1888. indien men de voor twee oogsten gebezigde velden
tweemaal in rekening brengt, blijkt bet dat in 1888
4791980 en in 1889 4827 480 bouws der voor geregelde
c u l t u u r ontgonnen velden beplant werden , welke totalen
tol 4 940729 en 4 087 578 bouwa stijgen wanneer ook n o g
worden medegerekend de voor éta en de voor twee oogsten
in bebouwing genomen gronden, behoorende tot de niet
voor geregelde cultuur ontgonnen relden.
.Naar g e l a n g van de verschillende soorten van bouwland
waren de voor rijs: en de voor oudere éénjarige cultures
gebezigde gronden verdeeld als volgt :
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Kulouiaal

verslag

VHII

181>ü.

| fwiorl.

(<»i),a-) I I H I I C J

Aautal
S O O II 'V E X

I•<• I Jt;i 111 geweest
(Voor UW gewas

V A N JJ O I \V 1, ,\ N J j .

alzoo

beplant geweest
(voor Ida gewas)

mot andere
eenjarige
gewassen.
:i.

mot padi.

bouwi

Mirt. p a d i .

mot andore
eenjarige
gewassen.

in hel geheel

onbeplant

beplant

gebleven.

g o w e e t.

t.

e.
1 SS8.

01 151
13 891
47
093 431
8-27 323

138 U51

(is 133
895 156

I3S95

10S101
31 2 0 3
1 12
(JSO 0 7 S

168 177
:;; s l l
1 23 1
:: 3 0 3

2 (HO 3üt>

8 2 8 58Ü

C9CI8
2 709 98i

UI 1100
8 9 0 105

205 807

.'.'.17 030
330 24(1

.,
1 1 / Bewoterbore nawahs
Voor «eregride l
,,,,„
afhankelijk
fcw^
cultuur ontgonnen f M è t r a M , w l b , , , n
",
bonwvelde,,.
( TegdveMe» (geregeld beplante). .

Is 432
l o l 032
! (177 31(1

BI D*g

Velden niet in geregelde cultuur

! 73'J «70

Totalen

a)

l-.»:. S0!i
10 875
I Mf
902

593 71(1
101 184
I 3 50
3112 701
1 18 3(10
18 888
I 1(17 OIU

2 i l ; ; 712
l 108 108
51 103
i 180 889
I 701 080
i U 749
* o i o 720

I :i 390
2S 080
I 175
3d os:,

S3 108
S3 108

1 8 | 0. >•)
i :.;.i 441
M l 80]
4o 895

,.
l i l öcwii tel bare i a w a b s
Voor geregelde
Bawobs van den regen afhankelijk
M o c r a s - s a w a h, s . *
eultm.r
rmtgonnen i M
•'
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Vekleu niet m geregelde cultuur
Totalen

.;) Ilici'under du bij de g o u v e r n e m e n t - s u i k e r c u l t u u r
de riettuincn . von 12 381 bouws.
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350
215
1
383

07S
S72
977
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1 8 7 8 040

2 0 3 5 17

1 152 OS 1

1 S27 i s o

103 150
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28 5 5 1
i 0 8 7 57S

103 ISO

1 181 5 3 2
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i
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1 2 1 0 701
33 238
1 178 311

53S
IIIO
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ingedeelde velden, ter u i t g e s t r e k t h e i d , met inbegrip van wegen en slooten doi.r en om

/;) Zie de opmerking betredende Retnbang in de noot onder het eerste staafje.
e) Over 1880 bedroeg de uitgestrektheid v e l d e n , waarover voor de gouvernements-sulkurcultuur werd b e s c h i k t , met inbegrip
slooten door en om de riettuinen . n o g slechts 8975 bouws.

Voor elk gewest afzonderlijk vindt tnen de cijfers van
]889 nader gespecificeerd in de bijlagen P P , QQ en RR ,
waarvan de t w e e d e , de rijstcultuur betreffende, teveus de
bij schatting verkregen oogstcijfers doet kennen.
Van de 4 987 578 bouws , in dat j a a r door de inlaudscbc
bevolking b e p l a n t , waren voor hare eigen c u l t u r e s bestemd
(als de tweemaal beplante velden ook tweemaal in rekening
worden gebracht) 't 978 60U, en voorde gouvernementssuikei'c u l t u u r in g e b r u i k (met inbegrip van de door wegen en
slooten in en om de riettuinen ingenomen oppervlakte)
n o g slechts 8975 bouws.
Van de voor eigen c u l t u u r beplante velden werd verrew e g de grootste helft aangewend voor de rijstcultuur. In
de gouvernementslauden van Java en op Madura werden

ü - m . | ÖBfv'":!"": ^ a '"'T 1 "Ï5 T
beplant, met andere j geslaagde velden .
eenjarige gewassen ) mislukte
..
.

2 013 851
2 010 730 bouws of 97.47 p e t .
51990
„
.. 2.53 ,,
2 002 732

In het volgende overzicht vindt men de voornaamste
totalen over 1889 betreffende de eigen beplantingen der
bevolking , en de daarvan verkregen (geschatte) productie
aan p a d i , in vergelijking g e b r a c h t met de gelijksoortige
opgaven over de vier voorafgegane jaren. Üe opgaven betreffende Madura zijn ditmaal nog afzonderlijk
vermeld,
omdat zij over 1885 niet op het geheele gewest, maar alleen op
ds afdeelingen P a m a k a s a a n en S u m a n a p betrekking hebben.

Aantal bouws
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plan te
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Gemiddeld
bedrag der markt
prijzen van rijst
(per pikoll in de
verschillende
gewesten, f)

lloogste
Ie ur<
slaagde m a r k t .
beplanprijzen.
tingen.

Laagste
markt prijzen.
I

1883.

,,, !
S-l'r-i
. , -\(gedeeltelijk)
V Y. , iV!!:
f Madura

2 801 3 0 2
57 189

0
01
198 083

133 05l
193

s s i 0(12
1 10728

7 1 848 (100
OU 2im

2 730 809
7 300

se»
i i" s

11«

1886.

J a v a (gOUV. landen)
Madura

2 (12* 3 S 3
100 3 2 3

041 1 i s

12s 899
I 51 S

1 0 2 07 2 1
186 070

08 503 3(10
1 sol 700

2 803 100
3H 300

2 l»l
17"

2.V Jt
1 S'<-

9.80
8,00

1,10
1.00

l Java
J a v a (g
(gouv. hinden]
} Madura

2 non 5 S I
99 5 8 3

I1H2 894
23 1 3 2 *

9 6 2 101
183 311

89 s s t 880
I 73 1 809

3 370 100
15 300

2 1-1"
I7S

2 l"
17"

7,88
10,08

1,90
3.50

1

Java [gouv. landen)
( Madura

2 041 3 0 0
07 9 0 7

02 t 143
2 3 8 932

13 7 291
I OOn

1 031700
138 323

88 211 409
I 729 300

2 005 100
27 non

2:;' i -

21-»

10,00

17M

17»»

10,25

i.lava [ffOUV. landen)
889. < , , J
( Madura

2 811 5 3 1
02 489

834 118
217 189

804887
888

l u i s 185
188 337

.;.; " 17 899
I 570 300

:; 081 '
12 700

...IV.

2'."'

ie*

17*

III 00
10.00

,8S1

-

1888

2 t l 003

.. -14

f 10.00
10.00

arktprijzen gedurende de verschillende maanden van 1889 en voor elk gewent afzonderlijk,
f', Bern opgaaf van de hoogste m d e laagste marktpr
t slot van de reeds aangehaalde bijlage Pi*.
men aan het

1,0
3.30
1.00

3.50
vindt

li) Hoeveel aan psdi geoogst in vsn den tweeden aanplant op nraems-MWabs en tegalveiden vindt men niet at'ionderlijk vermeld. De lioe\eelheid kan eehttr niet van belang z-.iju . omdat bedoelde gronden slechts in zeldzame gevallen voo de teelt van padi als tweede gewas worden g e hezigd (in 1889 bijv. in het geheel voor slechts 1879 bouwi .
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Omtrent de eigen cultures dei bevolking valt voorsommi^e daarvan in bet bijzonder n >g l««;t volgende aan te

minder

dan

in

voor de tei It

van

zoogenaamde

teekenen.

welke vermindering zich hoofdzakelijk openbaarde in de
met inhak bezette oppervlakte. Hieronder volgl eeue naden

R ij s t c u 11 u u r.
In 't vorig verslag (1)1/.. 195) werd herinnerd aan de

betrekkelijk geringe uitwerking, tot dusver ondervonden
van de vroeger en later aan de besturende ambtenaren op
.lava en Madam gerichte regeeringsaanschr\jvingeii ten
doel hebbende door leiding en wering den inlandscnen landbouwer ut toe te brengen dat hij bij de uitoefening van
den rijstbouw naar beten beginselen te werk ga. In stede
van gevolg te geven aan het aanvankelijk voornemen om

die eanschrüvingen op nieuw in berinnering te brengen.
hoeft de Indische Etegeering hel beter geacbl cich vooraf
rekenschap te geven van de redenen waarom do gevolgen
zoo weinig bevredigend zijn geweest. Om die wetenschap
te verkrijgen , zijn nauwkeurig'' inlichtingen van de renden*
ten gevraagd. Tegelijk zijn hun eenige vraagpunten met
betrekking tot de rijsteultuur voorgelegd, wier beantwoording moet strekken om de Regeering volledig op de hoogte
Ie stellen omtrent, den waren staat van zaken met betrek-

king tot dan cultuur.
De ontvangen opgaven omtrent de door de iolandsche
bevolking in de gouvernementslanden van Java en Madura
voor eigen rekening met rijst beplante oppervlakte (zie
bijlage QQ hierachter) wijzen voor een 11-tal gewesten ,
althans wanneer men ook de velden mederekent waarop
rijst als 2de gewas werd geplant, (in ronde cijfers) op eene
vermeerdering van bijna 75 000 bouws, vergeleken met de
opgaven over 1888 , voornamelijk door de meerdere beplantingen in Banjoemas . Kediri en Paaoeroean, waar de toeneming 28 500. 13000en 12000 bouws beliep. Daarentegen
waren in 9 gewesten de beplantingen van minderen omvang
dan n 1888. De nadeelige verschillen aldaar bedroegen te
zanten ruim 37 000 bouws, waarvan alleen 10 000 bouws
in Kadoe. Vroor al de 20 gewesten gezamenlijk besloegen
de rijstbeplantingen eene oppervlakte van 2 910 OOü bouws,
dat is 38000 bouws meer dan in 188S. Desniettemin behoorde
de oogst tot een der geringsten van de laatste jaren. daar
hij op ruim 65'/i millioen pikols padi wordt gesteld, tegen
bijna (58 millioen in 1888 en ruim 71 Vs millioen in 1887.
Wel werd in sommige gewesten meer ingezameld dan in
1888 (in 8gewesten gezamenlijk ruim 1 030 000 pikols meer),
doch in de 12 andere werd ruim 4 milüoen pikols minder
dan toen verkregen , in welk na leelig verschil Tagal ,

Uadioen en Bamarang alleen deelden voor ruim 2V» millïoeti
pikols. Dit ongunstige resultaat voor een deel van Java
moet hoofdzakelijk worden toegeschreven zoowel aan de in
1889 minder gunstige weersgesteldheid, als aan de w a l a n g sangit-plaag, waarvan in eenige residentiën liet gewas in
hevige mate te lijden had.
In de meeste gewesten liep bet snijden der padi geregeld
af, en kwam het onrijp oogsten slechts zelden voor.
Scliaarschte aan padi werd slechts in eenige districten
geconstateerd.
Waar de bevolking zieh niet op eenigerlei wijze zelve
helpen kon , kwam de Indische Regeering haar tegemoet
door het in daghuur doen uitvoeren van verschillende
bouwwerken en het toekennen van gel lelijke ondersteuning
aan hen die in heerendienst moesten opkomen.
In 1889 werd padi voornamelijk aangevoerd te Batavia,
T a g a l , S a m a r a n g , J a p a n en Pssoeroean, terwijl de
residentiën Hagelen , Soerabaija en Probolinggo ook werden
voorzien van rijst uit Saigon. I n - en doorvoer had in verreweg de meeste gewesten in moerden of mindere mate plaats.
Men vergelijke overigens wat omtrent den handel in rijst
wordt gezegd in afd. V van dit hoofdstuk.
Andere éénjarige

gewassen.

Alie.ïiue.u. Volgens de ontvangen opgaven zouden in
1889 in de gouvernementslanden van Java en op Madura

door de inlandsehe bevolking met andere voedingsgewassen
dan rijst zijn beplant geworden — voor zoovee! geslaagd —
I 788 ÓOO bouws, dat IS 44 000 bouws meer dan in 1888,
doch zouden daarentegen — mede zonder de mislukte vel»
den te r o k e n e n ' ) — slechts 222 000 bouws (of 58 000
'j Van liet totaal der in nVxe rubriek bedoelde beplantingen
(20C2000 boaws) mistakten circa 52000 iieiiwi. maar Int btjjkt

boUWS

1888.1 gebezigd zijn

geworden

nijvcrhcidsgewossen,

verdeeling.
Uitgestrektheid (in bouwt waarvan fftotgit werd:
Istsgewaa. 2de ( t W U , 'J'e tasten.
is7 SM
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480 87U
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1 "J10.-.5
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IIIS 741
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totaal 'lei aanplanüngan van andere
éénjarige gewaaeen dan rijsi.
foor moreel geslaagd . . . .
«07 SM
l lt2 7!,i'.
I0I07SI
i) Hiervan op Msdura, waar veelal djsgong. in plaats van rijst,
als eerste gewas wordt geteeld . alleen 814 100 bouws.
Uit onderstaande opgaaf kan worden gezien in welke mate
voor de bier bedoelde beplantingen hetzij van sawahs, hetzij
van tegalvelden werd gebruik gemaakt.
Uitgestrektheid on bouws) waarvan ssasssi werd:
Iste gewas. 2de gewas. Te zarnen.
sawalis(x«obswaterbsreaksDd«re
nu'.u;t
73404»
8GC013
tegslseldea ssowel die ia geregelde cultuur als de wisselvallig
Bebouwde tegslrsldsn). . . .
73590G
407817
1143843
totaal . . . .
807000
1 142700
2010750
Andere voedingsgewassen dan rijs/. Zooals uit de voorlaatste tabel blijken kan , wordt buiten de rijst door den
inlander hoofdzakelijk djagowj of maïs verbouwd. Echter
worden van bestuurswege geen opgaven nopens de productie
verzameld en in de voor dit verslag ontvangen berichten
vindt men dan ook geene bijzonderheden met betrekkiug
tot dit gewas aangeteekend. Dit laatste geldt ook voor de
verdere door den inlander geteelde voedingsgewassen. Naar
aanleiding van een rapport van den inspecteur van den
geneeskundigen dienst, waarbij deze de aandacht vestigde
op de groote voedingswaarde van de op Java slechts in
eenige weinige gewesten geteelde sojaboonen, op Java
bekend onder den naam van k'deleh of kaljang-kedeleh , is
het bestuur er op uit om het nut van die teelt onderde bevolking meer algemeen bekend te doen worden en h a a r ,
voor zooveel noodig. behulpzaam te zijn in het verkrijgen
van de noodige bibiet. Reeds zijn verschillende residenten
(ook buiten Java) op hunne aanvragen in het bezit gesteld
van kedeleh-zaad uit 's lands plantentuin of hebben zij de
beschikking gekregen over eenige gelden voor den aankoop
daarvan. Aan de inlanders, die de cultuur willen ondernemen,
zou worden voorgehouden dat de kedeleh een goeden, bij
voorkeur kalkachtigeu, bodem eischt en dat het dus geraden
i s , o:n teleurstellingen te ontgaan, dat daarop bij het
nemen van proe-en in de eerste plaats worde gelet.
In de residentie Probolinggo werd door een drielal
dessa's in het ï e n g g e r - g e b e r g t e de proef met de teelt
van Hollaudsche groene erwten en capucijners voortgezet,
en hoewel de ongunstige weersgesteldheid haar deed inislukken , is de geschiktheid tot acclimntisatie van die gewassen voldoende gebleken.
Nijterkflds'/fwassvn.
Volgens de door het bestuur verkregen opgaven zou in 1889 de bevolking in onderscheidene
gewesten van Java minder velden voor eigen rekening

met tabak hebben beplant dan in 1888, maar zou de oogst,
ondanks het weer voor het gewas ongunstig w a s , vrij
bevredigend zijn uitgevallen. Hezocki en kembang zijn

nog steeds de gewesten waar de teelt den grootstan omvang;
heeft, zooals uit het volgende Staatje over 188S en 188!)
blijken kan.
niet hoe <;root de oppervlakte «as dieTaaas)bopwHiHssjea«set re»
dingsgewasaen (andere daa r||st) en van die met DOTeraoUsge
wassen mislukte

IS.
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Aantal bouws waarvan tabak g e o o g s t werd (dus
zonder de mislukte velden te rekenen).
1888.

GEWESTEN.
Sawahs.

002
849
228
597

Te
zamen.

10 Ml
1 IM

•Savvahs.

Te
Tcgalvelden. zaïnen.

1 392
894
3 573

5 830

1 921

3 304

81 94C

71 844 153 790

54 359

56 037 110 996

waraernbeilr,?eWa8

1 933
Hi U13

49 t i l 51 885
21 892 101905

021
53 738

35 243
21 394

Te zaaien als boven

81940

71 844 153 790

54 359

50 637 110 996

8 379
1 820
11IM
1 895

978
538
823
344
013
535
5 197

2
8
9
4
4
t
8

530
(99
401
184
008
078

3-2 524
5 492
4 100
5 812
27 074
19 022
5 745
10 197
1 003
13 275

Overige gouvernem.
residentiun van Java,
zoomede Madura. . .

2 342

3 488

Te zamen . . .

2
18
9
1
12
Madioen

r.üo

i saa
834

788
0 038
8 025
2017

4 159
8 501
14 983
I 200
4113

3 371
2 4G3
0 958
1 043
1 49U
3 368
8 544
8310
5 180
2 840
1 051
G 100

Preanger Kegentsch

2
4
18
3

Trgaliddn.

1889.

NI

208
19 085
2 809

IM

i 229
na

28
11
5
9
1
9

185
906
232
948
079

5 225

35 804
75 132

Evenals de tabak is ook liet door de bevolking voor
eigen rekening geteelde suikerriet hoofdzakelijk bestemd
voor de inlandsche markt. Slechts in Kediri en Madioen
werd in 1889 een gedeelte van den oogst door Europeesche
ondernemers opgekocht. Het verwerken van het riet tot
suiker vindt nog immer plaats door uitpersing met behulp
van buffel- en bandmolens en door koking van het sap.
Voor zoover de bevolking voor de teelt van het riet van
hare bouwvelden gebruik maakte (dus ongerekend de beplantingen op of nabij de erven der woningen) besloegen
hare rietbeplantingen voor elk der oogstjaren 1888 en 1869
in de verschillende gewesten onderstaande uitgestrektbeden
(in bouws), waarbij weder valt op te merken dat de mislukte aanplantingen buiten rekening zijn gelaten.
GEWESTEN.

1888.

1889.

Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Madioen
Kediri
Overige gouvernementsresidentiën van Java,
zoomede Madura

4 627
4 534
1 934
C 294
6 684
1 521
15874
6 525
5 023
3 488
1 971
8 554

4 482
5 167
1 821
1 735
0 519
2 199
16 169
6 803
5 435
3 853
3315
8 280

4 388

5 237

Te zamen . . .

71 417

II 078

Naar gelang sawahs of tegalvelden gebezigd
werden, was de verdeeling als volgt:
bewAterbare sawahs
niet bewaterbare sawahs
tegalvelden

54 215
1 438
15 734

57 779
2 452
10 847

71 417

71 078

68 308
3 109

60 398
4 680

71 417

71 078

Te zamen als boven .
Daarvan waren beplant als: )

J(

je "

Te zamen als boven

. .

Do oogst over 1889 was bevredigend. De opbrengst per
bouw bedroeg voor onverwerkt riet f 40 a f 150 en voor
tot suiker verwerkt riet f 60 a f 250.
De toenemende invoer van goedkoope buitenlandsche
lijnwaden en garens is oorzaak dat de inlander in mindere
mate werk maakt zoowel van de teelt van katoen als van iudigo. Vooral is in 1889 de teelt van katoen achteruitgegaan,
daar toen dit product op Java (buiten de Vorstenlanden)
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.

Tweede Kamer.
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en Madam slechts ingezameld werd van 16 327 bouws,
terwijl in de jaren 1886, 1887 en 1888 katoen aehtereenrolgena gaoogat werd van 22064, 24377 en 30 153bouwa.
Omtrent de teelt op erven zijn geen opgaven bekend. Het
verkregen product dient tot eigen gebruik of wordt als
ruwe groudstof op de inlandsche markt van de hand gezet. Indigo, mede voor eigen gebruik of voor verkoon op
de piissars, verkrijgt de inlander insgelijks van eigen
aanplaiitiugeu. Over 't geheel genomen bleef het cijfer der
unplantinmn stationair, bedragende in elk der drie laatst
verloopen jaren ruim 24 000 bouws.
In de residentie Hagelen werden proeven genomen met
de cultuur van jute, welke echter als mislukt moeten
worden beschouwd.

Klappercultuur.
In Bantam en in eenige andere gewesten breidde de
klappercultuur zich uit, terwijl zij elders niet achteruitging. De uitvoer van klapperolie en copra naar Europa
en Binmpon nam belangrijk toe, voornamelijk van uit
genoemd gewest en Cheribon.
Bamboecultuur.
Aan de bamboecultuur werd in sommige aan waterwegen gelegen dessa's eene niet onbelangrijke uitbreiding
gegeven; elders viel met betrekking tot het aankweeken van
deugdzame soorten eveneens vooruitgang te bespeuren.
Andere niet-eenjarige cultures.
De hier en daar van be3tuurswege aangewende pogingen
om de pepercultuur bij de bevolking meer ingang te doen
vinden werden voortgezet De in Bantam op'siands kosten
aangelegde proeftuin uubij de afdeelingshoofdplaats Tjiringin onderging eenige uitbreiding. Aan het in 't vorig
verslag (blz. 198) medegedeelde voornemen der Indische
Uegeering om in de afdeeliug Soekapoera-Kollot der residentie Preanger Regentschappen de bevolking aan deugdelijke peperstekken te helpen werd sedert uitvoering gegeven
In December 1889 werden in de verschillende districten
dei genoemde afdeeling 27 497 peperstekken in den grond
gebracht, afkomstig van de erfpachtsonderneming Ongkrak
in hetzelfde gewest, doch al spoedig stierf ongeveer de
helft, en van de 13 700 stekken, die aanvankelijk slaagden , begonnen velen , op zekere hoogte gekomen, mede
te kwijnen, yoodat in September 1890 nog slechts 7729
peperplanten in leven waren gebleven. De proef zal echter
worden herhaald, waartoe in October jl. nogmaals f 400
ter beschikking van den resident is gesteld. Van deze
tweede proef worden betere uitkomsten verwacht, omdat
bevolking, hoofden en ambtenaren, door de ondervinding
geleerd, thans meer op de hoogte zijn van de cultuur en
eene betere keuze van terrein kunnen doen, welke keuze
in 1889 niet overal gelukkig schijnt te zijn geweest.
In November 1889 was van gouvernementswege ook f200
toegestaan voor den aankoop van zaden, bestemd ter uitdeeling aan zoodanige k.landers in genoemde afdeeling ,
als zich op de cacaocultuur zouden willen toeleggen.
Nopens het gebruik van deze machtiging gemaakt, is
hier te lande nog geen bericht ontvangen.
Op de wenschelijkheid in het algemeen dat van bestuurswege meer werk worde gemaakt om de belangstelling van den inlander te wekken voor het beproeven
van andere voordeelige cultuurgewassen dan die welke
bij gewoon is uit eigen beweging te verbouwen , is bij
eene circulaire van 16 Juni jl. door den directeur van
binnenlandsch bestuur de aandacht gevestigd van de
residenten op Java en Madura (die van Soerakarta en
Djokjokarta uitgezonderd). Opdat de ambtenaren bij het
binnenlandsch bestuur bij hun streven in die richting
zich, door onvoldoende kennis van den landbouw, niet
tot nuttelooze proeven laten verleiden, is den residenten
opgedragen zich omtrent deze aangelegenheid te doen
voorlichten door de onder hunne bevelen staande houtvesters, en in overleg met deze ambtenaren te doen nagaan
van welke cultuurgewassen, daaronder ook begrepen goeile
vruchtboomen, die tot nu toe door de inlandsche bevolking
in eenig gewest of in menige afdeeling in 't geheel niet
of slechts zelden worden verbouwd of aangeplant, docli
waarvan de teelt elders met voordeel door de bevolking
wordt gedreven, de invoering beproefd of het aanplanten
aangemoedigd zou kunnen worden. In de circulaire werd
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het uitzicht geopend dat op medewerking van de Begeering
zou kunnen worden gerekeud zoowel wal il'' verstrekkiug
of aanaobafflng van zaden ofatekken, ali wat de beschikbaarstelling van Ibndeen roor hei aanleggen van pepinièrea
als anderszins betreft.
2°. Gouvernenients-cultiiirv.
Koffiecultuur.
De door den Gouverneur-tieneraal van de betrokken
hoofden van gewestelijk en algemeen liestuuringewonnen
adviezen nopens de denkbeelden van de etaataoommiatie
voor de gouvernements-kolHecultuur (zie vorig verslag
blz. 19'J) zijn eerst in .September jl. volledig ingekomen.
Volgens de jongste berichten was deze aangelegenheid
thans in behandeling bij den Raa 1 van Indië.
Mede zijn ingekomen de door de residenten verstrekte becijferingen, ten doel hebbende om voor elke deaea, of
voor elke in gelijke omstandigheden verkeerende groep

Ui hij da kof&eeultuur ingedeeld, is voor ISM/M tooh
lechl
i de o Bijplantine kunnen worden opgelegd Ham
vroeger de intrekking der cultuur in bel g beeie gewest i ia overweging genomen, doen blijken* hel veralag van INHT bil I:,:I> eeno

ing ter cake vooralsnog word verdaagd, zijn de laatstelijk voorrzoekingen met betrekking tot do verhouding tut
en l(i-)n lij da gou vernemen takofllecnltuur voor Japara achter
gebleven. Vandaar dat het gewest In da hierbedoelde tabel niet voorkomt.
b) De levering ia afkomstig zoowel van de vrijwillige als van do
verplichte aanpktótingen eVr ««.7 i><j ét eaAawr oe secs I/,-.«J

iattitttit

liuiton da biarbedoelde tabel zijn hier te lande ten aanzien raa
da koffielavering in alk dor drie behandelde (aren slechts dutriettgntiit»
opgaven bekend [ris bfjlage ÜV bieraebter). Met dadaaroitu berekenen
gemiddelde levering por jaar zijn echter de hier ingevulde middeneijfera
aiet te vergelijken, omdat de adetrietagewHze opgaven ook omvattende
levering n a dia deeaa'a welke van lieverlede uit«enltuurphuinaa waren

afgevoerd, maar heataands nanplanlingen in onderhoud hadden, voor
zoolang deze uogvrncht droegen
De 7:1 ia Hentam overigens nog bij de cultuur ingedeelde dessa'g
(met : : I S I eultnurdienatpliehtigea), ellen in de lagere stroken van het
waren roods la da laatste jaren van verdere bijplanting ontheven, maar bleven nog m het cultuurplan begrepen voor het geval
gunstig wending ia de bladnekte hare blijvende indeoling hij de
van dessa's, die bij de gouTernements-koffiecultuur ie of koffiecultuur
mogeiyk mocht maken. Die gunstige wending Bet xieb
zijn ingedeeld , naar gelang van den (zooveel doenlijk) in echter nog Steeda wachten, zoodat de bedoelde lage terreinen meer dan
waarschijnlijk
voor de cultuur als verloren zullen moeten worden beuren berekenden arbeid die bij deze cultuur overeeukomstig de c u l t u u r p l a n n e n , zoomede voor p l u k , bereiding schouwd.
0011 20-tal bij de koOiecultuur ingedeelde dessa's. namelijk
en inlevering moet worden verricht, met bereikbare juistheid died)in Ruim
de districten Batoewangi, Nagara en Kandangwesi der afdeeling
het dagloon te berekenen dat de gouvernements-koffie- Soekapoera-lCollot, zijn niet in de opgaven begrepen kunnen worden,
cultuur den cultuurdienstpliehtigen in verband met de omdat de van daar ontvangen gegevens onbruikbaar zijn bevonden.
e) Buiten aanmerking zijn gelaten do SS bij de koffiecultuur ingeproductie ') oplevert, en door vergelijking van dat loon
deaea'a van het district Bodja , omtrent welke in 't geheel geen
met hetgeen gemiddeld bij vrije teelt op particuliere land- deelde
gegeven zijn ingekomen.
bouwondernemingen en met werk bij inlanders onderling
f) Het district ï e n g g o r . met 39 koffieplantende dessa's, is niet in de
kan worden verdiend a ) , tot eeue aanwijzing te komen opgaven begrepen, omdat aldaar geen op hoog gezag aangelegde . maar
van de dessa's waar de cultuur wèl loonend en van die enkel monosoeko-aanplantingen worden aangetroffen.
y, Met betrekking tot vier districten, te zamen met 91 bij de koffiewaar zij dat niet is. Onder dagteekening van 27 September jl. cultuur ingedeelde dessa's (11 in het district Soekaradja der afdeeling
zijn de uitkomsten van het onderzoek den Gouverneur- Banjoemas en respectievelijk 20 , 18 en 30 in de districten Madjonang ,
Generaal aangeboden bij een rapport van den directeur j Dajeuloehoer en Pegadingan der afdeeling Tjilatjap) zijn becijferingen
moeten blijven bij gemis aan eemgszins vertrouw-bare gavan binnenlandsch bestuur, dat thans nog bij de Indische achterwege
gevene. Omtrent den stand en do uitkomsten der cultuur in laatstgeRegeering in behandeling is. De slotsom , waartoe de direc- meldc drie districten zouden nadere onderzoekingen worden ingesteld.
teur g e r a a k t , komt hierop neder dat van de 3953 in de Ofschoon de 11 dessa's van het district Soekaradja nog niet uit het
cultuurplannen begrepen dessa's tot welke het onderzoek j cultuurplan zijn afgevoerd, zijn zij voorshands van "verdere bijplanting
vrijgesteld geworden n
Het
e t wordt
wordt meer
meer dan
oan waarschijnlijk
waarschijnlijk fgeacht dat in
zich heeft kunnen uitstrekken, en die te zamen gedurende v.ij^esieiu geworoen. Ie
cultuur zal
zal blijken
niet loom
laatatgemela dietrict de cultuur
blijken niet
loonend te zijn ,
de jaren 1887 t/m 1889 gemiddeld per jaar ingeleverd omtrent in 1892 een onderzoek zou worden ingesteld.
h) In den aanvang van 1890 zijn , wegens gemis aan geschikte gronden,
hadden 357 615 pikols koffie *), er 2563 waren waar de
cultuur als loonend, en 1390 waar zij als niet loonend niet minder dan 210 dossa's van verdere bijplanting ontheven, en wel
IM van de 150 koöiedessa's der afdeeling Patjitan , 78 van de 102 der
zou moeten worden a a n g e m e r k t , welke laatsten tot de afdeeling Magettan en 3 van de 12 van het district Kanigoro (afdeeling
opgegeven gemiddelde levering hadden bijgedragen 39 228 Madioen). Dientengevolge zijn in 't geheel nog 165 dessa's bij de koffiepikols. De volgende tabel doet zien welke plaats elk ge- cultuur ingedeeld gebleven. Van 2 dezer dessa's zijn geen becijferingen
west in deze totalen inneemt (ter verklaring dat hier ingekomen.
i) In den aanvang van 1890 zijn nog 21 dessa's van de verplichte
sprake is van slechts 3953 dessa's, terwijl op 31 October koffiecultuur ontheven (de 3 in het district Kalangbret dor afdeeling
1889 , zooals lager zal blijken , nog 4565 dessa's in de Ngrowo . 5 van de 33 in het district Kampak der afdeeling Trenggalek
cultuurplannen waren opgenomen , zie men de aanteeke- en respectievelijk 8 en 5 van de 31 en 13 in de districten Soekoredjo en
Modjoroto der afdeeling Kediri) Dientengevolge heeft de becijfering niet
ningen aan den voet der tabel).
tot 318 (verg. bijlage W). maar slechts tot 297 dessa's betrekking.
Aantal in de cultuurAantal in de cultuurplannen opgenomen dessa's plannen opgenomen dessa's
waar de cultuur
waar de cultuur
berekend is mei loonend
berekend is niet loonend
te zijn.
te zij 1.
Gewesten, n)

Gemiddelde
Aantal jaarlijksche
Aantal
levering
Aantal cultuurAantal cultuur.
dienstdieast- (inpikols),
dessa's plichover 1SS7, dessa's. plichtigen. 1888 en 1889.
tigou.

»)

Bantam c) . . .
Krawang....
Preanger R e gentschappen d)
Cheribou . . . .
Pekalongan .
Samarang e) .
Soerabaija. . .
Pasoeroean_/)
Probolinggo .

.
.
.
.
.

tso

8 829

18

1 4M

IM

68 1G1
1 908

105

80 158
8 911
11 MS
1 75:1

M

1 HO

1212
3 112
113173

Ml

...... eej

IM
IM

92

M
33
129
55
17G
197

Madioen h). . .
Kediri ij . . . .

101
47*

1 179
27 578
V til
18CG3
11 SM
2 101
717
8 978
17 IM

Totaal . .

2 5H3

208 910

Banjoemas g). .

M
II

1 BH
91

uGIM
155

13 G30
1217
912

Ml

«
n
55
G5
93
83
10

6G
50
281

11 778
7 091

23

318 387

1 390

M

11

11

5 191
1 987

t IM
21813
1 873
2 100
11 517
13 718

Ge middelde
jaarlijksche
levering
(in pikols),
berekend
over 1S87,
1888 eu 1889.
IJ

behaoditlen cultuurjaar 1888/89, dat is van 1 November

1 UU

levering volgens de cultuurplannen tot grondslag genomen. Waar
daarVOOt sedert juistere Begeven* waren verkregen door gehouden
proefplukken, is echter daarmede en niet mot de cultuurplannen
rekening gehouden, in beide gevallen dus met hetgeen feitelijk
geoogst, niet met hetgeen ingeleverd werd.
") In de van de residenten ontvangen becijferingen waren voor
zooveel doenlijk ook vermeld de verdiensten op de producten van
des inlanders eigen landbouw op tegalvelden. Bjj de verwerking
van de gewi st.-l;jke gegevens te Batavia zijn echter de desbetreffende
opgave* buiten aanmerking gelaten, uit overweging dat zjj luttel
vertrouwen kunnen verdienen wegens de moeilijkheid om den aan
de teelt van veilige wassen voor den inlander verbonden arbeid onder
eijl'er> te brengen. Verder is bij het weergeven in beknoplen vorm
van de door de residenten verstrekte gegevens geen rekening gehouden met de voordeden welke in koftii•plantsoenen de hUStlllUU

l Mi

beplanting met veJdgowaaaea oplevert, omdit rtlnrnwhciiiliniilsiiiliiH

i»

,,
1057
7 211
913
IMI

l Ml

1528
3 950
1 139

3 710
1 1 MI
3 1181
1 001

7 118
1 558
Uil

93 138

De voor dit verslag n u t betrekking tot de op horig gezng
gelieven kofliccultuur op Java ontvangen cijferopgaven,
in gelijken vorm als vroeger ingericht, zijn te vinden in
de bijlagen S S , TT en UU hierachter. Zij douii in de
eerste plaats zien dat gedurende het in dit verslag te

MS

39 228

a)

Ofschoon het cultuurplan betreffende de residentie Japara nog 78

')

Voor de productie per ingedeeld huisgezin is da rniuimum-

ia den regel MX plaats vindt in bepaald ttrfktklt bjjplantingen, en
die voordeden dus staan buiten hetgeen van de bevolking gevorderd wordt voor bepaald vtrpUekk cultuur, welke laatste alleen het

onder werp van het onderzoek heeft uitgemaakt
't Voor ui de dessa's der gouvenieinentsresidentiën die product
luidden in te leveren (dus zoowel voor die welke In de cultuurplan-

non nog begrepen waren, als voor die welke, nfsnhnnnroodadaaiuli
afgevoerd, nog betaal waren naat hot onderhoud isn In al santin IBS
plantingen
• •on totaal
bedroeg de
•244 454 en

voor zoolang desa vruchtdragend bleven), dat is voor
van Tsö-1 dossa's in 18S7 , 7'>13 in 1888 en 7032 in 1889,
levering in genoemde drie jaren achtereenvolgens 550334,
568 740 pikols , of gemiddeld 454 509 pikols.
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her 1888 tut .'il Ootober lM:t, weder in *-»*i» zevental gewetten een grootst of kleiner aantal deiaa'i ui: de cultuurplannen werden afgevoerd en dus voorgoed van verdere
beplantingen werden ontheven. l)uor deze inkrimping,
waartoe wer-l cvergegaan omdat al dj op voegzamen
afstand van de woniugeu dar planten gelegen ge.-ei>ikte

weder, sooah booger gezegd, heeft ondergaan, waren voor
hare instandhouding bij de cultuurplannen. zi i ali die op 31
er 1889 bestonden, nog aangewezen 233843 bouw*, en
wel, naar gen,, l! wordt, 166 K41 bouws die nog nimmer met
e zijn beplant geweest, ~'> 7<»<> bouws uitmakende rroeger afgeschreven koffietuinen,en40 230bouwt behoort nde tot

terreinen waren volgeplant '), was het aantal in de cultuurplannen begrepen dessa's en huisgezinnen in de bedoelde zeven gewesten :

<!e nog in onderhoud zijnde tuinen. Ook deze cijfers bezitten echter slechts eene zeer betrekkelijke waarde , omdat
eene behoorlijke opneming van de voor de koffiecultuur
geschikte en gereserveerde terreinen op Java niet heeft
plaats gehad. Onlangs is in Indië de wenschelijkheid ter
sprake gebracht om dienaangaande een deugdelijk onderzoek
te doen plaats vinden , en wel vanwege den dienst van
het boschwezen , ook opdat bij dit werk behoorlijk rekening
worde gehouden met de noodzakelijkheid van bosehbehoud
in bet belang van de irrigatie enz. Daar echter alle gegevens

in
„
„
„
,,
.,
„

Krawang
de P r e a n g e r R e g . . . .
Cheribon
Pekalongan
Pasoeroean
Bezoeki
Bagelen

op 31 Oct. 1888
op 31 Oct. 1889
nog: bedragende:
gadisld tot:
1 413
22 en 1 708 resp 18 en
resp..
811 „ 87 t>25
774 ,. 83 957
„
478 „ 43 317
117 .. 14 134
„
417 „ 17 111
I M ..
8 010
„
557 „ 34 090
„
i e l .. 32 708
307 „ 32 892
„
285 „ M Ufl
168 „
8 120
„
80 „
INI
M
2 700 „ 22(1035

terwijl het in de cultuurplannen
voor de tien andere rosideutiën bogrepen totaal dessa's en gezinnen
op beide genoemde tijdstippen achtereenvolgens bedroeg
2 559
Totalen a)

158 004

5 319 . , 1 8 4 039

2 000 ,, 178 539

1559

159 459

„ 4 505 „ 3 3 7 908

a) Bovendien waren bij de cultuur ingedeeld maar niet meer in de
cultuurplannen b e g r e p e n , als enkel n o g belust met h e t onderhoud van
bestaande aanplantingen tot zoolang deze vruchtdragend bleven: op 31
October 1888 2194 en op 31 October 1889 2407 dessa's.

Na 31 October 1889 werden nog van de verplichte cultuur
(uit heven (zie de noten h en i op de voorgaande blz.) '210 dessa's in Madioen en 21 dessa's in Kediri, terwijl bij de afsluiting
in Indie van de berichten voor dit gedeelte van het verslag
voorstellen tot verdere inkrimping van de cultuur no^ in
behandeling waren voor zooveel betreft de residentiön Tag a l , Preanger Regentschappen, Bezoeki en Burelen.
Volgens de ontvangen opgaven (die voor een groot deel
slechts op schatting berusten) besloeg bij het einde van
de plantjaren 1887/88 en 1888/89 de geheele oppervlakte
begroeid met aan de verplichte levering onderworpen koffie
in de verschillende gouvernementsresidentiën achtereen volgens (zie bijlage VV van het vorig verslag en bijlage UU
hierachter) 193 901 en 198 675 bouws. Wel w a r e n , volgens
diezelfde opgaven , de op hoog gezag aangelegde aanplautingen in 1888/89 verminderd met 40G3 bouws, maar daarentegen zouden de vrijwillige plantsoenen of die welke
onder dien n a a m , tegen vrijstelling van verplichte bijplant i n ^ , waren tot stand gebracht, zijn toegenomen met 8837
bouws. De genoemde totalen lieten zich splitsen als volgt:
Uitgestrektheid (in bouws) bij het einde
der onderstaande plantjaren:

Gouvernementsresidentien

van de
nog in
onderhoud
zijnde
koffieplantsocnen oj
hoog
gezag
aangeIcgd.

Pasoeroean
Preanger Regents.
Overige gewesten.
Totalen . . .

van de vrijwillige koffie
aanpfantingen :
Totalen.
op niet bij
op bij de de
cultuur*
cultuurplannon
plannen 'aangewezen
a a n g e - | terreinen
wezen
(»»»schatterreinen. , i n P z,...vc.-l
doenlijk).

Tc

Einde plaatjaar 18S7 ss.
4 170 ;
i tot 1
51 130
10281
12 032
II 757
1 "Si
03 778
2S H l

16 IM
N Ml

:.o Ml
1167a
01 764

15 877

M 7M

109 072

103 001

Einde plantjaar
1 ISt
1 340
10 105
1520:1
19 T M
2 072

WBBflè,
M sr, s
I67SS
31235

M IM

5 2 Ml

I
1'iisoeroean
J'reunger Regents.
Overige g n m t n .
Totalen ...

80 100

18 081

99 828

53 204
3 t OOK
13 M 7
118 509

57 171
is 109
93 099
108 075

I
Na de inkrimping die de verplichte cultuur in 1888/89
l

) D e z e o o r z a a k gold voor 747 van de 748 o n t h e v e n d e s a a ' s ,
terwijl 1 dessa w e r d vrijgesteld o m d a t zij g e b l e k e n w a s n i e t in de

ontbreken om zelfs bij benadering aan te geven hoeveel
tijd en kosten een dusdanig onderzoek in de verschillende
gewesten van .Java zou vorderen, is de Indische Rogeering
te rade geworden daaromtrent eenige ondervinding te laten
opdoen , door de zaak aanvankelijk slechts in één gewest
te doen ter band nemen. Aan den houtvester van een der
minst belangrijke boschdistricten is namelijk in September
jl. (nevens zijne gewone werkzaamheden) bedoelde taak
opgedragen , voorloopig met betrekking tot de residentie
Probolinggo. Diens ondeizoek en opneming zal moeten
uitwijzen niet alleen hoeveel van het voor bosehbehoud
of hersvuuding gereserveerd terrein (waaromtrent voor alle
gewesten van Java eene aanwijzing heeft plaats gehad bij
de in Indisch Staatsblad 1890 n°. 115 opgenomen ordonnantie
van 2 Juni jl.) voor de gouvernemeiits-koffiecultuur en voor
latere berwOU iing ware te bestemmen , maar ook welke
terreinen buiten de in de aungeLaelde ordonnantie bedeelde
k ingeii voor die cultuur in aanmerking komen. Vermits
zouder gegevens als die, welke van het onderzoek mogen
worden verwacht, ook niet op goede gronden kan worden
bepaald in welke streken de uitgifte in erfpacht van voor
koüieteelt geschikte terreinen moet verboden blijven of
worden , is het wenschelijk geacht de quaestie der herziening van de in opvolging van de agrarische wet in het
leven geroepen zoogenaamde reserveeringsbesluiten (verg.
vorig verslag blz. 94) voorshands in beraad te houden.
Het aantal personen in het bezit van vrijwillige koffieaanplantingeii, of van de onder dien naam in de plaats der
verplichte cultuur en buiten directe inmenging der ambteDaren tot stand gebrachte plantsoenen, nam toe van 120 009
in 1888 tot 136 778 in 1889, waaronder begrepen de
houders van de merdika-tuinen in de PrpHnger-Regentschappen en Samarang , d i e , als hebbende het individueel
bezitrecht op den grond , tot de vrijwillige planters kunnen
worden gerekend Van die 136 778 personen vond men er
53 '275 in da Preanger Regentschappen, 20 801 in Pasoeroean en 62 702 in de overige koffieproduceerende gewesten.
33 062 hunner, en daaronder 25 606 in de P r e a n g e r Regentschappen , beschikten hiertoe over in de cultuurplannen begrepen terreinen. : ) Vooral in laatstgenoemd
gewest breidden de vrijwillige aanplantingen , of die welke
onder dien naam in de plaats van de gedwongeue werden
tot stand g e b r a c h t , zich dus weder belangrijk u i t , —
hetgeen mede blijken kan uit het lager opgegeven aantal
termen van ciiltiiurdicn-tplichtigheid te vallen. O v e r i g e n s v e r m i n derde hc! .aantal cultuurdiciistplichtigc dessa's n o g n u t 0 (in de
P r e a n g e r B e g c n t s e h a n p c a en P e k a l o a g a a ) door h a r e i n s i m l t i n g bjj
andere koffiedeaaa'a.
Hat in de verleden jaar g e d a n e opgaven over 1K87/88 voor J a p a r a , P a s o e r o e a n en lSanj'iein is gezamenlijk 14 dessa's MVT als

Ingedeeld itonden altgetrokken eau over 1886787, was niet — sooala
on b i s . 199 v..n h ! r o r i g verslag werd vermeld — het g e v o l g van
nieuwe iiideeliie.' bij de c u l t u u r , m a a r alleen hieraan toe te schrijven
dat een 1 8 - t s l d e z e r dessa's 'die in l'asoeroean en Banjoenias) in de
opgaven over 1888 87 ten o n r e c h t e niet w a r e n t n e d e g e t e l d , terwijl
voor 1 dessa (die in .lapara) de reden hierin gelegen w a s dat eene
reeds ingedeelde dessa in 1887,88 in t w e e d e s s a ' s gesplitst w a s g e word, n.
-) I n 188'.» w e r d e n van l u t aldus g e r e s e r v e e r d e terrein 4818
b o u w s afgestaan . en wel 4698 b o u w s ter vrijwillige b e p l a n t i n g met

koffie (in de Preanger Regentaetuippea :>7:>H, in Pekaltagaa 846,
in Madioen 984, in Pasoeroean lï.'ij, In Sanunutg 1X4, In Cheribon
•Jl en in TagS] 8 UOBWB), en 126 bouws ten behoeve van den eigen
landbouw d e r b e v o l k i n g (in K e d i r i 1 0 0 , in P r o b o l i n g g o 1 2 , in
T a g a l 7 en in P a s o e r o e a n 6 b o u w s ) .
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vrijstellingen van reipUehta bijplanting, verleend aan onder*
sciieidene dessa's in verschillende afdeeliugen, wegens het
aanleggen van uitgestrekte vrijwillige plantsoenen. Die
uitbreiding, welke in gemeld gewest MO aanvang nam
na de openstelling voor «ie vrijwillige cultuur van de in
de cultuurplannen begrepen terreinen, wol'it voornamelijk

toegeschreven aan (te ontheffing ven de verplichting om
terrassen aan te leggen eil aan ilu vergunning um tusechüll
de jouge koffie polowidjo te planten, nlsmele aan de verbooging sedert 1 Januari 1889 van den inkoopsprijs (van
f 14 tot t 15 per pikolj.
Kvenwel wordt bericht, dat niet alle vrijwi'iige aan plan •

tingen in de Preanger Regentschappen naar wenaeb staan
en de cultuur daar niet algemeen eene volkscultuur is en
ook niet zal kunnen worden. Daartoe werken klimaat en
bodem niet overal genoegzaam me Ie. Toch heeft men in

meergenoemd gewest de bevolking op onderscheidene plaateen, door voor haar voordeelige bepalingen, tot het vrij—
willig planten van koffie weten te l:ewegen, /ij het dan
ook dikwijls ter vervanging van gedwongen aanplantingen,
die haar anders zouden zijn opgelegd. De t o t dusver betrek*
keiijk booge productiën vau Pasoeroean werden hoofdzakelijk
verkregen van de plantsoenen op maagdelijke gronden en
zijn dan ook van den voorraad daarvan zoo goed als geheel
afhankelijk. De afdeeling afaiang biedt, vooral in het
district N g a n t a n g , nog goeie gelegenheid tot voortzetting
van de cultuur op den tegenwoonligen voet. In het district
T e n g g e r van hetzelfde gewest heeft de monosoeko- (vrij—
willige) koffiecultuur reeds sedert lang haar toppunt ber e i k t . terwijl in do afdeeling Bangil alleen op goede in de
nabijheid van enkele dessa's gelegen gronden de cultuur
met den naam van vrijwillig mag worden bestempeld. De
talrijke in die afdeeling gelegen zoogenaamde monosoekoaHiiplaiitingeti der laatste jaren dankten baar ontstaat, aan
de neJoeling der bevolking o m , door den aanleg daarvan,
van de gedwongen bijplanting bevrijd te worden. In de
overige hij de gouvernementskoifiecultuiir betrokken gewesten heeft de vrijwillige koffiecultuur zich alleen o:;twikkeld in sommige streken , waar met geringen arbeid
een bevredigend product wordt verkregen. Meestal zijn in
die gewesten de geringe voorraad , dan wel het totaal gemis
van voor de kollieteeU geschikte gronden in de nabijheid
der dessa's en de, vooral voor gronden van minder g( I Ie
geaardheid, nadeeiige gevolgen der blad/.iekte redenen dat
Hoeveelheid koffie [ia pikols; t>ij do pakhuizen injaèacit
Gouvornementsre-ddentien.
JAREN.

Preanger
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Regent-

Ovorige
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sehappen.

91 819

207 483

178 C50

1886.

135 651

295 U39

3GG748

19G35

1024S0

10 078

208 90G

14G40

42 819

99 191

1888.

G3 818

277 157

1889.

Itt 156

245 315

197 8G6

van de vrijwillige cultuur niet veel meer mag worden ver-

wacht. In boever op oivdersebeidene plaatsen, met bet oog
op de noodzakelijkheid tot boschbehoud in het belang der
irrigatie, gelegenheid tot verdere uitbreiding van de vnjwillige aanplantingen zal kunnen worden gegeven , zal eerst
door e< ii<^ nadere opneming vanwege den dienst van het
botchwezen kannen worden uitgemaakt (verg. wat dienaangaande op 'la voorgaande bis is gezegd).
Voor zoover men ka;i afgaan op de uit «Ion aard der
zaak slechts zeer ruwe schattingen met betrekking tot bet
aantal koflieboomen die de bevolking in de verschillende

gouvernemen tsresidentiln zou bezitten buiten de op hoog
gezag aangelegde geregelde plantsoenen zou , tegenover de
inkrimping der laatstbedoelde aanplantiugen van ruim 113
tot ruim 107 millioen hoornen (zie lager), op eene toeneming van de vrijwillige of zoogenaamd vrijwillige plantSOStMn te wij/en vallen van ruim 167 tot ruim 180 millioen.
In dit laatste totaal zouden de residentiën I'reanger Regentschappen en Pasoeroean dealen voor respectievelijk 58 en
55 millioen en de overige gouvernemeutsresidentiën gezaineniijk voor (17 millioen.
Bij de op bis. 160 hiervóór aangehaalde ordonnantie
van 2 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n e . 116) zijn de voor
Java bestaande bepalingen tot tegengang van de onttrekking van koffie aan de verplichte levering verscherpt,
vooreerst door niet meer buiten bet monopolie te laten
koflie , welke , gebrand en in den vorm van poeder , voor
binnenlandsch gebruik is bestemd , en ten andere door,
met uitbreiding van de bepalingen op het vervoer van
koffie, aan de hoofden van gewestelijk bestuur bevoegdbeid te schenken o m , voor zooveel nood ig , ook in streken
waar de koffiecultuur niet op groote schaal wordt gedreven ,
het bezit van koffie boven zekere hoeveelheid te verbieden.
De in 1889 bij 's lands pakhuizen ingeleverde hoeveelheid koffie verschilde over 't algemeen weinig met
delevering van 1888, die. vergeleken met de uitkomsten die vroeger doorgaans verkregen waren, hoogstens
als middelmatig was aan te merken. In het volgende
overzicht vindt men eene statistiek van de in de laatste vijf oogstjaren verkregen hoeveelheden, waarbij tevens
zijn vermeld de gebruikelijke algemeene opgaven omtrent
de geldelijke uitkomsten die de koffiecultuur op Java
voor den lande oplevert.

a
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500 243

500 571

f 8657018

817 07G

817 716
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16,72
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32,74»

254 5G8

254 534

4 333 815
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54,57»
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16,82»
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577 157

577 5GI

9 719 033

f

17,29

f 31.99?

63,31

27,69

57.81"

n) Ook de aangehaalde en verbeurd verklaarde koffie is onder de opgegeven cijfers begrepen.
I n de opgegeven jaren bedroegen de
hoeveelheden eillli IHIillllltlllM 152. 151 . 2 5 8 , 251 en 230 pikols. meestal inferieure soort. H e t ingekochte product bestond in 1889 uit 558 68G
ikols ist.- soort en 18 211 pikols inferieure snort, waarvan uit de Vorstenlanden 7520 pikols 1ste soort en (enkel uit Soerakarta) 1300 pikols
uf-rieure i-oorl. De als inferieure
soort ingekochte hoeveelheden bedroegen in de jaren 1885 t,m 1888 achtereenvolgens 4 1 7 5 . 1 1 3 2 2 . 5043 en
31 pikols. waarvan uit de Vorstenlandcn (alleen uit Soerakarta) 7 3 4 . 5 7 0 , 675 en 760 pikols.

In 1890 is de oogst ongekend laag uitgevallen. Lieten
zien reeds in de eerste maanden van het jaar de vooruitzichten
ongunstig aanzien, en w e l , behalve door de bladziekte,
door het ongunstige weder gedurende den oostmoesson van
1889, waardoor de bloeiknoppen zich schaars konden ont
wikkelen , terwijl een groot gedeelte van hetgeen tot bloei
kwam door de vele regens gedurende den bloeitijd geen
vrucht kon zetten, in den verderen loop van net jaar
bleven de nadeelige weersinvloeden aanhouden . daar vrij
algemeen het natte weer en hier en daar ook hevige winden
de vruchten onrijp of verrot delen afvallen, terwijl ook
de bladziekte in enkele gewesten het hare tot den achter-

u i t g a n g bijdroeg. Vandaar dat de aanvankelijke schatting
van 180 000 h 190 000 pikols van lieverlede lager werd
gesteld , zoodat de jongste oogstraming (die op uit. October) zelfs niet meer bedraagt dan 94 570 pikols, en tot
September nog slechts ingeleverd waren 90 026 pikols (in
Pasoeroean 32 188, in de Preanger Regentschappen 25 026
en in al de overige gewesten gezamenlijk 32 812 pikols),
tegen 547 036 pikols gedurende de eerste drie kwartalen
vnn 18*9 (waarvan toen in de resirlentiSn Pasoeroean en
Preanger Regentschappen respectievelijk 223 407 en 123 998
pikols en in de overige gewesten 199 631 pikols).
De statis..ek der in 1888/89 plaats gehad hebbende af-
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schrijvingen 60 beplantingen in de op hoog gezag aangelegde geregelde plantsoenen doet zien dat in 12 gewesten
bijna 7 1 /, millioen boomen meer werden afgeschreven dan
bijgeplant (hiervan ruim 5 •/, millioen alleen in Cheribon,
Pekalongan , Hagelen en Madioen), terwijl daarentegen in
5 gewesten ( K r a w a n g , T a g a l , 1'asoeroean, I'robolinggo
en Bezoeki) de bijplantingen de afschrijvingen overtroffen
met bijna 800 000 hoornen. Dientengevolge stonden op 31
October 1880 de op hoog gezag aangelegde geregelde plantsoenen te boek als te bestaan uit 107 155 332 hoornen , tegen
113 044 310 hoornen op 31 October 1888. Onder de 17 047 802
boomen , die werden afgeschreven, waren er ruim 4 '/,
millioen die eerst in de drie voorafgegane westmoessons
in den grond waren gebracht. Reden tot afschrijving
gaven in de verschillende gewesten , behalve volbrachte
leeftijd der boomen , voornamelijk uitputting der boomen
door één of meer aanvallen der bladziekte, alsmede mindere geschiktheid van den bodem. Ook gaven in de Pr»
anger Regentschappen, voornamelijk in deafdeelingen Bandong , .Soekaboemi en Tjiandjoer , eene aldaar onder den
naam homo wédang bekende ziekte , in Samarang de schild»
l u i s , in het aan de residentie Kadoe grenzende gedeelte
der afdeeling Halatiga diefstal van de koffiebladeren en in
Bagelen aardstortingen aanleiding tot afschrijving van koffieplantsoenen.
De bijplantingen bestonden uit 10 518 884 boomen, dat
is 414 560 meer dan bevolen was. In 't geheel werden in
9 gewesten gezamenlijk 470 561 boomen meer geplant dan
bevolen was , in 4 gewesten werd de opgelegde aanplant ten
volle volbracht, terwijl in 4 gewesten 56 001 boomen minder
in den grond werden gebracht dan bevolen v u , Als
redenen waarom boven het vastgestelde; aantal werd bijgeplant . worden opgegeven: het aanwezig zijn van bruikbaar
plaatmateriaal of het ontginnen van eene voor de vastge*
stelde bijplanting te groote uitgestrektheid gronds betzij
door onjuiste m e t i n g , dan wel uit vrees voor een tekort
waar men met terrein te doen h a d . dat vele niet beplantbare plekken opleverde. Verder kwam het overschrijden
van de vastgestelde bijplanting ook voor waar men , om i
deze of gene reden, de voorgestelde Liberia-bijplanting
moest vervangen door die van Java-koffiemet de voor deze
koffiesoort kleinere plantwijdte. Waar minder werd geplant . geschiedde dit uil gebrek aan bibiet wegeaa bel
groot aantal inboetingen in aanplantingen van vroegere
jaren . wegens algebeele mislukking van het plantmateriaal,
dan wel omdat d i t , op het tijdstip van overplanting , nog
niet genoegzaam ontwikkeld w a s , en verder wegena aard
stortingen op de nieuw ontgonnen terreinen.
Voor 1889/90 werd bel aantal bij te planten boomen
bepaald op 7 241423 stuks, en zou bovendien nog hel
noodig^; terrein moeten worden ontgonnen en met dadapboomen enz. worden beplant om aan 1 526 945 in de drie
volgende westmocssons bij te planten koffieboomen de noodige beschaduwing te bezorgen. Voor dit laatste (tegelijk
met of zonder bijplanting) werden aangewezen 518 dessa's
met 27 565 gezinnen, voor het eerste 1756 dessa's met
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de cultuurdienstplicbtigen gereeden ingang vond.
Vergelijkt men het hiervóór genoemde getal van 173 634
gezinnen met het totaal der cultuurdienstplicbtigen op
31 October 1889, bedragende 337 998 , dan blijkt dat 164 364
hunner van nieuwe bijplantingen of ontginningen werden
vrijgesteld. Voor 46 781 cultuurdienstplicbtigen was die
vrijstelling het gevolg van de omstandigheid, dat de gemiddelde iulevering der laatste drie jaren de voor hunne
dessa's bij de cultuurplannen bepaalde minimum-levering
had bereikt of overschreden. Andere redenen van vrijstelling
w a r e n : gegronde twijfel of de cultuur op den bij de c u l tuurplanneu bepaalden voet wel zoude mogen worden bebouden , waarom h e t , in afwachting van den uitslag van
een nader onderzoek, heter voorkwam geen nieuwe bijplantiug dan wel eene op beperkte schaal op te leggen; —
het bewerkstelligen van grootere vrijwillige aanplantingen
dan op hoog gezag tot stand zouden moeten zijn gebracht
(iii de Preanger Regentschappen werden om laatstgemelde
reden 308 dessa's met 33 446 gezinnen vrijgesteld , tegen
104 dessa's met 20 307 gezinnen in 1888); — het volplanten
van al bet beschikbare terrein en in verband daarmede het
gemis van terrein dat voor dadelijke herbeplanting in aanmerking kon komen ; — h e t tegen vrijstelling van nieuwe
bijplanting bemesten van daarvoor in aanmerking komende
aanplantingen; — belangrijke aanplant van vorige j a r e n ,
met het oog waarop het noodig werd geoordeeld de c u l t u u r dienstpliehtigen in de gelegenheid te stellen de jonge a a n plantingen naar behooren te onderhouden ; — het afnemen
van het aantal gezinnen in enkele dessa's , zoodat het onderhoud vao bet bestaande voor de overgeblevenen te zwaar
werd ; — mislukking van het op de bedden gekweekte
plantmateriaal; — en eindelijk drukkende heerendiensten.
Ook in 1889 werd weder . waar mogelijk, de zoogenaamde eenvoudige eultuurwijze bij den aanleg der nieuwe
plantsoenen gevolgd. Terraseenaanleg werd dus, waar slechts
eenigazins mogelijk, achterwege gelaten.
Ten einde afspoeling tegen te gaan , en te bevorderen
dat zich geleidelijk terrassen vormden. werden , vooral in de
Preanger Regentschappen, Pasoeroean en P e k a l o n g a n ,
hetzij gevelde boomen, hetzij neergeslagen onkruid of
struikgewasop horizontale rijen gelegd en werd daar!usschen
de koffie geplant. Plantkuilen werden alleen gemaakt op
vaste , samenpakkende en steenachtige gronden. Overigens
werden d a a r , waar op hellend terrein het omwerken van
den grond alleen in de omgeving der koffieboomen 'ouiten
den takkenkring plaats vond en de laag teelaarde eene
voldoende dikte h a d , o. a. in sommige streken van Madioen,
tegelijk met die omwerking, kleine terrassen gevormd,
die langzamerhand met de voortschrijdende ontwikkeling
van bet plantsoen werden uitgebreid.
(lp onderscheidene plaatsen werd weder van de vergun-

ning tot tusachenbeplanting van veldgewassen gebruik
gemaakt, voornamelijk in de Preanger Regentschappen en
Pasoeroean, alsmede in de afdeeling Bandjarnegara der
residentie Banjoemas (verg. ook wat dienaangaande is ge-

zegd aan het slot van noot 2 op blz. 186). Waar dit geschiedde en derhalve de vernietiging van het onkruid niet
gezinnen. Dat voor 1889/90 zooveel minder beplantingen dan tegelijk met de bewerking van den grond voor de tweede
voor 1888/89 werden opgelegd, m o e t , behalve aan meerdere gewassen plaats had . werd , waar goedig onkruid op
vrijstellingen wegens voldoende inlevering, voornamelijk niet te vaste gronden voorkwam , alleen gesnoeid, doch
worden toegeschreven aan de bovenbedoelde inkrimping der bij aanwezigheid van schadelijk onkruid, tpr verwijdecultuur , waardoor uit dei: aard der zaak van den verplichten ring daarvan , evenals op samenpakkende gronden , veelal
arbeid werden ontheven de deaaa'a met g e r i n g e inlevering, speciale grondbewerking verricht. Toch bleek deze b e die anders telken jarc op nieuw (ouden moeten bij; buiten w e r k i u g , door het streven om den ten behoeve van de
op terreinen, welke, als zijnde van inferieure qualiteiten kofüecultuur te verrichten arbeid zooveel mogelijk te bemeestal laag gelegen, in de eerste plaats voor voorafgaande perkeo , niet overal in voldoende mate Ie zijn toegepast.
beseba luwing in aanmerking zouden moeten worden ge- Uit de Preanger Regentschappen wordt gemeld, dat, sinds
bracht. Omtrent dit laatste, eene in de laatste jaren bn de ! de toepassing van het voorschrift om schadelijk onkruid
gouvernements-koffiecultuur toegepaste nieuwe werkwijze, met wortel en al uit te roeien , de aanplantingen en gewordt uit Samarang gemeld dat de daarmede genomen deelten van plantsoenen, die van alang-alang , kakewatan
proef slaagde , nadat de gronden vooraf goed waren om- : en lelem paijangan te lijden hadden, uit den kwijnenden
gewerkt. Ten opzichte van de afdeeling Malang (residentie toestand geraakten waarin zij verkeerden , terwijl bij de
Pasoeroean), speciaal van het distriet Karanglo, wordt herziening der cultuurplannen betreffende Madioen aan het
echter de voorafgaande beschaduwing bezwarend genoemd licht kwam dat de zoogenaamde inlandsche wijze van
wegens het onderhoud dat de jonge da lap in haren strijd ontginnen en onderhouden , dat wil zeggen zonder eenige
met glagah en alang-alang vereischl In gemeld district grondbewerking, te veel op den voorgrond was getreden.
werd daarom, waar mogelijk, weder teruggekeerd tot
Op de wijze als blijkens bet vorig verslag in den aanhet vroegere gebruik om in denzelfden westmoesson zoo- vang van 1889 is bepaald, werd voor de bijplanting in
wel dadap als koflie te planten. Uit Bagelen wordt be- 181.0/91 in de verschillende gewesten voor het verkrijgen
richt dat het stelsel van voorafgaande beschaduwing bij van veneb. en deugdzaam Java-koffiezaad gezorgd. Voor

146089 gezinnen, io totaal dus 227i deaaa'a met 173634
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het houden van toezicht op de inzameling werd alleen in blijkt te zijn. W a a r , zooals in Krawang en sommige geKadoe tijdelijk personeel noodig geacht. Wegens de kosten deelten van Madioen, dicht bij de dessa's geene voor koffievan dit toezicht kwam echter het Kadoe-zaad duurder te kweekbedden geschikte gronden te vinden w a r e n , en het
staan dan Padang-zaad. Daarom werd , ook met het oog spenen van opslag nog niet in gebruik w a s , werd aanop de vooral in Kadoe telkens terugkeerende bladziekte, bevolen, op hooggelegen en geschikte gronden, proeven
besloten ook daar voortaan zaad te verstrekken, afkomsiig te nemen met het kweeken op eenvoudige wijze van plant»
van de particuliere koffieondernemingen ter Sumatra'l West- materiaal in de nabijheid van de te beplanten terreinen,
kust. Voor den aankoop van versche, goed gerijpte vruchten, uit koppellen , verkregen door ontkieming van opzettelijk
het extra daarvoor te betalen plukloon en de kosten van daartoe uitgelegd z a a d , dan wel uit de oude aanplantingen.
bereiding w e r d , ten behoeve van de bijplanting in 1890/91 ,
Al naar de plaatselijk opgedane ondervinding werd bij
beschikbaar gesteld eene som van f 1920, en voordenon- het kweeken der bibiet van schuine dan wel van platte
koop van zaad van de Pamanoekan- en Tjiassemlanden , daken gebruik gemaakt.
voor de bijplanting in K r a w a n g , bovendien f 85. DaarenBemesting had in 1889 plaats in Cheribon , Sarnarang,
boveu werd voor hetzelfde plantjaar nog opgekocht van Soerabnija en Probolinggo, op denzelfden voet als in het
particulieren ter Sumatra's Westkust eene hoeveelheid van vorig verslag verme! ! staat. Tot het maken van greppels
ruim I G ' / Ï pikols zaad en deze naar do behoefte verdeeld gin^r men alleen over waar ondergrondwater eene bijzondere
over de residentien T a g a l , Pekalongan , Sarnarang, Bezoeki, voorzorg voor afvoer vereischte.
Kediri en Kadoe. Hoezeer ook de Padang-koffieboomen —
Getopt werd weder alleen op aan wind blootg"stelde
zoo wordt onder andere uit Tagal gemeld — wel van blad- schrale terreinen. Die bewerking vond in alle gewesten
ziekte te lijden hebben, schijnen zij meer dan mat Menado* p l a a t s , behalve in K r a w a n g , .Japara, Banjoemas, B a g e koffie het geval i s , weerstandsvermogen tegen die ziekte len en Kadoe.
te bezitten , vermoedelijk een gevolg van den krachtigen
Inatede van dn.lap w e r d , daar deze niet goud slaagde,
groei en de daarmede gepaard gaande overvloedige blad- weder voornamelijk albizzia als schaduwboom geplant. De
vorming. In de afdeeling Tagal bleek dan ook de sterfte in 1888 in Banjoemas genomen proef (waarvan verzuimd
onder eerstgenoemde koffiesoort aanmerkelijk minder te zijn werd in het vorig verslag melding te maken) met het uitdan onder de J a v a - en Menado-koffie. Menado-zaad werd zaaien van dadappitten voldeed zoo goed , dat voor de in
wegens d e , wat ontkieruir.g a a n g a a t , over het algemeen den westmoesson 1889/90 aangeplante dadap weder van
slechte uitkomsten , niet meer verstrekt. Verwisseling rail dadapxaad is gebruik gemaakt. De jonge dadapplantjes
zaad had op Java tusschen verschillende afdeelingen plaats. hadden echter in den eersten tijdeenige beschutting tegen
Voor de bij planting in Krawang werd zaad van dePa:na- ruw weder i.oodig. In Pasoeroean werd beneden üe 3000
n o e k a n - en Tjiassemlanden gebezigd. De hoogere streken voet van de snel groeiende dadap-minjak gebruik g e m a a k t ,
van T a g a l , Banjoemas en Sarnarang werden van zaad TOOT* op hoogere terreinen veelal van de langer levende dadapzien uit de lagere streken en omgekeerd , terwijl de afdee- doeri. Daar in die streken op rijke gronden de koffie
l i n g Salatiga van laatstgemeld gewest voor een groot deel dikwijls ouder wordt dan die dadapsoort, werden hier en
zaad uit de afdeeling Ambarawa bezigde. In Pasoeroean daar woud hoornen , voornamelijk soeren , tusschen de kofkregen de laag gelegen districten Toeren en Senggoro zaad Be geplant In de afdeeling Bangil derzelfde residentie
uit de 'iiooger gelegen districten Penanggoengan en Pakis, w e r d , volgens de cultuurplannen van 1888, kasoemterwijl in .Madioen aan de afdeeling Patjitan zaad uit bei ba kleng (bixa orellana, — zie blz. 203 van het vorig
district Poeloeng werd verstrekt.
verslag) voor windbreking in de koffietuiuen g-eplant.
Het in de residentie Probolinggo uitgepoot Mokka-zaa 1 Die plant voldeed evenwel, wat snelheid van groei b»treft,
uit Banjoemas slaagde zeer goed ; minder evenwel in hoog niet overal aan de verwachting. De enkele tjingkaringdan in laag gelegen streken. De kleine aanplanting van boomen in de afdeeling Ambarawa (Sarnarang) waren wéinigMaragogype-koffie in het district Tengger (Probolinggo) opgeschoten en hadden nog een schraal aanzien. Behalve
stoijd mede zeer goe I en droeg weder veel vruchten , die de rups en de dadapluis — de laatste voornamelijk in
tot zaad werden bereid. Van het in do afdeeling Bandjar- Sarnarang — kwamen geen bepaalde ziekten in de schanegara (Banjoemag) uitgelegd Maragogype-taad kwam echter duwboomen voor. Alleen werd, als gewoonlijk vooral in
slechts de helft op. Het van die koffiesoort bestaande plant* Pekalongan, geklaagd over het aantasten van de albizziasoen in de afleiding Ambarawa (Samnrang) liet nog veel boomen door allerlei insecten.
te wenschen over. Over het algemeen hadden de aanplan*
De bladziekte (hemileia vastatrix) bleef ook i:i 1889
tingen , uit vreemd zaad verkregen, in dat gewest geen beter overal heerschen , soms in hevige mate , dan weder slechts
aanzien dan die van inheemsch zaad g e k w e e k t , niet uir- sporadisch, al naar g e l a n g de omstandigheden meer of
zoudering van de Liberia-aanplantingeu in Oenarang. De minder gunstig waren voor de ontwikkeling van de sporen
enkele Maragogype-boompjes in de dessa Pamalang (Tagal) van den fungus op en in het koffieblad. Zoowel hoog als
stonden vrij goed. In den loop van 1889 en in den aan- laag gelegen tuinen werden daardoor aangetast; de Matsten
vang van 1890 werd weder Liberia-koffiezaad uit 's lande hadden daarvan over het algemeen het meest te lijden.
plantentuin verstrekt, en wel ter oitplanting in Bantam, Ook op de kweekbedden kwam de ziekte voor. De gevolgen
Preanger Regentschappen , T a g a l , Japara , Banjoemas , delen zich vooral bij het rijpen der vruchten gevoelen,
K a d o e , Madioen en Kediri. Voor plaatselijkon inkoop van in welk tijdperk de boomen zich blijkbaar altijd moeilijk
Liberia-zaad van particuliereu w e r d , ten behoeve van de van de aan de bladeren geleden schade kunnen herstellen
residentiën Pekalongan en Probolinggo , eene som van f 120 en , bij verlies van de bladeren en het afsterven van het
beschikbaar gesteld.
topeindd der takken , de vruchten niet tot rijpheid kunnen
Evenals in het voorafgegane jaar werd ook in 1889 op ko>nen. Vandaar dat deze, althans voor een dee! , voos
onderscheidene plaatsen opslag gespeend , hetzij op open afvielen , dan wel onrijp moesten worden geplukt. Onder
bedden zonder dakbedekking , hetzij onder het geboomte den invloed der betrekkelijk vele regens in den oostmoesson
in het w o u d , dan wel in oude goe>l beschaduwde koffie- en de geringe vruchtdracht voor den oogst van 1890,
tuiueu , of op de erven. Ten einde te kunnen nagaan of waardoor nieuwe blad- en takkenvorming werd bevorderd,
van opslag gunstiger uitkomsten zouden worden verkre- herstelden de boomen zich echter betrekkelijk spoedig en
gen dan van kweekplauten , werden aan de hoofden van bleven zij tot dusverre over het geheel een gunstig aanzien
gewestelijk bestuur ter zake inlichtingen gevraagd. De behouden. Naar aanleiding van hetgeen werd vernomen
daarop in den aanvang van 1889 ontvangen berichten waren omtrent middelen , welke op particuliere ondernemingen
verre van eensluidend. De hoofdoorzaak van bet verschil tot tegenzang van de bladziekte werden toegepast, werd
bij gebruik van opslag en van gekweekt plantmateriaal het dienstig geacht dienaangaande nadere inlichtingen te
schijnt alleen te liggen in het te kunstmatig kweeken van bekomen. Uit de van de betrokken hoofden van gewestelijk
bibiet, namelijk op bedden met dikwijls voor koffie bepaald bestuur ontvangen mededeelingen blijkt dat een ander
ongeschikten g r o n d , waar, door ruime besproeiing en door middel tot bestrijding van de ziekte zelve dan dat van
het bovenmatig aanzetten met vette aarde en mest, wel dr. W BUUCK in den regel door particulieren niet werd
een oogenschijnlijk goed, doch in werkelijkheid slechts beproefd De daarmede door hen verkregen resultaten
slap en waterig plantmateriaal kan worden gekweekt, d a t , waren echter evenmin als in de gouvernementstuinen bena de overplanting aan zich zelf overgelaten , tegen scha- vredigend , althans wat de toepassing in het groot betrof.
delijke invloeden , waaronder ook bladziekte, niet bestand Diepe grondbewerking en bemesting gaven over het
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algemeen voor de aan plantingen nog de beste uitkomsten,
niet als middel ter voorkoming of bestrijding van de ziekte,
maar om de gevolgen minder noodlottig te doen zijn, om
den hoornen derhalve meer weerstandsvermogen te geven
en ze in staat te stellen zich van de geleden schade te
herstellen. Als zoodanig werden die middelen mede reeds
in de gouvernernenTs-aan plantingen aangewend , — getuige
de herhaalde vrijstellingen van verplichte bijplanting welke,
met hot oog op den aan de toepassing verbonden meerderen arbeid, werden verleend. Ter bestrijding van de
bladziekte op de kweekbedden werd in het district Snnggoro
van de afdeeling Malang (Pasoeroean) met goed gevolg
de bespreukeling der bladeren met tabakswater — mede
een door dr. BüRCK aanbevolen middel — toegepast.
In een drietal tuinen van de afdeeling Loemadjang(Probolinggo) werden vele koffieboomen door eene sourt boorkever aangetast, ten gevolge waarvan zij etterren. De
oeretplaag deed zich in geringe mate in de afdeeling Bondowosso (Bezoeki) gevoelen. De schildluis vertoonde zich
voornamelijk in de lagere streken van de residentie; ,Sarnarang en de zoogenaamde zwarte roest in T a g a l , terwijl de
homo w è d a n g . waarvan reeds biervóór sprake w a s , meer
dan ooit te voren werd waargenomen in de afdeelingen

Soekaboemi, Tjiandjoer

en Bandong (Preanger Begent-

schappeii). Volgens van den directeur van 's lande plantentuin verkregen inlichtingen is dr. BuBCK van meening
dat de homo wèdang dezelfde ziekte is welke hij elders op
Java als diamoer-oepas waarnam. De krapok-ziekte bleef
zich nog altijd vertoonen in den 4000 voet hoog gelegen
tuin Pekandangan (Tagal), doch de boomen herstelden zich
daarvan in den ooatmoesson op merkwaardige wijze.
Zooals in het vori^- verslag (blz. 2<»4) is medegedeeld ,
werden Pekalongan, Samarang, de Pivanger Regentschappen
en Probolinggo aangewezen voor het nemen van proeven
met de bijplanting van Liberia-koffie in geregelde tuinen.
De gunstige uitkomsten \ v ! k e aanvankelijk mat die koffiesoort werden verkregen , althans wat de ontwikkeling
van het plantsoen betreft, ook op gronden waar J a v a koffie onvoldoende slaagde, het rneer en meer metgueJen
uitslag telen van Liberia-koffie op particuliere onderdemingen , en de stijgende prijzen van het Liberia-product
deden er toe besluiten om ook elders op kleine schaal de
teelt van Liberia-koffie te doen beproeven , namelijk daar
waar de guiivernementscultuur van Java-koffie moest
worden opgegeven. Voor het plantsoen 1890/91 zijn biertoe
aangewezen de districten Watoekoempoel in Tagal , Djogorogo in Madioen en Soekoreljo in Kediri. (Op UI October
1889 telde men in de op hoog gezag aangelegde geregelde
plantsoenen 347 Ï75 Liberia-boomen , waarvan in de Preanger Regentschappen Kil .'379, in Probolinggo 73 4 2 8 ,
in Samarang 62 430 en in zeven andere gewesten gezamenlijk 80 138.)

De natte weersgesteldheid gedurende den oostmoeason 1889
bemoeilijkte eene spoedige droging van het product op de
gewone inlandsche wijze op deerven. Deze omstandigheid
en de bladziekte. waardoor op sommige plaatsen onrijp
moest worden g e p l u k t , oefenden een nadeeligen invloed
uit op de qualiteit van het pro d u e t , o. a. in S a m a r a n g ,
Pasoeroean, Banjoemas, Bagvlen , Ka !oe en Kediri. Door

den algemeenen pakhuismeester te Batavia werd geklaagd
over de vele zoogenaamde drijf:.'oonen , welke in de 1ste
soort koffie uit de Preanger Regentschappen werden a a n getroiïen. Die boonen zijn veeM afkomstig van plantsoenen
die door de homo wèdang aangetast zijn geweest, en waar
de vruchten onrijp zijn geplukt Bij den mkoop is die koffie
in den regel niet van de goede te onderscheiden , doch in
het pakhuis liggende verbleekt zij spoedig. Voor het uitzoeken daarvan werd in genoemd gewest eene kleine som
(f65) toegestaan. Ook in Cheribon werden de verkleurde
booDen uitgezocht en moest eene geringe hoeveelheid , als
lste soort ingekocht, onder de 2de soort gerangschikt
•worden. De kleurverandering werd daar toegeschreven
aan slechte d r o g i n g , ten gevolge van het natte weer.
Klein van boon was de koffie in Tagal . S a m a r a n g , Soerabaija, Bezoeki en Kediri, terwijl het product in laatstgenoemd gewest mede eenigszins bleek van kleur was. In
alle inkooppakhuizeu van de residentie Banjoemas, uitgenomen alleen in de afdeeling Poerwokerto, waar de koffie
goed droog kon worden ingeleverd , werd ten gevolge van
de vochtige weersgesteldheid schimmel aan het product

[No-ier!. (Oot:t-) Indiö.]

waargenomen en richtte de snuitkever veel schade aan ,
vooral onder de inferieure koflie. In het inkooppakhuis te Karangkobar had de koffie veel te lijden van de
uitwerpselen der talrijke vleermuizen , die zich daar g e nesteld hadden en niet te verdrijven waren , ofschoon een
groot aantal dier beesten jaarlijks na het ledig vallen van
het pakhuis wordt gedood. Ook in een vijftal iukooppakhuizen in Bagelen werd het ingeleverd product in meerdere of mindere mate door snuitkevers aangetast. Door
herhaald omwerken van de koffie trachtte men de verrneerdering van dat insect tegen te g a a n ; in Bagelen beproefde
men bovendien het insect te verdrijven door de koffie met
lagoendi-bladeren te bedekken.
Van de 7 in Pasoeroean , Samarang en Probolinggo opgerichte trogmolens (zie vorig verslag blz. 205) werd niet
overal gebruik gemaakt. In Probolinggo, waar men over
2 dier molens te beschikken had , wenachte geen enkele
tuinbezitter daarmede zijne koffie te verwerken, en wel
omdat daaraan voor hen niet alleen geen voordeel, doch ,
bij het inhuren van trekbeesten , die de inlander voor het
rondloopen in den molen niet gaarne afstaat, zelfs direct
g e l ielijk nadeel verbonden is. Ken en ander was ook
oorzaak lat in Samarang met de 2 daar opgerichte molens
niet meer dan respectievelijk 75 en 37 pikols werden verwerkt , en met één van de 3 molens in Pasoeroean , namelijk met dien te Poenten in de afdeeling Malang, geen
enkele pikol, niettegenstaande herhaaldelijk werd bekend
gemaakt dat het werktuig ter beschikking van de bevolking
was. Daarentegen schenen de 2 andere molens in Pasoeroean , die in het district Tengger (afdeeling Pasoeroean)
waren opgericht, wel in den smaak der bevolking te vallen,
zoodat zij, op aanmoediging van de ambtenaren , er toe
overging om zelve nog een drietal nieuwe molens te vervaardigen. Ook in de dessa Ardjosari der afdeeling Bangil
van betzelfde g e w e s t , waar de 2 trogmolens zich bevinden
die als model voor de anderen hadden gediend , werd een
derde opgericht, makende met dien der dessa Djatiredjo
4 voor de geheele afdeeling Bangil. Wenschte de bevolking
in de afdeeling Malang geen gebruik te maken van den
trogmolen te Poenten , die, als zijnde geheel van hout
vervaardigd , zwaar en langzaam w e r k t , anders was het
met een trogmolen welke geheel op eigen initiatief door
een inlander (tuinbezitter) in de dessa Ngabab van het
district Ngantang (Malang) werd opgericht. Deze molen
wordt gedreven met behulp' van een waterwiel en een
ijzeren toestel voor de overbrenging der beweging. Reeds in
het eerste jaar werd door den eigenaar eene belangrijke winst
behaald door het werktuig tegen betaling van f 0,25 per
pikol ter beschikking te stellen van de overige tuinbezitters zijner dessa (de bedoelde dessa levert p. m. 5000
pikols koffie in). Wellicht zal het mogelijk zijn die indus-

trie aan te moedigen en daardoor belangrijke besparing van
handenarbeid te verkrijgen . waarop het vooral aankomt
sedert de meer en meer ontstaande behoefte aar. handen
voor den pluk op particuliere koflieondernemingen , vooral
bij de tegenwoordige hooge koffieprijzen , eene concurrentie
dreigt te doen ontstaan, waartegen de inlandsche tuinbezitters waarschijnlijk niet bestand zullen zijn. Van bestuurswege werd er dan ook over gedacht of act geen aanbeveling zou verdienen de benoodigde ijzerwerken tegen matigen prijs uit 'slands voorraad beschikbaar te stellen en
alzoo de inlanders, die tot de oprichting van dergelijke
molens genegen mochten zijn , uit handen van woekeraars
te houden. Behalve met de bedoelde trogmolens werden in
1889 nog proeven genomen met molentjes, bekend onder
den naam van giliran , waarvan er enkele in Malang werden
aangetroffen en van lieverlede aldaar meer in gebruik kwamen , zoodat bij het einde van 1889 het aantal reeds g e klommen was tot 49. Bedoelde molentjes bestaan uit twee
houten schijven, waartusschen, door eene draaiende beweg i n g van de bovenschijf, de bolster der gedroogde glondongan-koffie wordt gebroken. Voor het nemen der proeven
daarmede in de afdeeling Bangi! (Pasoeroean) werden een
h a n d - en een watermolen aangeschaft. De handmolen werkte
goed en gaf eene belangrijke besparing van tijd, met ruindere kans van breking, waarom de aanschaffing van een
100-tal door den resident werd voorgesteld. Enkele tuinbezitters in Bangil besloten reeds aanstonds zelven de molentjes te vervaardigen, nadat hun een model verstrekt was.
De proef met den door water gedreven molen , waarvan
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da lamenttelllng niet eenvoudig genoeg was, voldeed
echter niet.
Van de voor particulieren

den voor één- a driejarigen opleg 30 000 pikols Preanger-koffie en voor kortstomJigen opleg (gedurende eenige
maanden) ongeveer 100 000 pikols, voornamelijk uit de
residentiën Preanger Regentschappen, Banjoemas, Bagelen , Madioen , Kediri en verder uit een vijftal andere
gewesten. Deze regelingen zijn echter in 1890 buiten
toepassing gebleven , wegens de bestaande behoefte aan

bestaande gelegenheid om

licb mei de bt reiaing van de aan de verplichte levering
onderworpen koffie te belasten (zie de ordonnantie in
Indisch Staatsblad 1N7:> n°. f>4) werd weder hoofdzakelijk
in I'asoeroean gebruik gemaakt , doch het wordt in het
belang van den inhuidschen tuin bezitter, die daardoor met
opkooners van allerlei slag In aanraking k o m t , waaronder
velen die zich aan woekerhandel overgeven , wenschelijk
geacht deze industrie niet langer aan ieder vrij te laten.
Daarom is eene wijziging van gemelde ordonnantie in behandeling genomen , ten doel hebbende om de vrijheid van
bereiding te beperken en tevens de machinale bereiding
door soliede ondernemers aan te moedigen door hun uitbetaling toe te zeggen van hetgeen de door hen bereide
koffie bij verkoop meer opbrengt dan de hoogste prijs die
gelijktijdig verkregen wordt van de op de gewone inlandsche wijze bereide koffie uit hetzelfde gewest. Behalve
in Pasoeroean , waar zich met de bereiding belastten
7 Europeanen, 75 inlanders en '2 Cbineezen , hielden
in Tagal ook onderscheidene inlanders zich met dit
bedrijf onledig. Door allen geschiedde de bereiding op
de gewone inlandsclie wijze, met uitzondering van 3 Europeanen in Pasoeroean (te Sisir. Poedjon en Kedoengredjo),
dia de West-Indische bereiding toepasten. Van hetgeheelo

door bedoelde 84 ondernemers in Pasoeroean afgewerkte en
ingeleverde product (6910 pikols 1ste en ruim 183 pikols
2de soort) waren 3103 pikols op West-Indische wijze hereid . waarvoor aan premie werd betaald voor 301*1 pikols
f 2 en voor 12 pikols f 3 per pikoL Bij de behandeling
in Indtfi van de voorstallen betreffende bovenbedoelde herziening van Indisch Staatsblad 1873 n°. 54 vestigde zich
o]) nieuw de overtuiging dat de beste waarborg ter verkrijging van een waardevol product gelegen is in een
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koffie voor de .veilingen, nu de in datiaar in'slandspak*
hulzen in te leveren hoeveelheid voor alle gewesten op Java
gezamenlijk waarschijnlijk niet veel meer zal bedragen
dan 9 4 0 0 0 a 95000 pikols, en voor de 100 000 pikols,
als naar gewoonte in Indië te veilen , slechts voorhanden
waren 48 000 pikols uit vorige oogsten (1888 en 1889).
Derhalve moet voor de Indische veilingen van 1890 uit den
oogst van hetzelfde jaar worden beschikt over 52 000 pikols
en blijven van dien oogst voor verzending herwaarts ten
behoeve van de in 1891 hier te lande te houden veilingen
slechts over 42 000 a 43 000 pikols. ')
De uitkomsten der verschillende in 1889 en in de eerste
drie kwartalen van 1890 zoo hier te lande als in Indië
voor gouvernementsrekening gehouden veilingen van J a v a kofiie kunnen blijken uit de volgende overzichten. (Men zie
overigens wat op blz. 100 hiervóór is gezegd over het voornemen om in 't vervolg op sommige gewestelijke- of
afdeelingshoofdplaatsen kleine' hoeveelheden inferieure kofiie
voor binnenlandsch gebruik van gouvemementswege te
doen veilen.)
VEILINGEN

Dagteekening
der
veiling.

IN

NEDERLAND.

Aan de kooGemiddelde oppers in reke brengst per '/;K.G.
ning ge- poot W/r v."//c/t'/<."/r<'/>hoeveelheid biaehte
netto ijt'immcn.
(in pikols). hoeveelheid
(in K.G.). Bruto, ti)il Ne
Netto, b)
Verkochte

zorgvuldigen pluk, in dier voege dat geenn dan volkomen

1880.
rijpe bessen worden ingezameld. De Indische Begeering
2 988 lol 1 f 0,49»*
•2'.' .Januari
f 0,46*»
49
641
achtte bet niet ondienstig (Juli 1889)om , met herinnering •
2 732 072'
0,527?
0,48"
6 Maart
15 311
aan de in Ï887 in dien zin gedane aanbeveling, de Kuro2 954 912
9 April
49 019*)
0.51-u
0,46»°
peesche en inlandscbe ambtenaren nogmaals te doen aan2 987 086'
M Mei
0,62»'
0,48'?
49 081
2 808 170
18 Juni
sporen om zooveel mogelijk te trachten den inlander, door
46604**
0,50»?
0,46 Ji
4i
3
1 19» 493
ii Augustus
19 858
0,51"
0,47 "
lei iing en leering, er toe te brengen dat hij de vrucht ;
1 67J616
10 September
0,53s<
0,49"
76920*
niet in onrijpen staat plukke.
:; 019198*
0,53"i
0,48w
16 October
60018*1
Het aantal koffie-inkooppakhuizen vermeerderde gedurende •
19 November
0,54
0,49:s
53 181«
8 227 986*
1889 in elk der gewesten Tagal en Cheribon met 1 , doch
i) 4-}<.» 18G-'J
i
ojn*
1'
0,17*'
480
26 488
verminderde, wegens inkrimping dan wel verplaatsing der
Cultuur, in Probolinggo niet 1, in Bagelen met 7 , en in
1890.
Madioen met 2. Daardoor verminderde het totaal inkoop1 0.50?"
64 597
i Februari
8883230 f 0,55"
pakhuizen in de gouvernementsresidentiön op .lava van
11 Maart
54 613
8888088
0,57 4:
0,52M
424 (met eene bergruimte voor 1014 885 pikols; tot 41 (i
15 April
49 186™
8960884
0,55"
0,50"
20 Mei
60029"
3 021 826
0,60»
0,45*'
(met eene bergruimte voor 1 000 810 pikols).
8:
24 Juni
43 297
2 604 669*
0,64"
0,6011
In Pasoeroean moesten in 1889 twee pakhuismeesters
6 Augustus
49 B W
% 998 683
0,56 3 '
0,51'.'.
wegens oneerlijkheid uit hunne betrekking worden ont9 September
49 651)02
0,66*»
0,52»»
2998487*
s l a g e n , terwijl in de Preanger Regentschappen één tot
districtsschrijver werd teruggesteld , wegens slordigheid bij
o) Yeilingsprijs, v trhoogd met d •aan de kooper. inrekeuin; r gebrachte
den inkoop. Bij liet ijken van de gewichten der iin ,opl p<-t. vettingskosten doch vermine erd met '/| pet . korting ve O» contante
pakhuizen werden in Madioen vooral de kleine gewichten betaling.

te licht bevonden, hetgeen, in verband met de omstandig»

heid dat daarmede reeds een belangrijk deel van den oogst
was ingekocht, ooizaak was dat bij den afvoer in de meeste
pakhuizen in dat gewest onder wichten werden verkregen.
Tot dusver was bij het beheer van degouvernementskoftie
in de strandpakhuizen op en buiten J a v a , ten einde de
pakhuismeesters te dekken tegen tekorten, buiten hunne
schuld op de ingebrachte koffie ontstaan , eene spillage
toegestaan vau 1 pet. voor het product dat binnen het
jaar weder uit de pakhuizen wordt afgeleverd, en van 1 'A
pet. voor de koffie die langer dan een jaar in de pakhuizen
wordt opgelegd. Vermits uit herhaalde onderzoekingen
gebleken was dat die spillage inderdaad ruimer was dan
noodig, is zij, met i n g a n g van 1 April 1890, verminderd tot 7 S pet. zoowel voor de binnen het jaar weder
afgeleverde partijen als voor de overjarige (gouvernemeutsbesluit dd. 9 Februari 1890 n°. i 0 ; Javasche Courant
van den Uden dier maand).
Ten opzichte van de hoeveelheden die uit den gouvernementskoflieoogst op Java jaarlijks als legkoffie plachten
te worden afgezonderd, was laatstelijk als regel gesteld
(zie het vorig verslag blz. 20G en dat van 1888 blz. 202)
dat uit eiken oogst op Java moesten worden aangehou-

i Na artrekking alleen van do kosten van aft-dieping, vervoeren
verkoop, dus zoudei' de in lndi<- op het product prevallen onkosten,
waarover zie bijlage 88.
c) Hieronder reepeetieveUjh s 130, 13 158 en M v.;~ pikols uit de oogsten
van 1885. 1881! en 1887, aoy 651 pikols uit den oogst van 1888 eu
'J3 8U1 pikols uit dien van 1889.
>) Blijkens blz. 5 der Memorie van Beantwoording op liet Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting
voor 1891 zouden voor de bedoelde veilingen bovendien worden besteiud de gehecle Jlonado-oogst van 1890, een gedeelte van den .lavaoogst van 1891 en verder de restanten, ad 47 699 pikols, uit de
Java en .Mrnado-oogsteii van 1889 en vroeger. Bij de in December
1889 gedane opgaven (Memorie van Antwoord op het Voorloopig
Verslag der Eerste Kamer betreffende de Indische begrooting voor
1890) omtrent de toen aanwezige restanten uit vroegere oogstjaren,
vermeerderd niet de (gedeeltelijk nog op raming gegronde) hoeveeL
hedeu die, na altrekking vau de in Indië geveilde 100 000 pikols,
en van de aldaar voor één- a driejarigen opleg aan te houden
30 000 pikols 1'reanger-kolfie, uit den oogst van 1889 zouden worden
verkregen (ook in Menado), kwam men tot een totaal van 546 823
pikols. Neemt men nu in aanmerking d a t , behalve de bedoolde 30 000
pikols legkoliie, nog bovendien 18 000 pikols leg- en andere koi'tïe uit de
oogsten van 1888 en 1889 zijn opgenomen moeten worden in de Indische
veilingen van 1890, en dat hier te lande in 1890 uit de oogsten vau
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Opbrengst.

verkochte
koffie

afkomstig

Verkochte
hoeveelheid
(in pikols).

P,Cr,

pikol.

WliS.

1880a)
fl
4)2S 000
13Sept. Paaoeroean
l'l 280 518
ld.
18 Oet.
4)23 400
e) 1 GOU
MUI
ir, 000
1
f 822 840
•23 Nov. Paaoeroean 4)14 400
en Kadoe. d) 000
3Ü9H0
581 970
c)10 000
25 000
1
f 859 710
19 Dec. Paaoeroean 4)11 400
on P r e a n g e r c) 400
25 0i'>0
12 500
f 200
Regent—
015 120
achappen. Vlioooo
25 000
1

Totalen.

1890 a)
5 Aug.
3 Sept.

40703 bouwa, zijnde 471 bouws meer dan in 1888.
't Jlee.it werd tot die uitbreiding der teelt Ingedragen

Gemiddeld
In ' t geheel.

Preanger
Regentschappen.
Preanger
Regentsch ,
T a g a l en
Pasoeroean.

f

A)U 000
»')I4 000
25 000
<)10 000
k) 8 000
l) Ü200
m) 800

f

25 000

f54.72 5
00,07

llfl 090

f55.97 5
55.00"

f 57.14
Cl,5058.19 5
441 710

57,00»
f59 70
62.05
62,80
61,51

512 450

f5 730 200

100 000

.

309 350

[NaderL (Oost-) India.]
beplantingen van al die ondernemingen (alleen de eigenaren
van Djakatra-Oost in Pasoeroean badden geen eigen beplantiugen) beliepen 'ül'i'M bouwt, derhalve in 't geheel

INDIÈ.

Gewesten

waaruit de

Twr«ede Ka«j«r. 19:J

749 100
f 68.10
881 800
02,99
fl 030 900
647 810
f64.78
499 048
62,38
389 930
62,89
55 100
68,95
1 591910 —

60,49»

f57,30

f 05.23'

63.67»

a) De veilingen van 1889 bestonden geheel uit product uit den oogst
van hetzelfde jaar. In de veilingen van 1890 zullen echter moeten begrepen
worden 11000 pikols uit den oogst van 1888 en 37 000 pikols uit den
oogst van 1889; de overige 52 000 pikol.s, in Indië te verkoopen. zijn
afkomstig uit den oogst van 1890.
4) Malang-koffie (gewone soort).
c) Te Sisir (Pasoeroean) op West-Indische wijze bereid.
d) Te Poedjon (Pasoeroean) als voren.
e) Kadoe-koffie (gewone soort).
f) Te Kedoengredjo (Pasoeroean) op West-Indische wijze bereid.
a) Preanger-koffie (gewone soort).
A) Preanger-legkofSe uit den oogst van 1888.
»') Idem uit den oogst van 1889.
i) Tagal-koffie uit den oogst van 1890 (gewone soort).

door de ondernemingen in de reaidentiëu Paaoeroeau,
Tagal, Boerabaija, Kediri on Madioen, die, ondanka de inkrimping van du gouvernementsbeplantingen, gezamenlijk
over 901 Louws riet meer te beschikken badden dan in
1888, terwijl bij de ondernemingen in Banjoeinas, Heinbang, Samarang en Cberibon de totale uitbreiding der
rietbeplantingen gezamenlijk beliep 108 bouws. .Slechts
in vier gewesten ( i ' e k a l o n g a n , J a p a r a , Probolinggo en
üezoeki) belroeg de ten behoeve van de op contract met
het Gouvernement werkende ondernemingen met riet bezette oppervlakte (gouvernements- en particuliere beplantingen te samen genomen) in 't geheel 538 bouws minder
dan in 1888. Voor oen oogst van 1890 is op boog g e z a g

neg slechts geplant ten behoeve van 88 ondernemingen ,
daar voor de onderneming Djakatra-Oost (Psoeroean),
zooals reeds in het vorig verslag (blz. 207) is medegedeeld , het contract in Mei 1889 in der minne ontbonden
werd op dezen voet, dat het Gouvernement alles verkreeg
wat bet te vorderen zou hebben indien het contract gehandhaafd ware gebleven ')• Hij doorslag over alle gewesten werd
in 1889 per verwerkten bouw riet eene gemiddelde productie
verkregen van ruim 90 pikols s u i k e r , tegen 94 in 1888.
Bij schier alle ondernemingen werd een streven waargenomen om de werkwijze te verbeteren , dan Wel zoodanig
in te r i c h t e n , dat grootere productie kou worden verkregen
zonder in meer uitgaven te vervallen.
Vernieuwingen
en verbeteringen van werktuigen voor de fabricage vonden
in 18.S9 dan ook wederom op verscheidene ondernemingen
plaats. Zoo verkregen in Tagal de fabriek Djatiburang eene
nieuwe molen-installatie . de fabriek Kemurgleu nieuwe
elimineer-pannen, de fabriek P a u g k a een ampas-carrier
en de fabriek Bandjardjawa een suikerdroger naar b e t systeem VAN BLOUHBSTEIN In de residentie Japara werd bij
de fabriek Klaling eene nieuwe snymacl ine voor de diffnsie-batterij g e b e z i g d , verkregen de fabriek T r a n g k i l
8 nieuwe centrifuges en een kunstmatigen s u i k e r d r o g e r ,
en de fabriek Keudeng eene geheele nieuwe installatie met
triple e 11 et , terwijl bij de fabriek Petjanga&rj een nieuwe
stoommolen en bij de fabrieken de Hoop en Pakkies nieuwe
stoomketels werden aangebracht. In de residentie Soerabaya werd de installatie van de fabriek Goedo verbeterd ,
terwijl de fabriek Gempolkre;; eene nieuwe moleu-iustallatie en een nieuwen suikerdroger en de fabrieken

I) Pasoeroean-koffie uit den oogst van 1890 (gewone soort).
') Het OOntTSCt betreffende de reeds genoemde onderneming Batjoeman , voor welke niet meer op hoog gezag geplant wordt, is nog niet
ontbonden, daar de Indische Kegeering de eigenaren niet van hunne
verplichtingen meende te kiiunen ontslaan, tenzij z i j , op geluke
Suikercultuur.
wijze als de ondernemers van Ujakatra-Oost, alles betaalden waarop
het Gouvernement ook voor de oogstjaren 1890 en 1891 recht h a d ,
Ten gevolge van de reeds in 't vorig verslag medegetot het aanvaarden van welke voorwaarde zij zich onmachtig v e r deelde verklaring van de eigenaren der onderneming Baijoeklaarden , terwijl een hunnerzijds gedaan tegenvoorstel te ongunstig
man in Probolinggo . dat zij voor bet plantjaar 1888
was om in overweging te kunnen worden genomen. Ter naleving
en volgende jaren afzagen van hun recht op gouvernevan de voor het Gouvernement uit de Overeenkomst voort \ loeiende
verplichtingen wordt jaarluks met de beschikbaarstelling van gronmentsriet, werd in 1888 (voor den oogst van 18*9) slechts
voor 89 van de 90 suikerondernemingen , waarmede over- | den in onbeplanten staat voortgegaan , hetgeen in 188S en 1889
(voor de oogstjaren 1889 en 1890) het geval is geweest acht< reeneenkomsten op den voet der wet van 21 Juli 1870 (Indisch
volgens met ruim 115 en bijna 77 bouws (respectievelijk 3 /, 3 en : / l s
Staatsblad n*. 117) van kracht w a r e n , suikerriet op hoog
van de oorspronkelijke uitgestrektheid), doch de overneming der
gezag aangeplant en wel tot eene gezamenlijke uitgelaatstbedoelde gronden hebben de ondernemers geweigerd, terwijl
strektheid van 8372 bouws (zijnde V l3 van de oorspronzjj ook weder nalatig bleven in de voldoening van den daarvoor
verschuldigden cijns en grondhuur. Omtrent het op hen uit te oefenen
kelijk overeengekomen uitgestrektheid), terwijl de eigen
verhaal zal door de Indische Regeering eene beslissing worden genomen na de ophanden zijnde verstr jking van het contract. Als groudhuur ter zake van de 115 bouws voor het oogstjaar 1889 ter beschik1889 en vroeger, met inbegrip van de Menad o-kof fie, zijn verkocht
king gesteld van de eigenaren van Baijoeman is uit 's lands kas aau de
436 461 pikols, dau zou, ware het cijfer van 546 823 pikols juist,
bevolking betaald f 5740,24 en bovendien aan de dessahoofden f 126,92
voor de veilingen hier te lande van 1891 een restant uit de oogsten
als tegemoetkoming ia ua derving van collecteloon der landrente.
van 1889 en vroeger moeten zijn overgebleven, niet van 47 099 pikols
geiyk zooeven ia opgegeven, maar van 92.'i02 pikols. Dit verschil is
Door de eigenaren van Djakatra-Oost werd in Mei 1889 alles gehoofdzakelijk hieraan toe te schrijven dat in November en December
kweten wat aan het Gouvernement uit het contract toekwam , zjjude
1889 ruim een 20 000-tal pikols , in de opgaaf begrepen, kort na ver- in totaal f 45 122,73, als: wegens grondhuur en plantloon overliet
scheping uit Indië door zeeramp te loor gingen; verder diende de
oogstjaar 1889 f 1 8 0 6 1 , 4 1 9 , wegens cijns over idem f 8 387,38,
opgaat van December 1889 nog met ruim 23 800 pikols verminderd
wegens grondhuur voor de gronden die vóór de ontbinding der
te worden, omdat men er niet op gelet had dat in de veilingen van
overeenkomst reeds waren aangewezen voor den aanplant van 1889
November te voren gemelde hoeveelheid als eerste gedeelte van
(oogst 1890) f 501,27, wegens restant cijns over de oogsten van
den 1889-er oogst reeds was te gelde gemaakt, en eindelijk is ook
1887 en 1888 f l 2 581,08s en wegens cijns ( : / 3 ï over de oogstjaren
de hoeveelheid , die zoowel op Java als in Jlenado gedurende 1889
1890 en 1891 f 5 591,58, te zamen als voren f 45 122,73. Voor de
in werkelijkheid is ingeleverd, niet juist even groot geweest als het
laatste gouvernemcntsbeplanting bij Djakatra Oost, namelijk voor die
ejjfer dat in December 1889 hier te lande bekend was e n , zooals
in 1888 bewerkstelligd ten behoeve van het oogstjaar 1889, was
gezegd, voor een gedeelte op ramingen berustte.
uit 's lauds kas uitgegeven f 18 736,16*.
m) Te Sisir (Pasoeroean) uit den oogst van 1890 op West-Indische
•wijze bereid.
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Watoetoelles en Ketegan nieuwe ' omketels ontvingen.
In de residentie Pasoeroenu werd de installatie der fabriek
Waogoeuredjo verbeterd, lu de resideutie Probolinggo
•werden betere grondbewerking en toepassing van de nieuwste
uitvin .ingen op oot gebied der sapwinuing gec n
In de residentie Bexoeki verkreeg rie Fabriek Boed «aneen
r, 'li'' z' T
nieuwen stoomketel, alsmede een
goed voldeed, terwijl in de fabriek Paudji de stooramolan
verplaatst werd voor bet overpersen van bel sap en een
lift naar de oentrifuges werd aangebracht. Bij de fabriek
Ealibagor in de residentie Banjoemaa werdei
I uwo
ftltprpersen (systeem Fivw LILLBS) aangeschaft tot grootere

ontwikkeling van liet filtreerverinogcnd r fabriek, terwijl
m de fabrieE Djatl (residentie Kediri) een suikerdroger werd
aangebracht en in werking gesteld. Bet tweemaal persen
geschiedde in vele fabrieken; zelfs werd op de fabriek
1'joiual in Tagal driemalen geperst, de derde keer na
voorafgaande imbibeering van da amp«s met warm water,
welke werkwijze met uits ekeud succes werd bekroond.
In hoever '1 • productie In de verschalende gewesten
uiteenliep, kun uit het volgendo overzicht biyken , waarin
tevens rie cijfers

Verkregen hoc
Aantal
ondernemingen
in
contract
met het
Gouvernernent.

<i K W E B T E N.

•

Totalen

veelheid i>iko Is suiker (huiten de stroop).

1888.

1889.

Gemiddelde productie pet bouw.

Totaal
ter
productie.

Tagal
Pekalongan

van 1888 zijn opgenomen, wat Probo-

ünggo betreft met uitzondering van de ook in de opgaven
over dat jaar 1.
ehouwinggebleven fabriek Baijoeman.

Gemiddelde productie per bouw.
Totaal

Laagste en
Uy doorslag
hoogste cjjler3 over al de
der verschillende
onderondernemingen.
nemingen.

der
productie.

8
3
4
9
1
19
n) 13
9
6
1
o
6

139 043
313 012
111 403
224 023
445 026
21 865
955 750
348 848
428 196
288 566
62 831
123 056
223 024

63.00 a 90.68
51.51 „ 136.02
47.84, 87.72
111.05, 115.59
75.19, 117.68
55.77
81.91 „ 132.60
57 8 0 , 109.70
87.28 „ 107.62
94.87 „ 134.00
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

227 496
395 687
136 855
130 813
391 643
31 190
915 391
328 519
405 055
254 735
63 987
140 247
248 368

89

3 774 643

33.54 a 148.18

94.00

3 669 989

. . . .

Laagste ra
Bij doorslag
hoogste cijfers
over al de
der verschillende
onderondernemingen. nemingen.
51.79 a
66.30,
58.98,
49.16 „
59.79 „
81.56,
57.27 ,
72.61 „
90.74,
105.08,
53.56 „

102.34
134.89
110.40
81.86
106.50
72.20
114.40
98.61
100.86
124.59
135.00
115.71
103.41

19.16 a 135.00

71 65
96 06
95.50
65.53
84.20
72.20
96.16
80.08
99 18
106.36
136.00
111.30
81.08
90.16''

o) Hieronder nog gerekend de fabriek Djakatra-Oost, waarvoor het contract wel is waar in Mei 1889 ontbonden i s , en die ook in
1889 niet meer werkte, maar welker aanplant (voor 1889 109 bouws gouveruementsriet) toch in de productie-opgaven begrepen is, als
zijnde vermalen op cene der andere met het Gouvernement in contract werkende ondernemingen in Pasoeroean.

Voor opgaven nopens elke fabriek in het bijzonder wordt
verwezen naar bijlage VV hierachter.
De hoogs.o gemiddelde productie bereikten weder de
ondernemingen Kalibagor (Banjoemaa) en Tjomal (Tagal),
die b-i Ie p.tn. 133 pikols per bouw maakten , tegen respectievelijk 148.18 en 136.02 pikols in 1888. Be laagste gemiddelde productie hadden in 1889 de ondernemingen
Kaliwoengoo (Samarang) en Geinpul (Cheribon), namelijk
49.16 en 5i.79 pikols per bouw, en in 1888 de ondernemingen Poerwoasri (Kediri) en Sragi (Pekalongan) , ïnet
respectievelijk 33.54 en 47.84 pikols per bouw. In de
residcntiSn Tagal , Pekalongan , Rembang , Probolh.ggo ,
Madioen en Kediri waren de verkregen uitkomsten gunstig,
in Pekalongan zelfs bijzonder gunstig , daar «Ie gemiddelde

! productie aldaar die van 1888 met ruim 23 pikols per
Douw overtrof. In de residentiën Cheribon, Samarang,

Japara, rSoenbaija, Pasoeroean , Bezoeki en Banjoemaa

daarentegen waren de verkregen uitkomsten , vergeleken
j bij die van 1888, minder gunstig, in Samarang zelfs
slecht,, zijnde aldaar sleehts verkregen 65.53 pikols per
• bouw, tegen 112 97 pikols par bouw in 1888. Aanhoudende
j regens tijdens het suikerriet nog te velde stond, waardoor
I het, sapgehalte veel te wensehen overliet , en de serehxiekte (waarover straks meer) waren torzaak van de minder
gunstige uitkomsten.
De volgende staat bevat een vijfjarig overzicht vanden
i omvang der beplantingen en van de verkregen productie (deze
; laatste verdeeld in suikers van verschillende standinousters).

Uitgestrektheid der suikerrietvelden (in bouws)
Aantal

OOOSTJARRN.

1885.
1886.
1887.
1888.
1889.

.
.
.
.
.

vrijwillig
beplant (gronden door de
tusschenkomst ondernemers
nemingehuurd en
gronden waarvan het
gen.
van zij het riet
Gouvernement. dnor opkoop
verkregen), a)
onder-

94
e) 93
/)90
h) 89
i) 89

beplant door

20 567
17 405
14 16::
t l 179
8 372

23 607
24 387
26 305
29 053
32 331

in het
geheel beplant
geweest (gouvernementsen vrijwillige
beplantingen
te zamen).

44 174
41 792
40 468
40 232
40 703

Verkregen hoeveelheid pikols suiker (buiten de stroop) gerangschikt
naar de in Indiè gebruikelijke sorteeringen.

waarvan het
Lnge
Totale
Gemidriet is cc>-iceritSuperieure llooge
Middel- nummers
delde progeworden (dus nummers
productie
duetie per
na aftrekking (geschikt nummers nummers (8 en lager
waaronder (buiten de
bouw
voor
van de mislukte
dadelijk (20 t/m 15) [14 t/m 9). ook stroop- stroop), c)
of vernielde
riet.
gebruik).
suiker.
aanplantingenj. b)
43 666
41 684
40 348
40154
40 703

24 176
48 146
20 757
52 815
65 263

156 925
196 352
134232
238 996
374 117

3 066 475
2 828 075
3 173 998
2 937 283
2 576 191

475 944 d) 3 795 020
602 534
3 717 607
579 451
3 953 738
545 549
3 774 643
654 418
3 669 989

80.88
89.18
97.99
94.00
90.16'

a) De oppervlakte, waarvan in elk der opgegeven oogstjaren het opgekochte riet afkomstig was, bedroeg achtereenvolgens (bij schatting) 805,
1624, 357, 219 en 1382 bouws.
6) Hetgeen om verschillende redenen niet, dan wel op vrije ondernemingen, verwerkt is. blijft hier buiten aanmerking.
i) Ten aanzien van 2 ondernemingen in 1885, 1 onderneming in 1886 »n 1 onderneming in 1887 zijn do sorteeringon niet of sleehts tea deel»
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opgegeven. Di' aldus niet gWMeffiflMnfa hoewellioden van respectievelijk 7150(1. 12 500 on !J30(I jiikuls zijn wel onder da totalen, HUWT dit den
aard der zaak niet onder ile ner voorafgaande kolommen medegeteld.
rf) Productie van 93 ondernemingen, zijnde Tan I onderneming (Ardjosari ia Pasoeroean) het riet te velde verkocht, en dus d>- productie niet
bekend.
e) Zonder Ardjosari in Pasoero .;an , voor welke onderneming, laatstelijk met 23(5 bouws aanplant, het contract in 1885 ontbonden werd.
ƒ) Hieronder niet moer begrepen de ondernemingen Goede Woon, Gaijam en Dankbaarheid in Pasoeroean, welker contracten in Mei 1887ontbondea warden. In de opgaven over 1880 telden zij onder de gouverneuieutsbeplantingen voor 403 bouw», onder de vrijwillige beplantingen voor
438 houws en onder de productie voor 52 273 pikoig.
y) Ongerekend de 335 bonws. vo r den oogst van 1887 bovendien op hoog gezag beplant geweest ten behoeve van de drie in de. voorgaande
noot b doelde ondernemingen , welk riet to velde is verkocht en waarvan dus de productie niet bekend is.
h) Zonder Baijoeman in Probolinggo . zijnde ten behoeve van deze onderneming voor den oogst van 1888 niet op hoog gezag geplant, doordien
de ondernemers in gebreke waren gebleven de benoodigde stekken te leveren, terwijl voor volgende oogsten door hen van het recht on gouvernementsriet is afgezien. Onder de opgaven over 1887 telde deze onderneming voor 10-2 houws (gouvernements-) aanplant en voor eene productie
van 17 910 piltola.
»') Insgelijks zonder de in de voorgaande noot bedoelde onderneming Baijoeman, doch wel nog medegerekend (om da reden vermeld in noot a
van het voorgaande .-'aatje) de onderneming Djakatra-Oost in Pasoeroean , waarvoor in Mei 1889 het contract ontbonden werd.

Zoon.li uit de ree Is aantrehaalle bijlage VV voor elke

sehuldigde plantloon van de meergenoemde onder één beheer staande Cheribonsche ondernemingen Gempol, Glag a m i d a n g , Ardjowitmngon en Paroeng Ijaija , wier oude
schuld daardoor teruggebracht werd tot, f 395 638,605.
Bedoelde som van f 19 491,48 werd, krachtens de reeds in
vorige verslagen medegedeelde met de ondernemers bij notarieele akte d l . 21 April 1888 getroffen schikking, aan
wegens betalingen aan de bevolking (grondhuur en
den lande uitgekeerd uit de opbrengst van het proplantloon)
f 1 387 497,62
duct uit den oogst van 1889. Aan de eigenaren der
wegens belooningen aan de dessahoofden . . . .
26 805,86
wegens cultnurprocenten aan de inlandsche ambtetwee andere sub b bedoelde ondernemingen iu Cheribon,
naren
104 052,78
de mede in ééne hand zijnde fabrieken Tjiledoek en Teren wegens bezoldiging van mantri's (wier aantal
sana , werd bij gouvernemeutslesluit d j . 11 Februari 1890
in 1889 ingekrompen werd van 42 tot 33) . . .
.
24 780,00
n°. 10 voor de aanzuivering van hunne achterstallige schuld
in 't geheel dus
f 1543 136,26, (f 172 606,87) uitstel verleend tot 31 December 1890. Voor
de invordering van hetgeen den lande toekomt wegens de
terwijl van dezelfde ondernemingen over 1889 vorder- sub b bedoelde 2 fabrieken in Pasoeroean. met namen Yosbaar w a s :
sowilangoen en de Hoop (respectievelijk f 28 309,53* en
wegens terugbetaling van plantloon enz
f 1 498 997,37
f59 217,98') konden geene nadere maatregelen worden gewegens 50 pet. van den cjjns voor de gouvernenomen , wijl in de financieële omstandigheden der debiteuren
mentsbeplantingen ') ,
431 003,61
geen verbetering was gekomen. Dit geldt ook met betrekte zamen . . . I l 930 000,98, king tot de sub c bedoelde debiteuren , wier schuld ter
zake van de ondernemingen Goede H o o p , Dankbaarwelk bedrag vóór liet einde des jaars zoo goed als geheel heid , Ardjosari en Gaijam op uit. 1889 nog bleef bedragen
was afbetaald; het eenige , wat later werd gekweten , was respectievelijk f20 304,01 5 , f 17 907,47', f 138 198,33 en
de luttele Eom van f 7 7 , aanvankelijk aan één der onder- f43413,07 6 .
nemingen te min in rekening gebracht. (De onder één
Met betrekking tot den g a n g van zaken bij de gouvernebeheer staande ondernemingen Gempol, Glagami lang , ments-suikercultuur gedurende 1889 is het volgende gemeld.
Ardjowinaiigon en Paroengdjaija in Cheribon betaalden de
Met uitzondering van de fabrieken Bantonen-lor , Koning
eerste drie termijnen van cijns en plantloon eerst op 12 Willem I I , Brangkal en Gempolkrep in Soerabaija, SoeDecember 1889 tegelijk met den vierden of laatsten ter- kodono in Probolinggo en Redjosari in Madioen , had de
mijn.) *)
overgave van het door tusschonkomst van het bestuur geTer zake van vorige oogstjaren had het Gouvernement, plante riet aau de ondernemers overal vóór of op 1 Juni
blijkens de speeificatien op blz. 209 en 210 van bet vorig plaats. Bij de drie eerstgenoemde fabrieken vond die ove,rverslag , bij het einde van 1888 nog te vorderen : a. vau gave plaats op 3 J u n i , bij Gempolkrep op 4 J u n i , bij
de eigenaren van Sindanglaut (Cheribon) f 71610,315, be- i^oekodono op 2 J u n i en bij Redjosari eerst op 1 Juli. Als
halve de r e n t e , van 1 Januari 1687 af, te voldoen op een reden waarom bij laatstgenoemde fabriek de overgave zoo
deel dier som ; b. van de eigenaren van een 8-tal andere laat plaats had , wordt opgegeven dat wegens herstellingen
met het Gouvernement in contract staande ondernemingen aan den molen niet vroeger met malen kon begonnen
(6 in Cheribon en 2 in Pasoeroean) f 675 324,47 5 , en c. worden. De tijdig plaats gehad hebbende overgave van de
van d'i gewezen contractanten betreffende 4 niet meer mot contractueele beplantingen bij de ondernemingen Tjipiring
het Gouvernement in betrekking staande ondernemingen en Kaliwocngoe in Samarang geschiedde onder protest der
in Pasoeroean f 223 235,79*. De eigenaren van Sindanglaut beheerders, daar die beplantingen voor respectievelijk 607;
betaalden in 1889 hunne schuld af en bovendien de ver- en 63404,'50,j hou ws door sereh waren aangetast. Voor die uitgehuldigde rente ad f 3 992,19. Van de debiteuren ter zake gestrektheden verzochten de beheerders vrijstelling van cijns,
van de overige 12 ondernemingen kwam in 1889 slechts doch dit verzoek werd niet ingewilligd. (Andere in hetbinnen (als een deel van den achterstalligen cijns over 1886 zelfde geval verkeerende ondernemingen hadden zoodanige
van de fabriek de Goede Hoop) f 3 412,90, waardoor het vrijstelling evenmin erlangd.)
sub c vernielde bedrag bij het einde des jaars was verAls gewoonlijk kwamen hier en daar rietdiefstallen voor,
minderd tot f219 822 8 9 5 , terwijl in Februari 1890 in min- die echter niet veel te beduiden hadden. Rietbranden van
dering van het sub b vermelde bedrag ontvangen werd eenige beteekenis vonden slechts plaats in de tuinen der
f 19 491,48, zijnde een deel van het nog over 1884 ver- ondernemingen Tjiledoek en Tersaua (Cheribon), over eene
uitgestrektheid van te zamen 35 b o u w s , en in die van de
:
) De andere helft van den cjins hebben de ondernemers, in ver- onderneming Doekoewringin (Tngal), over eene uitgestrektband tuct de wet van 25 December 1887 (Indisch Staatsblad u°. 34), eerst heid van 8 3 /, bouws. Als vermoedelijke oorzaak werd opna afloop van hunne contracten te voldoen.
gegeven haat of wraak jegens het mandoors- en ander per5
) blijkens een bericht van den directeur van binnenlandsch be
stnnr van 't laatat van September jl. waren toen in de betaling van soneel bij de fabriek, onder anderen wegens het aangeven
den laten termijn van cijns en plantloon over 1890 alleen achter- van kleine rietdiefstallen. Zoowel ter zake van de rietdiefstaletallig de eigenaren van Baijoeman (Probolinggo), die der genoemde len als van de rietbranden werden de schuldigen gestraft.
vier ondernemingen in Cheribon, zoomede die van Wangoenredja
Het snijden van het riet leverde over het algemeen geen
(Pasoeroean), voor welke laatste onderneming het verschuldigde moeilijkheden op. Bij het vervoeren daarentegen werd hier
echter in de eerste helft van Oetober werd aangezuiverd. De cijns
en het plantloon, verschuldigd door de vier ondernemingen in Cheribon, en daar eenige vertraging ondervonden ten gevolge van
zullen , ingevolge eene bjjzondere overeenkomst, voldaan worden aanhoudende r e g e n s , en bij ondernemingen, die niet over
uit de opbrengst van hef product dier fabrieken.
een Decauville-spoor of een stoomtram te beschikken badden
onderneming af/on. jerlijk blijken leun, werd voor de thans
nog toet bet Gouvernement in conti act staande en tevens
in werking gebleven 88 oudernemingen (dus zonder Uaijoe*
man in Probolinggo) ter sake van de gouvernementsbeplantingen voor den oogst van 1889 uitgegeven:

[5.
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en van karren gebruik moesten maken, bovendien nog dooi
het heeraoben van mond- en klauwzeer onder hettrekvee.
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het aangetaste organisme, de rietplarit, tegen de infectie
ernstig strijdt voert en we), bij gunstige omstandigheden
m e t e e n zoo goeden uitslag dat de ziekteverschijnselen haar
ernstig karakter voor een groot deel verliezen.
Blijkens het vorig verslag (blz. 208) was in Mei [889 ten
i opzichte van zeven, toen als serehvrij beschouwde, gewesten
van Java (Bantam, Batavia, Preunger Regentschappen,
K r a w a n g , Rem b a n g , Probolinggo en Bezoeki) de i n - en
doorvoer aldaar van suikerriet en suikerrietstckken, afkomstig
uit eenig ander gewest van Java of van Madura, verboden.
Sedert werd aanleiding gevonden om tot zoodanigen verboden
k r i n g ook te verklaren (ordonnantie van 14 April 1S90;
Indisch Staatsblad DO. 88)de afdeoling Malang der residentie
Pasoeroean , welke dientengevolge gesloten werd niet alleen
voor den in- en doorvoer van rieten stekken uit de overige
gewesten van Java en uit Madura , maar ook uit de andere
afdeelingen der residentie Pasoeroean zelve, zoomede, op
; gelijken voet (ordonnantie van 9 September 1890; Indisch
Staatsblad DO. 185), de af leeling Loemadjang der residentie
Pro'oolinggo. Voorzichtigheidshalve , met het oog op het
gebleken sporadisch voorkomen van sereh op Banka (zie
hooger), werden bij gemelde ordonnantie van 9 September
i 1890 zoowel de beide genoemde afdeelingen als de vier
j eerstg.:melde gewesten van West-.Iava ook gesloten ver; klaard voor den i n - en doorvoer van suikerrietstekken ,
afkomstig uit de residentie Banka '). Tevens werd bij
deze laatste ordonnantie nog een verbod uitgevaardigd
tegen het aanhouden in de serehvrije afdeelingen Malang
en Loemadjsng van tweeden en verderen s n i t , en tegen
uitvoer uit gemelde afdeelingen , na ultimo 1890 , van riet
i of stekken , afkomstig van zoodanigen tweeden of derden
j snit.
Op blz. 138 en 171 hiervóór is reeds vermeit wat van
regeeringswege is gedaan om de ondernemers, die suikerriet of gedeelten daarvan van elders wenschon te betrekken ,
in het vervoer daarvan te gerieven , deels door daarvoor
op de staatsspoorwegen geen of eene zeer lage vracht te berekenen , deels door t3 vergunnen , dat uitsluitend voor dit
vervoer schepen gebezigd worden die anders , als niet tot
do kustvaart gerechtigd , van de overbrenging tusschen
de eene Ne lerlandsch-lndische haven en de andere uirge! sloten zouden moeten blijven.
Over het algemeen werd ook bij de beplantingen in
1889 (voor den oogst van 1890) door de op contract met
| het Gouvernement werkende ondernemers er naar gestreefd
1
hunne vrije aanplantingen , in verband tot de verminde| ring der gouvernementsHanplantingen , uit te breiden. Zij
buurden de daarvoor benoodigde gronden van de bevolking
| en lieten die in dagloon of op taak bewerken. Moeilijkheden
werden daarbij, op enkele uitzonderingen n a , nietonderj voi.den. Wegens gebrek aan goede grondenen het ontstaan
van nieuwe fabrieken moesten in de residentie Soerabaija
aan de inlandschc grondbezitters hoogere huurprijzen worden betaald dan in vroegere jaren, waardoor sommige ondernemers hunne particuliere aanplantingen niet zoodanig
' konden uitbreiden als de capaciteit der fabrieken toeliet.
Ter bemesting van do gronden werd door de ondernemers
I gebruik gemaakt zoowel van dierlijken als van plantaardigen
, m e s t , zooals boengkil, djarak , katjang, enz. Ook bedienden
de ondernemers zieli daarbij van rietasch , suikerschuim ,
kalk, zwavelzure ammonia, afvul van ovens, beenderen meel,
enz. De ondernemers in Samarang gingen voort met het
nemen van proeven met SAYEK'S en anderen kunstmest van
i de laatste uitvindingen.
Met uitzondering van de residentie Probolinggo, waar
i ondernemers en bevolking de voorkeur bleven geven aan
! de oude cultuurwijze (broedjoelan), werden de gronden
j bewerkt naar het REYNoso-systeem.

Zoowel bij bet snijden als bij het vervoeren van het riet
werd meestal gebruik gemaakt van de diensten der omwonende bevolking. Om bij ilt.n veld- en fabrieksarbeid over
een vast aantal werklieden te kunnen beschikken , weiden
door sommige ondernemingen met do bevolking contracten
gesloten. Meermalen gebeurde het echter dat de gecontracteerd bobbende werklieden niet u i t k w a m e n , doch die
gevallen waren niet van dien aard dat daaroij inmenging
van het bestuur noodig was.
De loonen voor den veldarbeid bleven stationair. Zij
liepen voor dagwerk van f 0,15 tot f 0,(50 en voor taakwerk
van f 0,40 tot f 0,80 per man daags. Aan vrouwen en kinderen werd in den regel net tweederde of de helft betaald
van bet loon van een man. Hoeveel lieden in het geheel
gedurende den maal-tij 1 en bij het afwerken van het product bij de ondernemingen gewerkt hebbeu , kan wegens
onvolledigheid der door de ondernemers verstrekte gegevei.s
niet worden opgegeven.
Behalve in de resitentie Banjoemas, waar, ten gevolge
van niet tijdigen afloop van den padi-oogst, eerst laat over
de gronden kon worden beschikt, kwaaien de velden, bestemd om in 1889 (voor den oogst van 1890) op hoog gezag
met suikerriet te worden beplant, overal tijdig beschikbaar. Het beplanten , dat in de maanden April, Mei en
J u n i aanving en in A u g u s t u s , September en October
eindigde, ondervond hier en daar vertraging ten gevolge
van den ongeregelden aanvoer van de voor bibiet bestemde rietstekken, die de ondernemers uit Borneo of uit
andere streken ontboden , ten einde voor hunne aauplantingen serehvnj plantmateriaal te bekomen. Niet overal
echter slaagden de ondernemers er in om langs dien weg
hunne aanplaiitingen van de ziekte vrij te houden , en van de
op Java voorkomende suikerrietsoorten scheen er geen enkele
eeu blijvend weerstandsvermogen tegen de sereh te bezitten.
Omtrent de proeven met uit andere doelen van den Archipel
ingevoerd riet vindt men in de voor dit verslag ontvangen
berichten slechts opgeteekend dat het van Borneo verkregen
riet, dat aldaar doorgaans op zeer natte gronden groeit, op
Java op een minder waterrijken bodem hard is achteruit
gegaan en zich mede weinig nestand heeft betoond tegen de
sereh. Ook stekken afkomstig van Mauritius en de Sandwicheilanden leverden op Java riet op , dat niet van de ziekte
gespaard bleef. In overleg met de verschillende vereenigingen
van suikerfabnkanten , met de directeuren der drie op Java
bestaande particuliere proefstations en met den directeur van
'siands plantentuin werd van regeeringswege in den aanvang van 1890 in beginsel besloten, om met het overbrengen
naar Nederlaudseh-lndie van vreemde rietsoorten oj) 's lands
kosten eene proef te doen nemen. Hiertoe kwamen bet meest
m aanmerking rietsoorten uit Bengalen , waarheen dan ook
in 't laatst van Augustus jl. door de Indische Begeering is afgevaardigd een aan het particuliere proefstation te Pasoeroean
verbonden kruidkundige. De door dezen in Bengalen te verzamelen en naar Singapore te verzenden gezonde stekken van
verschillende rietsoorten zullen van laatstgemeldeplaatsWorden afgehaald door een land>vaartuig(een stoomschip der gouvernementsmarino) ter uitplanting op Banka, waar. bij een
in Juli te voren door dienselfden deskundige mede op 'siands
kosten ingesteld onderzoek, eenige terreinen waren gevonden,
die hij voor een proefaanplanting meende te mogen aanbevelen, eene aanbeveling waarmede door den directeur
van 's landt plantentuin werd ingestemd. Wel was overal
op Banka sporadisch serehziek riet aangetroffen , maar dit
bêboefde , naar beider oordeel, geen beletsel te zijn tegen het
aanleggen aldaar van een proeftuin van vreemd riet, vermits
tocli met dien maatregel hoofdzakelijk beoogd werd het vinden van rietvariëteiten die geheel of grootendeels tegen de
serehziekte bestand zijn. Dat de keus voor de uitplanting
K i i i f i c u l t u u r.
viel op eene plaats buiten Java vond zijnen grond hierin ,
Buiten de grenzen der acht etablissementen, welke de
dat men het veilig achtte aldus de kans te ontgaan dat niet
wellicht, tegelijk met het vreemde riet, eene nieuwe ziekte ! gouvernements-kinaondeniemiug in de Preanger-RegentI schappen uitmaken , werden in den loop van 1889 geen
naar Java werd overgebracht.
Nog altijd is tot hiertoe de primaire oorzaak der serehziekte
') De in- en doorvoer op Java en Madura van riet en stekken
onbekend. Toch mag h e t , volgens den directeur van "siands
andere buitenbezittingen blijven onbelemmerd. Alleen is sedert
plantentuin , in het algemeen als een belangrijk resultaat uit
Mei 1889 (Indisch Staatsblad n°. 62) verboden , zooals reeds in het
van alle tot dusver opgedane ervaringen en in 't werk gestelde vorig verslag is vermeld, de uitvoer naar en de invoer in de buionderzoekingen en proeven worden beschouwd dat de kwaal tenbezittingen van suikerriet en suikerrietstekken, afkomstig van
eene zoodanige infectieziekte genoemd kan worden waarin Java en Madura.
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nieuwe terreinen ontgonnen. Hij twee van lie etablis«Hmenten, te Tirtasari en Tjibeureum, worJe» de in 1888
geheel of gedeeltelijk gereed gemaakte terreinen , ter uitgestrekthetd van respectievelijk l 5 e n 8 b o u w s , aandeweg
beplant met ledgeriana-enten en Ie Igeriana-zaailing D.
De in 1X88 genomen proel mei hel beplanten bij w^jze
boachcultuur van de zwaar hellende ravijnen binnen de
grenzen van laatstgenoemd etablissement en van dal
Tjii.jirnean, welke ravijnen oorspronkelijk onaangeroerd
waren gelaten, gaf over het geheel goede uitkom
waarom dan ook deze eenigszius primitieve cultuurwijze
met kracht werd voortgezet. Meer en meer bleek datnel
slagen van deze beplantingen inzonderheid afhangt van
het gebruik van groote en vooral van krachtig ontwikkelde bibiet. Meer nog dan in vorige jaren werd in 1889
aan de restauratie der bestaande plantsoenen gearbei ;. A!
de in den loop van 1888 en bet grootste gedeelte der pas
gerooide terreinen werden in 1889 voor de tweede maal
beplant, en wel met ledgeriana's. Door den grooten vimrraad goed ontwikkelde bibiet kon de plantwijdte zeer gerin '
worden genomen, hetgeen voor het slagen van eene tweede
beplanting hoog noodig is gebleken. O )k daar, waar ten
gevolge van het ontgraven van zieke Loomen of hei v rwijderen van hybriden uit ledgeriana-plantsoenen grooie
openingen waren ontstaan . werden deze met typische
planten gevuld. Voor de tweede beplanting en in boetin g
werden krachtig ontwikkelde zaadplanten gebezigd. Ue
uitkomsten van de restauratie van oude , ijle officinalisplantsoenon door tusschenbeplanting met c SUOCirubra,
waarvan in het vorig verslag (bis. 211) melding is gemaakt,
hebben de verwachting overtroffen. Niel alleen dat de
succirubra-boonien zich goed ontwikkelden, maar, na
de bodem door die beplanting min of meer beschs
was , groeide ook de nog overheerschende offleinalis krachtiger dan te voren door, eu bloeide deze ook veel min Ier
dan in de opene terreinen. Slet dezen gunstigen uitslag
voor oogen werd in den loop van 1889 Lijm;
eele
offlcinalis-plantsoen te Kawah-Tjiwidej door tusschei
planting mei c. succirubra gerestaureerd. Te Nagrak werden
uit oude offlcinalis-plantsoenen alle slecht groeie deexemplaren verwijderd en de tuinen weder niet ledgeriana'*
gevuld. Ook een aanplant van e. josephiana werd op
wijze hersteld en vernieuwd. Ten gevolge van de hovenbedoelde uitbreiding der plantsoenen te Tirtasari en Tjibeureum en van de op ruime schaal bewerkstelligde tweede
beplanting werd in 1889 (z:e de nadere specificatie in bijlage WW hierachter) bet aantal ledgeriana-hoomen gebracht
van 901500 op 13:35 000 stuks, tegen vermindering door
rooiing enz. van het aantal boomen van andere soorten
(meest succirubra's) van 772 500 tot b'88 800 stuks.
De voorraad der nog niet voor overbrenging in den vollen
grond geschikte planten , niet inbegrip nok van die op
zaad- en speenbed ien , is moeilijk nier juistheid op ie
geven. Volgens zeer globale berekeningen schatte me
dat de gezamenlijke voorraad in do kweekerijen bij het
einde van 1889 kan hebbeu bestaan uit 1 075 000 ledgeriana a
en 174 000 succirubra's, tegen respectievelijk 1780000 i n
250 000 op ultimo 1888. Onder de ledgeriana planten
waren op ultimo 1889 begrepen 21000 geslaagde enten,
allen bestemd voor de uit brei iing of inboeting van de
plantsoenen te Tirtasari, en omstreeks 15000 in verschil"
lende tijdperken van ontwikkeling waarvan het welslagen
no°- min of meer onzeker was.
Nadat in den loop van 1887 en 1888 geen nieuwe zaadbedden waren aangelegd, werd in liet laatst van 1889
weder eene partij zaad van uitgezochte ledgeriana~ufstammelingen te kiemen gelegd , niet alleen om voor den vervolge vau een voorraa 1 planten verzekerd te zijn , maar
vooral ook om uit de van dat zaad gewonnen planten
weder de rijkste exemplaren voor zaadwinning te bestem*
men en op die wijze met de veredeling der aan chinine
rijke ledgeriana'* te kunnen voortgaan (De in 1889 in
den vollen grond gebrachte zaailingen werden meest
verkregen uit zaad , in bet laatst van 1880 te kiemen i?elegd.)
Ue weersgesteldheid was gedurende 1889 zeer abuornm
Kenmerkten zieh de mam.den Januari en Februari door
een betrekkelijk geringen regenval, de daarop
vier maanden waren zeer regenachtig Slechts gedurende
het laatst van Juli, de• tweede helft van Augustus en in
September bleef het vrij droog, terwijl in de laatste
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1890-1891.
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drie maanden van het jaar droogte en regens elkander
,d'.\is-el en. Van een krachtig invallen van den westmoesson in bet laatst van bet jaar was ook weder in 1889
gi en sprake. De plantsoenen te Nagrak leden omstreeks
ii. II' l)o:e
i- nadeel van stormen.
Het enteu van e. Ie Igeriana op c. succirubra werd het
.o ehfi jaar onalgo roken voortgezet. Voor entrijs werden
l van :e c'nniiM'-rijkste ledgeriana-a'fstammelingen bestemd. Ue kunstmatige kweekiug van c. pitayensis vorderde slechts uiterst langzaam door gebrek aan
entrijs , zoodat bij het einde van het jaar nog slechts 500
entplanten dezer soort in den vollen grond aanwezig waren. Het enten van c. ledgeriana op c. succirubra inden
vollen grond werd, na de in 1888 genomen proef, niet,
of althans niet op groote schaal, voortgezet. Aan het kweeken van Ie geriana» en succirubra-zaaihngen werden in 1889
min Ier zor| BH kosten besteed dan in vorige jaren. Het
gold niet zoozeer de vraag om uit den voorraad planten
op zaad- en speen bedden liet grootst mogelijk aantal planten voor den vollen grond te kweeken, als wel om uit
den belangrijken voorraad zaailingen op de minst kostbare
wijze bet noodige plantmateriaal te verkrijgen.
Aan het onderhoud der plantsoenen werd de noodige
zorg besteed. Jonge tuinen werden, voor zooveel de beschikbare werkkrachten zulks toelieten , voortdurend schoon
gehouden, terwijl jong en oud plantsoen een enkele maal
met 'ien patjol werd bewerkt. Het onderhoud der voor
de tweede maai beplante terreinen eischte, wegens het
voorkomen van gramineeen, steeds veel zorg en kosten.
Tengevolge va:i de vele regens werd aan diepe grondbewerking minder tij'i besteed dan in 1888 Daarentegen
werden de plantsoenen meer bemest dan in vroegere
jaren. Waar stalmest te verkrijgen was, zooals op de
etablissementen Tirtasari, Tjinjiroean , Tjibeureum en Lembang, wvrd daarvan zooveel mogelijk gebruik gemaakt,
doch voornamelijk werd de bouwkruin verbeterd door toevoeging van humusrijken bovengrond uit de naburige
sschen. Inzonderheid werden de jonge tuinen bemest,
die voor de tweede maal niet kina waren beplant geworden e.i waar aanvankelijk de groei zeer traag was. Hier
wekte, die bemesting een kracht'gen groei op, terwijl zij
het onderhoud der tuineu beperkte. In 't geheel werd van
de kinatuinen en aanplantingen in 1889 bemest eeneuhV
gestrektheid van omstreeks 250 bouws.
Van ziekten en andere plagen bleef de gouvernements
kina-onderneming weder niet verschoond. Ue helopeltis
antonii bleef zich op alle etablissementen, met uitzondering van : i te Kawah-Tjiwidej, vertoonen, doch richtte
scha I van beteekenis aan. In jonge tuinen werd
bet insect onverpoosd vervolgd, terwijl in het gesloten
houden van de plantsoenen een afdoend middel werd gevonden om ernstige aanvallen van de helopeltis te weren.
Bene andere plaag, ofschoon niet van groote beteekenis
voor de gouvernements-onderneming, was de kanker der
kina o; men Waai' deze ziel) teekeude door het geel worden Ier bla leren , werden de aangetaste stam- en takdeelen afgezaagd en zoo mogelijk geoogst. Het meest werd
lie ziekte waargenomen na eene la':g aanhoudende vochtige weersgesteldheid, eu dan nog hoofdzakelijk in ec£
paar gedeelten van bet enten plantsoen te Tirtasari. De
wortelziekte deed zich nog alleen te Nagrak ernstig gevoelen. Met uitstekend gevolg werd door den adjunctdirecteur der gouvernements-onderneming een middel tot
genezing der door die ziekte aangetaste boomen beproefd
en in toepassing gein-acht , welk middel bestaat in het
t''ii van de planten met eene sublimaatoplossing.
Slechts zei.ien bleek het noodig de behandeling bij jonge
planten te herhalen. Meer ï adeel echter dan alle ziekten
te zamen richtte eene kleine rups aan, die reeds in 1888
niet onbelangrijke schade aan de plantsoenen had berokkend. llleef die plaag in 1888 nog beperkt tot een gedeelte
van de aanplantingen te Nagrak en te Tirtasari, op laatstjremeld etablissement breidde zij zich meer en meer uit,
en oo . op de naburige etablissementen Tjinjiroean en
Tji eureum vertoonde zij zicb , alsmede op het aan het
Tiloe-gel
etablissement Bioeug Goenoeng. In
de dicht gesloten plantsoenen was de aangerichte schade
echter op verre na niet zoo groot als in de meer ijle tuinen.
Hij luisenden werden de insecten gevangen en gedood,
doch niettegenstaande alle aangewende pogingen tot be-
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strijding der plaag rertoonds hei intact, by de elkaar and
opvolgende generaties, zich

ia steeds toenemende mate.

Welke uitbreiding de insecten-plaag dreigde aan te nemen ,
kan lilijken uit liet feit, dat in eenige plantsoenen te Tu>
tasari geen boom gevonden werd, waarop minder dun
veertig nesten werden aangetroffen, die elk mi;,stens
twintig eieren inhielden. Als middelen ter bestrijding werden en zullen ook verder worden beproefd het verbranden
met fakkels van de nesten en van de zeer jonge insecten
zoolang ze nog vereenigd op de bladeren worden aangetroffen, het opvangen van de reeds volwassen rupsen, het
verzamelen en begraven van de afgevallen bladeren waaronder het insect verpopt, en het vangen van de vlinders. *)
Nog verdient vermelding dat van de vóór een paar jaren
geruchtmakende hormiscium pannosum (eene zwarte zwam
op den bast der succirubra's) weinig of niets meer werd
vernomen en dat zij slechts zeer sporadisch voorkwam.
De reeds vroeger besproken snoeimethode tot het verkrijgen van eenstammige hoornen vond ook in 1889 toepassing , doch de operatie bleef greotendeels nog beperkt
tot jonge plantsoenen. Slechts zeer kleine takdeelen werden
verwijderd, eerstens om aan de planten zoo weinig mogelijk
organen te ontnemen, en in de tweede plaats om de bladeren-massa's , die min of meer in de schaduw waren gegroei 1, en zich van delichtbla leren merkbaar onderscheidden door meerdere grootte, geringere dikte ei: in het
algemeeu door eene zwakkere structuur, niet plotseling aan
den sterken invloed der zonnestralen bloot te stellen.
Was in 1887 eene hoeveelheid van 351 656 en in 1888
van 370 899 K.O. bast geoogst (alles naar het gewicht in
drogen staat), in 1889 beliep de oogst 351 751 K.G. *).
Hierbij is echter op te merken dat, wegens den lagen stand
der k i n a m a r k t , opnieuw veel product, en wel eene
grootere hoeveelheid dan in 1888. als waardeloos in de
plantsoenen werd achtergelaten. Hoofdzakelijk was zulks
bet geval met den oogst van pharmaceutis;he basten,
waarvan niet veel meer dan de in pijpvorm geoogste deelen
nog goed loonende prijzen konden behalen. Eene andere
reden waarom de oogst kleiner bleef dan in 1888 was gelegen in het meer gesloten houden van den aanplant dan
in vroegere jaren , deels als middel om de voornaamste
ziekten, die do kinaplantsoeuen teisteren, te voorkomen,
deels omdat door analyses is aangetoond dat de uit gesloten
plantsoenen verkregen bast rijker aan chinine is dan die
in de opene tuinen verzameld
Bij de henordeeling van
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de vermeerdering of vermindering der productie m a g c i n delijk niei uit bel oog worden verloren dal de toeneming
van b a s t i n de plantsoenen buiten beschouwing is gelaten.
De oogst werd voornamelijk verkregen door uitdunning
van gesloten ledgeriana- en succirubra-plantsoenen. Door
opkapping werd weinig product verzameld. Slechts dan werden takken afgezaagd en geoogst, wanneer zij door de
hooger aangezette van denzelfden boom werden onderdrukt
en alzoo dreigden af te sterven. Te Nagrak werden g e rooid 15 bouws ledgeriana-plantsoen, verkregen uit bet
eerste zaad der aldaar geplante oorspronkelijke ledgeriana's.
Alle uit dat zaad gewonnen planton bleken , zoowel in
voorkomen als bij analyse van den bast, te zijn hybriden
van c. ledgeriana met inferieure kinasoorten, hoofdzakelijk
c. josephiana. In den bast der zware stamgedeelten werd
gemi Ideld een gehalte van 3 pet. chinine gevonden. De
steeds dalende prijzen der kinabasteu vorderden het rooien
van deze plantsoenen. Uit de officinalis-tuinen te Nagrak
werden , zooals op de voorgaande blz. is gemeld , de slecht
groeiende exemplaren ontgraven en geoogst. Uit het nog overgebleven josephiana-plantsoen aldaar werden die boomen verwijderd, welke geen noemenswaardig product in pijpvorm
konden opleveren, terwijl een succirubra-plantsoen , groot 6
bouws, dat zich in de laatste jaren niet meer ontwikkelde,
eveneens werd opgeofferd. Te eerder werd tot rooiing van eene
belangrijke uitgestrektheid succirubra-plantsoen te Nagrak
besloten, omdat van dat etablissement, door het gemis van
mossen op den last en door de minder gewilde kleur der
pijpen, het product op de Europeesche markt geen aftrek
vindt. Te Lembang werd een succirubra-plantsoen van
3 bouws gerooid , dat, waarschijnlijk ten gevolge van de
in vroegere jaren toegepaste Mc. IvoR-methode, slecht
stond. Uit dit plantsoen kon in het geheel geen pijpbast
worden verzameld. Te Tjinjiroean werden de op een achttal
bouws voorkomende zeer verspreid staande josephiana's opgeofferd , terwijl op dit en het aangrenzend etablissement
Tjibeureum van de slecht groeiende oude succirubra's,
almede in vroegere jaren gedeeltelijk geschild, respectievelijk l'/ a en 1 bouw werd gerooid. Te Tjibitoeng werd een
oud en ijl staand ledgeriana-plantsoen van omstreeks 4
b o u w s , met behoud van de daarin voorkomende typische
planten , ontgraven en geoogst.
Hieronder volgt een overzicht van de in 1889 verkregen
productie van drogen kinabast (in K.G.) verdeeld over de
verschillende etablissementen.

C. josephiana
C.ledgeriana C. officinalis. C. succirubra (c. cal. schuh- C. lancifolia.
krafft).
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Verreweg het meeste product leverde liet etablissement
N a g r a k , ten gevolge van de belangrijke rooiing van plantsoenen. Toouen de productie-cijfers der overige etablissementen , vergeleken met die van het jaar 1888, een soms
vrij belangrijken achteruitgang aan , zoo is h e t , omdat
van eene exploitatie der plantsoenen naar vaste beginselen
') Ofschoon omstreeks medio 1890 de rupsenplaag zoo goed als
geweken scheen, bleek het al spoedig dat het insect niet verdwenen
en voortzetting van de bestrijdingsmaatregelen noodig was. Alleen
foed gesloten plantsoenen bleven vrijwel van de rups bevrijd.
') De inzameling van lHi«> zal veel geringer zjjn, hoofdzakelijk
ten gevolge van het streven om gesloten plantsoenen te behouden;
Tan 1 Januari tot tilt. September JL was slechts ruim lAr>O00 K.G.
geoogst, tegen p. m. SM 0(10 K.G. gedurende de eerste negen
maanden van 1889.
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nog geen sprake kan zijn. De loop der markt voor kinabaat deed meermalen eene belangrijke rooiing, zooals te
Nagrak , gewenscht achten. Uitzondering hierop maakte
het etablissement Tirtasari, waar een geregeld uitdunnen
der plantsoenen voortdurend kan plaats hebben.
De teleurstelling, die het jaar 1889 bij de gouvernements
kina-onderneming deed ondervinden, moet echter hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de sterke verbreiding
van du rupsen plaag. Op het etablissement Tirtasuri, waar
de oudere tuinen eene sterkt' vermeerdering van productie
moesten aanwijzen , waar jongere plantsoenen voor het eerst
een, zij het dan ook kleinen, oogst opleverden, kon
slecht* eene toeneming van 1~71 K (j. bast verkregen
worden, liet oorspronkelijk ledgeriann-plantaoen te Tjinjiroean, groot ongeveer 4 bouws, dat in de jaren 1887 eu
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1888 respectievelijk 5232 en 4412 K.G. bast m e t 6 . 1 5 p e t ,
en 5.60 pet. chinine opleverde, gaf, ten gevolge van <te
door rupsen aangerichte verwoestingen , in 1889 slechts
een oogst van 1378 K.G. bast, met een gemiddeld cliininegehalte van 5.14 pet., welk product nog meerendeelsvan
zieke en kwijnende boomen verkregen werd , eene omstundigheid waaraan ook het mindere alcaloïd gehalte van den
bast moet worden toegeschreven.
Over het geheel was echter het chininegehalte der basten
in 1889 belangrijk hooger dan in vorige jaren. Voor een
deel moet de reden daarvan hierin gezocht worden , dat
wegens den achteruitgang der prijzen steeds meer en meer
bast van de dunnere takken en twijgdeelen als waardeloos in
de plantsoenen wer.1 achtergehouden ; voor een ander en
voornaam deel in de omstandigheid dat voortdurend aan
de verbetering der plantsoenen werd gearbeid door in de
eerste plaats uit de ledgeriana tuinen de afwijkende vormen te ontgraven en de typische exemplaren voor volgende
oogsten te sparen.
Terwijl uit het in 1888 te Tirtasari verzamelde ledge*
riana-product, bestaande uit 19168 K.G. b a s t , slechts
verkregen was kunnen worden ruim 874 K.G. zwaveU
zure chinine, kon de in 1889 te Tirtasari geoogste 19750
K.G. ledgeriana-bast gerekend worden aan zwavelzure
chinine te zullen uitleveren 1254 K.G. De samenstelling
dezer basten toch toonde in 1888 gemiddeld 4.56 pet., in 1889
gemiddeld 6.35 pet. chinine-sulphaat aan. Met eenig recht
mag dan ook worden beweerd dat de achteruitgang in
productie meer in schijn dan in werkelijkheid beslaat.
De uitkomsten der belangrijkste scheikundige onderzoekingen , die in 1889 werden verricht met het oog op
cultuur en bereiding ' ) , zijn te vinden in de reeds a a n gehaalde bijlage W W hierachter. Uit eene reeks van
analyses van wortelbast van ledgeriana's (zie de analyses
in genoemde bijlage vermeld sub 1 t/m 12) bleek , dat
zelfs van zeer jonge boomen de bast der dikke wortels
reeds een zeer hoog gehalte aan chinine bereikte, terwijl
in den bast der dunste wortels nog eene niet onaanzienlijke hoeveelheid alcaloïd werd aangetroffen. De analyses
n°. 13 en 14 werden verricht om te onderzoeken of van
het product van jonge succirubra's, die door uitdunning
moeten worden verwijderd , nog een, zij het ook klein ,
product zou kunnen worden gewonnen , dat met voordeel
ware aan de markt te brengen. Dit onderzoek gaf een
negatief resultaat, met het gevolg dat boomen in jong
plantsoen , in stede van te worden geoogst, zooveel mogelijk nog werden gebruikt voor inboeting dan wel voor
herbeplanting van gerooide terreinen. Het hooge gehalte
aan chinine bij 2'/.jarige boomen — zie analyse n°. 15 —
toont overtuigend aan , dat het niet noodig is uitsluitend
heil te zoeken in de kunstmatige teelt van ledgeriana's.
Uit een tiental analyses van enten van den moederboom
n°. 23 bleek , dat het gesloten houden van het plantsoen
een gunstigen invloed heeft op de samenstelling van den
bast. Opmerkelijk daarbij is, dat juist het gehalte aan
chinchonidine , chinchonine en amorph alcaloïd het grootst
is in den bast die aan het licht was blootgesteld, terwijl
het gehalte aan chinine en de aanverwante chinidine het
grootst is in den bast die in de schaduw werd gevormd.
Het product uit den oogst van 1888 werd in 1889 hier
te lande te gelde g e m a a k t , verdeeld over tien veilingen.
De algemeene middenprijs, berekend over het totaal deiin veiling verkochte hoeveelheden J ) , bedroeg f 0.33 01
per half kilogram , tegen f 0.42" voor het in 1888 g e veilde product van 1887. De bruto opbrengst, met inbegrip van hetgeen voor verstrekte monsters ontvangen
w e r d , was f 2 4 2 5 7 5 , tegen f 2 9 8 405 in 1888. In de
bijlage XX hierachter zijn, nevens het alealoïdgehalte
der in veiling aangeboden basten, bekend gesteld de in
elke veiling voor elke kinasoort behaalde minima-, maxima*
en middenprijzen , terwijl daarbij ook zijn vermeld de voor
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fabriekbasten bestede prijzen berekend per procent obinine»
Bulpbaal en per balf kilogram bast. Bewogen deze u n i t prijzen zich in de tien veilingen van 1888 nog tussclien
8 ' en 13* c e n t , en beliep hit. gemiddelde 10 3 /, 0 cent, in
de veilingen van 1889 was de laagste unitprijs 7 en de
hoogste 1't c e n t , en gemiddeld over al de tien veilingen
ruim 8 1 /, cent. Dat de algemeene middenprijs over al het
in 1889 verkochte gouvernementsproduct, zoo als hooger
blijkt, bijna f 0,10 per half kilogram lager was dan in
1888, moet voornamelijk worden toegeschreven aan de geringe prijzen , die over het geheel voor pharmaceutische
basten werden besteed. Wel werden voor pijpbasten nog
zeer loonende en zelfs voor lange pijpen zeer hooge prijzen
bedongen (tot f 1,10 per hall' kilogram voor c. succirubra
en tot f 0,89 voor c. josephiana), doch in ile ijle jnsephianaplantsoenen waren de boomen zeer heesterachtig gegroeid ,
en kon daarom van het product dezer kinasoort slechts
weinig bast in pijpvorm worden gewonnen , terwijl, wat
de succirubra's betreft, de in vroegere jaren toegepaste
Ml'• IvoK-methode oorzaak was dat het grootste deel der
basten , ondanks nog zeer veel product als waardeloos in
de plantsoenen achterbleef, niet in den gewenschten pijpvorm kou worden geoogst.
Blijkens het vorig verslag bedroegen de kosten der
gouvernements kina-onderneming over 1888 in hun geheel,
daaronder ook eenige buitengewone uitgaven voor het
bouwen van nieuwe drooginrichtingen en aanschaffing van
droogtoestellen, zoomede de kosten van afvoer van den bast
tot Tandjong Priok (de haven van afscheping), f 144 488.
Voegt men daarbij de uitgaven gevallen op de verzending
van het product herwaarts en op den verkoop hier te lande,
ad f 45 966 (verg. bijlage GG hierachter), dan stijgen de
totale kosten tot f 190 4 5 4 , terwijl de opbrengst van den
oogst van 1888. gelijk reeds is gezegd , heeft bedragen
f 242 575. Derhalve bleef, ondanks den lagen stand der
m a r k t , nog een voordeelig verschil over van f 52 121 of
eigealijk f54 254 , daar in Indië ter zake van verkoop van in
1888 gewonnen zaden in dat jaar nog ontvangen was f2133.
In 1889, toen geen buitengewone uitgaven te doen wareD ,
werd voor de gouvernements kina-onderneming uitgegeven
f 105 556,82*. Onder die som zijn, als gewoonlijk, de
k o s t e n , verbonden aan den afvoer van het product, slechts
begrepen tot de aanbrengst op den spoorweg (te Bandong
of te TjimahD. De spoorwegvracht van daar tot Tandjong
Priok kostte nog f 8655,77. Eerst in het volgende verslag
zal zijn op te geven hoeveel tegenover de in Indië gedane
uitgave ï ad f 114 2 1 2 , 5 9 ' , aan ontvangsten stond, daar
nog niet met juistheid bekend is hoeveel de in 1890 te
gelde gemaakte kina-oogst van 1889 3) netto beeft opgebracht. Wegens verkoop in Indië van kinazaad werd in
1889 bij de twee (op 5 November en 5 December) te Bandong
gehouden veilingen ontvangen f2475 en f 569 Bijdeeerste
veiling golden nog de in December 1886 bepaalde minimum-prijzen (per gram : f 1 voor zaad van oorspronkelijke
iedgerinna-booinen , f 0,50 voor zaad van typische ledge*
riana - afstammelingen , f 0,20 voor succirubra-zaad en
f 0,05 voor officinalis-zaad). Daar het aanbod van zaad de
vraag bleek te overtreffen, g i n g de Indische Regeering er
vóór de tweede veiling toe over (besluit dd. 16 November
1889 n°. 3) de limites te verlagen, en wel voor ledgerianazaar1 in het algemeen tot f 0,20 en voor zaden van succirubra's en andere kinasoorten (ook van hybriden van
ledgeriana's en succirubra's) tot f 0,10 per gram. Desniettemin moest ook bij de tweede veiling nog zaad onverkocht blijven.
In de samenstelling van het Europeescli personeel der
gouvernements kina-onderneming kwam in 1889 deze verandering dat de in 1882 van hier uitgezonden boomkweeker in het laatst van het jaar werd ontslagen, zonder
dat een ander in zijne plaats werd aangesteld , daar zijn
speciale werk (in de laatste jaren het maken van enten en
stekken van typische ledgeriana's) opgedragen werd aan
') De uitkomsten der zoogenaamde handels-analyses blijken uit één der opzieners. Als vast inlandscb personeel waren
de beschryvingslnsten der te veilen basten, welke beschrijvingen ultimo IH^.t bij de onderneming in dienst 37 timmergeregeld in de Slaatsamrant worden opgenomen. Over liet alealoïd- lielnn, pnkhuimpzichterfl en mandoors, benevens 236
gehalte der in 1889 geveilde basten (oo.'st 1888) zie men bijlage
jangs Dnglooner» waren in de eerste maanden van
XX hierachter.
3
i Deze Ix-liep (verg. de voorgaande blz ) 351751 K. G., doch
') Bedragende
(volgens
het
netto
gewicht
bij
uitlevering)
daarvan werden in Imlië afgezonderd 1169 K. (i. voor den genee».
365 038s K.G. Bovendien werden vóór de veilingen 171245 K.(i.
monsters verstrekt, waarvoor ontvangen werd gemiddeld t' 0.45M kundigen dienst daar te lr.mle zoodat herwaarts werden gezonden
350 582 K.G.
per half K.G.
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1889 in genoegzamen getale te krijgen , doch iu den verderen loop van liet jaar eerst nalat de dagelijks* be werktaken waren bekort, dan wel, wat op betselfde neerkwam,
de loonen waren verhoogd.
3°. Landbüuwuiideriicmingeii uitsluitend op contracten met de
bevolking berustende.
S u i k e r fa b r i e k e n .
Het aantal suikerfabrieken, uitsluitend bestemd voor
de verwerking van buiten tusschenkomst des bestuurs op
gronden van de bevolking aangeplant riet, bedroeg bij bet
einde van 1889 55, of 2 minder dan bet jaar te voren ').
Wel verrees, voor rekening van Cbineezen, eene nieuwe
fabriek (Bogo in Kediri), maar daarentegen bielden op te
bestaan de, mede aan Cbineezen toebehoorende, ondernemingen Gondrirodjo en Maibit m Iiembung, terwijl de
Europeesclie fabriek Nieuw-Poerwodadi in Madioen sich
oploste in de mede in dat gewest gelagen op contract met
het Gouvernement werkende fabriek Puerwodadi.
Bovengemelde nieuwe onderneming Bogo kwam in 1889
nog niet in werking; de fabrieken Tjigobang, Walad en
Kalimaro in Cberibon bleven weder gefloten , evenals in
1888, en Klampob iu Banjoemas itond etil wegene herstellingen en hij hou wingen, terwijl van Lemababang in
Tagal geen opgaven inkwamen.
Evenals over 1888 zijn dus ook tbnns productie-opgaven
te verstrekken ten aanzien van 49 ondernemingen , en van
dezen badden er 45 ook in 18b8 gewerkt. Deze butsten
verkregen toen van 14 802 DOUW! 1300 778 pikols en in
1889 van 15 098 bouws 129(5 403 pikolt, zijnde dooreen*
genomen respectievelijk 87.tt7 en 82.58 pikols per bouw.
Deze vermindering in de opbrengst was een gevolg van
de omstundiglieid dat, door de laat invallende en Jaarna
lang aanboudende regens , bet suikergehalte van bet sa|
De fabrieken Dankbaarbeid 10 Pasoeroean
verminden
en Sedono iu Madioen , die iu 1888 niet of nog niet gewerkt hadden, de reeds genoemde fabriek Penkol in
Pasoeroean en de in 1889 heropende onderneming Kabasekan
in Bagelen beschikten iu 1889 gezamenlijk over 070 bouws
riet, met eene gezamenlijke productie van 30 379 pikols.
Van de 49 in I8ï>9 gewerkt bebbende fabrieken , waarvan
opgaven zijn ontvangen , beliep derhalve de productie
1332782 pikols, dat is, berekend over bet totaal der beplantingen , ad 16 374 bouws, gemiddeld 81.39 pikols per bouw,
terwijl de 49 ondernemingen , waarvan over i888 productieopgaven te doen waren , destijds uit 15 381 bouws riet verkregen 1307 814 pikols, zijnde gemiddeld 88.92 pikols
per bouw.
Naar de uitgestrektheid barer aanplantingen voor den
oogst van 1889 waren do eerstbedoelde 49 fabrieken te
verdeelen als volgt:
LANDAARD
der
ondernemers.

Ondernemingen
Tan Europeanen.
Ondernemingen
van Chincezen.

Uitgestrektheid der
rietaanplantingen,
waarover de ondernemers teheschikken
mingen.
hadden.
Aiintal

onderne

16
11
9
4
3

Laagste en hoogste
gemiddelde
productie per bouw.

400 a 630 bouws
308 „ 398
„
21 „ 295
„

0:1.71 ii 103.57 pikols
61.03 „ 114.89 .,
40
., 104.98 „

303 a 415
210 „ 257
40 „ 182

57.02
59.5-2
20.82

„
„
„

82.89
65.44
G5.93

Opgaven omtrent elke fabriek in het bijzonder vindt
men in de bijlage YY hierachter. Daaruit blijkt dat bij
4 ondernemingen de gemiddelde productie per bouw meer
dan 100 pikols bedroeg en bij 8 fabrieken uiteenliep tusschen lOu en 95 pikols. De hoogste gemiddel 'e productie
verkreeg de fabriek Pokaan in Bezoeki, namelijk 114.89
') I n de voor hot vorig verslag o n t v a n g . n opgaven w a s v e r suimd melding te maken van de onderneming Penkol in Pasoeroean.
Derhalve moest toen sprake zjjn g e w e e s t niet van 5 6 , maar van
1 7 fabrieken.
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pikols per bouw; daarop volgen Klidang in Pekalongan
met 104.98 en Papoh in Boerabarja met 103.57 pikols per
bouw. Door verreweg de meeste ondernemers werden do
van de I evolking gehuurde gronden, hoofdzakelijk sawahs,
op eigen risico bewerkt en beplant. De hoogste huurprijs
per bouw en per oogstjaar werd betaald in Pasoeroean en
Bezoeki, namelijk f 55; de minste in Madioen, namelijk
f' 5. Behalve «awahs werden door enkele ondernemers in
Probolinggo, Bagelen, Madioen en Japara ook tegal velden
voor de rietteelt gehuurd. Vele fabrikanten in Cheribon,
Pasoeroean en Boerabarja sloten met de bevolking overeenkomsten voor bet plantklaar maken, het beplanten, het
onderhoud, en de bewaking van tuinen op daartoe door
hen aangewezen sawahs. Voor deze zoogenaamde contracttuinen werd per houw, met inbegrip van de grondhuur,
f 160 ii f' 220 betaald. Mest en rietstekken werdeu door de
ondernemers verstrekt. De bewerking der gronden geschiedde
in de meeste gewesten volgens het KuYNOSo-systeern ; inde
residentiSn Pascx roean , Probolinggo, Bezoeki en Soerabaija
werd op schrale gronden de oude werkwijze (broedjoelau)
toegepast. Registratie van de met de verhuurders van
gronden gesloten overeenkomsten vond hoogst zelden plaats
(zie daaromtrent ook bel aangeteekende op bis. 80 hiervóór).
De irrigatie der velden leverde geen bezwaar op. Rietdiefstallen van enkele stokken en rietbranden van geringen
omvang kwamen in de meeste gewesten dikwijls voor,
en de laatsten waren meestal het gevolg van onvoorzichtigbeid. Op de meeste ondernemingen in Cheribon , Tagal,
en Pekalongan richtte de serehziekte meer of minder belangrijke verwoestingen aan, terwijl zij zich in 1889 ook
in de afdeeling Djombang (Soerabaija) vertoonde.
In 1889 werd vergunning verleend tot de oprichting
van 2 fabriek".! te Santrian en Ngelom iu Soerabaija,
terwijl er uitzicht bestond op het verrijzen van 4 ondernemingen in Pasoeroean en van 1 in Bezoeki. De aanplant
van riet in Bagelen door ondernemers uit Djokjokarta
op van de bevolking gehuurde sawahs (zie vorig verslag
blz. 215) werd in 1889 gestaakt, omdat te hooge huurprijzen werden gevraagd en deels ook omdat de tuinen
door de serehziekte werdeu aangetast. Bij een tweetal
suikerondernemingen in Djokjokarta (zie lager sub ö°.)
werd echter iu 1889 riet verwerkt, afkomstig van aanplantingen in de residentie Kadoe.
T a b a k s o u d e r n e m i n g e n.
Zooals in de hierachter gevoegde bijlage ZZ nader wordt
aangeduid , telde men bij het einde van 1889 in de gouvernementslanden van Java61 ondernemingen, uitsluitend
voor den opkoop en de bereiding van tabak, geteeld op
gronden van de inlandeche bevolking, daaronder dus niet
begrepen die geheel of ten deele voor het tabaksbedrijf
bestemde ondernemingen, gevestigd op in erfpacht of huur
bezeten gouvernementsgronden (zie sub 4". hierna). Terwijl in 1889 5 nieuwe ondernemingen werden opgericht,
met namen Bagoe in Probolinggo, Balong er. Tamanau
in Bezoeki, Soekaradja in Banjoemas en Kesainben in
Kediri, moesten er van de 67, die op uit. 1888 aanwezig
waren, in 1889 6 uit de opgaven worden afgevoerd omdat
zij ophielden te bestaan , 4 omdat zij bij andere werden
ingesmolten, en l (Tales-Ngoenoet in Kediri) omdat de
nieuwe eigenaar (een Chinees) het bedrijf staakte en tot
de teelt van kapok overging. Van de bedoelde 61 ondernemingen waren 5 in handen van Chineezen , 1 in handen
van een Chinees en een Europeaan, 2 in hauden vau een
inlander , terwijl de overigen aan Europeanen of naamlooze
venuootschappeu toebehoorden.
Over het algemeen lieten de opbrengst en de qualiteit
van den oogst in 1889 te wenschen over, doordat de
bladeren veel van rupsen hadden geleden en bovendien
zware slagregens gedurende verscheidene maanden van
bet jaar tal van kweekplantjes vernield hadden , terwijl
bei product door den vochtigen oostmoesson niet voldoende
u n worden gedroogd. Alleen uit Kadoe werd gemeld dat
de weersgesteldheid voor de tabak gunstig was geweest.
Voor zooveel blijkt, hadden er iu 1889 6 ondernemingen
werkt, terwijl onder de overige 55 er
nog 14 zijn , waarvan geen productie-opgaven zijn ingekomen. Hoeveel de opgegeven productie bedroeg, ook in
1888, kan blijken uit de volgende gewestelijke opgaaf.
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1 880.

Iltf

Samarang . .
Soerabaijti. .
Pasoeroean .
Probolinggo.

1
1
G
1
20
M

20 M t
59UUÖ
1 .Hn'illü

•) t

Bezoeki . . .

1
17

Banjoemas .

4

1 079 854

|

170 000

Madioen. . .
Kediri . . . .

1
8

|

2

Aantal
ondcrne(daaronder ook
die welke
bij liet
eindevan
hot opgcgeven
j a a r nog
beston-

Verkregen
hoeveelheid tabak
(in K.G-.).

BladKrossok.

m

Aantal
imderneVerkregen
llllllffeu hoeveelheid tabak
(daaron(in K.G.).
der ook
die welke
bij h e t
GBWBSTRN.
eiude va»
het opgegeven
j a a r nog
Bladheston Krossok.
tabak.

n
„ i
j 374 093
318 239

t

3 239 293 S 111111
100 000
„

544 240

„

571432

t.1

tN

tabak.

t
4
9
f,
1
14
1
l
4
t

.>

120C00
57 500
75G40

278 070

G7G 500

477 900

t

11

H

t

H

IgStSOO 2 528 500

t

t

208 500

71 000

tf

„
6
3

383 200

•

11

t

t
t

.,

508 800

t

«

4 413 840 3 804 270
0 558 997 4 474 937
41
14
T
G
0
,
n
v>
"
"
1
o) Waar men een -J- vindt ingevuld, ontbreken de opgaven.
59

|

-+

Totalen

toegenomen , voor 1889 wordt opnieuw van vermeerdering gewaagd. Het aantal molens zou namelijk van 50
tot 8(i geklommen zijn en de afgeleverde productie (in
gepelden staat) van 42 344 tot88 476 pikols. De padi werd
van de bevolking opgekocht tegen hoogstens f 1 per pikol.
Quaejtiün omtrent het gebruik van het voor bet drijven
der molens benoodigde waler deden zich niet voor. Omtrent den in de residentie Cberibon bestaanden stoomrijstpelmolen zijn ook over 1889 geen productie-opgaven ontvangen. Evenmin zijn bijzonderheden gemeld ten aanzien
van de weinig beduidende stoomrijstpellerijen in de residentie Pasoeroean en ter hoofdplaats Soerabaija.
Inrichtingen voorde bereiding van katjang-olieen boengkil worden in Cheribon en Pasoeroean aangetroffen. De
door de bevolking, hoofdzakelijk op sawahs als tweede
gewas, geteelde katjang werd daartoe opgekocht tegen
f 3 k f 4 per pikol. Opgaven omtrent de productie zijn
niet verstrekt, terwijl evenmin bijzonderheden zijn gemeld
ten aanzien van de andere inrichtingen van dien aard
in Kadoe en ter hoofdplaats Bandong (Preanger Regentschappen). De onderneming Ketawang in Pekalongan (zie
vorig verslag Llz. 216) werd in 1889 gesloten.
Indigo-ondernemingen. De op overeenkomsten met de
inlandscbe bevolking berustende indigo-ondernemingen op
Java en Madura, op uit. 1888 ten getale van 11 , bleven
allen ook in 1889 in werking en wierpen , zoowel door
grootere beplanting als door gunstige weersgesteldheid,
gezamenlijk eene productie af van 70 495 K G . , tegen
53 837 KG. in 1888, zooals nader blijken kan uit het
volgende staatje, dat tevens de voor de beplantingen gebezigde oppervlakte vermeldt.

t

Op verreweg de meeste onderneming-en werd het product
door opkoop van de bevolking verkregen, die het als
tweede gewas op sawahs of ah eerste of tweede gewas
op tegalvelden verbouwde. Alleen door de ondernemers
van Ngembeh in Soerabaija, Goelon in Kadne en Taloen
in Kediri werd op eigen risico geplant op van do bevolking gehuurde sawahs. Eerstgenoemde onderneming betaalde als huurprijs f 5 per bauw voor vier maanden ,
Taloen f 7,50 per bouw voor zes maanden, terwijl Goelon
sawahs huurde voor f 20 per bouw en per oogstjaar onder
het beling dat de helft van het product zonder betaling
en de andere helft — naar gelang van de qualiteit —
tegen f 3 ü f 8 per 1000 planten aan den ondernemer
moest worden geleverd. Overigens werd door de ondernemers bij opkoop besteed: in Kediri f 4,50 a f 10 voor
1000 planten ; in Bezoeki f 5 a f 20; in Banjoemas f 8
i"i f 14 eu iu Kadoe f 3 a f 8 , terwijl de krossok met
f 4 a f IS per pikol werd betaald. In Banjoemas werd het
product aan de ondernemers verkocht door tusschenpersonen (tjalona's), die voor hunne moeite vac de planters
ontvingen '/s van den inkoopsprijs. In Banjoemas verstrekten
de ondernemers zelven het plautmateriaai (zaadp'antjes dan
wel zaad van Manilla-, Oeli-, Kadoe- en Djember-tabak).
Ook sommige der ondernemers in Kediri volgden dit gebruik. In Bezoeki en hier en daar in Kediri werden (ie
met de bevolking gesloten huurovereenkomsten ter registratie aangeboden. Aanplantingen van Manilla-tabak werden
aangetroffen in Probolinggo, Banjoemas, Kediri en Kadoe,
terwijl in de twee eerstgenoemde dezer gewesten, zoomcde
in Bezoeki, ook Deli-tabak werd geteeld. Het geven van voorschot werd zooveel mogelijk vermeden, omdat zulks in den
regel tot kwade praktijken aanleiding gaf j evenwel werden
sommige ondernemen genoodzaakt daart e OTerte gaan, ook
ten einde te voorkomen dat het product door Chineezen werd
opgekocht. ScbuurbranJen kwamen iu 1889 zelden voor.
A n d e r e o n d e r n e m i n g e n.
Ondernemingen voor de treil of den ophoop rau pad*
e/i tweede gewette*. In de Preanger Regentschappen telde
men in 18S9 33 rijrtpel molen», allen toebehooraude aan
<">';i lezen, waarvan °r echter 2 g**loten waren, teg*Mi
(>' van de 31 op uit. 1888. In 1889 verwerkten deze pelinrichtingen gezamenlijk 10231Ü pikols nadien leverden
daarvan 50 861 picola rijst uit. Was liet aantal rijstpslmolens iu de residentie K ra wang reeds in 1888 belangrijk
Handelingen der Staten-Generanl. Bijlagen. 1890-1891.

1888.

Gewesten.

Tagal
Pekalongan .
ld.
Samnrang . .
Pasoeroean. .
Madioen . . .
ld.

Kediri . . . .
ld.
ld.
ld.

Ondernemingen.

Lebaktioe a).
Pandanttri. .
Pielen <). . .
Badjoet c). .

1889.

Beplante
Beplante
ProProductie
nitgeuitgeductie
itrektueid
(in
strektheid
(in
(in
K.G.).
lin
K.Ü.).
Immvs).
benwR).

(iaroem. . . .
Plosso . . . .

182
40
307
133
133
200
200
176
200
200
150

1 800
300
9 097''
3 000
2 000
4 975
6 500
7 500
7 500
5 000
5 565

li) 321
213
273
144
100
d) 260
200
150
300
250
160

T c zaaien

1981

538375

2 371

Soemoernilor!

Tjaroeban*. .
Seinen

. . . .

Tegowaagl .

3
7
10
3
2
6
7
6
9
7
7

000
300
500
400
500
500
445
250
600
000
000

70 4 9 5

a) Van deze onderneming werd in 't vorig verslag de naam niet
vermeld.
//) 124 bouws 1ste, 105 bonwi 2de en 92 bovwi 3de snit.
r) De ondernemingen Pielen , ttadjoet en Soembernilo behooren
aan Chineezen; de andere 8 ondernemingen zijn in handen van

Europeanen of raa oaamloose vennootachappea.
,/) Hiervan 130 DOBVfS overjarige aanplant.

Drie indigofabrieken als de hierbedoelde waren bij het
einde van 188:'in de residentie Kediri in aanbouw. De 11
reeds bestaande ondernemingen beschikten over sawahs,
die van de bevolking gehuurd waren , doch die de huurders
door eigen middelen lieten beplanten. Als huurprijs genoot de bevolking f 15 a f 25 per bouw en per oogatjaar
De enderneming Soembernilo in Pasoeroean maakte bij
voorkeur gel.ruik van gesneden riettuinen , aangezien de
bemeste bodem weinig omwerking behoeft.
Ophoop van thee. Sommige ondernemers in de Preanger
Regentschappen, die theeplantsoenen bezitten O,J de hun
in erfpacht afgestane gronden , gingen voort zich ook het
product te verschaffen dat de omwonende bevolking oogstte
van op hare eigene gronden aangelegde tbeeaanplantingen.
Voor de verse ij geplakte bladeren werd door de ondernemers van Parakanaalak en Sindangsari 8 a i0 cent,
doof i;»., ,-..^ Tjj,,oTi;;r""g Tji-^'-'a 7 per»t, en i V f ''ien
van Waspada b cent per K.G. betaald. De hoeveelheid
thee. np die wijze door opkoop verkregen, beliep respectievelijk 16467, 7951, 26 450 eu 2000 K.G. De eigenaar
van laats;gemelde onderneming en die van TenJjo Aijoa
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tatle gew< au , maar sedert
Ma ui meer Jaren tydclük

Bedt eeue op erfpaeiitsgron :eu gevestigue theeonderneming in de Preauger Regentschappen , bezaten buitendien theeplantsoeuen OJJ van de Levolkinggehuurdegrondeu.

dan w d voorgoed verlaten , eai
a) 165 ondernem. (170 pere.), groot 59 073 bouws, w a a r a a n do ont-

Inrlchtiiif/cit voor kit It'n tien PM de koffi?. der hevolking.
Dit bedrijf is in 18^9 slechts uitgeoefend in J'asoeroean
en THgal (verg. blz. 192 hiervóór). Üe koüiepelmolen ter
hoofdplaats Ban Loog (Preauger Regentschappen) werd in
den aanvang vau 1H8'J gesloten.

glaaing pas of HOK in liet
geheel niet de baad was
gelegd.
4)623

Andere onder uem'ui'jen. De in 't vorig verslag (blz. 217)
besproken onderneming in Soerabarja voor den opkoop
van staartpeper hield op te bestaan , terwijl van de in
dezelfle residentie opgerichte fabriek voor de bereiding
van djarak-olie over 18^!) geen opgaven ontvangen zijn.
Daarentegen vindt men tnans vermeld dat in Kediri een
paar onderne eer.s het opkoopen van kapok tij o gaan beproeven Ben dier onflernemen (een inlander die torene
de tabekeondernemingen Balewerti en Karangwaroe drijft)
verkreeg 400') pikols ruwe kapok , waarvoor hij aan de
bevolking f 4 a r 4,50 per pikol betaalde. Bij de reeds op
blz. 200 hiervoor genoemde onderneming Tales-Ngoenoet
w e r l eene hoeveelheid van 1000 pikols opgekookt.

neinliigeo beslaat, warea er niet minder dan i n (te urnen groot
Ii) (Jok in hoofdstuk «I (zie blz. 88 BB 81 hiervóór) korrcnopgaven voor betreffende de in erfpacht en de in buur uitgegeven gronden.

M't Inbegrip van de 49481 bouws die aanvankelijk iu buur,
doch later In erfpacht zijn afgestaan, wij/ n de bedoelde opgaven
een totaal aan van 1069 p ree len en 808 286 bouws

boaws iiuhlir. Dit laatste verschil zal veiniOfdelyk enkele ondernemingen betreffen welker uitgestrektheid, ten ge> olge van gedeeltelijke terugneming eoor het (iouv< ïneini ut, verandering heeft ondergaan, terwjjl bij de afronding der in haaien van de erfpachters
verbleven uitgestrektheid (door verwaarloozing van de onderdeden
van bouw») la da opgaven voor hoofdstak .1 niet op dezelfde wijze
zal zijn te werk gegaan als hjj de samonst-lliiig van bjjhge AAA,
waaraan de gegevens te dezer plaatse znn ontleend. Het verschil
in bet cijlcr der perceelen vindt zijne oorzaak iu de Splitsing van

de erfpaebtsonderncming DJatirongo in Bamaraag in vflf pcrcëelett,
terwijl in boofdttnk «9 de gronden dier onderneming nog waren
beschouwd als 64e perceel uit te maken.
W a t de laatstbedoelde 155 ondernemingen betreft, dient
opgemerkt i° worden d»t, van nie* min Ier , ! n" tf8 daarvan over 188!) geen gegevens hij bet bestuur zijn ingekomeu, zi odat de inededeeling dat zij nog niet of pas in
ontginning waren, berust op berichten van vroegere
jaren.
HierondfT volgt een gewestelijk overzicht van de verl
schillende ondernemingen, verdeeld naar celang zij aan
naawlooze vennootschappen, dan wel aan bijzon.;ere personen toebehoorden, met vermelding tevens hoevele ondernemingen rende in cultuur waren, van hoe vele de exploitatie gestaakt w a s , en van liet aantal wa r v a n d e o n t -

en.
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®
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7
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8
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8
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1
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1
1
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Van de hiernevens vermelde
ondernemingen

( liineozen
of inlander».

K ironeanen.

(iu i. >aw i)

1
4
1

ompn was.

T e r .v L F. N'.

<

1'ekalongan.

1

Dg D»

toebeboorende aan bijzondere personen.

Uitgestrekt • ld S

41 20607(101
1 347( 4

De boven-

itsande tabel vermeldt evenwel 4 perceelen eww <n daarentegen 8

s- en hiiarondera'-ianig'-n.

toobehoorende aan
aaamlooze
Te inootaehappea.

Bantam . . .
Batavia. . .
Krawaag . .
PreangerRegentaehappoa
Cheribon . .
Tagal . . . .

303 282 bouws.

B

43 938 boaws) reeds uitgegeven in de jaren 1882 t/m 1887.

st**n«'l. 01 vroeger in < xp ni-

I

„ )

wezea. Hierop doelde de inededeeling in dcai aanbel dez r rubriek.
Van de 170 perceelen, waaruit liet geschatte aantal van 155 onder-

Volgens de opgaven io bijlage AAA hierachter — waarin
echter ook ettelijke nog niet m ontginning gebrachteerfneUtrpereeeleu als zoovele ondernemingen gerekend zijn—
bestonden bij het einde van leUS) nn Java SIS onaernemiujen (18 meer dan op uit. 188«). welke beschikten
over gronden do r het Gouvorneuieul f» erfpacht afgestaan, en 8 ondernemingen (1 minier dan op u i t 188*),
welke gronden van het Gouvernement in tuur badden
De buurgronden besloegen in hel geoeel enne uitcestrektheid van 565Ü bouwi (waarvan 349 bouwa, deel uitmakende
va.. J I rOióerfpac
o !er emingen^deerfraclitsgr uden
297 w± bouws, namelijk 25500(1 b o u w t , die in woesten
staat in erf, acht waren afgestaan, en 42ti:l2 bouwa, die,
toen li aar voor erfpacht word verleeud, als huurgronden
ree is in cultuur waren.
De bovenbedoelde 623 onilerneaii gen zijn, volgens de
aangehaalde bijlage AAA., te verdeelen a l d u s :
449 ondernam. (877 pere), groot287 867 bouw», waar écu of meer
cultures werden gedreven;
19
„
( 26 „ ) „
6 842 boaws, niet vooreigenl|)ke
landbouwdoeleinden be-

(I I 1VKSTES.

(1073

trokken, wat vermoedelijk wel inet ettelijke percenten bet geval/al

4°. Landbouw op gronden door liet Gouvernement in erfpacht of
la limir afgestaan.

Aantal er

„

a) Hieronder 11 ondernemingen, die elk uit meer dan één perceel
en gezamenlijk uit 20 perceelen bestaan De andere 144 perceelen,
zoo g n e i s als kleine, zjjn als even zoovele zelfstandige onderiieiningen geteld, omdat voorshands niet blijkt boevelen daarvan
bestemd z[)n om b j reeds bestaande ondernemingen te worden ge-

UK;
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b) Hier wordt bedoeld de in 188'J tot stand gekomen onderneming Tjiganea, waarvan da «ronden Bltaluitend voor de veclokkcrfj
waren aangevraagd.
c) Hieronder begrepen du onderneming Soekangangon-TJineroes- T.inggoel, welker gronden, behalve TOOT de koflk-teelt, ook al»
weidcplaats gebezigd worden.
d) Hier woiden bedoeld de onderm«aiagea Argnlinga («aar rroegrY "ik Benige koffieplantsocnen voorkwamen), Ihulr TJUandnn (vroeger
deel uit gemaakt hebbende van de the DOdememilU| TJiboeafOer). Ariir aliaa en 1'naaroewan , welker gronden uitsluitend tot wei Ie , laats dien* n,
zooiucde ."Sniilanglana en Tociuaniiiah, die eene uaiihoorighcid uitmaken van de gezondiieidsctnhlisM-iuenten te Sindanglajia en BoekaoouBL
<•) Hieronder, evenals iroeger, begrepen do voor de houttcelt bestemde oudornemint, Kaudoesanga, waar eeliter weinig aan die (eelt
BCbeen te worden gedaan.
/')

Hier wordt bedoeld de voor weideplaats bestemde Onderneming Slania Aiani.

g)

Hieronder begrepen de voor de piditeelt bestemde onderneming I'aselu tan, waar ook visili vjvers voorkomen.

h)

Hier wordt bedoeld de onderneming Blorok, die uitsluitend tol woonverblijf dient.

i) Hieronder begrepen de onderneming ArenMaron, vroeger uitsluitend voor do veefokkerjj lie-tennl, in aar mt ook voor de !<•!! »..n
koffie gebejifd.
j)

Hieronder begrepen de klapper-onderneming Poeloe 1'andjang, waar ook de mengkoodoe-ciilliiur gedreven wordt.

/;) O n d e r d e KI Oflderueraingea voor Bezocki vernield a!s I— •> boorcudo aan aaamlnoxfl veiiniotKehappen, zijn er .( (in ' t g , heel '.roet

160.'I bouws) die In lnrt bezit zijn van aasmlooae vennootschappen ge4au>ealj)k net bQsondcrc pcr*oi>ea (Europeanen).
0

Ongerekend de 0 niet uitsluitend op naam van Europeanen ingeschreven ' nJcrnemiiigeu (verg. aanmerkingen I en t .

m) Hieronder voor Pasoeroeen l en voor Kediri 2 ondernemingen (respectievelijk groot ."79, 5OI en 181 bouws), toebchoorende aan
Chinee/.eu en Eoropeanen gezamenlijk, aoomede voordePreaager Begentsoluppea9ondernemingen, voorPasoeroeanmede2, TOOTBeaoeki
1 en voor Kediri mede 1, respectievelijk groot 314, 644, .03.;, 41(j, 300 eu 4'JÜ bouws, welke tu back stonden ten name van inlander*.
Buiten (ie productie-opgaven, waaromtrent de gcbrui- | omtrent de in 1889 verkregen productie bijeengebracht,
kelijke alg?meene overzichten hier zoo aanatonda eene : waarbij tevens is aangedui I van Imeveel ondernemingen
plaats zullen vinden, zijn andere bijzonderheden nopens \ bij bet, bestuur geen opgaven nopen.4 de verkregen oogsten
de exploitatie, bijv. omtrent de loonen, i e t meerofmin<
zijn ontvangen (hetgeen d<K>r het teeken f ia aangader gemakkelijk verkrijge:: va:i werkvolk, enz., in de geven) en Tan hoeveel onderneuiiiigvn ds aan plantingen
voor dit verslag ontvangen berichten niet aangetroffen ') nog te jong, waren om proiluctie at te werpen.
In het volgende overzicht zijn de ontvangen opgaven
Ondernemingen die reeds
bestonden vóór liet in
Later gevestigde ondernemingen.
werking treden van de
erfpacMsverordenlngen. «)

Producten
waartoe de
opgaven

A A K M E B K I XG i.X
Productie.

Aantal
onder
nemin
ras.

Productie.

56

b) 5!) 851 p',...,:..

IG:>

r) 2Ó7 264 pikols

5

f
nog geen productie

28

betrekking Aantal
onderhebben.
nemingen.

Koffie.

.

1

Kinabast.

Thee . .

Tabak

.

.

.

108 331 K.U.

51

4

J.

...i

t

7

r.cg geet: productie

32

nog geen productie

,!) 2.-71274 K.G.

11

) 371818 K.G

19

.

I

t

r>

nog geen productie
13

I) 177 000 K.O.

4

f

ff) 1G7833 pikols

11 SSS8 pikols

_i•.

t
5100 K.G.

19000 K.G.

.
•1

17G8 183 K.G.

n

88 100 tC.U.

li

t
noi, geen productie

Indigo

Padi

Dg geen productie

7

Suikerriet

Cacao.

49

18

t
aogj geen productie

1

3200 K.G.

1

nog geen productie

1808S pikols

21

18886 pikoli

t

4

t

') Over de vraag of het verbod tegen het verleenen van voorschot
op het gewas ook geldt voor erfpaclitslanden zie men lager blz. 207.

«) Dit zjjn allen ondernemingen, die gevestigd /;:!i op gronden,
welke thans in erfpacht worden brsetea, na vroeger in huurte zijn
afgestaan geweest, of welke nog In hnnr worden beseten. Waar
sommige vaa dese ondernemingen met later nitaegeven nieuwe pereeelen zijo uitsrebreid, wordt natuurlijk ook de productie van laatstbedoelde gronden bier mcdegerekend.
b) 69254 pikols afgewerkte koffie (waaronder 71 pikols Liberiakoftie) en 693 pikols in de hoornse'nil (deze laatste hoeveelheid van
1 onderneming in Bantam).
r) 243 879 pikols afga •erkte koffie (waaronder f."> ;iikols Liberif>koffie) en 18886 pikols la de hoornarbil (dese butste hoeveelheid
van 2 onderneminren in Paxoeroeaa, 1 in Probolinggo, 2 in 13 .
1 in Madioen en 1 in Kediri).

i/) Voor 4 ondernemingen in de PreangerBcge itoehappen is onder
de opgegeven hoeveelheid thee ook begrepen de opbrengst van eigen
aanplantingen der bevolking (op gronden niet tot de ondernemins
behoorende); verg. bla. 2'n hiervóór. Een i\i-.>.<\- ondernemen bexai
bovendien tbeeplantsoenen op gronden die !;:; ;:::; da bevolkinggehuurd had.
r) De onderneming; Tendjo A"oe in de Preang*r Regentschappon
bezit ook theepiantaoencn baitea Int perceel, nauielnk op gronden
di Nan de bevolking; gehaard waren, doch daarvan werd nog geen
product verkn gea.
/i BieTvaa 18000 K.(i. kroaaok veikregyn bfl 9 ondernemingen
in Uezoeki. Voor 1 onderneming aldaar (8oemhr>rteBrah I en II; is
i ader do oj
i produ
o k IK n pen de opbrengst vs i . Igen
aanplantingcn di r bevolking (op grond n niet tot <!e onderneming
behoorende).
a) [o 'tgch el is slechti v:"i 5 der \>'. rbi loeide nnderneiningnn
de uitgestrektheid der boplar.tingen opgegeven (gexameniyk 1904
bouwa, waarvan verkregen werden 108G.13 pik«1» sniker, derhalve
engenomen 90 pikols per bouw) B|J .': ondernemingen
een,' geaamenlflke proiint.e van I9Ó1KS pikols, waaronder 5000
pik.,!:, itroopsuikir) werd uitsluitend of tin deete riet verwerkt atkomst'.g van aanpmntingca op vaa de bevoikii •; gehuurde gronden
of van eigen beplantingen eer bevolking.
A) Het riet vaa 1 dezer ondernemingen (Sarikertn :-i SoerabatJa)
werd v v ' t np de mH '•
'
>t ;TI nt-i t labriek Ketanea in betselfde g«"we»t. De aanplant w, Sarikerta aedroeg 40 bouwa, waarvan 2200 pikols suiker werden rei kregen.
Op so.T.mige ondernemingen teelde men ook m u s k a a t noten , pe;,cr , t a r e i . mengko i h •. klap] erh m •'•., coca ,

[5. 2.]
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kapok, groenten en twee-Ie geweven.
In navolging van vorige ver-dagen laai men biet volgen
een driejarig gewestelijk over/.iclit vau den oogst der vijf

[Neder]. (Oost-) Indie.]
DOOfdgewaawn op de erfpachtft-eiinpdehuuronderneiningen,
voor zooveel namelijk die ondernemingen betreft waaromtrent bij liet bestuur opgaven zijn ontvangen.
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(in K.G.).

E

E
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Ui

^
•"

I1

Productie
(in pikolg).

Üi

o P
1 020
849
933

B a n t a m . . . 18X7
INSS

1889
Batavia . . . 1887
1888
lü89
Krawang.

Prettig». Rpg e n t s e b a p p . l>-87

1
1
I

3T,
30
88

10

2 158
4 IH
x IM

M
tl

I8HX
In8'i

IKS'.I

1 gM
18,S!'

I I
15
12
37
:tr.
35

II
II
12
32

18
34

Pa-oero»an . 188
1888
1889

43
53
41

41 208
121588
124 380

P r o b o l i n g g o 1887
1888
1889

57
55
51
9
10
10

8
9
9

5 476
13 175
83 s i o

B e z o e k i . . . 1887
1888
1889

9
11
1'

4
8
8

720
3 509

4
1
1

228
412
160

1»

2810

ii
15
ir.
13

1880
Totaal . . .

78
88
00
291 I
::n_'
308

.1

-.

"

ii

682 ION
1 119 135
1 629 819

94
31

28
33
33

2 107 483

17 113
62

1 929 906
2 517 3 6 4

1
1
1

SS

30 2 1 4
40 0 0 0
50 0 0 0

47 12»
44 500
6110»
20 50»
16 500
15 00»

N 8*4
83 270

11

4 900
6 250
4 500

"

w

"
,,

8 375
10 225
b)

n
4319
10 127
7 800

Madioi'n . . 1887
18811
1880
K e d i r i . . . . 188

t a 783
125728

72 0 0 3

1 i 006
1-2 198
15 761

1
1
1

K n d u e . . . . 1887J
1888
1889

\

11

2910
I 121
3 112

Ja],:, ra. . . . 1881
188S
188!'
Bootabedja . 1887
1888
1889

Banjociuas . 1881
18SX
1889
Hagelen . . 1887'
1888
1889

V.

3 500

7:. 9
1 231

1888
188'.'

SamaHUlg. . I8S7

13
II

8M

Chcribou . . 1887

I88X

n
n

11

1887
|884.|
188!)

Pekalongan. I t t l

3318
17 000
17 300

6 500
5 500
1 500

1
1
1
1

ii

88 r.r.n

11

58 087
155 000

tl

ii

"

M

?*

..

«1

ii

,932

f,
13
11

ii

3
1

44 500
5 000

6
13
11

220 000
268 250
168 000

1
1
1

1850
1620
2 20»

1
1
1

50 000
45 000
45 00»

225 000
250 000
250 000

io iino
l i 000
i.-, ,11111

»1

lo

I 183

s
o

8 757
8 512
11 080

BI
tl
808
220
22r,

I-J:

in 403
111 088
110417
r] l t s l i s
rf)«98 338
e\ 317 115

10 205
I i 500
21 000

isa
126
123

54 f) 1 302 720
58 ,01 900 511

55
43 225
46133

96 885
7 6 709
4 2 100

81
86
M

3n

2 425 480
2 219 990
2 943 092

10

81
II

15 g)
25 j)
14 g)

342 467
400 621
2 1 5 100

9
II
11

h) 119 525
0 150 845
k) 170 058

a) D a t het aantal ondernemingen in das* kolom doorgaans v : e l hooger is dan h e t cijfer in de volgende kolom moet hieraan worden t o e g e *< breven dat bij vele koffie— en kina-ondernemingen de aanplantingcn nog te j o n g waren om reeds product af te werpen , terwijl ook van ver—
«cheidene ondernemingen nopen* de uil
Ier exploitatie geen opgaven zijn ingekomen.
//) Deze onderneming verkreeg t l e c h t l 000 piko's topriet.
<•) H i e r o n d e r voor 17 ondernemingen 14 214 pikol.s koffie in de hoornscliil.
dj Hieronder voor l i ondernemingen 10 990 pikols koffie in de hoornscliil, en voor 3 ondernemingen 144 pikols Liberia-koffie.
e) Hieronder voor 8 ondernemingen 13 973 pikols koffie in de hoornschil en voor 1 ondernemingen 136 pikols Liberia-koffie.

Inlage C.

Tweede kamer.2U5
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f) Volgens handelsberichten zouden in de jaren 1887,
J.edg<-Offici1888 en 1889 te Amsterdam voor particuliere rekening
Bueei- Hv- Aadm Totalen.
rUna. milis
zijn geveild de hiernevens vermelde hoeveelheden kilorubra. briden. M
grammen Java-kinabast, hoofdzakelijk afkomstig van
1887 ( v e r m o e d e l i j k p r o d u c t i e vun 1880) 501 0 0 0 M ODO
80 O00
„ 35 oi)o
650 000
erfpachtsondernemingeii aldaar, doch ten deele ook van
1888 (
,.
„
„ 1887, 8 4 8 0 0 0 30 0 0 0 139 000 46 000 22 000 1 085 000
particuliere landerijen in West-Juva en van huuronder1 000 1 591 000
1889 (
„
„
„ 1888J1 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 149 000 110 000
nemingen in de Vorstenlanden.
D e maandstaten van den uitvoer van Java en Madura doen zien dat in de jaren 1887. 1888 en 1889 voor particuliere rekening werden uitgevoerd achtereenvolgens 1 103 704, 1 0 3 0 776 en 2 250 837 K G . kinabast, waarvan werden opgegeven als bestemd naar Nederland respectievelijk
886 7 0 7 , 1451847 en 2 118 980 K.G.
g) Ten deele afkomstig van aanplantingen buiten de erfpaehts- of huurgronden. Onder de opgegeven productie van 1887 is begrepen aan krossok
eene hoeveelheid van 20 000 K . G . , onder die van 1888 eene hoeveelheid van 65 375 K . G . , en onder die van 1889 eene hoeveelheid van 18 000 K.G.
h) Hiervan 94 000 pikols (bij de ondernemingen Alkmaar in Pasoeroean en Kadipaten in Cheribon) geheel of grootcndeels verkregen van
gronden der bevolking.
»') Hieronder 89 500 pikols als voren (bij dezelfde 2 ondernemingen). Overigens zijn in de opgaaf der onderneming Koedjonmanis-Gambiredjo
in Kediri 16 000 pikols siroopsuiker begrepen.
i) Hiervan 91 000 pikols als voren (bij dezelfde 2 ondernemingen). Voorts werd in 1889 bij de andere in de voorgaande aanmerking bedoelde
onderneming, welke op eigen gronden over een aanplant van 275 bouws beschikte, mede riet verwerkt dat van elders verkregen m i , namelijk
van 65 bouws aanplant op van de bevolking gehuurde gronden, en van 4 bouws, door de bevolking voor eigen rekening beplant. Oniler de voor
deze laatste onderneming uitgetrokken suikerproductie zijn begrepen 5000 pikols stroopsuiker.

brachte denkbeeld om eene herziening van het reglement
op do particuliere landerijen in West-Java (Indisch Stnatsblad {S'.iü n° 19) te doon ontwerpen door eene uit verschillende elementen bestaande commissie heeft thans in
zoover zijn beslag gekregen , dat voor dezen arbeid bij
Indisch besluit dd. 24 Juli 1890 n° 5 eene commissie van
zeven leden , met inbegrip van den voorzitter , is benoemd,
met bepaling dat haar nader een secretaris zou worden
toegevoegd. In do commissie zijn opgenomen twee reehtsgeleerde ambtenaren, waarvan ééu (de heer mr. W. A.
EN(H:LBHECHT, vice-president van het Hooggerechtshof)
het voorzitterschap bekleedt, twee bestuursambteimren
(waarvan één gepensionneerd), en drie Europeescbe administrateuren van particuliere landerijen. Ter voorberei
ding van den arbeid der commissie is aan een der leden,
die zich onverdeeld aan die voorloopige taak kan wijden,
bij het aangehaalde besluit opgedragen om een onderzoek in te stellen (to beëindigen binnen zes maanden)
zoowel naar de feitelijke toepassing van het te herziene
reglement als naar de wijze waarop de politierechter bij
zich voorgedaan hebbende geschillen heeft beslist.
Op een particulier land in Soerabaija deed zich tot tweemalen het geval voor dat een inlandsch Christen weigerde
bij te dragen tot de van gemeentewege gegeven feesten ,
en daarom door zijne dessagenooten van zijn aandeel in de
communale bouwgronden der dessa werd ontzet. Zelfs werd
de eerste maal, met medeweten van den landheer, getracht
den betrokkene zijn erf te ontnemen om hem te dwingen
de dessa te verlaten. Moest in de ontzetting uit hetgogolschap (deelgenootschap in de gemeentegronden) worden
berust, oimiat de gogol, onverschillig of hij „Mohamme laan
of Christen is , behoort te voldoen aan zijne verplichtingen ,
waartoe o. m. behoort het bijdragen tot gemeentefeest-m ,
het verjagen van den betrokkene van zijn erf en uit de
dessa kon echter niet worden toegelaten en werd derhalve
door het bestuur verhinderd. De Indische Regeering vond
in het voorgevallene aanleiding om den wensch te kennen
te geven , dat door het bestuur worde gewaakt tegen verkorting van rechten der inlandscbe opgezetenen.
Omtrent den toestand van den landbouw op de particuliere landerjen zijn geen bijzotderheden gemeld. Alleen
is bericht dat een deel van het in de afdeeling Tangerang
(residentie Batavia) geteelde suikerriet (in gemelde afdeeling had zich de serehziekte nog niet vertoond) aftrek vond
als phintmateriaal voor suikerondernemingen in We*t- en
Midden-Java, en dat ook op het land Tjikandi-llir in
Bantam suikerriet werd aangeplant met het doel om serehvrije bibiet te bekomen voor elders gevestigde suikerondernemingen.
Ten aanzien van de in de oogstjaren 1888 en 1889 door
de particuliere binderijen geleverde hoeveelheden producten
voor de Kuropeesche markt zijn de volgende opgaven te
verstrekken.

GEWESTEN.

A. LANDERIJEN VAN EUROPEANEN.
1 025 000
42 795 48 105
2
Bantam .
17 710 432
*486 86:i 457 619
c)*96
I.atavia .
2 200 000
300 000 142 028
1
Krawang
2 948 750
257 240 136 274
2
Cheribon
424 000
3 497 12 301
1
Tagal. .
1 249 300
•25 010 49 843
</) 12
Samarang
511 600
6142
*809
Soerabaija e) *8
3 397
700 000
851
Pasoeroean.
T e zamen
Batavia .
Krawang
Samarang
Japara .
Soerabaua

1 117 065 855 709 • f 26 769 082 f 27 701 932

123

B. L A N D E R I J EN VAN C HINEEZEN.
♦332 458 519 020 f 17 370 950 f 17 365 990
*181
900 000
900 000
86 080 26 554
1
1 780 540
1 849 340
' 5 540
19 860
rf) 22
158 000
158 000
*2 008
4 480
2
*5 381 24 588
2 172 200
2 223 200
e) *26

Te zaaien 232
C. L A N D E R I J E N
Batavia .
Samarang
Soerabaija

f 1025 000
18 706 482
2 200 600
2 948 750
424 000
1 184 300
612 800
700 000

431 467 594 502 f 22 450 490 f 22 427 730
VAN ANDERE VREEMDE
OF V A N I N L A N D E R S .

OOSTERLINGEN

*45
d) 4
10

*19 959*
*1128
642

36 941
6 649
7 032

1 584 950
515 2 8 0
572 4UO

1 642 5 5 0
286 0 0 0
572 4 0 0

59

21 729 4

50 622

f 2 672 630

f 2 500 950

T e zamen

RECAPITULATIE.

Alle g e w e s ten te zamen

414

1 570 261» 1 500 833 f 51 892 202

f 52 630 612

o) B ü de thans m e t betrekking tot Samarang e n Soerabaija g e dane opgaven over 1888 is rekening gehouden met de p l a a t s g e h a d
hebbende o v e r g a n g e n , bedoeld in de noten d en • hieronder. V a n daar de verschillen met de in 't vorig verslag genoemde sommen.
e) Sedert de afsluiting der opgaven t e n dienste van het vorig
verslag heeft de verpondingswaarde van sommige landerijen w ü z i ging ondergaan.
<•) D e o p g a v e n , waarbö een * geplaatst i s , berusten geheel of
ten deele op verbeterde of vollediger g e g e v e n s .
</) I n de residentie Samarang is é é n land overgegaan van een
Kuropeaan op een Chinees en één van een inlander op M l Europeaan.
e) I n de residentie Soerabaija is é é n land overgegaan van e e n
Europeaan o p e e n Chinees. Bovendien is gebleken dat voor elk
dier categorieën é é n land meer moest w orden in rekening gebracht.
Het

in

de

beide

voorgaande

Namen der landerijen.

1888.

verslagen
18S9.

ter sprake g e Namen der landerijen.

1888.

Per transport

d u i k e r lpikols).
BATAVIA.

Afd. Tangerang.
Amstelveen (Tanah tiuggi)
Babakiin-Xoord en Taugerang-Oost
Bodjong Kengit . . . .
Trans porteeren

Kumpong llelaijoe
500

800
1 500
4 450
8 700

1
1
3
6

800
000
000
300

. . .

Kedaueng-Oost

.

.

.

.

Kediocng-West

. . . .

Paroengkoeda
Transportcereu

Uandolingea der Btateo-Oemnai. Bijlagen. 1890-1891.

i

1889.

6 300
3 880
2 000
2 SOO

1 650

Namen der landerijen.
Per transport
Selapandjang-Oost .
Selapandjang-West.
Tegal Aloer

. .
..

3 280
3 000
22 010

Transporteeren

1888.

iiiiii 1

Geschatte waarde der
Aantal
landerfjen, naar w e l k e de
Uitgeopgeaanslag van de verponding
strektzetenen
is berekend over
lande- heid der
bfj het
laudertjen
einde
van
rijen. (in bouws)
1889. b)
1888. '/)
1889.

Aantal

IIIIIII ë

5°. Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.
In liet volgend overzicht zijn de gebruikelijke gewi>-;t-ltjke opgaven omtrent de uitgestrektheid, het zielental
en de verpondingswaarde der particuliere landerijen op
Java bijeengebracht.

41830

1889.

H oio
1 000
2 100
1 '.100

l Ml
1 144
1 600
34 911

200
Koloniaal verslag; van 1890.

(Tarnen te Underyen.

lhSK.

1889.

(Tarnen der landi

Par transport
Tjikoenir
Tjikokol
Aid. Buitensorg.
Tjiawi enTjidjeroek Pondok Oedeb)

11 I M

14918
1 Ml

T h e e (kilogr.).
BAMTAK.
Tjjkundi-Oedik . .

a) t
7»il

uuu

_t

554

90
35

t

lil

TAQAL.
22 500

10 7UU

Ketangg engan-Weet .

10000

::ill
SOBBABAUA.

1) idoengan
DJagir. . . • • •
GoebengDjepit . .
Karah
Ketintang
!g 1 of Demo
Koepang U ol' PaHs
Eoepang 11
Fatemon

I ISO

• •
. .
. .
. .

Moekaradja
Tenianggoengan en 'J'jiko- \
leaag
uampea en Tjiboenboelan
iiikoppoMaijak . . . .

850
I 5 5U0

ia ooo
180
5 0(111
I gOO

i ooo
154

t

I 000
1 MUI
I

Tjiloear

Tjiomaa
Tjoeroek Bitoengof Uang-

t

il o

•150
37

t

14 000

22 500
0 000

Totalen voor de 2 gewasten

150 000
140 000
9 950
71 354
14 450
82 500

t
3 550
32 500

14 IM
15 000
50 000
32 500
28 120

100 000
130 000
12 000

Totaleu voor de 5 gewesten

103 180

t

Aid Taagerang.
Batoe Tjepper. . . .
Alil Mccster-Cornelis.
Mednig Asem. . . .
Pebaijorau

BATAVIA.
475
191

Kedoeng Badak (Simplak)
Elapa Noenggal . . • .
Koeripan
Sadeng-Oost
Boekaradja
Soekasari
Tjampea en Tjiboenboelaa
Tjiawi en Tjidjeroek . .
Tjikoppo
Tjikoppo Maijak . . . .
Tjiomas
xjiaeroea—Koord . . . .
Tjiseroea-Zuid
. . . .
Tjitrap en '1'jitjad.is. . .
Tjoer ok Bitoengof Kang-

1"
10
'.i
-V[
73
1
300
1 IJl

ifM'ULr

AM. Meester-<3ornelis.
Pondok IVtoeng . . . .
Tandtang-Oost c a
. .
TjibeDer en Pembilangen .
Tjakoengon Pondok Elapa

050
533
5
181

t
157

t

fl
4
20
in
100
81
51
191
I I7S
200
lil
1 002
545
800
213

150
14
874
lil
4H2

75 000

75 000

787 402

700 041

797 402

774 045

t
t

5 500

449'

8 042

38 7 3 7 '

1488
01

t

3

. .

t
4G
558

18»
140
1 054

607

2 702»

(12

124

40

62

KRAWANO.

Pamanoekau- en Tjiassem
landen

2 500
4 450
15 000
21 950

S0

100

92
1 612

7 130

1 784

7 230

27 450

t

42 000

t
t

Vanille (kilogr.).

3 450

BATAVIA.

Afd. Tangerang.
Soeradita
3 450
Afd. Buitenzorg.
Sadeng Bjainboe . .
49 170

f a r a o (kilogr.).
BATAVIA.

2»
17»

II

20

KRAWANO.

Af'1. Bmteaxorg.
Kampong Baroe . .
Panggoeng.

2 948»

BATAVIA.

Totalen

Totalen voor de 3 gewesten

715

K r u i d n a g e l e n (kilogr.).

Afd. Tangerang.
Tjikoija
Afd. Buitenzorg.
3 720
Tjiawi en Tjidjeroek . .
Tjiomas

SAMARAXG.

Boeloe
Bandoeaari en Pakoenden .
Simongan . lllojo en Pandjangan

020

Pamanoekan- en Tjiassemlanden

114

62»

. . .

155

Totalen voor de 2 gewesten

129

82»

1 300

t

'0

t

'«

Totalen v< or de 2 gewesten

|

co

K i n i l i a - t iliilogr.).
BATAVIA.

8 400

7 058

11 003

88

81

. .

300
I 250
11 338

Totalen

10 888

Boekaradja
Tjitrap en Tjitjadaa.

'I' ACIAI..

M a a l f laaliia (kilogr.)

B .MAKAXG.

BATAVIA.

40
17
1
I
'.'7
88

Totalen TOOT de 5 gewesten , 13112

109

19141

775

Imligo (kilogr.).
BATAVIA.

10

J

Bodja
Krapijak en Kalipuntjoer.
Panggoeng
Simongan . Mloju ea Peng>
giling
Boesoi an

3 000
20

SAMARAXG.

I 161

KBAWAHG.

.

372

100

Aid. Buitenzorg.

Ketanggoengan-Weet.

1 110

F o e l i e (kilogr.).

Totalen voor de 3 gewesten

KBAWAMO.

Tegalwaroe-Iaadea . . .

150

5193

Famanoekan- en Tji
landen

Totalen voor de 3 gewesten

GO ooo Pondok Tjabé Oedik.
Tjiawi
13 5C0
Tjiomas
45 000
41 400
34 095

T a l t a k (kilogr.).
BATAVIA.

80

105

Kampong Baroe (Kedoeng

1 116

SAMARANO.

BANTAM.

Jasinga

Pamanoekan-en Tjiasseinlanden

Panggoeng

Koffie Ipikols).

Afd. Buitensorg.
Dennmho. Tjimapak en
Tjipamingkia . . . •
Dramaga
Janlappa

37 172

ÜATAVIA.
Afd. Meester-Cornelis.
19 000
82 500 Pondok Petoeng . . . .
7 500 Tanahrenda (Kehon Klappa)
3C0O
Afd. Buitenzorg.
44 450 Kampong Baroe . . . .

II 100

11 350

. . . .

7 154

KRAWANO.

SAMARANG.
24 000 Panggoeng . . .
8 000

P LBOBBOBAM.

Tjikaudi-Oedik

1880.

1888

Ü537

11954

Kedaworog

Namen der landerijen.

188».

Per transport

AAL Tangerang.
Tjikoija
Tjikoenir
Aid. Buiteosorg.
Bolang
Dramaga
Janlappa
Jasinga
Kampong llüroe . . .
Kedoeng Badak . . .
Boempin

40018

KliAWAXO.

Pamanoekan- ea Tjlsassm
landen
Tegalwaroe-laaden . . .

1888.

BATAVIA.

9 000

42 530~

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Afd, Buitenzorg.
Kampong Baroe
. . .
Pondok Tjabe'Oedik. . .
Tjiawi
Tjiomas
'.SI. Ma ster—Comelis.
Pondok Petoeng . . . . i
Tanak
ECeoonElappa)!

18
180
H9
0 501

t
1

Afd. Tangerang.
Babakan-Zuid
Batoe Tjepper
Gandoe
Kalideres
10 005 Karang-Serang
. . . .
24 09
Karawatji
Kramat en Pakoeandji. .
34 092 Lengkong-Oost . . . .
Pakoelonan
Penoenggangan . . . .
Pondok Djagoeng. . . .
Priang
, .
Radjeh of Tandjakan . .
Serpongei.
Lengkong-West
93
124 Sipattan
1 429 Tegal Aloer
10410 Tjiakoeug
Tjikoenir
. . . . . .
24 800 Tjilonjok.

t

310

Totalen *) . .

t
t
4 650
t
t
3 100
12 400
4 340

t
t

620
114 000

t

149 110

800
1 000
40
40

t

240
1 000
2 400

t
800
200
280
400
2 400
1 880
40
420
12 540

154

n) Waar aea f voorkomt . | i j n ,),. cijfers bij gemis aan opgaven niet kunnen worden ingevuld.
h) Vau de opgegeven indigo-productie ia wellicht een deel niet voor de Buropeesohe, m iar voor de inlandsche markt bestemd geworden. Voor drie
landen in Je afdeeling Buiteuzorg Batavia) vindt men nog onder de voortbrengselen vogelnestjes vermeld . waarvan in 1889 aldaar eene hoeveelheid van
Ï794 K.G. werd ingezameld. Ook de Tegalwaroe-landeu (Krawang) leverden eene kleine hoeveelheid op, namelijk 12 K.G.
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Koloniaal verslag van 1890.
Met betrekking tot de teelt van voedingsmiddelen 01)
de particuliere landerijen zijn slechts eenige (waarschijnlijk

niet volledige) gegevens verkregen betreffende de padibeplantingen, waarbij ditmaal OOK globale opgaven nopens
de productie, hoedanige tot dusver niet ontvangen waren.
Deze gegevens volgen bieronder gewestelijk getotaliseerd.

Particuliere landerijen
gelegen in :

Met padi
beplante uitge- Verkregen
strektlic id padi-productie
(in pikols)
(in bouws)
in 1889.
voor den oogst
van 1889.
0 872

258 600

150412

3 930 400

Krawang

41307

BM 700

Cheribon

48 982

737 500

2 025

32 000

18 796

121100

548

5100

1995

37 600

Bantam

. .

Batavia

Tagal
Samarang
Japara
Soerabaya

531

Pasoeroean

niet opgegeven

[Nerierl. (Oost~) Indië.]

Totaal der door de
inlaiidscbe verUitgestrektheid huurders
beden* Uitgestrektheid
(in bouws) v.in
ondenie- de aan Europas gen jaariyksehe (in bouws) der
nen verhuurde pachtsommen, aanplantingen,
inbegripvande voor zooveel
mingi'ii
gronden, toet met
overeengekomen
Mn/I
tl
de
Jaren.
geldswaarde voor
de voor in
volgens
lllllll<'lrircileenige leveringen
Ewtpêuthê
koMMltH iliinr
»i'iiU
SfMtU
hel butuHf van de z(jde der
de
ondernemers,
wordende
lfr!i>hlilt</<l
welker
opbrengst
producten.
registers.
waren.
in natura
facultatief is. a)
Soerakarta.
1888
138
b) 232 279
f 980 087
33 793 (bjj 133
ondernemingen)
247 269
1 053 404
34 050 (by 122
1889
140
ondernemingen)
Djokjokarta.
100 430
f 671783
17 890 (bjj 50
1888
50
ondernemingen)
50
1889
92 550
672 078
17 741 (by 50
ondernemingen)
a) Dit laatste was by 6 ondernemingen (allen in Soerakarta)
het gevaL Waar de ondernemers zich jegens de inlandsehe verhuurders
onvoortBaardtUjk tot leveringen in natura verbonden hadden, bestonden
die leveringen in den regel uit zekere hoeveelheden klappers, vruchten,
sirih en katjang, en verder uit de volgende opbrengsten:
Aantal

pikols
koffie.
in Soera- , over 1888
4
karta i , 1889
4
in Djokjo- ' over 1888
karta ( „ 1889

pikols
ryst.

pikols
suiker.

48

9

.
„

7 473
8 113

pikols
gras.
11497
11497

pikols
olie.

11865
11865

4 886
4 886

n
n

b) Verbeterde opgaat'.
Te zamen.

277 468

5 652 000

Ten slotte is nog te vermelden eene beslissing van de
Indische Regeering, waarbij zij verklaarde op de particuliere landerijen (en ook op de erfpaehtslauden) niet
van toepassing te achten het verbod tegen het verleenen
van voorschot op het gewas , waarover handelt de ordonnantie van 14 Juli 1808 n° 2 en het besluit van 29 Maart
1858 n° 53 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n° 411).

6° Landbouw op verhuurde landen in Soerakarta en Djokjokarta.
Bij de Regeering hier te lande zijn oulaDgs voorstellen
aanhangig gemaakt tot aanvullingen wijziging van eenige
artikelen van het reglement op de huur eu verhuur van
gronden voor den laudbouw in de rijken van Soerakarta
en Djokjokarta (Indisch Staatsblad 1884 n°9). De inlandsche bestuurders aldaar zijn bereid bevuilden hunne medewerking te verleenen ten einde tegemoet te komen aan de
moeilijkheden die zich vaak bij de verlenging der huurovereenkomsten voordoen. Door het Indisch Bestuur worden
thans stappen gedaan om die medewerking daarheen te leiden
dat te dezer zake voor Soerakarta en Djokjokarta eene
gelijksoortige regeling kunne getroffen worden.
Voor zooveel de huurovereenkomsten door het bestuur
bekrachtigd waren , beliep bij het einde van 1889 het aantal
op den voet van bovenbedoeld reglement werkende huurondernemingen in Djokjokarta 50 (dezelfden die ook op
uit. 1888 bestonden) en in Soerakarta 140 (zijnde 2 meer
dan het jaar te voren). In laatstgemelde residentie kwamen
namelijk 6 nieuwe tot stand of, juister gezegd, kregen 6 een
wettig bestaan (Kategoean-Djetis, Mendalan , Bangsri,
K e b a k , Nieuw Kedoengbanteng en Ketoekan), terwijl er
4 haar zelfstandig bestaan verloren (KaliwiDgko en LemoeroeDjaten werden namelijk getrokken bij Delanggoe, BegadenGempol werd ingesmolten deels by Djeroekwangi, deels bij
Moenggoer-l'ering, terwijl Djoewiring of Calipoesoer en
Nieuw Djoewiring tot één onderneming, onder den naam van
Djoewiring, werden vereenigd). In het volgende staatje vindt
men eenige algemeene opgaven nopens al de bedoelde 190
ondernemingen , in vergelijking met de gelijksoortige gegevens over 1888.

Aangaande elke onderneming afzonderlijk ziin in bijlage
BB IJ hierachter opgegeven de in 1888 en 1889 verkregen
hoeveel lieden suiker, indigo, tabak en koffie, welke producteu de hoofd voortbrengselen uitmaken ') Ken vijfjarig
totaal-overzicht volgt hieronder.
JAREN.

Suiker
(pikols).

1885
1886
1887
1888
1889

410
419
402
351
306

310
697
148
345
163

1885
1886
1887
1888
1889

044 079
029 570
040 044
480 030
319 670

Indigo
(K.G.).
Soerakarta.
307 668
346 034
301 502
331799
351 306
Djokjokarta.
232 106
217 648
249 930
258 917
261313

Tabak
(K.G.).

581 500
639 977
792 816
1 050 360
1 014 163
18 647
34 813
27 783
44 460
47 200

Koffie
(pikols).

36 721
20 823
22 694
29 724
18 967
100
52
6
55
62

Voor den oogst van 1889 was suikerriet geteeld bij dezelfde ondernemingen als voor den oogst van 1888, uitgenomen bij Qagah-Stpat in Soerakarta, die trouwens in
1888 slechts meetelde voor eene productie van 7 pikols.
Daarentegen beschikte in 1889 Tegal Roekmi in dezelfde
residentie voor 't eerst over een rietoogst, waarvan echter
de omvang niet is opgegeven en ook de productie niet
blijkt, omdat het riet niet bij de onderneming zelve verwerkt , maar aan anderen verkocht werd. Dit laatste was
ook het geval met den rietoogst bij Djetis en bij Wonolopo
(waaromtrent mede geen cijfers zijn verstrekt). Van de
15 : ) andere Soloscbe ondernemingen , die allen ook in
1888 rietbeplantingen bezaten , waren er 8 , die van 2499
') Blykens de aangehaalde byiage BBB weiden in 1889 by drie
ondernemingen in Soerakarta nog andere voortbrengselen voor de
Kuropeesche markt geoogst, namelijk bij Soekaboemi (of Tjepogo)
kinabast, by Uondang Wedelan peper, en bij Getas peper, nootmuseaat, cacao en kapok. Ook bevat gemelde byiage eene opgaat'
van de djntiliout-productie op sommige buurlanden.
-) Deze stonden in 1888 te boek als 20 en in 1889 als 18 ondernemingen, vermits de bij de suikeronderneming Delanggoe getrokken
buurlanden Kaliwingko eu Lemoeroe-Djaten thans niet meer als
afzonderlijke ondernemingen in de registers vermeld waren, hetgeen
nog wel het geval was met drieonderdeeleu(dehuurlandenPantjoeranTjanden, Soeroeh en Drono) van de suikerondernemingen Tryagau
eu Baugak-Pengging.
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[ N e d e r ! . (Oost-J l n d i ë . j

b o u w s r i e t e e n e p r o d u c t i e v e r k r e g e n van 158 (i'M pikols
s u i k e r , d a t in g e m i d d e l J per b o u w 8 3 . 4 8 pikola (togen
179 3 2 8 p i k o l l van 2 4 3 4 b o u w i in 1888 of g e m i d d e l d p e r
b u u w 7 3 . 0 7 5 p i k o l s ) , m i er 1 , m e t 2 4 b o u w t a a n p l a n t ,
w a a r v a n de p r o d u c t i e n i e t is o p g e g e v e n (in 1888 100
p i k o l s ) , BS w a r e n er (i w a a r v a n a l l e n is g e m e l d d a t /.ij

g e l d e g e m a a k t en d e daarbij b e h o o r e n d e g r o n d e n o p d e n
voet v a n h e t l a n d v e r h u u r - r e g l e m e n t aan de k o o p e r s d e r
fabrieken v e r h u u r d w e r d e n t e g e n eene billijke h u u r , zijn
in bet begin van 1890 , m e t m e d e w e r k i n g van d e n resid e n t , t o t z o o d a n i g e o v e r d r a c h t p o g i n g e n a a n g e w e n I (zie

147 635 pikoll suiker maakten (in 1888 191917 pikola),
tonder dat (evenmin ali in L888) blijkt over hoeveel bouwt

1 8 9 0 ) , die e c h t e r t o t d u s v e r v r u c h t e l o o s zijn g e b l e v e n ,
h e t g e e n g r o o t c n d e e l s w o r d t t o e g e s c h r e v e n a a n g e m i s van
v e r t r o u w e n in h e t l o o n e n d e d e r o n d e r n e m i n g e n m e t h e t
o o g op de in de r i e t a a n p l a n t i n g e u h e e r s c h e n d e s e r e h z i e k t e .
V a n d a a r nok d a t d e bedoelde drie s u i k e r f a b r i e k e n , m e t
n a m e n T j a l a m a d o e , M a d o e r e n g g o en T a s i k m a d o e , in 1889
s l e c h t ! eene p r o d u c t i e m a a k t e n v a n respectievelijk 15 600 ,
4 2 0 0 en 15 4 0 0 p i k o l s , zijnde voor T j a l a m a d o e (van d e
beide a n d e r e fabrieken blijkt n i e t hoeveel b o u w s riet zij
v e r w e r k t h a d d e n ) , in v e r h o u d i n g t o t de a a n p l a n t i n g v a n
4 0 0 b o u w s , s l e c h t s 3 9 pikols g e m i d d e l d p e r b o u w , t e g e n
een g e m i d d e l d van 6 5 en 47 p i k o l s per b o u w lichtereen*
volgena iu 1887 en 1 8 8 8 , toen M a d o e r e n g g o en T n s i k inadoe g e z a m e n l i j k v e r k r e g e n h a d d e n : in 1887 g e m i d d e l d
6d en in 1888 g e m i d d e l d r u i m 7 0 pikols p e r b o u w . l i e t
door Mojoretno in 1889 g e l e v e r d e i n d i g o - p r o d u c t b e d r o e g
5 0 4 3 K . ( i . , w a a r o n d e r e c h t e r niet b e g r e p e n is de o p b r e n g s t
van de e e r s t in J a n u a r i 1890 v e r w e r k t e d e r d e s n i t .

a a n p l a n t zij t e b e s c h i k k e n hebben g e h a d .
Du 18 ') t u i k e r o n d e r n e m i n g e n in Djokjokarta v e r w e r k t e n
in 1888 7 4 6 9 en in 1889 7 1 6 5 b o u w s riet en v e r k r e g e n
d a a r v a n respectievelijk 4 8 6 630 en 3 1 6 4 3 4 p i k o l l s u i k e r ,
d e r h a l v e g e m i d d e l d p e r b o u w : in 1888 65.15 en in 1889
s l e c h t s 4 4 . 1 6 p i k o l s . Bovendien werd bij 3 dezer o n d e r n e m i n g e n n o g e e n e p r o d u c t i e van 3 2 3 4 p i k o l l g e m a a k t
uit r i e t deels door o p k o o p van de b e v o l k i n g v e r k r e g e n ,
deels a f k o m s t i g v a n a a n p l a n t i n g e n in <1H n w i d e n t i n K a d o e .
l»e h o o g s t e g e m i d d e l d e p r o d u c t i e p e r b o u w w e r d v e r k r e g e n
bij d e o n d e r n e m i n g Lipoero in D j o k j o k a r t a , n a m e l i j k 8 5 . 6 3
p i k o l s , t e r w i j l v a n de in S o e r a k a r t a g e l e g e n on l e r n e t n i n g e n ,
voor zoover o p g a v e n w e r d e n v e r s t r e k t , d i t m a a l T j o k r o T o o
l o e n g b o v e n a a n s t o n d , m e t g e m i d d e l d 73.53 pikola per b o u w .
Afgescheiden v a n de onderneming.'ii op a a n E u r o p e a n e n
v e r h u u r d e g r o n d e n in S o e r a k a r t a en D j o k j o k a r t a , w a a r v a n
t o t d u s v e r s p r a k e w a s , b e s t a a n iu e e r t t g e m e l d g e w e a t
n o g 2 s u i k e r f a b r i e k e n en 1 i n d i g o - o n d e r n e m i n g , en in
Djokjokarta n o g 4 i n d i g o - o n d e r n e m i n g e n , welke allen
door i n l a n d s c n e g r o o t e n voor e i g e n r e k e n i n g w o r d e n
g e d r e v e n . H e t a a n t a l d e r l a a t s t b e d o e l d e i n d i g o - c >dernem i n ^ e n b e d r a a g t één meer dan in vorige v e r s l a g e n was
o p g e g e v e n , doordien t h a n s voor ' t eerst van W o n o t j u t o o r
wordt m e l d i n g g e m a a k t , welke n i e u w e o n d e r n e m i n g eene
e e r s t e p r o d u c t i e v a n 1823 K . G . o p l e v e r d e , t e r w i j l d e drie
a n d e r e , m e t n a m e n S o e m b e r n i l o , P a k e m en P e n g a a i h ,
in 1889 respectievelijk H 7 0 0 , 6 191 en i,">250 of g e z a m e n l i j k 3 6 141 K . G i n d i g o afwierpen , t e g e n 3 2 696 K . G .
in 1 8 8 8 . T o t de in S o e r a k a r t a o p on v e r h u u r d e g r o n d e n
g e d r e v e n 4 o n d e r n e m i n g e n . alle:; het e i g e n d o m v a n den
prins die h e t hoofd is van h e t
fttangkoeNegOTOseb*
Muis,
behoort m e d e e e n e n i e u w e o n d e r n e m i n g , d e i n d i g o f a b r i e k
Mojoretno (of M e t e a a e b ) , die blijkens h e t v o r i g v e r s l a g ,
Mz. 2 2 3 , in o p l i c h t i n g w;is en w a a r b i j de d e s s a ' s w a r e n
i n g e d e e l d u i t e e n e streel: w a a r b e d o e l d e p r i n s de koffiecultuur,
wegens hare slechte u i t k o m s t a n ,
had doen
s t a k e n ' ) . D a a r h e t voor d e g e l d m i d d e l e n v a n d e M a n g k o e
N e g a r a n g e w a n s e t a t s c h e e n d a t d e 4 o n d e r n e m i n g e n te

o. i'. de aanbieding in de Javasene Courant van 28 Januari

b. B o s c h w e z e n .
Djaliculluur.
Met d e z o r g voor de i n s t a n d h o u d i n g v a n
de djatiboaschen w e r d op dezelfde wijze a l s vroeger voortg e g a a n . G e d u r e n d e h e t op u i t . J u n i 1889 g e ë i n d i g d e
c u l t u u r j a a r 1888/89 w e r d e n n a m e l i j k n i e u w e d j a t i - a a n p l a n t i n g e n a a n g e l e g d , eensdeels o p door h o u t c o u t r a c t a n t e n
l e e g g e k a p t o t e r r e i n e n (813 h e c t a r e n ) , a n d e r d e e l s o p terreinen w a a r h e t djatiboscb v e r n i e l d w a s of in o n g u n s t i g e n
t o e s t a n d v e r k e e r d e ( 1 6 ; 6 h e c t a r e n ) . Voor die b e p l a n t i n g e n ,
w e l k e g e h e e l in v r i j w i l l i g e n a r b e i d w e r d e n a a n g e l e g d m e t
t o e p a s s i n g van de t h a n s a l g e m e e n g e v o l g d e en b l i j k b a a r
in d e n s m a a k d e r b e v o l k i n g v a l l e n d e bosch veld b o u w m e t b o d e , w e r d u i t g e g e v e n f 6 2 8 4 7 , of g e m i d d e l d f 2 5 , 7 7
per h e c t a r e , g e l i j k s t a a n d e m e t f 1 8 , 2 7 ' p e r b o u w (2439
hectaren = 3437 bouws).
L'it h e t v o l g e n d e o v e r z i c h t , w a a r i n de in ' t v o r i g vers l a g (bis. 223) g e d a n e o p g a v e n n o p e n s de u i t g e s t r e k t h e i d
d e r o p J a v a a a n w e z i g e djatiboaschen ( o o r s p r o n k e l i j k e e n
nieuw aangelegde)
volgens nader verkregen gegevens
v e r b e t e r d zijn , k a n t e v e n s blijken boe d e b e p l a n t i n g e n
van 1888/89 over d e v e r s c h i l l e n d e g e w e s t e n verdeeld w a r e n .

Op uit. 1880 bedroeg1 op Java en Madura de oppervlakte (ia

van de wilde
G E W E S T E N .

van de herbosschingen (door aanplanting-en en door natuurlijke verjonging-J
tot stand gekomen :

of oorspronkelijke djatibosschen.

Bantam
Preanger Regentschappen
Krawang
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagélen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
<
Kediri
Madura
Totalen

hectaren):

*) t

,

12 990» 4
1438
II i:,(i' j
8 800'/,
1684'/o
76 1861/4
10 420-/4
228 584'/4
*5 4.'.9'A,
7 708

t
T

56-, 4
946

t
14 533
89313
21580

vóór medio van uit. Juni 1865rvan uit. Juni 1880
1865.
tot uit. Juni 1880. tot uit. Juni 1888.

t

t

339'/,

308'.,

403
495
4 241

4311/4
536 3 (<
489

2013/4
189i.'4
741'/<
C97'/2
2 253'/4

t

t

302"
40

3 1841.
700
602'/,

»0>/4
303
M

M

t
t

Cil'.'i
628-y4
421 s/4

t
322
2 836

t

t
t

390'/,
1*)

t

n
500
283»<

t

2 2l8'/ 4
1 083i/j
378

+

t

376'/j
756",«
64'.;
357
394',
9271/j

t
t

gedurende het
cultuurjaar
1888,89.

t
31'/4
20'/.

St>/|
1841/4
513'/4
6OI/4
450'/ 4
35'4
621/.,
133
58',;
305'4
3323,4

60
61'/s
48

n
2439'.

738'/,

536
209 3 / 4
1718'/.

lilt' ,
7496'/,

t

van de oorspron»
kelijke en de
nieuwe djatibosschen te
zamen
(kolom 2 +
kolom 7). a)

t

13 729'/4
1 974
13 366'/4
10 579

3 598
83 682-Ai

t

9 480'/ s
1 859'/4
1043

238 O64-/4
47 318',',
8811

1 693'/,
1 859'/4
486'«

1 750'/4
2 805 3 /,
486'/ 4

t
417
1278
4095'/4

t

15 000
90 591
25 675J/4

t

a) Onder de hofboaathlnncin rijn ook begrepen I:P op Ie itoor de houtcontraetent 1; leeggehaptejaarpereoelan. Desniettemin schijnen dejaarlijksche leegkappingen niet in mindering ie rijn gebracbl. zonder dat 10 de hier te lende OLtvangen opgaven wordt opgehelderd, of hiervoor eene goede roden beslaat.
ï) w a a r g-een opgeven konden worden veratrekt of de ontvangen opgaven onvertrouwbaar werden geacht, vindt men zulks door ei-n-(-aangeduid.
])e betrokken houtvesters zij:: nangeachrrven zich zooveel mogelijk te beijveren om d*e onvolledige ot onjuiste gegevens door betere te vervangen.
') Doekoeli-Pisan:::iii i.- hij deM Opgaat Baadt l i l eene suiker- ,' werkt hij Tegalwaroe.
onderneming gerekend. Hel aldaar |
|ate riet werd echter ver- |
"> Voor het werk in de koftietuinen (buiten het plukken) ontvangt

Bijlag» C.

2.]

[*.
Koloniaal raralag van IN'.; i.

Cultuur ta.ii zwjenuamd tciidhout. tanplantingen van
andere houtsoorten dan djati, zoogenaamde wudhoutaanplantingen, kwamen lu 1888/89 tot stand in vjjf boach
ili.strictcn (Preanger Regentscbappen-Krawang, TagalCheribon, Pekalongan-Kendal, Kadoe-Banjoemas-Bagelen
en Boerabafja-Paaoeroean-Madura), terwijl in de vlakte ran
Krawang werd voortgegaan met het planten van caoutcbouo produoeerende boomen. ala uroatigma elasticura
(kant), castilloa elasticum en manibot Glaziovii. Deze
boomen kenmerken zich uilen door een weelderigen groei
en de aanplantingen konden als zeer goed geslaagd wordeii beachoawd. Daarom aal getracht worden ook elders
oj) Java aan de aunkweeking van caoutchouc, vooral van
karet-boomen , uitbreiding te geven. De in 't vorig verslag
bedoelde castilloa elastica-planten hadden vrucht gezet,
zoodat in 1890 daarvan een kleine oogst van rijpe zaden
mocht worden verwacht. In de afdeelingen Bandong en
Soekaboemi dor residentie Preanger Regentschappen werd
nieuw boeofa aangelegd met dammara alba , cedrela serrulata, xauthophyllum ipec., sterculia spec., albizzia
stipuluta en albizzia moluccana. Ju de residentie Tagal
werden eeu 90-talexemplaren geplant van Borneo-ijzerhout
(diospyrus melanoxylon), en in de residentie Cheribon , op
4300 voet hoogte op den Tjerimai bij Argalingga , werden
over eene oppervlakte van 6 hectaren gemengde aanplan
tingen bewerkstelligd met aldaar verzamelde bibiet van
de kibessi, passangsoorten , sainpanghoeroe-soorlen , Boeren ,
nangka, kibangbara en pakoetihang, welke oultureaaich
aanvankelijk gunstig lieten aanzien. Hij de herbewouding
op den Soembing en den Sindoro in de residentie Kadoe
(201 hectaren nieuwe aanplant 1888/89) werden o. a.
gebezigd: myrica javanica, poespa en al bizzia moluccana.
't Best slangden de poespa-boomen , opgekweekt ui; in
1882 verkregen Preanger-zaad, en die thans zelveu reeds
genoegzaam vrucht dragen om zand voor nieuwe aanplan*
tingen te leveren. Zeer gunstig waren ook de uitkomsten
van de aldaar eenige jaren achtereen geregeld voortgezette
bewoudingametbode, bestaande in bet aanleggen van een
smallen gordel boach rondom kegelbergen, waarbij de
verdere begroeiing boven dien gordel aan de natuur wordt
overgelaten en elke .schending in en boven dien gordel
met gestrengheid geweerd wordt. In de residentie Santa
rang werden op den Merbaboe met kracht de herbewouding en de daajmede verband houdende proefkanplantingen
voortgezet met cupressus-excelsa en c. t'astiagata (bibiet
uit 's lands plantentuin), zoomede met plaatselijk groeiende
boomsoorten , als: weudlandia paniculata(braaaan), pavetta
leucoxylon Miq. (lotrok) en ptttosporum javanica BI. (leri).
De oude, uil meer dan 00 verschillende houtsoorten bestaande , plantsoenen op den aferbaboe bleven zich voortdurend krachtig ontwikkelen. Op de meeste plaatsen
vormen de boomen een gesloten loofdak , terwijl de bodem
overal bedekt is met een weelderigen dichten ondergroei
van boomvarens en struiken. Daarbuiten vindt men daarentegen slechts alang-alang en alle lei glassoorten. In de
lnagvlakte werden nog aangeplant diospyrus melanoxylon
(ijzerhout) en swietenia managony (mahoniehout). Be oude
cultures van mahonie staan zoogoed, dat bet plan bestaai
om van deze sedert weinige jaren op Java ingevoerde
kostbare houtsoort ook elders uitgebreide plantsoenen aan
te leggen. De oudste mahonieboomen, indertijd door amhtenaren van het boschwezen uit zaad opgekweekt, worden
in Tagal en Pekalongan gevonden, liet uitzicht bestaat
dat, wanneer deze hoornen gaan vrucht dragen, Java
voor een groot deel van eigen gewonnen zaad zal kunnen
worden voorzien. Van de blijkens liet vorig verslag uit
Suriname ontboden zaden is slechts een zeer gering _ deelte in kiemkrachtigen staat ontvangen , waarom in
de eerste maanden van 1890 eene nieuwe bezending is
da bereiking in liet Maagkoe Negoroache gebied geen betaling, maar
daarentegen behoeft zji vaa hare bouwgronden ook geen belasting
op te brengen. Toen in dea loop van 1889, Hoor mialnkking vaa
het padigewaa, als een gevolg vaa den onrcgelinntigcnmoc8son,in
een deel van 's prinsen gebied, namelijk inde van bewaterbarc
velden bttna geheel verstoken Semboeöaa-atreek, de bevolking met
gebrek saa voedingsmiddelen bedreigd werd, ia de Indische Regcering toaaehenbeide gekomen door eene machtiging op ileu resident
(besluit dd. 84 September 1889 nS. B) "in aan de lieden all de beüoelde streek, voonhanda van lasdswege, betallag toe te leggen
voor hot maken vaa ptaatkaUea, het om «reiken van den grooden
het bemesten vaa de koMetaiaen.
Handelingen der Staten-Gencraal. Bijlagen, 1890-1891.
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aangevraagd, aan welke aanvraag, naar uil Paramaribo
is bericht, waarschijnlijk eerst in 1801 zal kunnen worden
roldaan. 'ip tien Ouenoeng 1'ruoe zon in den westnioesson
1889/00 eene oppervlakte van K> hectaren met ki
in
albizziarooluccana worden beplant, terwijl in Paaoeroean
een aanvang zou worden gemaakt mei dia herbewouding
Min het Tengger-gebergte, Voorts maakte hel een punt
van overweging uit om ook in sommige stroomgebieden
van Zuid-BageÜn meer dan tol dusver te doen voor hel
behoud en den aanleg van berglmsseheii , \ ooral ook omdal

van die maatregelen in zekeren zin bet welslagen afhang!
van de bevloeiingswerken die in de proef-irrigatieafdeeling
Seraijoe in uitvoering zijn (verg. blz. 133 hiervóór).

Gedurende 1889 werd op Java voor het herbewouden
van kale berghellingen in 't geheel uitgegeven f 12 012.
Doschiarkhtiiui. Met de zoogenaamde inrichting der djatiboaacben , dat is het opmeten en in kaart brengen , het
afbakenen . het aanleggen van houtafvoerwegen , houwen
van boschbruggen , traeeeren van indeelingslijnen en
verzamelen van nauwkeurige gegevens omtrent de gesteldheid der bosschen, enz., werd in 1889 voortgegaan.
Gebrek aan technisch personeel en aan instrumenten WSJ
evenwel oorzaak dat deze werkzaamheden niet met die
kracht konden worden voortgezet als gewenscht was. Toch
werd door de meeste houtvesters aan de uoschinrichting
voorfcgewerkt ; voornamelijk was dit het geval in de boschüistricten Preanger Hegentscbappen-Krawang, KendalPekalongan, Samanmg»Vorstenlanden, Hem Gang-Blom ,
Ti e' an-Bodjonegoro en Soerabaija-Pasoeroean. Van al de
in 1889 tot stand gebrachte grensregelingen werden kaarten
op de schaal van 1 : 25 00<» vervaardigd, waarvan photolilhographische afdrukken zouden worden gemaakt ten
behoeve van de Buropeesche en iulandsche bestuurs- en
liambtenaren, onder wier ressort do bosschen behooren.
Van één definitief afgebakend en opgemeten boschcomplex
i de residentie Samarang werden reeds de noodige reproductifin vervaardigd, <>p die wijze zullen de, afbakening
en grensregeling duurzaam aan hef doel blijven beantwoordes.
Grensregeling en opmeting van wildhoutbosschen hadden
in 1889 nergens plaats. Uaarmede zou een begin worden
gemaakt na de vaststelling van de op blz. 187 hiervóór
bedoelde ordonnantie dd. 2 Juni jl. (Indisch Staatsblad
1890 ir. 115), houdende aanwijzing van de wildhout*
bosschen en voor lierbossching in aanmerking komende
terreinen op Java, welke onder geregeld beheer worden
gebracht.
Exploitatie, <'»:. Overeenkomstig de bepalingen van het
boscbreglement (Indisch Staatsblad 1874 n°. 110) vond
de exploitatie van 'alands bosschen 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-, sleep- en vervoerloon1. Dooi'
de houtcontractanten met vrije beschikking over het te
verkrijgen hout werden gedurende 1889 gekapt 44 655
M\ djati-timmerhout en 115 742 stapelmeterverkoopbaar
brandt,out. terwijl de ondernemer voor aankap ten behoeve
van den hinde aan de, hem voor dat doel afgestane bosch"
perceelen Baijangan-Ngleboer ontleende ó 478 Ms. djatitimmerhout en 30256 stapelmeter brandhout. Bovendien
werden deels door het boschpersone.ol (hoofdzakelijk door
uitdunning bij wijze van eultuurmaatregel), deels op bist
(voor dadelijke behoeften van 'alands dienst) of krachtens
licentie, (door de bevolking of door particuliereni gekapt
8855 M*. djati- en 4 080 II* ander timmerhout, benevens 6143 Bading-palmen, en verder aan brandhout 6127
stapelmeter (waaronder 536 stapelmeter afkomstig van
andere, dan djatibooinen) '). Onder d(;ze opgaven zijn niel
'i Het grootste deel van de opgegeven hoeveelheden timmerhout
werd gekapt op laat
(voordedadeujko behoeften vaa 'alandsdienst),
namelijk 8083 M:l. djuti- en 1984 11'. ander bont Het b(J uitdunning
in eigen beheer verkregen hout bestond uit 8980 itapelmeter djatibrandhout, dat mi publieke veiling van de hand werd geset Aan
tinimerhont

werd

in eigen beheer gekapl (alleen in de 1'rianter

Regentschappen) 1288 M:l. nriidhout, byna nitaluiteadraaamaJa-boat.
iv op publieke veilingen te Tjiaadjoer, Soekaboemi, Bandong en
liniteuzorsr verkochte rus.imalaiialken hadden een gezameulQken
inhoud vaa ruim 980 aP. ea op deun verkoop weid eene netto-win at
behaald vaa f 11 598 "i f 18,10 per M*.
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begrepen do aankappingen door ondernemers in Woera- apecteur vnn bot boachwezen. dat binnenkort ernstige
karta, aan wie IO.H
<'< a\ rinviit-nl . ;il eigenaar Ier : MI.', i Kullen worden aangewend om export van djatiujatiboaacheu aldaar, hei reehl van aankup is vorleeu.l boul up grooter schaal te beproeven, linkele houtkapou»
tegen eene in termijnen te betalen afkoopsom. Voor 8 derueinera achten dit noodzakelijk , willen zij voortdurend
rnennngen ') wordt over 1889 er-no djntihout- op voldoenden afzei van djatihout kunnen rekenen.
produciie op,<( Bvei au 14002 ".:i tinin <v en 12241
Hieronder volg! een overzicht van de op uit. lt?89 op
ia pel meter brandhout In '1 g heel werd lus up Java
•act wel bel Gouvernement werkende houtkaponder»
m 1889 gekupr,
rhel wiUlhout te rekenen , 73550 M*. in'ri.iii.'i':., wnaroi.der 10 (8 van Kuropeanen en ü van
djati-tiramerhout, welk.; ImutinaaM enk I iu Ie lie'
Chineezon) wier contract eerst in dat jaar een aanvang
lomen -'i (voor verdere bijzonderbeden wordt verJava en Sutnatro voorzag, tia-n litvoer van djatihout
naar elders t»1 eeuigszina tailangrüke hoeveelheden niet wezen naar bijlage CCC bierachter).
plaata bad. Ili-t ia echter te v omen . zoo meldt de in11 i'\\ i.si I:N
waar liosschen aan particulieren zijn
afgestsan, boneven*
det ond«n>eining*n.
Do ra enr$ieee letters vermelde onder—
nemingen lijn eerat in I M 9 in w e r k i n g
irekon i

1
ttrektlicid
van liet
contract*
gebied
(inh

:n ' ' t

In 1889

gestort a a a :
\

Brandhout
[in stspel

'I immcrhoul

in \\- .

< i n .1 e r 11 e m

Daarvooi

Productie aan timmerhout
en verkoopbaar
::'i!l"'.lt in I"

retributie.

pachtsom

\ r ij e li " - . - 1 k i U k i i ii V 8 1' h i' t

ti

irkr^gen

I

'I'AUAI..

u • lawoeng (ezploitatie)>ereeel] .

. ,

057

12 420

. .

+

t

üll'N.

II'.KM / (afbakeningiperceel

.

.

840

i) 1» 1830 achrjnt n o g g e e n ratribotia
tr /i;n betaald, l i e t e c o t n e t hoeft.
trouwena eerat in 'Ie InnNte maanden
iles j a a r s oen aanvang geooman.

475
141
134
070

|;;150
3I::
'. .v.
1544
1270

in 007,10

e) D e pachtsom werd r c c l s in 18X8
voldaan.
:; i'.^'s

474
381

870

eng [exploitatieperceel).

I 864
) 851
l nr.l

i\
III

tos
37
3 513
539

'/) K o t .1" 'Apliiitiitie w e n l eerst in
December txv.i bcgonaan.

f)
3 .".nu.Ou

3 045.63
I 7i::r,s

eea

•->7 m s on

10 801

f] In 1S8'.) werd de t.arhlsom '.ver
twee jaartermijnen (188'3 en 1890) voldaan.

11 434,00

i 0S7

(id.)
>.!.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

137

i 7;s

H»7

i uo
t as

REXBAXO.

Mr:
Gaa I
Dengkeh
I<I S
. (zuivering
'Ijabak c i .
id.)
e. '•.
id.)
Djatirog i
|exploitatiep?reec
3 egiaa
Pradok

700

I I 33

1 800

"00."0

(id.j

I 88
519

. .
. .
. .
. .

1*0

508
1 130
U 100
1,

•.

353

.
.

.
.

313
330

.

.

I 381

I 103

:

i SOM

; 1 13
s;;t

Paehtaon over 1801.

34 IdO.ili) !
s 000 00

1 N!7

. .
. .

h) Met de e.\p'i,itatie werd in 1889
nojr met begonnen.

071

sim

0 55S
11 304
11410
1 141

»]
14 S23.41

*)

104
'"
6 650,00
35000.00

:: 700

BC

I ..!"

f]
5 680,1 n
1 383,06

PROBOLIXOGO.

Nogosaren

(id.)

18

IMatikoelnesan
Tjongkrong

id.]

. .
. .

t

348
81

i7l

s 000,00

D
8 300,00

MADIOEN.

AssvesoVrst
Djatirogu
lid.]
J y g M a a [suivovingapcreeei]

.

.
.
. .

.
.
.

.

.

.

.

.

.

784
110
374:i

8 594
II 113

' Da paobtaom ovar b e t l a a t s t e j a a r perceel w a s reeds voor 1880a/betaald.

m) Bovendien werden door sommige
o n d e r n e m e n n o g d s \olo-eude sommen
in s t a n d s Uas goatoft, a l s :
d.,or E e d a w o e n g [Tagal) w e g s n a v e r goeding voor een janrpireeel ter
/n ke van de door het boschpersoneel
.\ iTfrenomen zoro; voor het jilantklaar maken van de door den
ondernemer leeo-o-ekopte j a a r p e r eeelen
f I -J30
.. P a d a n g ( J a p a r a ) a l s b o r e n
4 uo
.. Djatirogo (Madioen) a l s
boven
I ion
.. S o p t e n on [isngki [Ja—
para' wogOJBI n'-hterstal\i%c pachtsom
. . . .
.. I t s n g k s n g - K e d o e n g Boe-

l)
18 IO-J.I'II

13 008 " i i

Bi ZOBKI.

/) De iiaclitsoiu bedroe-r f 43 iOO
'ajaara. D e ontbrekaoda f 8 306 zou
iu lx',10 worden voldaan.

bntie verschuldigd.

PASOBBOBAX.

Kcbalaa
ÏYtenfj

<') W e g e n a failliaaement van den aan*
nemer is de in A u g u s t u s 1881) veraebeBOn jaartermijn nnbetaald gebleven.
f) Over Ixs!) w a s noir peen pacht..
^'iiii varachuldigd.

I 301
3S14

481

JAPABA.

i l iCj.Oll
i 444

./

io::

S A X A B A X I I—SoERAKABTA.

SOBBABAIJA.
G o e n o e n g Kendci
Dja!>
Selodji
Pamótan

2 180
I i Hx7

110

N llfABAXQ.
N
.:inak
tfaugkang
r. R. [afbnkeningspei
Tnnajoi u)
zuiveringsperceeJ)
Del ik
exploitatieperceel]
1
^•..eii". -'. ;i. afbakening poi
S fawoer c u.
uivering»] arceel . .
i toenoeng T o e m p e n g
[id
AloTi^-tr. i^
[exploitatiepereei !
/>'•
> c. a.
ztuveringaperceel). .
s,.j ivli
loitatiepercei

/.'
Xgarengan

I 800
04

/)
ï mis uu

<•')

kllDIRI.
:, 130

o e s T o a w [exploitaticpereeel

ir, 7 ü

•;i r.rtx
'I'. taal

bont.

ff> AVSISI:uien i-en \ \iii.it ingevuld,
ontbraken da opgavoo.

;' 16750,00

PEKALOKOAX.

Soebati [exploitaticpereeel
Sengon
ld.
Tjnwel 11 roti k id.)

WMKKKINUKY

O n il e r n e ni I n g

aank•p

Iea

I 384416 16

f 51 380,86

ren-Tandjocng

[SSSM—

ranp aan OOStS «f gen»
te laie betaling van paehtMUIl

Totaal

127

. f f. M l

334 105,43
b • h o o v o v i n d e n 11 n O H .

RBVBAXO.

Baijangan-Nglel

. 178

:;n -.'50
1

i) Voor ö van ibze s oiadcracBibtgca ararat alle jaarteruujuen .«•il aaa / o n d e r iipo.ial van B> hnove.dhi id> •jekupt
van do afkoopaon ia i^v.' n..._' ui. t voialiekea. Uok w.is dit het overigeaa in uoot aan het slot van bijlage BDD.
Keval met i andere oadcrncmingea ra Boerakarta (Getaa ea Bratjak

werd:

VOff.

:
V\ r ilatOcng). Dexe a f a niet onder d r bedoelde s b e g r e p e o , omdat I
, S e d e r t zijn n o u ' v e r s , l i i l l e m l i ' h o u t i o i i t r a e t i n nitli.st
! . HaaroCB
aldaar in 1883 61 in 'tgefceel n i e t , ui s l e i h t s voor ebjea <;ebriiik ! treilt in 'tVOigasxl r e r s l a g OfgOVfa / i d l i n zijn te d o e n .
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Omtrent deu afzet van djatihout on Juva en .Madura
in 1889 en de daarvoor bedongen prijzen zijn t>eon volledige
opgaven kunnen worden verzameld. Sten vindt echter
Door di ili i .ii'tementen
der burgerlijke open
bare w e r k e n . \au
Ijinnenlnudsi/lj bestuur
en vnn oorlog ingekocht
djati-tiinmerhnut.

GKWF.STBN.

Hoeveel'

Wnr-

beid

VOOl'

(In IC*). betaald.

Krawang .
Vreanger
Regent*.
Choribon .
Tagal . . .

.
.
.
.

n

0'
181
207

Pekaloagan.
Samnnmg.
.Inpnra . .
Rembang.
Soerabaija.
1'nsoeroean

.
.
.
.
.

t'

r

1256 >

32 1 35
MI
II
14 !ir,4
50
1 103
51

88 473
./) 8 453

2 49
13'

1 :t 403
1 010

41

•i 234

n
at*
in
t123

;. MM

t

t

Piobdknggo
[Sezoeki. . .
Hanjoemas .
Hagelen. . .
ICadoe....
Djokjoknrla

Soerakarta .
Madiocn. . .
Kediri. . . .
Madura. . .

70
45

t

M

75
«1

T
0 070
Hl

v) *•

t

0 0i3
1 1 352
13..71

20'J
l«8f>

Dj.iti-tiinmerhout

Ujuli 'brandhout.

Djati-timmerhout.

oP

Hoe-

•1

isa

Door houtcontraetanten of landhuurders
oudershands van do band gezet.

ui ge/et

GeOp
Hoe
Ge
midHoe
midv e i - l - brengst delde
b r e n g s t delde
veel
veelo,,.
veibeid
veider
der
lingskoop» beid
lings- [in itfl
|,rijs
beid
brengnt.
prijs
veilin- prijs polme- '.eil inper
per
a
;m 11*),
stapel - (in M ).
M3.
gen.
gen.
meter.
Gemiddclde
in

11

u*

geen reden om da bijeengebrachte gegevens terug te
houden m lnat ze daarom hieronder volgen zooals zij
ontvangen zijn.
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a) Gedurende het 1ste kwartaal lsi'.i uitgevoerd van de P a m a n o e k a n - l a a d e a naar Batavia en Choribon. Over de laatste negeu maanden vou
het jaar is geen Opgaaf ontvingen.
Totalen .

32I0«
41

f 2I>3 170 f 13
4-

b) D e kolommen die . bij g e n i e aan o p g a v e n , niel zijn kunnen worden i n g e v u l d , zijn door een f aangeduid.
e)

Van deze tweeërlei opgaat'heelt de eerste betrekking tot kubieke meters timmerhout, de andere lot stapelmeters brandhout.

ir

Onvolledige opgaaf

r)

l'itvoer vnn de Ondernemingen H a n g k a n g en Jigarianak naar B a t a v i a , Arnbarawa en Kendal.

f\

Het h ' i i t Tan J a p a n werd nitgevoerd naar B a t a v i a , T a g a l , (,'hcribou en R e m b a n g .

y)

O v e r h<tl 4de kwartaal werd geen opgaaf ontvangen.

/()

Hieronder 12 731 stnpelnicter brandhout.

Geldt fij kt: i'Jtk'iuis'.tii ma hclbischbehrcr. In den gewonen
trant volgt hieronder een overzicht veji de baten en lasten
der bosseben over 18M, in vergelijking1 met de uit komsten
van bet voorafgegane jtiar, waaruit blijkt dat het vuordeelig verschil , over i.intst^euield jaar {volgens eeoe verbeterde opgaaf) t' *7 (..'.")ï . voor \fxto kon berekend worden
op f 243 OOG.
linten.

Ml,

*, paehtaoai verachnldigd root de terleegUnppina- afgeatane boacbperceelen . araarvan
h»t boot aaa da n i i i l t i a i i a a n rerbüjft. . .
IJ. retributie door een draar oadavaanaen
die van Soebah-Sengon e n . in Pekalongan
verschuldigd a e g a n a he:n endershnndsaBpC'
atSJM boaeajei hui*en zi]n ((((i'spronkelijk
eontraetsgehied

'. aaasuhranagvan acfatantalligepacntMna
(/. boeten
pachteom

aregeua

te int*' betaling

na

achterstallige

!' 131553.08 f 2s:i 116.10

v. afkoopsom door ondernemers verschuldigd wegens de door het boschpersoneel overiienoinen zorjr om de lee^geknpte perceclen
weder plantklanr te maken

! 330 00

0 570 00

h. regularisatieprijs van ten behoeve der
marine geleverde bontwerken uit het boschicrceel Bnijniifrau-Ngleboer iKembang) . .

23 1890.56

170 040.54

V. retributie . verschuldigd door den contractant van B a i j a n g a n - N g l e b o e r . wegens
hem afgestane voor ' s l a n d s dienst onbruikbaar bevonden boomen
/. pacht der Kraw.mgsctie strandbosschen

9 104,41

:ioo.nn

770.35

300,00

raa

'. retribntia verschuldigd door uuderneiuers
vnn zuiveringspereeelen (in verhouding tot
de hoeveelheid hout waarover zij de beschikking kregoa
f. a a a i u t t e r i a g
butie

1880.

Per transport 1' 288 220,10 f 333 132.48

111,31

1.7.00

I5I54,M

50 512.71

retri-

| 300.00
e) 4 212.0O

/•) 4 220 04

h. retributie voor het afstaan van houtgewas o^ gronden die in erfpncht zijn uitgegeven

12501.47»

/. retributie voor het afstaan van djatibosschen op buurlanden in de Vorstenlanden .

27 727.07

27 727 07

M, waarde (volgens de door de Hce/cc
b i j 2 0 n ( j e r o gevallen vastgestelde
vmrj.
voor
regularisatioprijzen) der in eigen beheer voor
slands dieast gekapte djati- en andere houtwerken

u Ma.n>

00 080.80»

8(101.3:.

Tranaportaarea f 052075.30 1' nis 744,28*
n) In 't vorig verslag (blz. 227) is bij vergissing opgegeven 1 0 187,13

Xraaaporteerea f tMMI,{t f 3:1:. 1:12.42

b) Aan pachtsom f 4212 en nan hoele f 14.04.
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Ko.ouiaal verslag v»n 1890.

[Nodorl. (Oost-) Indir.J

nog 2 jongelieden uit de 3 die zich aangemeld hadden)
in net najaar van 1890 op 0 gebracht. Bij het einde van
188'.» was bel korps iiotitveHters, ou 2 adspirant-hout'•laadt dienst np dcsaUdt *V{JM sla badoald
«ub »» verkregen djati- m andere houtwei
vesters na, voltallig. Br waren namelijk in actieven dienst
11,01*
91410,11
ItM doch niet geregulariseerd r.) . . . .
1 inspecteur, 13 houtvesters en 1 adspirant-houtvester.
u. retributie Ier zuke \,:t 11 door de inlandBovendien waren in Indië op wachtgeld 2 houtvesters (één
ona bevolking en partleuUsren op licentie
die in het najaar van 1889 van verlof was teruggekeerd
30 171 W
-'7 !•:: 13
g e k a p t e houtwerken
en één die in Augustus 188!) wegens ziekte van fijne
/>. opbrengst bij verkoop \au op raracfail*
betrekking ntheven was) '). Mei buitenlandeen verLi
lende wijzen verkregen en niet voor 's lands
waren op uit. 1889 afwezig 3 technische boMnatnbt»
dienst te benuttigen houtwerken (daaronder
naren , daaronder één die eerst in 1889 Iudie tijdelijk verlaten
nok het door den contractant van B a i j a n g a n Ngleboer op de V l r i t l l l t l r d t a t l Mlaten gelehad, terwijl de twee anderen reeds op uit. 1888 met verlof
yards bout, dat niet voorde marine geschikt
waren. (On laatstgenoemden datum waren er, blijkens hel
4*113,71'
39 7*1,49
werd bevonden)
vorig verslag, 4 met verlof, doch één daarvan keerde, zooq. belasting op liet vervoeren of verkoop.-n
als gezegd, in het najaar van 1889 naar Indië terug, terwijl
vuu djatihout alkouistig vuu <le particuliere
de vierde nog in 1889, bij het einde van zijn verlof, 's lands
landerijen (Indisch Staatsblad l S i l n". 29) ,1)
.; 1K7 | 3
7 714 7 3
dienst verliet.)
>: vergoeding verschuldigd doortranaportMet betrekking tot de boschpolitie wordt bericht dat
a a n n e m e r s , wegens het te min uitleveren t a n
deze over het algemeen vrij bevredigend werkte, maar dut
houtwerken
n\ n'i»
iai.r.K
hare sterkte niet overal geövenredigd was aan de behoefte.
>. opbrengst van op publieke vendutie verHet in 't vorig verslag (blz. 225) bedoelde onderzoek
kochten lossen inventaris . afkomstig van de
gestaakte gouvemements-boschexploitatio in
naar de omstandigheden , welke zoowel op de productie
•lapara
IS 300.20*
als op liet verbruik van djatihout van invloed kunnen
I. andere ontvangsten (niet gespecificeerd)
zijn, was, bij de afsluiting in Indië van de mededeelingen
voor dit gedeelte van het verslag, nog niet afgeloopen.
Totaal . . . i T0SS51 II f 104 138,80
Het botanisch boschbouwkundig onderzoek naar de boomLasten.
soorten van Java (zie blz. 224 van 't vorig verslag) werd
in 1889 in Oost-Java voortgezet en tegen het einde van
o. traktementen, reis- en verblijfkosten, enz.
vau het technisch bosclipersoneel en van de
dat jaar werd daarmede in West-.lava begonnen, liet
inlandsrhe bosehpolitic
KM I M 7 9 ' ÏM) 171,11'
ondervond echter eenige vertraging, doordien de voor deze
taak aangewezen houtvester, ten gevolge van gebrek aan bei. kosten van aanlag van nieuw djati- en
7s 111,39
85 :>m 78
wildhoutplantsoen
lieerspersoneel, eenige maanden met het beheer over een
uoschdistrict moest worden belast. Toch werden nog een
e. uitgaven voor het vervoer n a a r d e aaaatbij
gelegen pluats van alzet. vau door de politie
1800-tal hoornen in de residentie Hezoeki voor een nader
verbeurd verklaarde houtwerken
«r.r.oi
119,30*
onderzoek gemerkt, en wel in de wouden aan de zuidkust
van de afleeling Djember, op het Haoen-Idjeu gebergte
ri. uitgaven voor het aanleggen en onderhouden van houttransportwegen en bosch paden
11 M 8 "i
i " 111,14*
en in de afdceling Baoioewangi. Van al die boomen werd
een herb-irium verzameld en van een klein deel werden de
c uitgaven voor het zuiveren, uitdunnen en
exploiteeren in eigen beheer van boawhan
blo 'men en vruchten op spiritus geconserveerd. Deze verzameI7
3'.il
,41
ir.
s
i
:
in
aa djati-aanplantingen
lingen zijn ter bewaring gezonden aan het botanisch museum
/'. uitgaven voor het afbakenen en inrichten
van 'slnuds plantentuin te Buitenzorg, waar al de aan
van de hosschen en het opnemen van nieuw
het boschwezen behoorende eollectiëu door bedoelden hout| 3 84t,80
19114.11
uit te besteden boschperceeleu
vcster voorloopig systematisch zijn geordend. In loco waren
(j. diverse kleine uitgaven . waaronder tmv.-ni de belangrijkste soorten korte boschbouwkundige
l
S99,M
i
001,40
reaii- en lokaalbelioeften
beschrijvingen , volgens een vast model , opgemaakt. Ook
h. k a p - . xleep- en vervoerloonen. uitbetaald
waren de kenmerken genoteerd welke door drogen veraan den contractant van Baiiaagan—Ngiaboer
loren gaan, als de kleur, reuk, smaak, enz. In lfidvoor de aan h e t marine-etablissement te.Soeraden-Java werden door een met het beheer over het
baija en op de verzamelplaats Mlaten geleverde houtwerken
317 109,71* l i ï l 188.08*
boaebdiatrict Samanutg-Yoratenlanden belasten houtvester
de in 1888 bijeengebrachte verzamelingen aangevuld ,
1' 717 191,11 f &M080,80
Totaal lasten
terwijl in de residentie Pekalougan door den aldaar be795111,41
804188,89
.,
baten als voren . . .
iieer voerenden houtvester een aantal boomsoorten werden
opgespoord en voor het later onderzoek voorloopig gemerkt.
Aleer baten dan lasten . . .
f 77994,11 f --'13 3M'. M
In 1890 zou het onderzoek in de I'reanger Regentschappen
e) Dit doelt, naar het schijnt . op h e t , ingevolge la.-tgeving. gekapte
worden voortgezet en waarschijnlijk een begin kunnen
hout voor werken die door de bevolking in d e s k d i e n s t moesten worden
worden gemaakt met het beschrijven van een deel der
uitgevoerd.
bijeengebrachte verzamelingen, het doen vervaardigen
i/) P e z e belasting is niet 1 J a n u a r i tS'.'O vervallen door de heffing. !e
vun eenvoudige doelmatige platen naar do natuur en In i
rekenen van dat j a a r al', vau de verponding volgens de niiMiv. e regeling
vellen van eenige der gemerkte boomen.
(zie Indisch Staatsblad isSü n°. 78 en 4189 n*. 188..
Ten slotte il oog aan te leekenen dat aan eene oonv
Verdere ahjemeem' mede&ttiinqm. Schier in alle bosch- missie van boschambtenaren (bestaande uit den inspecteur
districten viel weder een belangrijke vooruitgang waar te van het boschwezen en uit drie houtvesters) onderzoenemen , vergeleken tiet den toestand in vroegere jaren. kingan zijn opgedragen in het belang van eene herziening
Jiijna alle houtvesters klagen iniusschen over gebrek aan van het boschreglement (Indisch Staatsblad 1874 n". 110,.
personeel (vooral beheerspersoneel) en over overlading
c. V e e t e e l t .
met werkzaamheden Die toeneming vnii dienstwerk , een
Omtreut de getalsterkte van den veestapel in de verschildirect gevolg van het ernstig streven om door intensiever
beheer uit 's lands bOMCben meer voordeel te trekken, leude gewesten van Java en op Madura zijn nog geen latere
zal , naar de meening van den inspecteur van liet bosch • opgaven verzameld dan over 1888. Volgens die opgaven ,
wezen, moeten leiden tot eene uitbreiding van het boseh- afgesloten op 31 December en op de volgende blz. tabellarisch
personeel, waaromtrent dan ook voorstellen door hem in vermeld , zou gedurende 1888 de veestapel in onderscheibewerking waren genomen. Ten aanzien van de opleiding dene gewesten weder niet onbelangrijk zijn toegenomen ,
van ambtenaren voor het boschwezen zal eene nieuwe ofschoou in sommige daarvan de toeneming niet in verregeling gevolgd worden , hoofdzakelijk hierop nederko- i houding stond tot den aanwas der bevolking. Vooral it;
mende dat de studiën in het buitenland zullen worden het armoedige bersdiatrict Tengger (reaidentie Paaoeroean),
bekort en daarentegen aan een deel van de daar gezochte
speciale opleiding zullen worden dienstbaar gemaakt zoowel
' i A a a dezen laatste, is in J a n u a r i 1800 eervol o n t s l a g uit 's lands
de tijkslandbouwschool te Wageningen als het rijksher- diecht v e r l e e n d , en de a n d e r is een paar m a a n d e n later iu ztju
liHrinm te Leiden, liet aantal titan* in opleiding zijn Ie hn*ch- rorlgpfl rug herplaatst, waartoe gelegenheid bftntoad djordloa rwi
i'li-.e, i; (door aanneming, nu vergelijkend examen, run d r r hontve-tevs iu aetieven dienst het k o r p s niet peaUBOM verliet.
Ter transport
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Bijlage C.
Koloniaal verslag van 1890.
w»ar

leels de limid is gelegd aan verbetering ren het

[Noderl. (Oost-) Indifi.]
den aanvang dei jaera hadden

zich namelijk , op het

wegennet (verg. liet verslag ven 1888, bijlage B, blz. 3 ,

dienaangaande van beetuunwege genomen initiatief, reeds

EOOmeda blz. 130 hiervóór), is er veel aan gelegen Jat
de bevolking ui liet bezit gerake van een eenigasini

omstreeks 2000 van de 0000 personen , die aan het werk
zouden deelnemen , bereid verklaard om van het op taak
te verdienen loon een gedeelte te doen inhouden , welk
geleelte h u n , na afloop van het w e r k , zou worden voldaan in den vorm van door de ambtenaren aan te koopen
vee. Het behoeft nauwelijks gezegd d a t , wanneer enkelen
van voornemen mochten veranderen , zij het ingehoudeue
in contanten zullen kunnen ontvangen.
De hiervóór bedoelde gewestelijke opgaven , tevens vermeldende bet aantal voertuigen voor personen- en goederenvervoer, laat men thans volgen.

noemenswaardigen reestepel, zoowel ploegree ter opbeuring van buren landoouw als lastdieren om hare veldgo-

wasaen (voornamelijk aardappelen, kool en andere Europeesclie groenten) naar de laaglanden af te voeren, Welk
vervoer tlians in benden is van eenige weinige opkoopers
ter hoofdplaats Pasoeroean. Er bestaat kans dat de geldui
in Maart j l . door do Indische Regeering toegestaan (p. m.
f 80 ÜÜU), om de Tenggereezen io de gelegenheid te stellen
aan de wegen betaalden arbeid te vinden , voor een deel
zullen worden aangewend voor den aankoop van vee. In

Aantal beesten
gemiddeld per 1000 inlanders, a)

GEWESTEN.

Jiuffels.

Runderen.

Paarden.

Te zamen.
Buffels.

•

Preanger Regentschappen. .
Xagal

Soeraba[ja

Djokjokarta

.

. . . .

Totaal 31 Dec. 1888 .
id.
„ „
1887 .

.
.

90 300
215 300
68 900
210 800
164 400
145 000
64 600
213 300
134 900
242 900
143 100
10 700
5 400
22 900
115 300
81 300
44 300
59 000
202 300
158 700
205 400
31600
2 630 400
2 607 500

1 200
13 500
1900
10 200
2 400
1 700
5 000
76 900
2 700
145 200
230 200
194 700
154 300
218 900
78 200
106 600
88 900
74 000
121 100
133 200
82 700
464 600
2 208 100
2 133 500

.] MM
20 400
6 800
44 300
20 000
17 100
8 700
14 800
10 900
41800
42 700
45 700
31 200
61 600
1600
9 300
9 700
7 100
31700
44 400
37 300
25 000
536 900
631400

Mtaoo
249 200
77 600
265 300
186 800
163 800
78 300
305 000
148 500
429SHMI
416 000
251 100
190 900
303 400
195 100
197 200
142 900
140 100
BH 100
336 300
325 400
521 200
5 375 400
5 272 400

159
228
199
125
117
138
118
148
154
199
74
12
11
38
100
62
59
112
179
150
200
22
117
118

Aantal voertuigen:

Buffels,
voor
Runderunderen
Paarden.
ren.
en paarden personente zamen. vervoer.
2
14
5
6
2
2
9
64
3
119
119
225
302
359
68
81
119
89
107
UB
80
322
96
96

8
22
20
26
14
17
16
10
12
35
22
63
61
101
1
7
13
11
28
42
36
17
24
. 24

169
264
224
157
133
157
143
212
169
353
215
290
374
498
169
150
191
212
314
317
316
361
237
238

445
3 983
201
1380
1025
1055
472
897
2 225
1247
3 156
2 095
1454
1028
324
805
277
326
772
422
948
1 184
25 721
23 514

voor
goederenvervoer.

1086
4 401
939
1735
5 067
4 282
2 443
4115
4 801
1241
11 500
8 080
14 325
6 018
852
1 365
133
4 366
5 975
855
3 764
390
87 733
85 031

o) Vermits het vee, dat aan Europeanen en andere niet-inlanders toebehoort, niet afzonderlijk is opgegeven, en bovendien in elk gewest
slechts een zeer klein gedeelte van de opgegeven totalen kan uitmaken, is by deze berekening van de veronderstelling uitgegaan
dat de geheele veestapel het eigendom is der inlandsche bevolkiug.
W a t over 1889 en de eerste maanden van 1890 aangaande den toestand van den veestapel viel mede te doelen ,
heeft reeds zijne plaats gevonden in de afdeeling » Veeartsenijdienst" van hoofdstuk al van dit verslag (veryr.
blz. 93/95 hiervóór). Ter aanvulling van het daar medegedeelde is nog aan te teekenen d a t , ter wegneming van
eene aan het licht getreden leemte in Indisch Staatsblad
1875 n°. 104, bij ordonnantie van 17 October 1890 (Indisch
Staatsblad n°. 207) eene meer volledige voorziening is
getrolfen o m , bij het heerschen van m i l t v u u r , besmetting
buiten de kringen van afsluiting zoovee) mogelijk te weren.
Daar de verbodsbepalingen tegen vervoer van vee of daarvan
afkomstige zaken naar buiten de besmette kringen een
beletsel opleverden om hij wetenschappelijke inrichtingen ,
bijv. bij het op blz. 122 hiervóór besproken laboratorium
voor bacteriologie enz., ziekteproducten of ziekelijk aangedane lichaamsdeeleu van aan eene besmettelijke ziekte
gestorven diereu te doen onderzoeken , is tevens bij de aangehaalde ordonnantie te dier zake onder de noodige voorzorgen eens vooral eene afwijking toegestaan.
In het belang der veredeling van het paardenras en ter
aanmoediging van de veeteelt verleende de Indische Regeering in 1889 weder eene subsidie (respectievelijk van
f 5000 en f 2000) aan de Buitenzorgsche en de PreangerwedlooTisocieteit, terwijl eene som van f 5000 werd 1estemd voor het uitloven van premiön bij inlandsche wedrennen of veetentoonstellingen op de hoofdplaatsen der
resideutiën T a g a l , Banjoemas, Hagelen en Kadoe, zoomede
op de afdeelingshoofdplaats Tassikmalaija (Preanger Regentschappen).
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

De vraag , of er nog wel reden was om de vanouds
bestaande beperkende bepalingen op het slachten van vee ,
in hoofdzaak betreffende het verbod tegen het slachten van
XtOg voor de voortteling geschikte wijfjes-buffels en wijfjesrunderen , in stand te laten , heeft onlangs (April jl.) tot
Bene bevestigende beantwoording geleid, zoowel omdat
de nuttige strekking van die bepalingen (en van de daarmede verwante bepalingen in pachtvoorwaarden) niet kon
worden ontkend , als o m d a t , waar bij voortduring (verg.
o. a. het verslag van 1878 blz. 198) het verbod vrij algemeen werd iuaclugenomen , eene intrekking daarvan bij
den inlander allicht de meening kon wekken als zoude het
bestuur de belangen van den veestapel minder tellen dan
vroeger. Omtrent de door den directeur van binnenlandsch
bestuur tot de verschillende residenten gerichte v r a a g ,
in hoever van de castratie van minder voor de voortteling
geschikte paarden eenig n u t te verwachten zou zijn ter
verbetering van het paardenras, waren , tijdens de afsluiting
in Indie van de berichten voor dit gedeelte van het vers l a g , de antwoorden nog r.iet allen ingekomen.
De uitvoer van vee was in 1889 het belangrijkst in
Madura, Bngelen , Banjoemas en Rembang. Üp de drie
hoofdplaatsen van Java worden voornamelijk slachtossen
voor de consutntie ingevoerd. In de meeste gewesten bepaaldfl het gebruik van vleesch zich nog tot de Kuropeanen en Cniueezen. De inlander bedient er zich in den
regel alleen van bij feestelijke gelegenheden en geeft dan
nog dikwerf aan geiten vleesch de voorkeur. Toch werd
reeds op menige passar, voornamelijk in Samarang , Bagelen en Pasoeroean , dagelijks vleesch te koop aangeboden ,
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dut gereeilelijk afnemers onder do inlanders vond.

Veefokkerijen

vin.lt men hoofdzakelijk in de Preauger

ltegcutschappen , Japara en Kediri. Op het erfpachtshmd

Argalinga in eerstgenoemd gewest worden meer dsn 2500
runderen onderhouden. Waar In de overige resident ifin
veefokkerijen bestaan , dienen deze hoofdzakelijk voor het
winnen van mest. Paardenstoeterijen Taneenige heteekenis
worden alleen in de Preanger Regentschappen aangetroffen.
Over het militaire remonte-depót aldaar is gehandeld op
blz. 34 hiervóór.
§ 2.

Buitenbezittingen.

Werd tot hiertoe over *t algemeen een spaarzaam gebruik gemaakt van de gelegenheid om voor het ond-rnemen van l a n ' - of boschontginning in de buitenbe/.ittingen domeingrond in erfpacht of in huur te krijgen ,
in den laatsten tijd valt ten deze , ook blijkens het medegedeelde op blz. 85-87 hiervóór, meer opgewektheid te
bespeuren. De op blz. 85 besproken wijziging der erfpachtsverordeningen, met het doel het verkrijgen van
domeingrond in de buitenbezittingen in 't vervolg gemakkelijker te maken , zal spoedig haar beslag krijgen.
Het is bekend d a t , met het oog op het zeldzamer
worden van den getahpertja-boom in vele boschstreken
der buitenbezittingen, de Regeering reeds sedert eenige
j a r e n , aauvankelijk niet zonder goed gevolg, de aankweeking van dezen nuttigen , maar langzaam groeienden
boom op Java heeft doen ter hand nemen zoowel bij
's lands plantentuin als door den dienst van het boschwezen. In J u n i jl. is bij eene aauschrijving van den
directeur van binnenlandach bestuur aan de gewestelijke
bestuurders buiten J;.va en Madura aanbevolen om, waar
mogelijk, van hun invloed gebruik te maken ten einde
den inlander het nut van de a'inkwteking der bedoelde
boomsoort te doen beseffen en er hem toe te brengen
dat bij geene boomen velt die nog niet volwassen zijn •).
Voor het verdwijnen van de caoutchouc opleverende planten
in de oorspronkelijke bosschen behoeft geen vrees te bestaan.
Deze slingerplanten groeien betrekkelijk snel en daarvan kan
reeds na weinige jaren sap gewonnen worden. Daar stnm
en takken door eer. groot aantal boomen heen slingeren ,
zijn deze planten ook moeilijk uit te roeien , en mocht,
door de insnijdingen die voor het winnen van het sap
worden g e m a a k t , de plant al eens komen te sterven ,
dan heeft zij toch in den regel reeds voldoende zaden
afgeworpen voor hare natuurlijke voortkweeking.
Voor elke buitenbezitting in het bijzonder zijn thans
met betrekking tot landbouw, boschwezen en veeteelt
de volgeude bijzonderheden te melden, meerendeels betreffende het jaar 1889.
1°. Atjeh en onderhoorigheden.
Rijst en tweede gewassen. Evenals in 1888 had het
rijstgewas in Groot-Atjeh ook in 1889 weder veel te
lijden van veld muizen Desniettemin werd , wegens de
goede groudgesteldheid en het gunstige weer, binnen de
ostenlinie nog een tamelijk beschot verkregen, terwijl
uiten de linie de oogst zelfs zeer ruim uitviel. Uitbreiding van de teelt op sawahs werd binnen de linie bemoeilijkt door gebrek aan ploegvee. Wel werden , evenals
in vorige jaren , voor den veldarbeid buffels van nabijgelegen streken ingevoerd, doch niet in voldoende m a t ' ,
terwijl een groot gedeelte van het aangebrachte vee ziek
werd en stierf, Op de Westkust, vooral in bet noordelijk
gedeelte daarvan, en in sommige staatjes op de Noordkust
worden uitgestivkte sawahs aangetroffen , waarop veel padi
wordt verbouwd. Op de Oostkust daarentegen is de rijstcultuur van geen beteekenis.
Aangaande het verbouwen van tweede gewassen luiden
de berichten geheel als verleden jaar.

E

Klappers.
Overal worden uitgestrekte aanplantingen
g e v o n d e n ; in de bewoonde streken wordt bijna alle grond ,
') Vroeger was reeds a:in de besturende ambtenaren in de buitenbezittingen aanbevolen om, zooveel doenlijk, het roekeloos kappen
van gom-, kamfer- en andere nuttige boomsoorten in 't algemeen
tegen te gaan (verg. het verslag van 1879, blz. 202, noot 2).

[Nederl. (Oost-) IndiB.]
die niet voor sawah d i e n t , met klappers beplant. Veel
voordeel wordt echter van de cultuur niet getrokken,
daar de vrucht meestal j o n g wordt geplukt en het water
daarvan als verkoelende drank wordt genuttigd. Van een
klein gedeelte van het product wordt olie voor eigen gebrutk bereid. Waar de oogst meer bedroeg dan voor de
plaatselijke behoefte noodig w a s , werd de klapper in
gedroogden staat (copra) uitgevoerd. Dit geschiedde echter
alleen op de eilanden Bras , Nassi, Waij , Si Maloer en
in enkele staatjes op de Westkust. Te Pinang kwamen
in 1889 aan copra uit Atjeh ter m a r k t 1443 pikols,
tegen 832 pikols in 1888.

Peper. Met uitzondering van de jonge aanplantingen
op h t eiland Bras, die niet werden uitgebreid, wierp
dn pepercultuur in dit gewest gedurende 1889 een goeden ,
hier en daar zelfs een overvloedigen oogst af. In de landschappen ter Oostkust was de oogst ruimer dan in vorige
jaren , zooall blijkt uit het volgende driejarig overzicht ').
Aantal pikols peper geoogst in:
Namen der landschappen.

Modjopahit
Langsar
Soengei Raija
Perlak
Pcflawa
Edi Besar
EdiTjoet
Bagon
Djolok Besar
Djolok Ketjil
Tandjong Semantoh
Simpang Olim
Kerti

. . . .

Totalen voor de Oostkust

1887.

1888.

1889.

4 572
732
1 593
12518
8 999
29 805
6 903
14 800
1 5C8
128
188
3 121
360

3 943
346
3 256
17 761
6 262
29 041
7 936
8 431
2 207
223
386
4 445
52

4 721
757
6 779
22 589
3 709

3)48 890
8 691
1251
I 800
520
240
3 186
442

85 287

84 289

103 581

a) Hieronder begrepen 4000 pikols, afkomstig van Pedawa.
(Jok voor 1890 beloofden de aanplantingen een overvloedigen oogst. De prijs van de peper (vermoedelijk
hetgeen door de opkoopers besteed werd) was in 1889 veel
lager <lan in 1888. Gold zij vroeger meer dan 20 dollar
per pikol, in 1889 viel daarvoor slechts 13 a 14 dollar
te bedingen. Vandaar dat enkele staatjes de peper geheel
of gedeeltelijk aanhielden in de hoop het artikel later
tegen hoogere prijzen te kunnen verhandelen. Volgens
het jaarverslag over 1889 van onzen consul-generaal te
Pinang (o. a. gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche
Courant van 7 October 1890) beliepen de peperuitvoeren
van Atjeh (en voor een klein gedeelte ook uit de Tamiangsche landschappen van de residentie Oostkust van
Sumatra) naar Pinang in 1888 131318 en in 1889 140 596
pikols.
Aanplantingen van staartpeper vindt men nergens.
Deze soort komt echter veel in 't wild voor in de bosschen van de aan de Westkust gelegen staatjes Tripah ,
Kwala Ba toe , Tenom en W a i l a h , en wordt van daar
naar Pinang uitgevoerd.
Andere cultures. De teelt van pinang- of betelnoten
wordt steeds meer en meer door de pepercultuur verdrongen.
Toch werden in 1889 nog uitgevoerd naar P i n a n g , de
voornaamste afzet plaats , 66 452 pikols dezer n^ten, tegen
<)3 665 pikols in 1888. Ook de tabakscultuur breidt zich
niet uit. De koffiecultuur is van geen beteekenis. W a t
de aanplantingen van muskaatnoten en suikerriet betreft,
komen de over 18S9 ontvangen inededeelingen met die in
't vorig verslag overeen.
5
) Nopens den peperoogst van 1889 in Atjeb, elders dan ter
Oostkust, z(jn in de voor dit verslag ontvangen bestuursberichten
geen cijfers aangetroffen. Volgens bjj onzen consul-generaal te
Pinang uit Atjeh ontvangen opgaven werd de productie geschat voor
da Westkust op 13 664 pikols, voor het eiland WaU op 900 pikols
en voor de Oost- en Noordkust, voor zoover zulks in verband met
de sluitingsmaatregelcn (verg. blz. 6 hiervóór) was na te gaan, op
135 450 pikols, tegen respectievelijk 17 000, 4800 en 78 500 pikols
in 1888.
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l_ In den toestand van de zijdeteelt kwam geen gunstige
verandering. De meeste zijde wordt nog steeds on de
Westkust verkregen en naar Groot-Atjeh en Pedir uitgevoerd om tot kleedjes te worden verwerkt. De zijde van
mislukte cocons wordt gebezigd voor het vervaardigen van
visclmetten. De verzorging van den zijdeworm, die gevoed wordt niet de bladeren van de kertostruik, wordt
aan de vrouwen overgelaten. Pogingen om den Japanschen
zijdeworm in Atjeh in te voeren mislukten.

[ISeaerl. (Oost-) lndie.]

Omtrent den omvang der c u l t u u r kan eenig inzicht
worden verkregen uit onderstaande tabel, waarin, wegens
de groote onzekerheid en onvolledigheid der verkregen
opgaven, geen cijfers nopens bet aantal boomeu zijn opgenomen.
Koffiedistricten.
NAMEN

DEB

Boschproducten.
Op de eilanden Bras en Waij wordt
veel timmerhout aangetroffen. Het maakt een p u n t van
overweging uit, of eene exploitatie daarvan loonend zoude
zijn; aan een der houtvesters op Java werd in het begin
van 1890 opgedragen ter zake een onderzoek in te stellen.
Omtrent andere voortbrengselen der bosschen zie men bet
medegedeelde op bis. 231 v a n ' t vorig verslag. Als in 1889
naar Pinang uitgevoerd vindt men opgegeven : aan gomehi3tiek 197, aan gombenzoïn 41 , aan getah pertja 3 1 ,
aan bijenwas 'i en aan bindrotting 6516 pikols, tegen 55,
7, 30a, 24 en 2980 pikols in 1888.
Over eene in Langsar (Oostkust van Atjeh) bestaande
Europeesche houtkaponderneming (zie vorig verslag blz.
231) zijn geen bijzonderheden gemeld. Alleen blijkt dat
de radja van het landschap zich in Augustus 1889 genoopt
zag het etablissement van den ondernemer tegen kwaadwilligen te beschermen.

2°.

Sumatra's Westkust.

Rijst en tweede gewassen. In dit gewest wordt de rijst
hoofdzakelijk op sawahs, in enkele streken ook op ladangs
verbouwd. Hier en daar werden nieuwe sawahs aangelegd, meerendeels ter vervanging van die, welke niet of
moeilijk te irrigeeren waren of van overstroom in gen te
lijden hadden. Over het algemeen kon de oogst van 1889
bevredigend worden genoemd. We Ier werd rijst uitgevoerd
naar Benkoelen , Atjeh en Europa , doch cijfers daaromtrent
zijn niet te verstrekken. Van Singapore werd rijst ingevoerd. De prijzen van padi en rijst liepen iets hoogerdan
in 1888.
Als tweede gewassen werden verbouwd uien, katjangt a u a h , djagong, obi, spaansche peper, bladgroenten en
tabak. Meerendeels geschiedde zulks op ladangs, slechts
in enkele streken op sawahs na afloop van den padioogst.
Vooral van de tabakscultuur, die een voornaam middel
van bestaan voor een groot deel der bevolking van de
residentie Padangsche Bovenlanden vormt, werd veel werk
gemaakt. In 1889 werden ruim 136 000 K.G. tabak naar
P i n a n g , en ruim 80 000 K.G. naar Singapore uitgevoerd.
Klappers.
Op de verschillende eilanden en langs de
geheefe kust worden uitgestrekte klapperaanplantingen
aangetroffen. In de afdeeling Siboga (residentie Tapanoli)
worden de op het eiland Pandjang en op eenige onder
Singkel behoorende eilandjes groeiende klapperboomen door
het Gouvernement aan pachters in vruchtgebruik afgestaan. Die pacht liep laatstelijk over de jaren 1884 t/m 18«9
en bracht voor Pandjang f 350 en voor de kleinere eilandjes
f 60 'sjaars op (verg. het verslag van 1884 blz. 192). Bij
de in 1889 gehouden nieuwe verpachting is laatstgemeld
perceel afgestaan voor tien jaren tegen f 70 'sjaars, en
het perceel Pandjang voor vijfjaren tegen f 364 'sjaars.
Belangrijk is in dit gewest de handel in gedroog-de
klappers (copra), en wel voornamelijk in de afdeeling
Priaman der Padangsche Benedenlanden. Dit product werd
in 1889 te Padang betaald met f 6 a f 6,50 per pikol,
de noten in verscben staat golden f2 a f 3 per 100 stuks.
Volgens opgaven van de kamer van koophandel en nijverhei'I ter plaatse werden in I88i> van Padang uitgevoerd
61645 pikols copra, tegen 71 157 pikols in 1888.
Koffie. Voor de koffiecultuur geschikte terreinen worden
gevonden op de hellingen van den Merapi, den Singgalang,
den Ta l a n g , den Sago en het Barissan-gehergte (residentie
Padangsche Bovenlanden), zoomede in de onderafdeelingen
Sipirok en Groot- en Klein-Mandbeling van de residentie
Tapanoli.

Ingeleverde
koffieproductie
(in pikol»)
in

in

188«.

1889.

230 112
865 64
763 126
368 116
346 28

17 681
22 940
26 087
H 707
3815

9 567
10 115
8 577
6 274
1605

446

82 230

36138

808
3 325
49

569
1 610
23

13 419 182 b) 4 197

2 202

personen.

dorpen.

P a d a n g s c h e Bovenlanden (94 districten).
Agam
X I I I en I X Kolta.
Tauah Datar . . .
L Kotta
. . . .
Batipoe en X Kotta
Totalen .

.

23
19

11
7
93

187
88
194
137
49

800 112
000
64
700 126
600 HG
000

657 700

Aiier B a n g i e s
en
Kau
Painan
Priaman
. . . .
.

41
21
46
31
12

440

P a d a n g s c h e Benedenlanden

Totalen .

Veeteelt. Ondanks nieuwen aanvoer en goede zorg ging
de veestapel niet vooruit.

Totaal
ToAan- zielentaal
tal
dortal. op uit.
pen.
1889.

AFDEELINGEN.

Aantal bij (Ie
gouveruements-koffiecultuur op
uit. 1889
ingedeelde

10
1
a) 5

24 500; 156
9 100
21
41900
18

16

75 500| 195

(61 districten)
3 655 156
1 677
8 087
IX

Tapanoli (79 districten)
M a n d h e l i n g en A n g
kola
Siboga
. . . .
Totalen

c)34
d) 3

70 200 394
1 500 24

12 193 379
179 24

37

71 700 418

12 372 403 «J12 698 f) 9 996

12561
12

9 835
1

Recapitulatie.
Voor het geheele gewest

146 I 804 90011059 I 179 363 1031 I 99 125

48 336

a) H i e r o n d e r niet meer het district V I I K o t t a , dat wel voorkwam in
de opgaven over 1888 (verg. bijlage E E E van 't vorig verslag).
b) Hieronder 15 pikols, niet in de speci6catie begrepen , als afkomstig
van verspreide aanplantingen in eenige niet meer bij de cultuur i n g e deelde districten.
c) T h a n s worden 2 districten meer opgegeven dan in bijlage E E E
van 't v o r i g v e r s l a g , met namen Si Mengoemban (Sipirok) en P a s s a r
T a n a h Batoe.
d) Hieronder niet meer het district B a t a n g T a r o , dat wel voorkwam
in de opgaven over 1888.
e) H i e r o n d e r 125 pikols, niet in de specificatie begrepen, als zijnde
ingeleverd door niet of niet meer bij de cultuur ingedeelde kampongs in
P a d a n g L a w a s en Siboga.
ƒ) Hieronder 160 p i k o l s , niet in de specificatie b e g r e p e n , als zijnde
ingeleverd uit de afdeelingen Silindong en P a d a n g L a w a s , namelijk 86
pikols uit 21 districten van Silindong en 74 pikols uit 16 districten van
Padang Lawas.

Bijgeplant werden in den westmoesson 1888/89, door
171000 cultuurdienstplichtigen , 6 848 000 boomen. Per
hoofd liep het aantal bij te planten boomen , al naar gelang
van den afstand van de woningen der planters tot de tuinen ,
uiteen van 10 tot 93. Slechts enkele tuinen moesten
worden afgeschreven.
Vrijstelling van de verplichting om bij te planten werd
aan eenige negorijen verleend, hetzij wegens gemis aan
voor de cultuur geschikte gronden , hetzij omdat de bevolking reeds een groot aantal boomen te onderhouden h a d ,
dan wel omdat van haar zware diensten moesten worden
gevorderd voor herstel aan bruggen.
Het onderhoud der tuinen liet steeds te wenschen over;
aanhoudende aansporing van de zijde der Europeesche
ambtenaren bleef ten deze steeds noodig. Ook ten aanzien
van den pluk moest door het bestuur op meer zorg worden
aangedrongen. Van de in 1883 in de Padangsche Bovenlanden verstrekte handpelmolens werd nog weinig gebruik
gemaakt.
De weersgesteldheid was in 1889 over het algemeen
niet gunstig wnot de cultuur. Zware aanhoudende slagregens , gepaard met hevige winden , belemmerden de
vruchtvormi; g. Zooals uit bovenstaand overzicht b l i j k t ,
gaf de oogst van 1889 nog niet de helft van dien van
1888. en waren vooral in de Padangsche Bovenlanden
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de uitkomsten ongunstig. Ook de verwachtingen voor
den oogst vun 1890 waren slechts zeer middelmatig,
Deze werd, volgens eene raming van uit. September j l . ,

geschat op 62 000 a 63 000 piknls, waarvan tot dien datum
nog slechts waren ingeleverd 49 372 piknls, tegen eene
inlevering, gedurende betselfde tijdvak van 1888, van
92 820 pikols, en gedurende betzelfde tijdvak van 18K9
van 41 843 pikols.
Bij een besluit van 19 Juli jl. zijn door den gewestelijken gouverneur, onder nadere goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal, in navolging van hetgeen blijkens
n*. 3638 van het Hij blad op bet Indisch Staatsblad , in
1879 voor Alenado was geschied , vastgesteld «Bepalingen
voor het beheer der koffie-inkooppakhuizen". Die hepalingen zijn er vooral op ingericht om kwade praktijken
der inlandsche pakhuismeesters ten nadeele van de kotiieinleverende bevolking zooveel mogelijk tegen te gaan.
De door het Gouvernement voor het ingeleverd product in de gewone driemaandelijksche veilingen te Padang bedongen verkoopprijzen zijn , afzonderlijk voor 1ste
en 2de soort, vermeld in het volgende staatje.
Soort
der
koffie.

Tijdstippen
der
veilingen.

Hoeveelheden (ia
pikolB'.

Opbrengst

Gemiddeld
per pikol.

f

1889.
1ste
2de

8 250
200

f 533 707.50
8 220,00

1ste
2de

10 574
175

024 946,00
0 142,50
1 OOG 851.50
1 750.0U

26 September .

.

.

1ste
2de

15 950
50

31 December .

.

.

1ste
2de

12 392'/,
100

.

.

1ste
2de

47 Kifl'/s l'-j M l M7,7e
20 11:!.5(1
525

Totaal

.

64.69
41,10
59,10
35,10
03,12*
35,00
64.095
40.00

801 722,70
4 0U0.00
f

02.91*
38.20 5

f

70,87 5
40.55
66,82
35,00
68,485
40.00

47 091>/5 12 987 340,20
1890.

19 September .

.

.

1ste
2de

8 085
110

1ste
2de

13 110
1511

1ste
2de

17 525
150

f 573 032.50
I 077.0(1
876 021.50
5 250.00
1 200 220.25
0 900,00

De voorstellen met betrekking tot de lcofiecultuur ter
Sumatra's Westkust gedaan door de in 1888 hier te lande
benoemde staatscommissie, van welke voorstellen sprake
is in noot 1 op blz. 232 van het vorig verslag, maken
in Indiö nog een punt vun overweging uit.
Muskaatnoten.' Deze cultuur wordt gedreven in de
meeste afdeelingen der Padangsche Benedenlanden, en
elders in het gewest hoofdzakelijk in de onderafdeeling
Solok (Padangsche Bovenlanden) en in de afdeeling Natal
(Tapanoli). Sedert de aanplantingen door eene ziekte zijn
aangetast, ten gevolge waarvan vele vruchten , vóórdat
zij tot rijpheid komen, afvallen, wordt aan de cultuur
niet meer zooveel moeite ten koste gelegd. Desniettemin
bedroeg de uitvoer van noten en foelie in 1889 respectievelijk 3740 en 655 pikols, tegen 1957 en 567 pikols
in 1888. Te Padang werd per pikol betaald voor de noten
f 140 a f 150 en voor de foelie f' 120 a f 140.
Andere cultures. Aan hetgeen in 't vorig verslag (blz.
233/234) over de gambierteelt en over andere cultures
gezegd is, valt weinig nieuws toe te voegen. De uitvoer
van gambier daalde van p. m. 5000 pikols in 1SN8 tot
2130 pikols in 1889, doch de prijzen waren hooger dan
in 1888, namelijk f 30 a f 40 per pikol. Onder do cultures waarop men zich in 1889 meer is gaan toeleggen ,
behoorde de aankweeking van bamboe, hetgeen in verband stond met de toegenomen vraag naar dat artikel
als een gevolg van den spoorwegaanleg. Ook gaf de bevolking (in de afdeeling L Kotta der Padangsche Bovenlanden) uitbreiding aan hare kina-aanplantingen.

[Nederl. (Oost-) Indië.]
Boschproducten. Hieromtrent vindt men in de ontvangen

bestuursbericbten weinig anders vermeld dan eenige cijfers
van uitvoer, die echter o ik thans weder belangrijk verschillen met die door de kamer van koophandel en nijverbeid tfl Padang verstrekt. Zon wordt door den gouverneur de uitvoer van Padang van cassis (wilde kaneel)
opgegeven als te hebben bedrogen in 1888 6320 en in
1889 5296 pikols, en voor gombenzoïn als achtere«nrolgens te zijn geweest'200 en 364 pikols, terwijl in het
jaarbericht van genoemd bandelslicbsam diezelfde uitvoer
wordt gesteld op respectievelijk 5880 en 7954 pikols voor
cassia en op 4640 en 5033 pikols voor gombenzoïn '). De
marktprijzen voor dit laatste artikel bewogen zich tusscben f 40 en f 100 per pikol, die voor cassia tusschen
f 10 en f 17. Aan andere boschproducten werden , volgens
laatstbedoelde opgaven, te Padang uitgevoerd:
gomdammar
gomelastiek
getahpertja
rotting . .

.
.
.
.

. in 1888 4 314 en
. „ „
1 080 „
. „ „
493 „
. „ „ 2 0 268 ,.

in 1889 6 490 pikols.
„
„
455
„
„
„
797
„
„
„ 29 734
„

Ingevolge eene machtiging van de Indische Regeering
van Juni jl. zou de inspecteur van het boschwezen naar
dit gewest in commissie worden gezonden ten einde, in
overleg met den chef der staatsspoorwegwerken aldaar,
een onderzoek in te stellen naar den voor mijnbouw geschikten houtvoorrand in de nabijheid van de Ombilienk( lenvelden en zoo noodig voorstellen in te dienen, door
tusschenkomst van den gewestelijken gouverneur, om in de
toekomst tot eene vergrooting van dien voorraad te geraken.
Veeteelt. Volgens de ontvangen opgaven nopens de getalsterkte van den veestapel in dit gewest bij het einde
van 18v9 zou in de Padangsche !'oveulanden het aantal
ra; deren en buffels eene niet onbelangrijke vermindering
hebben ondergaan. hetgeen , evenals in 1888 (toen er
alleen de cijfers betreffende den rundstiipel cp achteruit'
gang wezen), wordt toegeschreven aan den grooten uitvoer van slachtvee naar Padang on het toenemend verbruik
van rundvleesch door :1e bevolking. Met betrekking tot
de Padangsche Benedenlanden en Tapanoli worden over
't algemeen hoogere cijfers c'an over 1888 opgegeven.
De ontvangen opgaven volgen hieronder:
Padancschc Bovenlanden
Padangsche Benedenlanden
Tapanoli

Paarden. Runderen.
16 300
105 800
3 100
57 400
0 900
12 900

Totaal op uit. 1889 . . . 26 300
tegen ., .. 1888 . . . 23 700
„
„ ., 1887 . . . 17 300

170 100
183300
187 400

Buffels.
107 500
53 600
31800
192 900
193 100
187 400

De in de Tobu-landeu (Tapanoli) ngevoerde Australische schapen (verg. vorig verslag blz. 234) hadden veel
van mond- en klauwzeer te lijden. Ouder de paarden te
Padang, PadangPandjang , Fort de Koek en Paijakombo
kwamen enkele gevallen van kwaden droes voor. Overigens was de toestand van den veestapel bevredigend.
In Februari jl. zijn door de Indische Regeering de
noodige gelden toegestaan om op een drietal door den
gouverneur aan te wijzen plaatsen de noodige stallingen
en verdere gebouwtjes te doen oprichten. beuoodigd voor
de uitvoering van het in 't vorig verslag (blz. 234) omschreven plan betreffende het stationneeren van gouvernementswege van inbeemsebe dekhengsten, ten einde de
verbetering der Sumatrasche paardenrassen in de hand te
werken. Nu tegelijkertijd tot eene versterking van het
veeartsenijkundig personeel is overgegaan en dientengevolge in de formatie is kunnen worden gerekend op twee
veeartsen voor Sumatra's Westkust (verg. blz. 95 biervóór) , zal de verdere tenuitvoerlegging van den maatregel
onder zaakkundig toezicht kunnen geschieden. Het tot
stand komen in Maart 1889 van eene particuliere wedloopsociëteit te Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden) werkte
reeds aanstonds uit dat men zich in de afdeeling L Kotta
meer toelegde op bet behouden van goeie paarden, in
stede van die voor uitvoer van de hand te zetten,
') Overigens wordt gombenzoïn nit de noordelijke havens van
dit gevrest rechtstreeks naar Pinang en Singapore uitgevoerd,
doch nopens dien uitvoer zyn geen opgaven bekend.
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Particuliere landboutontyverheid. Van de In dit gewest I aanvang gemaakt, terwijl de 19 aodere r^u product
op erfpaebtagronden geveatig Ie 25 ondernemingen (3 meet afwierpen (15 enkel koliie en 4 enkel inlundsebe gewasdan in 1888; verg. bijlage U hierachter) waren er 3 niet
meer in exploitatie , moest hij 2 du ontginning nog worden ter hand genomen, werd bij 1 met de beplanting een

AFDliELINGEN.

ONDEBAFDEEL1NQEN.

sen). Voor verdere bijzonderheden
onderstaand overzicht.

N A A M DEK ONDEBNEMINO.

wordt verwezen naar

Beplante
Verkregen
Grootte oppervlakte (iu hoeveelheid koffie
bouws)
(in pikols)
(in
bouws). iu 1888. iu 1889 in 1888.
in 1889.

a)

K o f fi e - o n d e r n e m i n g e n .
PADANGSCHE BENEDENLANDEN.

Padang en Omme—
Tauden.
Paiuan.

Painan.

Gadoek (J.)

361

5

5

4

8

Loeboe Gedang West

50U

120

4)100

100

77

. .

1 332
2 041
1 423

/).

352
377
324
400

G21
550
d)
d,
100
217
160
700
250
670

PADANOSOHE B O V E N L A N D E N .

Tanah Datar.
ld.
ld.
ld.
L Kotta.
X I I I en I X Kotta.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Agam.

Singkarak of XX Kotta.
ld.
ld.
ld.
Pangkallan Kotta Baroe. e)
Solok.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Alahan Pandjang.
Moeara Laboe.
ld.
Dauau-districten en Matoea.

Kotta Zuijdewijn (N. V.)
Gadoeng Batoe of Gadoeng Beo. .
Loerah Batoeng
Arendsnest
Kaijan of Boekit Siban (J.)
Esperanza I en I I of Kaijoe Kaleh
Loeboe Gedang (J.)
Loeboe Soelasi (N. V.)
Soebang of Loeboe Estate ( O . ) .
Boekit Gompong (N. V.)
Batang Baros g)
Aijer Betoemboeh g)
Soerian I en I I
Kimboe Soengei Pasampan
De twee gebroeders of Oeloe Silite
Si Berasap

1 061

...

. .

635
670
650
657
459
508
209
320

621
c)480

d)
d)
100
260
160
700
250
670

1 339
1 325

tl

d)
112

1 850
1906

d)
d)

3 800

209
955
40
2 250
380
4175

1 055

41
3 000

350

M

.,
195
150
150
80

195
150
150
95

299
800
611
165

350
650
350
158

4)214

300

300
M

13 301

13 658

TAPANOLI.

Mandheling en Angkola.
ld.

Angkola.
ld.

Aik Sisoma of Loeboe Raija (N. V.) . .
Angkola (N. V.) / )

771
376

230

Totalen .
ondernemingen.

13 426

4 198

4 281

d)

d)

Andere

ïni

PADANGSCHE BENEDENLANDEN.

Padang en Omme1 and en.

—

ld.
ld.
Priaman.

ld.

Kaijoetanam.

ld.

Rimboe Datar

35

Datar of Tanah Sirah (J.)
Rimboe Pieë (C.)
Kaijoe Kapoer
Kiambang Rimboe Bakoeng

51
26
5
9

6
26
5
9

10
26
4
i) 1

d)

d)

AJ150
A)100
A) 45
A) 25

AJ1000
A) 600
A) 11
A) 16

41
1627
Totalen .
46
320
126
a) De ondernemingen, die aan naamlooze vennootschappen toebehooren , zijn aangeduid door de letters N. V.; die welke ten name staan van
inlanders of Chineezen door de letter J . of C.
b) Vermoedelijk verminderd door afschrijving.
c) 70 bouws koffietuinen werden afgeschreven. Eene kleine uitgestrektheid (1 bouw) is met kina beplant.
d) Niet meer in exploitatie.
e) Op gronden, indertijd van do ir.landsche hoofden verkregen, wordt in deze onderafdeeling nog eene koffieonderneming gedreven door een
Chinees. Deze onderneming, Langkoet of eigenlijk Langsan geheeten . bracht in 1888 377 pikols koffie op, doch in 1889 slechts 50 pikols.
f) Deze onderneming ging in 1889 op eene Engelsche firma over.
g) Voor de onderneming Batang Baros en Aijer Betoemboeh (Padangsehe Bovenlanden) en Angkola (Tapanoli) werd de erfpacht eerst in 1889
ingeschreven. De onderneming Angkola werkte met volk van de onderneming Loeboe Raija. (In de gewestelijke specificatie der tot uit. 1889
ingeschreven erfpachtsperceeleu in de buitenbezittingen, voorkomende op blz. 8li hiervóór, zijn de perceelen Batang Baros en Aijer Betoemboeh ,
in plaats van onder de cijfers der Padaugsche bovenlanden, bij vergissing onder de cijfers der Padangsehe Benedenlanden in rekening gebracht.)
h) Rijst. Op Kaijoe Kapoer werd tevens eene zekere hoeveelheid pisang en op Kiambang Rimboe Bakoeng een 1000-tal klappers verkregen.
i) 8 bouws werden in 1889 als weiland gebezigd.

Over het algemeen hebben de ondernemingen te kampen
met onvoldoend aanbod van werkkrachten , terwijl aan
den aanvoer van vreemd werkvolk geldelijke en andere
bezwaren zijn verbonden. Zoo ondervindt de «anvoer van
Niassers, welke lieden goed voldoen, bij voortduring
moeilijkheden ten gevolge van den tegenstand der Niasserhoofden. Over den arbeid der inheemsche (Maleische) d a g looners werd vrij algemeen g e k l a a g ! . Voor de gezamenlijke ondernemingen wordt het totaal der daglooners opgegeven gemiddeld te hebbeu bedragen 1790 per d a g ,
en dat der op de ondernemingen gevestigde vaste arbeiders (Niassers, Javanen en Hindoe's) ' s '0o', tegen respectievelijk 1643 en 1020 in 1888.
Voor de bereiding van het product bedienen de meeste
ondernemingen zich van de twee ter hoofdplaats Padang
bestaande pelinrichtingeu.
Op de in eigendom bezeten landerijen (enkel in deOn.melanden van Padang), ten getale van 21 , waarvan slechts
5 grooter zijn dau 100 b o u w s , worden voornamelijk padi
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1891.

en klappers geteeld. Op enkele dier perceelen worden
tevens indigo- en notemuskaat-aanplantingen aangetroffen ,
terwijl zij meerendeels ook gras opleveren.
3°. Ben koelen.
Rijst en tweede gewassen. In dit gewest wordt de padicultuur schier overal op ladangs (droge velden) gedreven.
Met het verbouwen op sawahs werden tegenspoeden ondervonden , die er niet toe medewerkten om den lust tot
nieuwen aanleg aan te wakkeren. Oaarentegen werden
de ladangs uitgebreid en beter verzorgd. Oe ladang-oogst
was bevredigend. Hoewel in enkele afdeelingen niet g r o o t ,
was het beschot over het algemeen voldoende.
Met de teelt van tweede gewassen , a l s : o b i , p i s a n g ,
d j a g o n g , k a t j a n g , e n z . , werden over het algemeen bevreaigenda uitkomsten verkregen.
Koffie. In de afdeelingen Manna , Kauer en Kroë , waar
de koifiecultuur het belangrijkst i s , werden in de berg-
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streken uitgestrekte nieuwe aanplantingen aangelegd. De
tuini-n maken het individueel bezit uit VIKI de planten
en leveren voor sommigen hunner een ruim middel van
bestaan op. Daaraan is het toe te schrijven dat de cultuur zich zoo uitbreidt. In de lagere streken gingen weder
velen er toe over om tuinen van Liberia-knffie aan te
leggen. De oogst wordt opgegeven in 1889 te hebben bedragen 5910 pikols, tegen 3483 pikols in 1888, doch
zou grooter kunnen geweest zijn als de inzameling met
meer zorg geschiedde. In do afdeeling Kroë liet het product, ten gevolge vau overvloedige regens, veel te wenschen over. Toch werd daarvoor aan de planters f 40 a
f 52 per pikol betaald, behalve in Juli toen de prijzen
voor korten tijd daalden tot f 30 a f 32. In de afdeeling
Manna bedongen de verkoopers f 38 a f 40 per pikcl,
terwijl voor Kauer-kolHe, bij uitvoer naar Moeara Doea
(Palembang), f 50 per pikol werd betaald. De voornaamste
koifle-opkoopers waren Chineezen. De uitvoer had plaats
naar Batavia, Padang , Moeara Doea en Bandar.
Peper. Ondanks de bemoeienis van het bestuur met deze
cultuur, waarvoor de grond in dit gewest vrij algemeen
uitmuntend geschikt is, legt de bevolking zich daarop niet
in die mate toe als aanvankelijk verwacht werd. Daarbij
komt dat het vaak moeilijk is om eene voldoende hoeveelheid goede stekken te verkrijgen. De in bijna alle
afdeelingen bestaande proeftuinen, door het bestuur aangelegd en onderhouden, zijn bestemd om over eenigen
tijd in het gebrek aan stekken eeuigszins te gemoet te
komen. De cultuur wordt het meest beoefend in de afdeelingen Seloema en Manna. Aldaar bestonden de tuinen
op het einde van 1889 uit ruim 380 000 ranken , waarvan
nog slechts 16 500 vruchtdragende.

king meer voordeel zag in de cultuur van peper. In het
tekort RBQ rijst werd echter door den handel voorzien,
ook door aanvoeren uit andere streken van het gewest
waar de sawahs een overvloedig product opleverden.
Peper. De aauplantingen werden in alle afdeelingen belangrijk uitgebreid, vooral daar waar de grond zich voor
de cultuur bijzonder eigent. De verkregen productie wordt
op p. m. 50 000 pikols geschat. De prijs, die in het begin van den oogsttijd f 30 per pikol bedroeg, daalde
gaandeweg tot f 18, hetgeen den planters aanleiding gaf
hunne peper gedeeltelijk aan te houden , in de hoop dat
de marktprijs weder zou stijgen. De aangehouden hoeveelheid wordt geschat op circa 8000 pikols. Met. inbegrip
van de voorraden uit den oogst van 1888 werden in 1889
ruim 45 000 pikols uitgevoerd, tegen p. m. 35 000 in
1888. De bevolking draagt echter niet genoeg zorg voor
het product om de Lampongsche peper haren goeden
naam te doen behouden. Van bestuurswege wordt getracht
de planters tot het inzicht te brengen dat zij aldus hunne
belangen beuadeelen.
Andere cultures en boschproducten. De berichten zijn in
hoofdzaak gelijkluidend met die in 't vorig verslag opgenomen.
Veeteelt. De cijfers, omtrent de getalsterkte van den
veestapel ontvangen , getuigen van een kleinen vooruitgang vergeleken met de verleden jaar gedane opgaven.
Veeziekten van buitengewonen aard kwamen niet voor.

Particuliere ondernemingen Op de te Tandjong Karang
(Ommelanden van Telok Betong) gevestigde onderneming
van eene Bataviasche handelsfirma , bestaande uit ongeAndere cultures. Nopens de klapperteelt en de tabaks- veer 150 bouws van de bevolking gehuurde gronden,
cultuur is in hoofdzaak hetzelfde te berichten als in 't werd peper geteeld. De productie in 1889 beliep ongevorig verslag werd gemeld.
veer 950 pikols. Omtrent de boschexploitatie, mede op
Zoowel aan de bamboe- en ramehcultuur als aan de overeenkomst met de bevolking, voor Europeesche reketeelt van muskaatnoten wordt door de bevolking weinig ning ondernomen op het tot de afdeeling Katimbang bebooof niets meer gedaan. Daarentegen vindt men thans op- rende eiland Seboekoe (verg. blz. 228 van het verslag
gegeven dat de teelt van kruidnagelen goed vooruitging, van 1888), zijn over 1889 geen bijzonderbeden vernomen.
vooral in de afdeeling Kauer, waar in 1889 p. m. 800
Over een plan om in de afdeeling Toelang Bawang,
pikols waren ingezameld.
op daartoe van het Gouvernement in huur gevraagde
Op zoogenaamde talangs en op de woonerven wordt gronden, op gr~ote schaal eene geregelde cultuur van
suikerriet (zwart en wit) geteeld , doch slechts in geringe rottan , gomelastiek en andere boschproducten te drijven,
mate en hoofdzakelijk voor eigen gebruik.
zie men het medegedeelde op blz. 87 biervóór.
De kapascultuur was onbeduidend , uitgezonderd in de
5°. Palembang.
afdeeling Manna, waar de oogst 120 pikols bedroeg; het
product wordt gebezigd voor het weven van kleedingRijst. In de afdeelingen Lematang Oeloe enz en Kommeitukken.
riug Ogan Oeloe enz. werden door de bevolking , op aanspoNipah , aren , sirih , kapok , pinang , mengkoedoe en ring van het bestuur, voortdurend nieuwe sawahs aangambier worden in geringe hoeveelheden voor plaatselijk gelegd. De grondbewerking liet echter, ondanks de ter
gebruik aangeplant.
zake door het bestuur gegeven wenken , te wenschen
over. Elders in het gewest wordt de rijst hoofdzakelijk op
Veeteelt De veestapel leed in 1889 gevoelig e verliezen ladangs (droge velden) verbouwd. Over het algemeen was
door het heerschen van veepest. In de afdeelingen Ben- de oogst in 1889 bevredigend; slechts op enkele plaatsen
koelen , Ommelanden van Benkoelen , Laïs, Seloema en mislukte het gewas door langdurige droogte tijdens of
Manna zou het aantal runderen en karbouwen daardoor kort na het overplanten , terwijl het in enkele streken van
tot op de helft verminderd zijn. In laatstgemelde afdeeling veldmuizen en wilde varkens te lijden had.
was de ziekte op het einde des jaars nog niet geweken.
Voor zoover bekend, bezweken aan de ziekte in het ge
Koffie. De voornaamste koffiestreken in dit gewest, waar
heel ruim 6000 beesten.
deze cultuur op groote schaal en met voorliefde door de
bevolking wordt gedreven, zijn in de afdeeling Tebing
Particuliere ondernemingen. In de afdeeling Seloema Tinggi de onderafdeelingen Sindangstreken en Ampatkwam in 1889 eene op erfpachtsgronden gevestigde land- Lawang , en in de afdeeling Lematang Oeloe enz. de ouderbouwonderneming tot stand , de eerste in dit gewest. De afdeeligen Lematang llir en Pasoemahlanden. Dank zij de
ondernemer (een Europeaan), die het hem in erfpacht afge- welvaart die zij verspreidt, breidt de cultuur zich nog
stane perceel Aijer Pringan (p. m. 81 bouws) in 1889 aan- voortdurend uit. De in 1889 door de opkoopers bestede
vaardde (verg. bijlage R hierachter), had bij het einde prijzen liepen van f 45 tot f 52 per pikol. Ofschoon pluk
des jaars reeds 40 bouws ontgonnen en met peper beplant. en bereiding over 't algemeen nog te wenschen overlieten ,
Voorts wordt in de afdeeling Benkoelen door een Chinees valt gaandeweg verbetering op te merken ; zoo moet de
peper en Liberia-koffie geplant op een hem in eigendom koffie uit de afdeeling Tebing Tinggi, die voorheen mintoebehoorend perceel van ongeveer 100 bouws, dat mede der in qualiteit was, thans de Lahat-koffie (uit de afdeevoor de helft ontgonnen is.
ling Lematang Oeloe enz.) reeds zeer nabij komen. Volgens opgaven vau het tolkantoor ter hoofdplaats Palem4°. Lampongsche Districten.
bang beliep de uitvoer van daar naar plaatsen buiten en
binnen het tolgebied in 1887 15 240, in 1888 27 806
Rijst. In die afdeelingen , waar de cultuur uitsluitend en in 1889 42 339 pikols. Alleen ten opzichte van de onop ladaugs gedreven wordt, werd niet zooveel rijst ver- derafdeeling Pasoemah-landen (afdeeling Lematang Oeloe
bouwd als voor de behoefte uoodig was, omdat debevol- enz.) is bericbt dat er de bladziekte voorkwam.
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Peper. Sedert een pnar jaren wordt in de afdeeling
Tebing Tinggi (nabij de hoofdplaats van dien naam) en
in de marga Tandjong Agoeng van de onderafdeeling
AmpatLawang door de bevolking peper aangeplant, doch
wegens gebrek aan goede stekken konden de plantsoenen
in 1889 niet belangrijk worden uitgebreid. In het overig
deel van het gewest wordt deze cultuur niet gedreven.
Eene poging om de teelt ook ingang te doen vinden in
de afdeeling Iliran en Banjoeasin, waar de bronnen van
volksbestaan over het algemeen niet ruim vloeien , scheen
weinig resultaat te beloven. Van de gelegenheid toch
om uit een door den controleur aangelegden proeftuin
gratis stekken te bekomen, werd weinig of geen gebruik
gemaakt.

tuaachao f 6 en f 8 per pikol.
Obl, kntjang, djagong en andere tweede gewassen
worden tusschen de padi in geplant ter voorziening in de
plaatselijke behoefte.

Andere cultures. Wat van de overige door inlanders of
Chineezen gedrever* cultures over 1889 wordt gemeld , is
in hoofdzaak eene herhaling van het medegedeelde in
vorige verslagen. Omtrent de van die cultures verkregen
uitkomsten vindt men alleen aangeteekend dat de peperoogst over het algemeen zeer bevredigend uitviel.
In de meeste afdeelingen treft men aan de mondingen
der rivieren talrijke nipahboomen aan. De vraag naar
atap , van nipah vervaardigd , nam steeds toe, zoodat groote
hoeveelheden daarvan uit Perak werden aangevoerd.
Van de drie door den sultan van Siak verleende conAndere cultures en boschproducten. De berichten omtrent
de teelt van klappers , gambier , tabak, indigo, suikerriet, cessies tot houtaankap was er slechts één in exploitatie.
kapas , djagong enz. zijn nagenoeg eensluidend niet die in Het concessieterrein van deze onderneming, die aan de
't vorig verslag. Ook ten aanzien van de inzameling van naamlooze vennootschap > Houtaankap Siak" toebehoort,
boscbproducten zijn dezelfde algemeene mededeelingeu omvat naar schatting 60 000 bouws. De aan den sultan
te betalen cijns bedraagt f 800 's jaars. Aan dezen houtontvangen als over 1888.
aankap is eene stoomzagerij verbonden , waarbij 35 Javanen
Vteteelt. Ten gevolge van het heersenen van veetvphus eD 50 Chineezen in dienst zijn. Hoofdzakelijk wordt gein enkele streken van het gewest (verg. blz. 94/95 hier- zaagd hout afgeleverd en dit in elke verlangde afmetiDg.
vóór), vooral onder de buffels, nam in 1889 het aantal In 1889 werden 3500 M*. hout, van deze onderneming
dezer beesten niet onbelangrijk af, zoodat de opgaven afkomstig, naar Singapore uitgevoerd.
Ten aanzien van de door Chineezen gedreven, in het
van uit. 1889 voor het geheele gewest eene getalsterkte
aanwijzen van 19 700 stuks, tegen p. m. 22 000 op uit. zuiden dezer residentie gelegen, houtzagerijen luiden de
1888. Overigens bestaat de veestapel voornamelijk uit berichten gunstig.
geiten , waarvan het aantal tusschen de 3ü 000 en 37 000
stuks bleef bedragen. De cijfers betreffende het aantal
Veeteelt. Onder de buffels en runderen kwam het mondrunderen, paarden, schapen en varkens (respectievelijk en klauwzeer voor. Cijfers omtrent de getalsterkte van
2558, 469, 1783 en 1787) leveren tegenover de opgaven den veestapel zijn niet verstrekt.
van uit. 1888 mede weinig verschil op. In de beDedenstreken heeft de veeteelt, wegens gebrek aan goede weideParticuliere ondernemingen. Het aantal landbouwconcesgronden , weinig te beteekenen.
sies, door inlandsche bestuurders in dit gewest aan Europeanen en met dezen gelijkgestelden uitgegeven ' ) , was
Particuliere ondernemingen. In dit gewest zijn nog geen bij het einde van 1889 tot 261 geklommen (60 meer dan
landelijke ondernemingen geopend. Wel echter zijn door op uit. 1888), allen nader vermeld in bijlage DDD hierverschillende personen en maatschappijen proeven geno- achter, en hieronder afdeelingsgewijs gerangschikt met
men met de tabakscultuur, welke proeven over het alge- vermelding van de gezamenlijke oppervlakte waartoe de
meen geene ongunstige uitkomsten moeten hebben opge- concessies betrekking hebben.
leverd, zoodat dan ook verschillende perceelen in erfpacht
zijn aangevraagd. In 1889 waren reeds twee van dieaan1 8 8 8.
1889.
vragen ingewilligd (dezelfde waarvan op blz. 237 van 't
ONDBRAFDEELINGEN
vorig verslag sprake was), doch de perceelen waren bij
UitgeAantal strektheid
Aantal Uitgehet einde des jaars nog niet aanvaard. Verg. ook wat op AFDEELINGEN.
EN
1 and- Tan het land- strektheid
blz. 86/87 hiervóór is gezegd nopens de ondernemingen,
bouw
bouw van het
concessieconces- concessieLANDSCHAPPEN.
concesop het getouw gezet door de in vorige verslagen reeds
gebied
gebied
sies.
sies.
meermalen genoemde twee maatschappijen voor de ont(in bouws)
(in bouws)
ginning van bosschen en boschgronden in Palembang,
met namen de » Palembang-Maatschappij " en de » ToengDeli.
Rijk Deli.
58
102 350
55
122 452
kal Sumatra Tabakmaatschappij". Ten aanzien van de
ld.
Padang en Bedagei. 25
46 350
32
43 500
proefaanplanting van thee , die , blijkens het vorig verslag
ld.
42
Bijk Langkat.
109 150
47
134 850
(blz. 237), in 188S was ondernomen door een Arabier ter
ld.
35
Rijk Serdang.
86 350
43
109 479
13
Batoe Bara.
34 200
14
28 200
hoofdplaats, is in de voor dit verslag ontvangen berichten
14
Assahan.
36 780
23
76 700
niets naders vermeld. Het werkvolk, waarvan de naar Laboean Batoe.
1
6 000
5
32 000
dit gewest gekomen ondernemers zich aanvankelijk be13
Bengkalis.
42
47 000
189 050
dienen , bestaat uit Chineezen , meerendeels van Singapore
aangevoerd, en verder uit Javanen en Bandjareezeu,
Totalen . . 201
468 180 261
736 231
deze laatsten afkomstig uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (verg. blz. 15/16 hiervóór). Van
inheemsche werkkrachten kunnen de ondernemers geen
Onder de bedoelde 261 concessies telde men er 96,
gebruik maken, zoowel omdat de residentie Palembang
waarvan
in 1889 geen of nog geen gebruik werd gedaartoe te dun bevolkt is, als omdat de bevolking nog
maakt
,
en
daarvan alleen 32 in Siak en Tanah Poetih
niet voldoende vertrouwd is met de gevorderde werk(afdeeling Bengkalis), 15 in Padang en Bedagei en 11 in
zaamheden of wel zich daartoe niet eigent.
Serdang. In exploitatie waren dus 165 concessies (ondernemingen), schier allen voor de tabakscultuur , doch 8 onder6°. Oostkust van Sumatra.
nemingen verkregen in 1889 nog geen productie en van
4 werden geen opgaven ontvangen. Het opgegeven oogstRijst en tweede gewassen. Rijst wordt bij voorkeur op cijfer van 1889 , ten bedrage van circa 34 millioen Amst.
afgeplante tabaksvelden en, waar deze niet beschikbaar ponden , heeft dus betrekking tot 153 ondernemingen.
zijn , nagenoeg uitsluitend op ladangs verbouwd. Hoewel
In het volgende staatje vindt men die productie per
de rijstoogst over het algemeen bevredigend uitviel, was toch,
evenals vroeger , de productie in alle afdeelingen , uitge') Over hare bekrachtiging door het Europeesch bestuur zie men
zonderd Assahan en Laboean Batoe, niet voldoende voor
de behoefte. Uit die afdeelingen werden vrij belangrijke het medegedeelde op blz. 88 hiervóór.
Op het eiland Bengkalis wordt een perceel uouvernementsgrond in
hoeveelheden rijst uitgevoerd. In de afdeeling Batoe Bara erfpacht
bezeten, ter grootte van 528 bouws. Een t(jd lang is daar
mislukte de oogst bijna geheel, teu gevolge van eer.e cassave verbouwd, maar in de laatste jaren schijnt de onderneming
ziekte in het gewas. Gedurende 1889 liepen de rijstprijzen gesloten te zjjn gebleven.
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deeling gespecificeerd en tevens in vergelijking gebracht met de uitkomsten over 1887 en 1888.
1 8 8 7.

ONDERAPDEELINGEN
APDEELINOKN.
LANDSCHAPPEN.

Deli.
ld.
ld.
ld.
Batoe Bars.
Assahan.
Laboean Batoe.
Bengkalis.

Rijk Deli . . . .
Padang M Bedagei
Rijk Langkat. . .
Rijk Serdang. . .

Totalen

Aantal
ondernemingen.

Tabaksproductie (in
Amst.
ponden).

43
11
18
25
10
4
1
2

114

Zoowe! de hoeveelheid als de qualiteit van het in Deli ,
Langkat en Assahan verkregen product waren zeer bevredigend. In Serdang was de oogst middelmatig, terwijl in
de afdeeling Bengkalis, ten gevolge van de vele regens,
slechts een klein product werd verkregen.
(Jok i:i 188!) werden gronden , die 4 tot 12 jaren braak
gelegen hadden , na voorafgaan Ie bemesting met guano ,
meestal met gunstigen uitslag voor de tweede en derde
maal met tabak beplant. Slechts op enkele ondernemingen
in Deli en Langkat werd op bijzonder geschikte velo'en
twee malen achtereen tabak verbouwd. Ziekten onder
het gewas kwamen bijna niet voor ; ook van rupsen werd
weinig nadeel ondervonden, ü p de meeste ondernemingen
worden de velden na den tabaksoogst voor den rijstbouw
b e n u t t i g d , waardoor voor een deel in de behoefte aan rijst
voor de arbeiJers kon worden voorzien.
Slechts van 3 der tabaksondernemingen vindt men thans
opgegeven dat er ook andere producten werden geteeld ,
namelijk bij Bekalla en Mariëndal (in Deli) koffie en bij
St. Cyt (mede in Deli) koffie en cacao. Deze bij-cultures
leveren echter niet veel op ; althans de uitkomsten waren
niet van dien aard om aan de aanplautingen uitbreiding
te geven. Op de onderneming Pelabi (Siak) werd , wegens
de slechte uitkomsten die de tabakscultuur opleverde,
begonnen met eeue proefaanplanting van getahpertjahoomen. Overigens vindt men onder de ondernemingen
in Serdang er één vermeld, Tanabang geheeten, waar
uitsluitend koffie werd geteeld , en onder de ondernemingen
in Langkat één, Lau Boentoe genaamd , waar enkel de
pepercultuur wordt gedreven.
Het aantal bij contract aangenomen arbeiders, op de
verschillende ondernemingen werkzaam , bedroeg 64 396 ' ) ,
terwijl bovendien nog ongeveer 800 ' daglooners in dienst
waren. Over de verschillende afdeelingen moeten die cijfers
verdeeld worden als volgt. (Kene verdeeling der arbeiders
naar hun landaard , zooals in 't vorig verslag voorkwam ,
'u ditmaal niet ontvangen.)
Aantal arbeiders
van buiten het gewest afkomstig
en bij contract
aangenomen.

AFDEELINGBN.

Deli

. . .

Te zamen.

.

.

Aantal
daglooners.

SG78G
2 418
3 804
181
1207

7069
185
525
100
122

G4 396

8001

Blijkens consulaire berichten werden in 1889 te Pinang
door 7309 Chineesche immigranten werkcontracten voor
Sumatra's Oostkust gesloten , terwijl het aantal der voor
dat gewest te Singapore gesleten werkcontracten , meerendeels door Chineezen, maar ten deele ook door lieden uit
') Wegens inschrijving van de werkcontracten werd aan registiattogeMea ontvangen (zie Indisch Staatsblad 1889 n». 138) f63 261,
tegen achtereenvolgens f 33 305, f 24 695 en f 75 761 in de jaren
1886, 1887 en 1888.

1 8 8 8.

Aantal
ondernemingen.

Tabaksproductie (in
Amst.
ponden).

13 013 587
1 3G4 320
4 094 454
4 342 311
921 432
4C2 777
50 000
8 750

50
17
28
28
9
5

15717 1G1
2 299 800
7 819 698
5 603 684
1 247 106
641 428

24 857G37

141

1889.
Tabaksproductie (in
Amst.
ponden).

Aantal
ondernemingen.

34 083

47
16
33
28
10
9
1
9

33 362 960

153

15
2
8
5

042
492
507
119
964
1 425
197
116

979
196
906
122
713
116
640
404

33 866 076

onze bezittingen (inboorlingen van J a v a , Bawean en de
Zuider- en Oosteraideeling van Borneo) 5202 beliep. Deze
aanvoeren waren veel geringer dan in 1888 (toen het
aantal der bedoelde werkcontracten respectievelijk beliep
11682 en 8 648), hetgeen zijne verklaring vindt in de
uitbreiding die de door de Deliscbe Plantersvereeniging
beproefde rechtstreeksche emigratie uit China naar Deli
onderging. Deze rechtstreeksche aanvoeren toch , waardoor
in de laatste zeven maanden van 1888 (verg. vorig verslag
blz 240) 1165 Chineezen ter Sumatra's Oostkust waren
aangebracht, bestonden in 1889 uit 4927 voor rekening
van genoemde vereeniging in China geworvenen , waarvan
2798 uit S w a t o w , 1129 uit Hongkong en 1000 uit Amoy.
Van de zijde der ondernemers zijn tegen sommige bepalingen der nieuwe verordening betreffende de rechten
en verplichtingen van werkgevers en werklieden in dit
gewest (Indisch Staatsblad 1889 n°. 138) bezwaren ingebracht, welke , volgens berichten van September j l . , in
Indië nog een punt van onderzoek uitmaakten. Ook is
aldaar nog in behandeling een adres , waarbij van dezelfde
zijde werd aangedrongen op het tot stand komen van eene
conventie met Engeland betreffende de directe emigratie
naar Nederlandsch-Indië van Klingaleesche of BritsenIndische koelies (verg. blz. 2 hiervóór).
7°.

Riouw en onderhoorigheden.

De mededeelingen betreffende de cultures in dit gewest
komen over 't algemeen met die in 't vorig verslag overeen.
Van de op vrij omvangrijke schaal door particulieren
(Chineezen) gedreven peper- en gambierteelt waren de uitkomsten bevredigend. Juiste productie-opgaven zijn niet
te bekomen , doch de uitvoer bedroeg, naar de resident
meldt, zeker niet minder dan in 1888 en kon bij benaderiug op p. m. 60 000 pikols peper en p. m. 140 000 pikols
gambier gesteld worden. Te Singapore, waarheen bijna de
geheele productie verscheept werd °), liepen de marktprijzen per pikol voor de witte peper van f 56 tot f 7 0 ,
voor de zwarte peper van f 24 tot f 3 8 , voor de gambier
1ste soort van f 25 tot f 30 en voor de gambier 2de soort
van f 21 tot f 24,40.
Sedert eenige jaren is door sommigen ook de teelt van
Liberia-koffie ondernomen , doch slechts bij één van die
ondernemingen , toebehoorende aan een Chinees in de afdeeling Battam , werd een kleine oogst verkregen. De
eenige cacao-aanplanting, gelegen op Poeloe Basing en
behoorende aan den onderkoning van R i o u w , leverde geen
resultaten op. Door een Europeeschen ondernemer was op
het eiland Battam eene onderneming, Victoria Estate genaamd , tot stand gebracht op van het inlandsch bestuur
gehuurde g r o n d e n , waarop koffie en Mauritius-hennep
geteeld werd. Daaromtrent vindt men thans slechts gemeld dat de h u u r aan een Chinees was overgedragen.
De eigenaren van vruchtboomen hadden in 1889 over 't
algemeen een minder gunstigen oogst dan in 1888. De
ananasteelt, voor den uitvoer naar Singapore , breidt zich
J
) Terwijl dus de resident den uitvoer van peper naar Singapore
op nagenoeg 60 000 pikols schat, zouden aldaar, volgens het jaarverslag van ons consulaat-generaal, van Riouw slechts zijn ingevoerd
in 1888 23 170 en in 1889 26 215 pikols peper. De gambier-invoeren
uit Riouw w orden in genoemd jaarverslag niet afzonderlijk besproken.

Ulila*r

♦*•
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steeds uit, voornamelijk in de afdeelingen Battam on
Karimnn.
Door de roekelonzo wijze, waarop Chineesche planter*
en houtkapper» bij butine ontginningen te werk gaan,
wordt goea timmerhout hoe langer hoe sohaar-cher. Alleen
uit de ufdeoliiig Liugga werden beduidende buo veel lieden
fraai en deugdzaam timmerhout uanr Singapore uitgevoerd. Vele Maloiers vonden weder een middel van bestaan in bid kappen van brandhout ten behoeve van de
te Biouw en te, Singapore tehuis behooreude kleine stootn*
schepen. M"t liet branden vin houtskool hielden , aUi
vele Cliiueezen zich opledig.
Bvennls in vorign jaren werden in lt!89 verschillende
bosch producten naar Singapore uitgevoerd, als: kanjang,
atao, looiittoflioudende boomschors, rottan , was, kamfer,
dam mar en getah. Ten gevolge van don minder gunstigen
polttiekeii toestand in de bovenlanden van Indragiri was
de uitvoer mt dat landschap, hetwelk anders een
contingent kan leveren , niet zeer ruim.
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wijl voor klapperolie I 0,25 per fiesch werd betaald. Aller*
wegen worden oiiepalmen aangetroffen, doch de bevolking
zamelde bet product niet in. voor de cultuur van koffie,
waarmede door Chineezan proeven werden genomen . bleek
de bodem ongeschikt te zijn. Daarentegen slaag len de
mede door beu genomen proeven m t den aanleg van
pepertuinen De. peperranken stonden voordeehg en beLoofJen een goeden oogst De si oteelt ging nie vooruit. Sirik eo pinang daarentegeu werden &vervloe1igaangeplant. In 1889 bedroeg do uitvoer van piuang naar
t?iiij apore ongeveer 10) pikols, ter waarde van f 4 a
f 4,50 per pikol. De wortels va i
mgkoedoe werden
naar Java ui'gevoard. Vruchtboomen srerden veel oan plaut, noeb tierden slacht wegens de schraalheid vui. d*n
bodem. In vele streken zijn debosschen nog slechts schaars
van goed timmerhout voorzien.
10°. Westerafdeeling van Iinmeo.

Rijst en tweede qeicatten. Evenals in vorige jaren werd
de padicultuur door Muleiers en Dajaks meestal op van
den regen afhankelijke velden gedreven, maar door de
Rijst. De productie van 1889 bedroeg 157 000 pil
Chineesche bevolking ook op sawabs. D-- oogst was ontegen 106 000 in I88S Hoewel bevredigend , was zij on- hevredigend, daar de meeste vellen, ten tijl
bivoldoende voor de behoefte, WH&rin overigensdocr aanvoer biet moest worden uitgeplant, ten gevolge van hoogen
van elders werd voorzien. Iugevoer-1 werden '-215J pikols waterstand in de rivieren overstroomd werden, tev.•ijl
pudi en 34 303 pikols rijst, meerendeels van Java. De later veel schade aan het gewas werd toegebracht dior
uitgevoerde hoeveelheden waren onbeteekenend.
wilde varkens, veldratten en insecten. Dientengevolge
ontstond in nagenoeg de gebeele residentie schaarse de
Andere cultures. Hier en daar vonden bijplantingen van aan rijst, waarin de handel gedeeltelijk trachtte te voorklnnperboomen plaats, zoodat het aantal boomen van zien deer aanvoeren van buiten het gewest, terwyl bet
207(100 tot 217 000 klom. Ue pepere iltuur nam niet bestuur behulpzaam was in het transport naar die streken,
onbelangrijk toe. Uitgevoerd wer len naar Java en l'alem- •-. iar de behoefte zich sterk deelgevoelen. l'oortusscbephizx respectievelijk 57i'8 en 02 K (1. | eper. Ten gevolge van komst van de Indische Regeering werd ook rijst ingekocht
de lage prijzen .stelt de bevuild;:;.; weinig belang meer voor rekei ing van de inlandsche zelfbesturen • o Mainin de teelt van gambier. De gebeele productie wordt ge- ! piwa en Landak ten ie-ie - e van de uoodlij-.'cu ie evolsteld op 129 pikols, tegen 1-w in 1888. Koffie wordt I iier king in di
appen. \J<- Si gapore werden ongeveer
en daar aangetroffen, afkomstig van jaren geleden geeo- 50 000 pik< Is Siam-rqst ingevoeru.
men proeven. Ingevoerd werden van bingapore 14 en van
Op grootere scoaal dau anders werden, ia i
met
Java 98 pikols. Uitvoer van orènsuiker liad in 1889 niet de rijstschaarschte. voedingsmiddelen als tweede gewas
plaats. De handel in pinangnoten was on 1* luidend. Pui- geplant, zooals njagong, cassave en peulvruchten. Deze
kernet komt weinig voor ') Het aanplanten van k>pok- artikelen, /.o./mede groenten, werden in groote hoeve 1boomen werd aangemoedigd, doch uitvoer van kapok heden op de passars verhandeld.
vond niet plaats. Maleh-vet en njato-olie werJen tot zeer
geringe hoeveelheden voor eigen ge'>ruik bereid.
Klapp r$. Te:; iev.ij e van de belangrijkheid der klapperaauplantingen
kan dienen dat de uitvo r alleen aan
Boxchprodnclr». Tot de uitgevoerde bosc1'producten be gelroog e klappers (copra) in 1889 eene waarde vertegen*
hoordei 365 pikols gomdammar, 283 pik; Is honig en
rdigde van f 6." 6 000, terwijl in 1880, 1887 en i 8^-8
183 pikols was, tegen respectievelijk 1550, 418 ea 155 d'- sommen zelfs bedroegen achten
ns f 8 4 6 0 0 0 ,
pikols in 1888.
f761000 en f738000. In 1889 werd bovendien, in verband met de hooge prijzen, veel meer werk gemaakt van
Veeteelt. Wat den veestapel betreft vindt men slechts de bereiding van klapperolie. Zijn de outvangen opgaven
aaigeteekend nat een paar kudden runderen en eene ku lde juist, dan zou de uitgevoerde hoe* I Ihei i ze :'- bedragen
buffels in half wilden staat leefden; en dat, op aansporing
BII 358130 liter, te:wijl over de vier voorafgegane
van hel bestuur , eenige van die nuü'els tot den arbeid jaren gaznmenlük de uitvoer slechts 'ou bedragen hebbeu
Werden afgericht.
42 350 liter. Me rendeels vonden copra en olie hun weg
naar Singapore.
9°. Billiton.
Koffie. In verschillende landacha]
met
De rijst bouw is in dit gewest van weinig beteekenis. hel planten van Liberia-koffie, die er vrij welig scheen
Voor den aanleg van sawahs is de gelegenheid nietgun- te tieren. De in Samlias sedert eenige jaren bestaande
stig. Tegen 139000 pikols in 1888. werden in 1889 in- koffleaanplantingen (uit circa 4800;) hoornen bestaande,
gevoerd, deels van Singapore, deels van Java, 65 000 waaronder p. m. 30800 Li beria-boomen) ondergiugi ngeen
pikols rijst. Als tweede gewassen worden voornamelijk ver- uitl.rei.1i. g Volgens opgaven van den sultan w»s •-. i «ntal
bouwd cassave, ketella, kladienz. Voor deu uitvoer wordt vruchtdragende Inomen geklommen tot 14001 (waaronder
caasave-meel bereid. In 18*1) werd daarvan eene hoeveel' 8 550 Liberia-soort).
beid van 8(>!' pikols uitgevoerd, alles naar Singapore,
togen 300 pikols in 1888 Terwijl ;oer. de prijs bedroeg
Peper. Van bare ingenomenheid met de |
'tuur
f 5 a f 6 per pikol. kon daarvoor in 1839 slechts I' 4,50 gaf de bevolking blijk door het uitbreiden van bare aanper pikol worden bedongen. De klappercultuur breidt zich plantingen, die een voordeeligen oogst afwierpen. I)
voortdurend uit op de kustplaatsen en omliggende eilan* uitvoer van het product naar Singapore beliep 371 pikols,
den. Upmerking verdient dat op vele plaateen de hoornen tegen 125 in 1888 en 24 in 1887.
eerst na 10 of 15 jaren vruchten afwerpen, hetgeen aan
de eigenaardige gesteldheid van den bodem moet worden
Suikerriet. Gedurende 1889 werden weder,
lelijk
toegeschreven. De noten werden naar Singapore en Pal m« in Pontianak en Saaibas, uitgestrekte aauplantingen van
bang uitgevoerd. De prijs bedroeg f 2 per 100stuks, ter- suikerriet aangelegd. Ten behoeve van de suik"rondernemingen op Java werden in dat jaar uit Po I
met
') Bij de pogingen om ten behoe' e van de suikerondernemingen 12 en uit Sambas met 4 ttoomschepon reapecti velijk
8°. Ban ka.

op Java serehvrij plantrict te bekomen, is ook Banka betrokken
geworden (verg. wat daaromtrent voorkomt op blz. 19G hiervóór).
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1890-189!.

1 G2ö 000 en 400 000 rietstekken verzon len". voor de
levering waarvan in 1888 contracten waren gesloten.
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Toch bleven groote hoeveelheden riet onverkoelit, zoodal
du bevolking niet meer genegen bleek op speculatie te
planten.
Andere cullura. De cultuur van den arèupalm nam toe.
Arèuauiker werd naar alle r!eelen van dit gewest en naar
Serawak vrrvoerd Dr, toeak, uit de bloeinstelen van den
palm verkregen, :.; eene geliefkoosde volksdrank, en van
de arènvezels wordt touw geslagen, dat gedeeltelijk üïj11
weg naar Singapore vindt.
wegens de mislukking van den rijstoogst wijdde de
bevolking in er aandacht aan de sagocultuur. Ondanks
de meerdere behoefte voor eigen gebruik werd tochnagenoeg evenveel sagomeel a!s In 1888, namelijk ongeveer
9000 pikols, naur Singapore uitgevoerd.
Indigo, s r h, piuang, gambier en tab:ik werden voor
eigen gebruik geteeld, liet laatste artikel echter slechts
in onbeduidende mate, zootlat de opbrengst niet toereikend
was voor de ueboefte.

opbrengst tegenviel, daar tij geschat werd niet meer dan
2()0oü Amsti rdam-che ponden te zullen bedragen. De
handel in copra was levendiger dan in 1888. Deumkwee*
king van di n arènpalm nam langzamerhand toe. Itacultuur
van kapok gaf reden tot tevre lenneid, Dok depepertei lt kreeg
uitbreiding; de opbrengst bedroeg p.m.4001 ikolt. Sago komt
veel voor; de bladereu dienen voor dakbedekking. Sirih,
pinang en meugkoedoe worden vooreigen gebruik gekweekt.
Nipah wordt niet gecultiveerd; de gebeeleZuidkust bevat
daarvan uitgestrekte bosseben. De bande! in kadjangmatten kenmerkte zich steeds door levendigheid; voortdurei
ii belangrijke hoeveelheden naar Javanitgevoerd. Bamboe wordt in de bosseben overvloedig en in
de meest verschillende soorten aangetroffen. Bij uitzondering wordt bet product als bouwmateriaal gebezigd.

Particuliere ondernemingen. Volgens de voor dit hoofdstuk ontvangen opgaven tilde men in dit gewest bij het
(Inde van 1889 twee erfpachtsondernemingen, namelijk
één in de afdeeling Amoenthai, bestemd voor de teelt van
Botckproiucte*. !><• tengkawang«oogst was overvloedig tabak, en één in de afdeeling Martapoera, waar koffie en
en in verband daarmede werd van dat nrtikel uitgevoerd peper worden geplant. ') Bij de taLaksnndernemhg misvoor eene waarde va:: f 350 20(), terwijl in de jaren 1885, iukte de oogst grootendeels ten gevolge van ongunstig
1886. 1887 en 18^8 die uitvoer achtereenvolgens bedroeg weer. Wat <r van terecht zcu komen, werd op p. m.
f 378 900, f 90500, f 8(5 500 en f 0 900. liet artikel be- 30 000 Amsterdamsche ponden geacbat. Ook on bet perceel
baalde echter te Singapore ee middelmatigen prijs, een in Martapoera ging bet n;et voorspoedig. Door de langgevolg van de omstandigheid dat aldaar slechts één firma durige droogte toch stierven alle ptperranken, terwijl het.
met de bereiding van tengkawaiig-olie "f vet, ziek bezig reeds tweejarig plantsoen van Liboria- koffie aan eene ziekte
houdt. Eerlang KOU aan dat bedrijf dienstbaar worden leed, ten gevolge waarvan de bladeren afvielen en de
gemaakt eene te Pontianak in oprichting genomen stooni- boomen een treurig aanzien verkregen. Over de door enkele
oliefabnek.
ondernemers, met goedkeuring van (ie Indische Regeering,
gedaan wordende stappen tot bet verkrijgen van landbouw*
Veeteelt. D j toestand van den veestapel waa bevredigend. concessies van den sultan van Koetei, hoofdzakelijk naar
Van Singapore werden slachtossen ingevoerd en daarheen bet schijnt voor de teelt van tabak, zie men bet mede
en na:.r Serawak varkens uitgevoerd, de laatsten voor eena gedeelde op blz. 89 hiervóór.
waarde vim f 12731, tegen 1' 18 751 in 1888.
12°. Oelebes en onderhoorigheden.
Particuliere latdbouwondenumingen. Nopens de in dit
Hijst en twede gewassen. De padicultuur wordt hoofdgewest reeds geopende of nog aan te vangen landbouw*
onderneming'n, op gronden van den sultan van Sam!.:,s zakelijk gedreven op van regen afhankelijke velden. In
voor den tijd van 75 jaren in huur verkregen, zijn voor I8S9 \v:is, uitgenomen in de onderafdelingen Binamoe,
dit hoofdstuk geen andere bijzonderheden gemeld dan Bangkala en hadjang, de oogst verre van gunstig ten
reeds voorkomen op blz. 88 hiervóór. In andere zelfbe- gevolge van aanhoudende zware regens, gepaard met
sturende landschappen van dit gewest waren in 1889 nog hevige winden , gedurende en kort vóór den oogsttijd ,
waardoor aan het te veld staand gewas veel nadeel werd
geen land bouw concessies uitgegeven.
toegebracht en een groot gedeelte van het binnengehaald product niet voldoende kon worden gedroogd Door
11°. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
aanvoer uit Bali, lava en Singapore werd in de behoefte
Rijst en tweede gewassen. Ondanks de te groote droogte aan dat voedingsruid 'el voo-zien.
In de T.iratea-landen (Zuiderdistricten), in een deel der
in het begin van bet jaar er. overstroomingen in de latere
maanden, waardoor aan het padigewas veel schade werd Oosterdistricten en op Saleijer maakt <>e djagong het
toegebracht, kon de oogst van 1889 bevredigend worden hoofdvoedingsmiddel der bevolking uit. Dit gewas wordt
genoemd, en hehcefda geen rijst van elders te worden op afzonderlijke tuinen als eerste, of op sawabs, na de
aangevoerd. In de afdeelin< Amoenthai, waar de padi hpt padi. als tweede gewas verbouwd. Als voedingsgewassen
meest wordt verbouwd, bedroeg de opbrengst 400 000 werden in dit gewest, i evens de djagong, nog geteeld
pikols. tegen 440 000 in 1888, 430 000 in 1887 en 530 000 terong, katjang, obi en dergelijke.
in 1886. dat is — aangezien de bevolking op 350 000
Koffie In de gouvernementshuiden van dit gewest wordt
zielen geschat wordt — omstreeks V/7 tot 1V7 pikol
de kofBecultuur gedreven in de Bergregentscbappen der
per hoofd.
Als tweede gewassen werden geteelddjagong, cassave, Noorderdistricten (waar zij echter niet van veel beteekenis
is), in rle ouderafdeeling Bonthain (Zuiderdistricten), in
kladi, katjang, tabak, kapas, enz.
de afdeehng Oosterdistricten en in het district Bontoban-Andere cultures. Suikerriet en indigo werden in bet klein geen op Saleyer. Naar Bchatting bestaat de koffieplantende
en voor eigen gebruik geteeld. Eene groote aanplanting bevolking in de gouvernementslanden uit hoogstens 40 000
zielen. Niet alleen de van oudsher gevestigde bevolking
van suikerriet, voor rekening van de Oost-Java Hibiet- lejrt
zich in geuoemde streken op de koflieteelt loe, maar
maatschappij in Mei 1889 aangelegd, werd kort daarop ook vele
personen uit de omliggende vorstenrijken komen
verlaten, omdat de serohziekte zich in bet gewas had zich met dat di el op gouveroementsgebied vestigen, om->.
vertoond en :e afv. er aan te veel moeilijkheden onderhevig dat zij daar de vrije beschikking over het te verkrijgen
was. In het landschap Koetei werden met de teelt van product hebben , terwijl in hun eigen land eena soort
suikerriet nog proeven genomen vanwege de Factorij der monopolie beeiscbt. Gaandeweg heeft deze cultuur reeds
Nederlaudscbe Handelmaatschappij ter verkrijging van de meeste der daarvoor geschikte gronden in beslag ge-.
serehvrije bihiet voor hare ondernemingen op Java. De nomen.
tabakscultuur nam toe, hoofdzakelijk als feu gevolg van
Voor de cultuur was de weersgesteldheid in 1889 niet
de omstandigheid dat een Buropeesche opkooper zich in
dit gewest had gevestigd. die zelf de bibiet uitgaf, welke
hij van Deli-zaad ha 1 gekweekt. De cultuur wordt fre- I >) Voor zooveel hier te lande blijkt, kon alleen laatstbedoelde
in 1889 reeds als wettelijk gevestigd worden beschouwd
zeg 1 zeer in den smaak der bevolking te vallen. Kort onderneming
hjjlage 11 hierachter). Ten behoeve van do onderneming in
nadat de ondernemer zich gevestigd bad, waren er een (verg.
Amoenthai waren wel leeds gronden door de Regeering nfeestaan
1000-tal personen voor hem aan bet werk. De weersge- (7500 bouvrg), maar b(j het einde van 1889 was de erfpacht voov
steldheid was echter voor bet gewas ongunstig, zoodat de die uitgestrektheid uog niet ingeschreven.

&,

223

Zê\

Koloniaal verslag vun 181)0. [KeOerL (Ooat») Indiö.]
gunstig. Zware aanhoudende regens, gepaard niet hevige
winden, bemoeilijkten de vrucbtvorming. Bij een matigen
oogst is de productie in hel gouvernementsgebied ongeveer 60"00 pikols, doch in 1889 werden slecht* p. m.
36000 pikols ingotameld, tegen ruim 81000 in bet buitengemeen gunstige jaar 1888 en daarentegen niet meer
dim 24000 in 1887, toen de bladziekte vrij hevig geheerschl bad. Het product wnr.lt uit de kleine havens
Boti'hain, Boelekomba en Balangtiipa naar Makaaaer verscheept '). In Bontbain ia de koffiestreek hoogatena 20
pnal van liet strand verwilderd, terwijl Boelekomba 20
I 30 en Balangnipa 20 h 40 paal daarvan afliggen. Het
transport geschiedt met pikoipaarden en kost naar Boutbain i' 1 per pikol en naar de beide andere afvoerhavens
f 1,50 i'i f 2 per pikol De groote mededinging, die de
opkoopors (Europeanen en Chineezen) elkaar onderling aandoen, komt den planter ten goede. Door elkaar gerekend
kan bij gemakkelijk Vr, bedingen van hetgeen de koffie
te Mnkiiaser noteert'. Werd er door de planters sreen voorachot genomen, — hetgeen echter nogal gebruikelijk ia —
dan zon de betaling nog meer zijn.
Ook het product uit het rijk Boa en uit een deel van
Boni k«mt te Makasaer ter markt, doch overigens wordt
de koffie uit, het vorstengebied veelal per pruuw rechtatreeks naar Singapore vervoerd ").
Van Makaaaer werden in 1889 in het geheel 104 672
pikols koffie, uitgevoerd, waaronder 61 466 pikols uit den
oogst van 1888, terwijl bij het einde van 1889 een restant
van 24 54') pikols uit den oogst van d t jaar bleef opgealagen. Naar gelang van de bestemming waren de uitvoeren van Makaaaer verdeeld als volgt (alles in pikols):
1888.
27 169
2 573

1889.
50 213
16 529

plaat.^en binnen Nederlandsch-Indië . . . 13 900
Totaal . . 50 023

28 556
101672

«aar Nederland
Amerika
B

„ Singapore
„

6 3«i

9374

kofdeaanplantingen* Aan aansporingen van bestuurswege
om daar ij oordeelkundig te werk te gaan , ten einde
uitroeiing der bossehen te voorkomen, ontbrak hef, niet,
doeli de bevolking scheen het nut daarvan n
te beseffen.
Veeteelt. De veestapel nam, vooral wat de buffels betrof,
geleidelijk toe, door fokkerij en aanvoer van elders. Over
hi-t algemeen droeg de bevolking weinig zorg voor haar
vee. In 18s9 kwamen onder de buffels in een paar kam*
pongs der onderafdeeling Bergregentscbappeu (Noorderdistricten) eenige gevallen van miltvuur met doodelijken
allooi) voor. Die ziekt;; breidde zich evenwel niet uit.
De te Bontbain (Zuider lUtriclen) door een Europeeschea
ondi rnemer gedreven < eefokkorij (zie vorig verslag blz. 243)
leverde goede uitkomsten op.

Particuliere ondernemingen. Van het in de onderafdeeling Bontbain (Zuiderdistrictenj gelegen erfpachtsperceel
Bakoengan waren p. m. 200 i.ouws met koffie beplant,
waarvan in 1889 100 pikols werden v< <•] regen. Een gedeelte van de erf|>achtsouderneming Koetoeloe in de onder*
afdeeling Maros (Noorderdistricten) was met 6000 Liberiak( ffieboemen beplant, die echter nog geen product afwierpen.
Op de in de afdeelingen Makaaaer en Noorderdistricten
gelegen particuliere landerijen worden hoofdzakelijk padi
en tweede gewassen verbouwd. De eigenaren (voor liet
meerendeel inlanders en Chineezen) geven de gronden aan
de inlandacbe bevolking uit in •tesang", d. w. z. dat deze de
«ronden voor eigc:. rekening bewerkt tegen opbrengst aan
den landeigenaar van een gedeelte van den ocgst en met verplicbting om voor hem eenige beerendiensten te pracsteeren.
13°. Menado.

Rijft' en andere vrije cultures. Zoowel de rijst— als de
miloe- of djagong-oogat vielen in 1889 in de Minahaasa
en in de afdeeling Gorontalo over het algemeen zeer bevredigend uit Om de quahteit der Gorontalo-rnst te verbeteren , werd zaadpadi beproefd uit de Minahaasa en uit
Pasoeroen n ; de Java-padi voldeed het best, zoodat daarmede de proeven op grooter schaal zouden worden herbaald. Ook in de oppervlakkige grondbeverking, die bij
alle cultures in Gorontalo valt waar te nemen , werd getracht verbetering aan te brengen door den invoer van
doelmatiger patjols en andere werktuigen. Veel uitwerking werd daarvan nog niet ondervonden , niet gooseer
door gemis aan medewerkii g van de inlandacbe hoofden,
maar hoofdzakelijk wegens voorliefde van de bevolking
Bossehen. De bosseben nemen jaarlijks in uitgestrektheid voor hare vanouds gevolgde plant wijze. Te Menado eu
af door uitkappingen voor den aanleg van ujagong* en Gorontalo had invoer plaats van Java- en Saigon-rijst.
Uit de Minahaasa werd een weinig rijst uitgevoerd naar
') De hoeveelheden kolfle, die nit gemelde havens in 1859, in andere streken binnen het gewest.
Omtrent de overige in 't vorig verslag genoemde cul1869, in 1879 en in negen van de tien latere j a n n te MaUasser
werden ingevoerd, beliepen, volgens ome onlangs van den gewestc- tures is ditmaal niet veel van belang aan te teekenen ,
lijken gouverneur ontvangen opgaaf, het navolgend aantal pikols:
evenmin wat de Minahasra als wat de afdeeling Gorontalo
betreft. De oogst van tabak , welk gewas meestal voor
Van Bon- Van Boele- Van I!a!angTe
T
(n
'
thain.
kotnba.
nipa.
samen, eigen gebruik of voor de inlandacbe markt geteeld wordt,
1859
13 609
«) 790
a) p
14 399 viel over 't algemeen niet gunstig uit, als gevolg van
1809
17 215
3 816
13 841
34 872 ongestadig weder, hetgeen te meer te betreuren was om1879
47 810
10 954
19 536
78 300 dat , naar gezegd wordt, aan deze cultuur meer zorg
1880
24 914
6 036
14 289
45 239
1)1882
26 404
6 004
20 011
53 019 werd besteed dan vroeger. Ook was in 1889 eenige meer1883
35 699
4 995
25 581
f,6 275 dero lust waar te nemen voor de teelt van muskaatnoten.
1884
47 465
9 035
22 297
78 797
Doorgaans worden do noteu te vroeg geplukt, hetgeen
1885
32 710
9 410
20 655
62 805 hare handelswaarde benadeelt. De cultuur van cacao is
1886
24 934
9 845
MM6
c) 67 715 | geheel tenietgegaan , daar de grond er zich niet goed
1887
13 792
2 037
8 251
e) 24 080
1888
38 838
11702
31048
81588 I toe eigent. Van de kapok in de afdeeling Gorontalo wor1889
13 883
2 990
17 690
34 569 den aldaar matrassen vervaardigd , die haren weg naar
d) In 1859 waren de koftiestreken van Boelekomba en Balangnipa de Molukken vonden. De uit diezelfde afdeeling in kleine
: hoeveelheid afkomstige koffie (welke niet, zooals in de
nog ISoniseh grondgebied.
b) Over het jaar 1881 konden geen opgaven worden verstrekt.
\ Minahaan. aan de verplichte levering is onderworpen)
c) De blad/iekte, die zich in 1886 begon te vertoonen, toen de j wordt te Menado en to Makasser ter markt gebracht.
pluk was a'gclnopen, was op den oogst van 1887 van zeer nadeeOp de Sangi-eilnnden , waar vooral uitgestrekte klapper.
ligen invloed.
\
aanplantingeu
worden aangetroffen, plachten rroeger ook
;
) Volg) ns opgaven van ons eonsulaat-generaal te Singapore I rijst, sago en tweede gewassen in overvloed t^ worden
werden in 1889 aldaar uit Nederlandsch-Indië aangebracht 63 427 ' geteeld. Met de groete vlucht, die secert eenige jare.n
pikols koltie, waarvan 26 416 van Bali, 18 723 van Suniatra, 2363
van Java en 15 925 uit andere streken van Nederland v h - l n d i ë . j de handel in copra voor rekening van kooplieden te Mftkasser en Menado nam en waarbij als tussebenperaonen
hoofdzakelijk van Olcnes.
Andere cultures. Suikerriet en tabak worden overal aangeplant voer plaatselijk verbruik. Eene in 18-9 op kleine
schaal genomen proef met den invoer op Java van rietstekken uit de afdeeliug Zuiderdistricten gaf vrij goede
uitkomsten, zoodat de kans bestond dut in 1S90 met de
bevolking contracten zouden worden gesloten voor de
levering van plantriet ten behoeve van tenige auikerfabri*
ken in Oost-Java. De tabaksproductie was in 1889, ten
gevolge van de ongunstige weersgesteldheid, geringer
dnn in vorige jaren. De berichten omtrent andere aangekweekt wordende of in het wild groeiende gewassen zijn
eensluidend met die in 't vorig verslag.
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Cbineezen optraden, die de ingekochte producten (waar*
onder t"ik muskaatnotenj uitsluitend met arak en stuk*
goederen betaaldon , moet de toeatan I dei Saagiscba be»
volking niet -ïy.\ verbeterd . daar miabruik van I
dnink zich begon voor te doen on tevens zekere verwaarloozing van de teelt van voeding
viel wa
nemen. A.l.s gevolg van een bezoek in den Loop van
door ilen resident aan deze Rilanden gebracht, zij11 echter
door e:i In overleg mei de Sang iche radja'i reeds mnatregelen genomen om bedoel ;e euvelen te koor te gaan
(verg. l-lz. 18 en Iti8/139 hiervóór). O-k zijn de bo
aangespoord om hunne onderlioorigen tot lieten' bebartigiug van de teelt van velig w san en vruchtbomen
aan te moedigen, o. a. van muskaatnoten en kruidnagel'
l i ü " i i i e n , die op Bangi ••>"d kunnen tieren. Op ue aan ne
Bangische radja's ouderboorige Tulaut-eibtndi-n zal
getracht worden den daar nog zeer achterlijken landbouw
op te beuren. I'ij gnuvernementauesluit do, 9 Augustus
1890 ir. 7 is namelijk de red lent gemachtigd nn , ter
bevordering van verscnillnnde cultures aldaar, tebescbikken over eene som vau f '2000, te bestemmen voor don
aankoop van bibiet voor klapper-, i)oten-, k< füo- of
andere aanplantingen, zoomede van landbouwKereedschapp3u , o-on en ander ter rerdesling ond r de bewoners van
de Talaut-groep, die intusschen zijn aangespoord om
individueele tuin«>n aan te leggen, en waar nv gelijk ook
Let maken van sawabs t •
ven.
Kofic. Blijkens de districtagewijze opgaven in bijlage
ERK bierachter waren er bij bet einde van het plantjaar
1888/09 (31 Ocfciber 1883) van de SOI negorijen in de
Minahnssa 1 -ij de gouvernomentskoffiecultuur ingedeeld
'Ji?(i. • waren 39 negorijen vd i ids uit de cultuurplanneu afgevoerd , maar ecg
.houd
van met-afgeschreven plautsot-nen Hftgeza
bo.:.io!i wordt ojigegeven op genoemden datum te h ibben
bedragen p. m. V!4 millioen, namelijk rui:;i 36"0000 in
op hoog
Ie plantsoenen eu eiren 41Ö0000
in plantsoenen die zonder dtrec:e bemoeienis van deambtennren zijn aangelegd.
Omtrent den toestan i der aanplanticgon wordt gunstig
gerapporteerd. Het onderhoud had naar behoor n plaats,
• •,',, enkele tuinen werden d« bommen getopt, well
w;':-ki::_!- aanviinkehjkgunstigeuitk
VcdvuMigt) regens waren oorzaak dat de plantjes op do kweekbedden niet zoo hoog opschoten als in audere jaren: ook
de ontginning van nieuwe terroinen voor de bijplantingen
vau 1889/90 (in 't geheel bepaald op 410025 boomen)
ir veel vertraging. A.an l7negorye
1202 cultuurdienstplichtigen in de afdeeling Ketua •
vrijstelling van bijplanting worden verleend, wegens >.ngeachiktheid van hare £v
de 1 ilt van koffie ,
terwijl in de atd^eling Belang 1 negorij wenl vrijire * ! I
omdat v.ij de vereischte minimum-hoeveelheid koltii
ingeleverd. Daarentegen werden enl
ra
bet
district Tomïinsian (afdeeling Amoernng), die vruegervrijgesteld waren wecons gemn aan geschikte gronden, opnieuw bij de cultuur ingedeeld , omdat zij op gr
van andere n
konden planten. Vrijstelling \.
verplichting om bij te planten werd mede verleend aan
230G cultuurdienstplichtigen in de afdeeling Tondano, en
wel aan 746 weg i
.
ikte gronden, aan
220 wegena het ber il
wi
r hu
vastgestelde minima-leveringen, en aan do overigen vv
gens het nunleggen van vrij willige aan plantingen hetzij op
daurta aan ho:i afgestane b i
;ij opeigen
gronden
!;-- levering bedroeg, na aftrekking van eenig onderwicht en na bijtelling van meer-bevindingen , in het ge.heel ruim 21513 pikols, waarvan ruim 40 pikols 2de
soort. Hoewel zeer bevradigeud , bleef het cijfer toch be»
n»len de verwachting. Hoofdzakelijk is rulks te wijten aan
het totaal uitblijven van eea na-oogst ten gevolge van
overvloedige regens. Deze waren mode hoogst nadeelig voor
den pluk ~:: de bereiding van liet product, zijnde veel
koffie verloren gegaan omdat de bevolking geen gelegenbei 1 had die te drogen. Ook de bladziekte deed in sommige
streken ve •! k waa
!):: vooruitzichten voor 1890 waren verre: van gunstig,
omdat •!•• weinige bloesems, die zich op het einde van
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18s:) ha Iden ontwikkel i , door hevig i win len gr «ten leels
afvielen. Toch meende men aanvankelijk nog dHtdooogst
althans 6<MX) a 7000 pi kola zou bedragen, doch de nutte
weersgesteldheid in Juli on Augustus deed zo vele bloesems en vruchten onrijp en verrot afvallen d«1 de ra o ing
tot ü'iO'i, in laatstgemelde maand zelfs rot 100;) piknls
is moeten worden teruggebracht. De ingeleverde hoeveel»
heid gedurende de eerste negen maanden van 1890 L>tliep dan ook slechts .ri3:i pik iu, tegen 21 105 piknls gedurende hetzelfde tijdvak van i
Nieuwe pakhuizen werden niet opgericht; het aantal
dus 21 bedragen, doch in elke derafdeelingenTon»
da i on Belang werd op één plaats en in d • afdeeling
Mena io op twee plaatsen de gelegen beid tot het ini>ren^en van k. ffle opengesteld in daartoe ingehuurde lunzen.
Uo koffie bad in de jakhoizen te lijden v.iti snuit kevers.
Te:: vervolge op de in 't vorig verslag geiene opgaaf
over 18S1) laat meu thans volgen een overzicht vmi de
gedurende 1890 hier te lande voor gou vernementsrekening
geveilde Menado-koffie.

rekening |ehoeveelheid braebte
netto

der

1890 .

14 O c t o b e r ,

hoeveelheid
(in K . ü . ) .

(in p i k o l s ) .

vriLiMir.v.

24 J u n i

Aan de
k o o p e i s |n

Verkoehte

DA»Tzxxznxe

380 2395

0 501"»

.

Gemidd. opbrengst
p e r V; K G .

f

396 t0.V>

Totalen .

781345

r) 13 141 =

Netto, b)

B r u t o . «1

f

0,64«*| f

0,58 3 <

0,G4'<!

0,!)8«

OCI0' (

0,58«

o) Vt ilinpspiijs veiboogd met ie aan de knopen in rcki n'ntr je-

braefate 1 pet. r e U i n g s k o . - t c n , d o c h v e r m i n d e r d m e t l 1 / . pet. k o r t i n g

voor contante betaling.
i.) De hier In mindering gebrachte onkosten zijn alleen die van
aflading uit de afseheeppskhaisen in Henado , ceevervoeren verkoop.
e) Hiervan uit den oojjst van 1888 4G1?9 en uit den oog:-t van
1889 22C7993 pikols.
i teelt Aan Teefokkerij wordt weinig of niets gedaan.
De veestapel nam echter langzaam toe. Betrekkelijk veel
vee werd door liugelsche booten naar do Boluk-eüanden
uitgevoerd.
Particuliere
de Minalia ;Ü
de ontginning
sameiiffeval n

ondernemin en. Voor zoover omtrent de in
gelegen prfpachtsf.erceeleq opgaven nopens
en productie ontvangen werden, zijn die
den vo'^r n ion staal
Opbrengst
van
koffie
(iu pikols).

!N' :, MEN
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DiSTiiicriN.

[•ERCEELEN. • )

AinEELiNG

Kak;i~!
ld.
ïombariri.

MENADO.

Tuavr [H V".). . .
f
Poenü
AFDEF.LIM;

Jlaoembi.
Tonse.n.

Tondano—Tonlian.
rwaa.
Eakas—Hembokken.

Itornoon.

Tompa m».
1,1.
ld.
Tompas^o 11) Romoóa.

1470
lOi

O
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d) 25

t

TOKSAXO.

Jf:i5,:in!nïr (H. V.) . .
Kelelondej
. . . .
Siudoran
AIDEKLINC

i) t
O

KEMA.

T a l b a é e n Kinaboehoetan |N V . ) . . . .
Kant.) (N. V.) . . .
AFDEEI.INO

448
87
G5

418

S94
lil

3000
50

t

Auoi:nA?:n

Rojong (S. V . } .
Na> a n .
Intjit

.

.

Kaïoa

Tawaan er. TeCp . .

- uu

4000

510

MM
DC!
84

c)

t

a) D e iiiidtn.emingei., dia a a n Daamlooxe vennootschappen toebt'h o o r e n , zijn aaugeduid met d e letter.: H . V.
6) W a a r men een + vindt g e p l a a t s t . i^ nopt-ns de exploitatie van
het perceel r.ic'.s gemeld.
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II' - pereaal is eawt in 1 S>*'.t aanvaard
./

.;;'• U bienehter .

()|> de*e onderneming worden ook notamojkaatbn men aangetroffen.

*) Op Talissi5 vindt men eannlanttniMn ran aoteajHiesaat-, cacao—an
kl:t|i]>frboomeii. Op Kinab lehoetan wordt enkel da klappercultuur fredreren,
/)

Uit penaal bleef ook ia ISSfl nog onontgonnen

Het gemis van een eigenlijken koeliestand in de Mina*
baasa en de beswaren verbonden aan den aanvoer van
werklieden van elders, ook door het ontbreken ren weerborgen tegen desertie, worden gesegd oorzaak te zijn dat
sommige ondernemingen sioh niet neer weneoh kunnen
ontwikkelen. Af en toe komen echter bewoiieri van de
3aogi- en Talaut-eilanden zich een tijdlang op de ondernemingen verhuren , VB deze lieden schijnen goed 1e
voldoen.
Do tabaksondernem'mg te .Vijer Ma lidi laf leeliug Kenia),
geheel werkende op vrijwillige overeenkomsten met de
bevolking , breidde sioh in L889 krachtig uit, doch ondervond scherpe concurrentie van eene nieuwe aldaar geopende
soortgelijke onderneming. Naar sc!iatt : ng werd door beide
nagenoeg f 50 000 onder de bevolking gebracht. Het ia
echter de vraag of de inlander op den duur niet die
meerdere verdiensten wel zeer gebaat zal worden , aangezien de teelt, van tabak ten gevolge heeft dat hij
zijne eigene cultures verwaarloost. Het verkregen product,
geschat op 1200 pikols droge t a b a k , behaalde in Europa
geon goede prijzen, omdat het niet behoorlijk bewerkt
en gesorteerd was. Wanneer daarin verbetering wordt gebracht, zal de Mcnado-tabak echter, naar beweerd wordt,
voor Oeii-tabak niet behoeven onder te doen. De. tabaksonderneming te Laiigowan (Tondano) ging te niet.
De oogst van muskaatnoten , padiendjagongop landnn,
aan particulieren in eigendom toebehoorende, viel bevredigend uit. Die van koffie , welke zich voornamelijk beperkt tot het land Mokka, gaf' minder goede uitkomsten.
De steeds groote vraag naar oopra gaf aanleiding dat de
landeigenaren meer werk maakten van de klappercultuur.
Vanille, sago en aren leverden op de bedoelde landen
weinig op.
14°.

Amboina.

Sago , djagong en rijst. De sagopalm komt in dit gewest
zoo overvloedig voor, dat hij schier nergens wordt aange*
kweekt. Heilige aan Let Gouvernement toebehoorende zougenaamde sagodoesoens op Klein—Ceram worden door een
pachter geëxploiteerd , die daarvoor jaarlijks f' :*430 aan
a lands kas heeft af te dragen. Het in 1875 met hem gesloten contract loopt eerst in 1ÏS9Ö af.
De teelt van djagonsr is in dit gewest van meer beteekenis dan de rijstcultuur. Bijzonderheden omtrent eerstgemelde teelt zijn niet gemeld. Uit het eiland Letti werd
een weinig rijst naar Portugeesch-Timor uitgevoerd. Overigens was de in dit gewest op droge velden geteelde rijst
bestemd ter voorziening in du plaatselijke behoefte. Zoowel te Amboina als op Banda werd de benoodigde rijst
grootendeels van buiten het gewest verkregen. In 1889
werden te Amboina 13 277 en te Neira (Banda) 1390 pikols
ingevoerd, hoofdzakelijk van Singapore en China. Te Arnhotna kostte in 1889 de rijst f 7 a f 9 per pikol, terwijl
djagong er te verkrijgen was voor 1' 2 a f 3 per pikol.
Klappers. De vraag naar k l a p p e n nam toe , in verband
waarmede de prijs per 100 noten van f 3,80 in 1888 steeg
tot t 4 in 1889. "Klapperolie gold f 0,50 per Beach . tegen
f' 0,30 in 1888. Voor eigen gebruik bedienen velen zich ,
in stede van klapperolie , van kanari-olie. Opgaven omtrent het aantal klapperboomen zijn ditmaal alleen met
opzicht tot de Banda-eilanden verstrekt , waar het aantal
van 22 00(1 tot ongeveer 23 000 zou geklommen zijn. Aan
copra werd, van Amboina en Banda te lamen, rechtstreeks
naar buiten Nederlandsch-Indrè ongevoerd ongeveer 1500
pikols, ter waarde van f 8900.
Kof/ir. Deze cultuur ia in de residentie Amboina van
weinig beteekenis. (Jp de Banda-eilanden sleeg het aantal
boouneu in 1889 van 9000 tot ongeveer L5000. Uit de
andere streken van het gewest vindt men slechts nangetcekend dat de bevolking in de afdeeling Wahaai (Ceram)
eene kleine geregelde a a n p u n t i n g bezat . waarvan echter
in 1889 niet meer dan 1'/, pikol werd geoogst. De te
liandeluijjuu der dtaiaa-ChtturaaL
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Amboina en op de Banda-eilanden voor dagelnkaob gebruik benoodigde koffie werd meerendeels van Portugeeach-Timor aangebracht. In 't geheel werden daartoe
ter hoofdplaats en te Neira In 18S9 ingevoerd circa 130
pikols.
Specerijen. Omtrent den roor- nfachteruitgangto kruidnagel" en Qctemuskaatcultuur zijn geen gegevens ingekomen. Slechts is bericht dat de uitvoer dezer specerijen
van Amboina -- vermoedelijk alleen de rechtstreeksche
verschepingen naar buiten Nederlandsch-lndifi, dus ongerekend hetgeen door oukoopers eerst naar niakaaser wordt
gebracht, — in 188!) bestond uit circa 1000 pikolsnagelen , 450 pikols noten en 70 pikols foelie, de noten en
foelie ter gezamenlijke waarde van f 29 8 1 5 , de nagelen
ter waarde van f 30 24') ')• Op de Kuropeesche markt
waren de prijz»n der kruidnagelen, ten gevolge van de
overgroote aanvoeren van Znir/.ihar-nageleu , gedaald van
f 0,65 tot f o,40 per half C O . Daarentegen bedongen
noten en foelie in Buropa betere prijzen dan in 1888; voor
noten werd namelijk tot f 1,75, voor foelie tot f 2,05 per
half K.G. besteed.
Aitihï' ouUurti. Aan cacao word van Amboina rechtStreeks naar buiten Kederlandsch-Indië uitgevoerd eene
hoeveelheid van ongeveer 455 pikols, ter waarde van
f 13 493 Op de Banda-eilanden werd in 1X89 nogal veel
werk gemaakt van het aanplanten vnn cassave. Van Ceram
en Boeroe werd een weinig tabak uitgevoerd naar Amboina. De bewoners van Letti bezigen de door hen geteelde tabak ook wel als ruilmiddel in het handelsverkeer
met Portugeesch-Timor. Overigens dient dit product slechts
voor eigen verbruik
BMckproducten Aan gomdammar werden van Amboina
rechtstreeks naar buiten > e lerlandsch-Indië uitgevoerd
p. in. 713 pikola, ter waarde van f 7390. Zooala b e k e n d ,
maakt ook de kajoepoeti'i-olie van Boeroe -) een niet onhelangrijk handelsartikel uit. De directe uitvoer van dat
artikel uit Amboina bedroeg slechts 73 liter. Een groot
deel van het product vond echter zijn weg naar buiten
het gewest over Makasser, vanwaar de uitvoer in 1887 ,
1888 en 1889 respectievelijk bedroeg 3401 , 2730 en 1810
minden van 25 flesschen. a 0,06 liter per flesch. In Europa
werd voor de olie f 2 per flesch betaald.
Ten aanzien van de in 't vorig verslag besproken Europeeacbe onderneming voor houtkap en cultures op de Keieil.uilen zijn over 1889 geen bijzonderheden gemeld. Over
het met de Indische Begeering nog te sluiten concessiecontract , noodig om de onderneming op vasten voet te
brengen, zie men blz. 80 hiervoor.
Veeteelt. Bijzondere toeneming van den veestapel viel
nergens te bespeuren. Die op de Banda-eilanden wordt
opgegeven bij net einde van 188!» te hebben bestaan uit
39 paarden , 25") runderen , 87 schapen , 1071 geiten en
140 varkens.
Particuliere ondernemingen. De erfpaebtsonderneming op
het eiland Pisang (afdeeling Banda) bleef in kwijnenden
toestand vorkeeren. Aan het onderhoud der aanwezige aanplantingen, enkel bestaande uit een 3000-tal klapperboonien , waarvan '/, vruchtdragend, werd niets gedaan,
terwijl bijplantingen niet plaats vondeu. Er werden in 1889 ,
evenals het jaar t e v o r e n , ongeveer 2800 klappers geoogst.
De drie andere in de afdeeling Banda uitgegeven erfpaehtsperreelen: de Hoop on het eiland Roxengain, ArcadiO op
.Noordelijk Rhun en Eldorado op Zuidelijk Ithun , dienen
voor de teelt van muskaatnoten. Op de beide eersten was
de productie in 1889 weder iets grooter dan in 18S8 ,
namelijk aan noten (in den dop) 3) respectievelijk 1 8 " eu
1 0 " pikols, en aan foelie respectievelijk 4 ' : en 3 " pikols ;
'i \":m de Baada-eitaadSB, waar de notenWelt ii|i groote KBSal
door Enropeescae ondernemen gedrarea wordt (ver;;. «Ie rubriek
Particuliere ondtrnimm$n), werden in 1889 uitgevoerd ongeveer 8070
pikols noten en 4*60 pikols foelie.
2
) Over eene voorwaardelijk toegezegde concessie voor bo»chexatoitatie op Hocroe (ie inen het Medegedeelde opbht.87 hleilMl.
%
) Xoten in onberciden Staat. d:il is alleen van de foelie ontdaan.
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voor Kldorado vindt men enkel aene productie van 4 pikols
foelie opgegeven.
De vanouds beetwinde specer\j perken op de Jïan.!aeüanden, ten getale van .'{4 (3 op het eiland Banda-Nein,
25 oi> bet eiland Lontkoir en O op het eiland Ai;), brenj^tüi in hoofdzaak mede muskaatnoten voorl l). l*e prouuctie van 1888/80 wai echter seer gering en Lied' nog
aanzienlijk beneden de ongunstige uitkomstenvan 1885/86.
l)c ingezamelde boe veel beid noten in on bereiden staat,
alleen van de foelie ontdaan, bedroeg namelijk 6852 pikols,
tegen achtereenvolgena 13891, 9 6 2 5 , 15907 en 15 270
pikols in de vier voorafgegane oogstjaren *). terwijl aan foelie
in laatstbedoelde vier jaren achtereenvolgena verkregen
werd 247!), 1645, 2580 en 2604 pikola, doch iu 1888/89
slechts 1200 pikola. l>e oorzaak was gelegen in het ongunitige weer. Ten gevolge van de droogte toch iu den
aanvang dea jaari en de daarop gevolgde overvloedige
reyens stierven vele notemuskaatboomeo en bleef ook de
vrochtdraging gering. Hieronder volgen de gebruikelijke
productie-opgaven voor elk perk ui bet bijzonder over de
laatste twee oogstjaren.
Productie ;'in pikola).
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16*. Ternate.
A>'ai/o, djauoug, rijisl, en:. De Mgopalm wordt overal in
i:er wild aangetrorfen. Haar het product, een hoofdvoedingamiddel der bevolking, soo goed als niets kost, heeft
de inlander in dit gewest weinig prikkel tot arbeid. l)jagong en rijst maken een bijkomend voedingsmiddel voor
de bevolking uit. Aan uitbreiding van de genoemde cultures
wordt weinig gedaan. Van Java en Makasser werden in
ÏSN'J p. in. 6730 en van Singapore p. DB. 14 7(i0 pikols
rijst ingevoerd. De inheamache rijst, die het meest op Halmabeira wordt verbouwd , kostte f 4 a. f 5 per pikol,
terwijl ter boofdplaati Ternate voor «Ie aangevoerde rijst
t' 7,50 ü f 10 per pikol werd betaald. Aardvruehteu, uls
itetella, kladi. obt, aardappelen en katjang tauah , worden hier en daar in geringe mate voor eigen gebruik geleeld.

Xolon

riolen

DER

Zevenbergen

l K8.-SiS!<-

Als vaste arbeiden hebben de eigenaren, ook die van
de drie op erfpaobtaperceelen gevestigde noteu-oadefne»
mingen, meestal Javanen on Boetonneeaen in dienst Het
aai,lal dezer controct-koeliet wordt opgegeven o|> de spe
eerijperken te hebben bedragen i?.">70, op de drie andere
noten-ondernemingen 127. IJO aanwerving wordt gezegd
geen bezwaren te hebben ondervonden.

„

„

>) Als bf-eattaiM vindt men op enkel' 1 di'Zcr perken ook aanplantingen van cacao , koffie ea vanille , die echter niet veel schijnen
op te leveren.
:
) Het g e w i c h t in bereiden Maai noten ml dcu Jopi k:m gerekend worden te hebben bedragen: in 1884,85 9261 , In 1886/86
6417, in 1886/87 10 605, in 1887/88 10 184 en in 1888/89 4568 pikols.

Klappert. Klapperboomen worden op de meeste plaateen
in grooten getale aangetroffen. De bereiding van olie M I
tof enkele plaatsen beperkt ; de prijs bedroeg f 0,70 »
!' 0,90 per Beseh. Aan copra werd uitgevoerd voor eene
waarde van f !)95<l.
Cao/». De cacaocultuur ging achteruit; de oogst
onbevredigend. Uitgevoerd werd voor eene waarde
f 1600. De Batjan-Maatscbappij verzond 18 jiikols
Nederland en liet, ondanks den slechten oogst,
groote hoeveelheid jonge boouien aanplanten.

was
van
naar
eene

Aiiden culture*. Tabak werd het meest op het eiland
Makian verbouwd; het product is van goedo qualiteit en
kostte f 20 i'i f 3ö per pikol. De komecuHuur is onbeduidend; uitbreiding daarvan had niet plaats. Suikerriet
werd op kleine sehaal en voor jilaatselijk gebruik geteeld.
De aanplantingen va;: muskaatnoten stonden goed en
wierpen een gunstigen oogst. at'. Uitgevoerd werden 17o
pikols noten en p. ni. 23 pikols foelie . ter waarde' van
respectievelijk f 10 (500 en f 2 500.
Botchproductn. De handel in gomkopal en dammer
ging achteruit. Van laatstgenoemd artikel werden p. m.
10300 jiikois uitgevoerd: de marktprijs bewoog zich
tusschen f 8 en f 16 per pikol. Caoutchouc moest t9 diep
uit de bossebeu gehaald worden, om winst te kunnen
opleveren. Kottan wordt niet ingezameld. L'it Nieuw-Guinea
weiden vrij b-duidende hoeveelheden masaooi-achors aangebraebt en daarvan werd voor eene waarde van 1 21600
naar Singapore en China verscheept.
Veeteelt. De veestapel is in dit gewest van weinig beteekenis. Op de hoofdplaats telde men uit. 1889 08 naarden , 500 runderen , 32 schapen , 752 geiten en 03 varkens.
Particuliere onieruevüugen. Aangaande de door eenigc
particulieren geëxploiteerde vanille» en koftietuinen ter
boofdplaati Ternate zijn geen bijzonderheden gemeld.
Van de cacaocultuur op de onderneming der BatjauHsatacbappij is hooger reeds gewag gemaakt. Ue door
haar geteelde tabak bracht hier te lande gemiddeld 1'0,83*
per '/: K-G. op. Aan koffie werden van dezelfde onderncuiing 170 zakken verkregen.
10°. Tirnor en oaderhoorigheden.
Hijs/ en tweede t/ewassc». De rijstoogst bleef in 1881)
beneden het middelmatige. Als oorzaak daarvan wordt geDOemd gebrek aan regen , waarvan nagenoeg alle velden
in •lit gewest (uitgezonderd op Timor die in de vlakten
van Babauw en Oesauw) afhankelijk zijn. Van dien ongunstigen oogst ondervond de bevolking echter geen nadeel ,
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daar zij zich op Rotti en Bevoe hoofdzakelijk met stroopsuiker en elders met djagong voedt. Aanvoer van rijst bad
plaats uit Soerabaija . Timor-Dilly, Makasser en Duli. Te
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Waingapoe (eiland Soembe) worden jaarlijks belangrijke
hoeveelheden rijst aangevoerd en tegen paarden ingeruild.

Personeel. In het aantal der actief dienende mijningenieurs

Daarentegen komen op Flores, Adonars, rjolor en Allor

en hunne verdeeling over de verschillende rangen kwam

na den WCStmoaason Vela prauwen padi en djagong afhal e n , in ruil tegen grove Boetonneesehe taronga en andere
hij da bevolking gewilde artikelen.
Da oogst der tweede gavrasaan was naar wensen. Aarden peulvruchten , waaronder katjang kedeleh , werden veelvuldig te koop aangeboden.

sedert de mededeelingen in 't vong verslag (bis. 247) tot
op het einde van 18S9 geen verandering, terwijl 3 ingenieurs (1 der lste en 2 der 2de klasse), dezelfden als die
in "t vorig verslag bedoeld, met buitenlandsch verlof afwezig bleven of h la suite van het korps werden gevoerd.')
Op.'II December van genoemd jaar waren de actief dienenden
(de tijdelijk naar do Straits-Settleinents gedetacheerde mijuingemeur — zie de noot op bis. 247 van het vurig verslag — keerde na eene afwezigheid van ongeveer twt»e
maanden te Batavia terug) in Indiö te werk gesteld als
volgt: 2 (waaronder de hoofdingenieur chef der afdeeling
mijnwezen) op het hoofdbureau te Batavia, 5 bij het mijnbouwkundig onderzoek eu de tinmijnen op Banka, 3
(waaronder één hoofdingenieur) bij de diepe grondpeüingen ,
1 (hoofdingenieur) bij de geologisch mijnbouwkundige
opneming van J a v a , en 1 in commissie naar bet eiland
Flores (zie lager).
Over de verrichtingen van den dienst van het mijnwezen,
ook wat betreft de scheikundige onderzoekingen ten behoeve
van dien diensttak, waartoe een deskundige te Batavia
zijne diensten verleende (zie vorig verslag blz. 247), raadplege men de kwartaalverslagen, gedrukt als bijvoegsels
tot d.e Javasche Courant (die over 18S9 zijn te vinden bij
de DOS. van 25 Juin , 3 September en 6' December 1889
en 11 Maart 1890).
Ben der hier te lande voor den Indisdien dienst aai genomen kweekelingen legde in 1889 met gunstigen uilslag het examen voor mijningenieur af eu ia, na sedert
wetenschappelijke studiereis volbracht te hebben, in
November j l . ter beschikking van de Indische Regeering
gesteld. De drie andere kweekelingen legden in den loop
van 1890 gemeld examen af, doch een hunner ia sedert ,
op zijn verzoek, van zijne verbintenis voor den Indischen
dienst ontslagen, onder gehoudenheid de van laudswege
voor zijne opleiding genoten bijdragen t e r u g te storten.
Na aflegging van examen I! waren intusscheu in J u l i jl.
nog twee kweekelingen aangenomen, zoodat er thans vour
gouvernemeutsrekening weder vier in opleiding ziju. Over
eene organieke regeling van de wijze waarop in 't vervolg
de opleiding tot mijningenieur voor den Indischen dienst
zal plaats vinden, is eene gedaehtenwisseling met bet
Indisch Bestuur aanhangig. De beginselen, thans voor
die opleiding gevolgd, berusten nog op eene voorloopige
regeling.
Heneden den rang van ingenieur waren op 31 December
1889 in dienst: 3 topografen, 22 opzieners en 9 boormeesters (waaronder respectievelijk 1 en 5 als tijdelijk personeel
werkzaam waren). 1 machinist, l werktuigkundige (tijdelijk) en 1 teekenaar. Voor zoover voor de opzieners en
boormeesters, willen zij iu hunne betrekking voor bevordering tot eene hoogere klasse in aanmerking komen,
examens ziju voorgeschreven, is het wenachelijk g e bleken te doen vervallen de bepaling (zie »". 3530 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad) dat die examens
minstens éénmaal ' s j a a n worden afgenomen. Thans ia
voorgeschreven (gouvernementsbesluit dd. 7 Augustus 1890
n°. 5) dat slechts naar gelang van de behoefte tot het
afleggen daarvan de gelegenheid wordt gegeven.

Ahderc euUurti. In hoofdzaak komen de dienaangaande
ontvangen mededeelingen overeen met lietgeen in 't vorig
verslag is gezegd. Aanterkening verdient slechts dat te
Atapoepoe (Midden-Timor) «ie kof&eaanplantingen werden
uitgebreid, on dat men ook in het binnenland van Enden
(eiland Flores) kofRa begon te planten.
Veeteelt. De toestand van den veestapel op TimorSteekt
over bet algemeen ongunstig af bij dien op de eilanden
Hotti, Ssavoe en Soembe. Van laatstgemeld eiland werden
in 1889 149Ü on van Savoa 406 paarden uitgevoerd , ten
deele naar Java eu ten dcele naar Mauritius.
17°. Bali eu Lombok.
Rijst en tweede aewsue*. Aan de rijstcultuur wordt in
iiit gewest de meeste zorg besteed; zoowel mannen als
vrouwen, jongen als ouden, werken mede. om haar
zooveel mogelijk te doen slagen, en ontegenzeggelijk is
dan ook in de meeste streken van het ;;ouvcrnementsgebied de rijstcultuur de voornaamste bron van inkomsten
voor de bevolking. In de sfdeeling Djembrana viel de
oogst gunstig uit, docb in de sfdeeling boeleleng was dit
sleebts het geval in de hoogere streken, waar de oogst
vroeg invalt. Naar schatting verkreeg men iu Boeleleng
in 1X89 5(i0ü0ö pikols padi. t e g e n 6 5 0 0 0 0 pikolsin 1888.
In de zelfbesturende rijkjes moet de opbrengst mede zijn
tegengevallen.
Üp de sawahs wordt als tweede gewas, behalve t a b a k ,
vooral do djagong geteeld, van welk laatste gewas de
aauplantingen in 1889 op grootere schaal plaats vonden
dan in vurige jaren. Van de teelt van aardvruchten wordt
op Bali weinig werk gemaakt. Van bestuurswege weid
de bevolking op het nut van de keleleh-cultuur gewezen,
hetgeen reeds ten gevolge had dat in de oostelijke districten
der afdeeling Boeleleng daarvan veel werk werd gemaakt.
Klappert. De oogst was overvloedig. Uitgevoerd werden
355 (i(»ü noten, tegen 07 00!) in 1888. Iu den vorm van
copra tedroeg de uitvoer naar Singapore p. m. 17 000
pikols, tegen 42 ooo in 1888. Die belangrijke vermindering was toe te schrijven aan minderen toevoer uit het
Landschap K a r a n g - A s e m , vanwaar ia 18H8 bijsonder „"route
hoeveelheden copra te Boeleleng waren aangebracht.
'Inhak. Van de op aawaha als tweede gewas geteelde
tabak mislukte eeu groot gedeelte door zware regens au
daardoor veroonaakte overstroomingen. De beate soorten
worden in Oostelijk Boeleleng op droge velden geteeld.
Ook daar was de opbrengst veel geringer en de qualiteit
minder goed dan in vorige jaren. De uitvoer, die in 1888
ruim 5000 pikola bedroeg, beliep iu 1881) slechts ruim
:;.">00 pikols. De prijzen liepen niet honger dan f35 per pikoL
Kvffie. liet product was, als gewoouUjk, ten gevolge
van te vroegtijdigen pluk en de weinige zorg aan de bereiding besteed, van minder goede qualiteit. De prijzen
liepen van f 45 tot f 55 per pikol. Uitgevoerd werden
p. m. 45 000 pikols, tegen 33 783 in 1888 (verg. noot %
op blz. 223 hiervoor).

I rordeniHgeu e» voorschriften. Iu art. 17 der mijnverordening (Indisch Staatsblad 187o n". 217«) wordt
gehandeld over de wijze waarop eene mijnconcessie door
i',e,\'. Gouverneur-Generaal kan worden uitgegeven waar
het geldt eene mijn die ontdekt is ten gevolge van een
van regeeringswege ingesteld onderzoek. Bij wijze van
interpretatie van dat artikel is bij gouvernemeutsbesluit dd. 18 Februari 1890 n°. 7 (zie de Javasche Courant
dd. 4 Maart daaraanvolgende) in beginsel aangenomen,

Veeteelt. Vertrouwbare gegevens omtrent hel getal runderen, karbouwen, varkens enz. waren met te verstrekken.
Da veestapel moet echter, wat bet rundvee betreft, zeer
talrijk zijn. Daarvan werden in 1889 uitgevoerd 58G9
stuks, tegen 4666 in 1888.

') Ook tfcaM hebbes twen van • iit drietal den setievea dienst
HO;; uiet hervat, terwijl <le in 1887 net verlof wegeoi Kiekte bcrwaarts gekomen ingenieur «Ier :Mo klasse iregsi i pbjrtieke ongo•chiktheid . op zjin verzoek . met 1 September il. een eervol oatilag
uit 'M lands dienst lieert erlangd.
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dat volgens de bestaande mijnverordeningen eene miju al- j nasporinger aldaar in 1880; een eerste gedeelte van het
Win dan geacht kan worden ten gevolge \an een van verslag van den oud-hoofdingeniein van net Indisch mijnregeeringswege ingesteld onderzoek ontdekt te zijn , wan- wezen 1'. VAN D I J K , betreffende stjn bezoek aan de wereldneer niet slechts de aanwezigheid van eenig mineraal . tentoonstellillg te l'arijs (verg. vorig verslag blz. 348,
maar tevens do levensvatbaar!.eiil der ontginning la ge- noot 1), benevens een paar opstellen van zijne hand en
conetateerd.
van die van den heer A. I'. OtroRMAMB .Ir. over ver<mtMet betrekking tot de model-voorwaarden voor mijn- j reiniging van Bauka-tin.
concessies in i n l a n d s c h e s t a t e n (zie v o r i g v e r s l a g blz. 248) i
Van bet in de Duitsohe taal opgestelde tijdschrift van
zijn in 1890, oj> machtiging van de Indische Begeering, 's Rijks geologisch museum te Leiden kwam in den aan*
bu twee circulaires van den directeur van onderwijs, eere' vang van 1890 de 20ste aflevering gereed . waarin o. a.
dienst en nijverheid aan de hoofden van gewestelijk be- ! de zoogenaamde oude sohieferformatie ter Westerafdeeling
stuur, in wier gewesten landschappen worden aangetroffen van Borneo behandeld wordt, en, op grond van gevonden
waar inlandsch zelfbestuur bestaat, eenige nadere voor- fossielen . door professor MAHTIN de meening wordt ver»
schriften gegeven. Bij eeuo circulaire van ',i Maart 1890 dedigd dat deze tot de krijtformatie moet worden gerekend.
is namelijk: 1°. een tweeledige redactie aanbevolen (naar
gelang van de gesteldheid van bet landschap met betrek*
Geologisch.' en mtintouufkundijfé mderwekingen van guuIcing tot de voortbrenging van voedingsmiddelen) van het Temnncntswege '). Gedurende 1889 werd een gedeelte van
artikel in het model-contract., dat den ondernemers waar- West-Java opgenomen en werden in Midden-Java eenige
borgt tegen het opleggen door het inlnndsch zelfoestuur, nadere onderzoekingen verricht, die tot goed begrip van
in den vorm van tol- of andere rechten , vun bijzondere den onderlinge!) samenhang der geologische vormingen
lasten bij den invoer van de voor hunne ondernemingbe- aldaar noodzakelijk waren gebleken. Verder werden zooveel
noodigde artikelen of bij den uitvoer van de te winnen • mogelijk de verzamelde gesteenten onderzocht, en werd de
delfstoffen , en 2°. met betrekking tot die eoneessie-con- bewerking der kaarten voortgezet ").
tracten welke nog ii) eone andere taal dan de NederDe vulkaan Merapi (Midden-Java) bleef rustig, zoodat
landache zijn opgemaakt, de bijvoeging vou een nieuw aldaar geen waarnemingen behoefden te worden gedaan 4).
artikel voorgeschreven . houdende dat bij de toepassing
Op Banka werd met de detail-onderzoekingen geregeld
en verklaring van de overeenkomst de Nederlandeche tekst voortgegaan , evenals met de topographiache opneming van
alleen bindend is. Bij de tweede circulaire (van Oetober ' het district Muntok. Over het algemeen waren do uitof November jl.) word de aandacht gevestigd op de wen- komsten van eerstbadoelde onderzoekingen vrij gunstig te
schelijkheid dat, ma vertraging in de bekrachtiging der noemen.
concessie-contracten te ontgaan, deze door de belangOp het eiland. Lepar (residentie Banka) werd in Sephebbenden in drievoud ter goedkeuring worden aange- tember/November 1889 eene verkenning uitgevoerd , speboden. Tevens strekte de laatstbedoelde circulaire, om het cifi»l inet het oog op het voorkomen van tinerts. Daarbij
model-contract voor het verleenen van vergunningen tot. is kollong" en koelit-erts gevonden. In de oostelijke, helft
het doen van mijnbouwkundige opsporingen nog aan te ! van het eiland werden betere uitkomsten verkregen dan
vullen met een artikel . houdende dat bij geschillen om- ! in het westelijk gedeelte.
trent het beloop der grenzen van het onderzoekingsterrein I
Door den hoofdingenieur, chef'der geologische opneming
door het hoofd van gewestelijk bestuur in het hoogste van Java, werd eene korte reis gemaakt naar het eiland
ressort wordt beslist.
Billiton , ten einde eeniire gegevens te verzamelen omtrent
Uit vorige verslagen blijkt dat de Indische Regeering, : de geologische formatie van dit eiland. De verzamelde
vóór de goedkeuring van door zelfbesturen o e vorsten of i gesteente - en ertsmonsters werden in bet kabinet, te Bahoofden in de buitenbezittingen uitgegeven (landbouw- tavia geplaatst.
of) mijnconcessies. van de ondernemers eene authentieke
De onderzoekingen van den naar de zuidkust van Floret
verklaring placht te vorderen betreffende eventueele ver- j (residentie Ti mor) gezonden mijningenieur (zie blz. 21/22
g-oeding aan 'slauds kas van de uitgaven waarin het ' hiervóór) hebben , ten gevolge van de moeilijkheden die
Gouvernement mocht vervallen ter zake van . op aanvraag van de zijde der bevolking werden ondervonden, weinig
van of namens de concessionarissen , aan hunne onder- . opgeleverd. Op de noordkust. voor zoover zich het ondernemingen te verleenen bijzondere bescherming. Bij gou- zoek aldaar heeft uitgestrekt, hield do bevolking zich
vernementsbesluit dd. 2 December 1889 n°. 17 is m be- rustig , doch werd door den aan den mijningenieur toeginsel aangenomen om bedoelde verbintenis slechts dan gevoegien mijnopziener (de eerste was, na ter noordkust
van concessionarissen te vorderen waar het geldt uitge- nog weinig op het terrein te hebben kunnen uitrich*
breide ondernemingen in afgelegen streken waar het ten, wegens ziekte geëvacueerd moeten worden) geen
Nederlandse!) gezag zich slechts weinig doet gelden.
tin aangetroffen. In het laatst van November 1890 hieft
het mijepersoneel Flores verlaten.
l~'f:am<>lingcn en gescheijtai. Met de gewijzigde opstelling
en catalogiseering van de geologische verzameling, verbonden j Dipjie grf'hihie'Uiiijcn. De boring te Tjilegon (residentie
aan het hoofdbureau van het mijnwezen te Batavia, kwam ; Bantam) ondervond vertraging ten gevolge van het in
men in 1889 nagenoeg gereed ; alleen de in vroegeren tijd i het ongereede raken van het materieel en vnn herhaalde
verzamelde gesteenten uit liet oostelijk gedeelte van den ziekten van den boormeester. Eerst in het begin van
Archipel moesten nog vooraf aan een microscopisch onder- 1890 gelukte het, achtereenvolgens op 53 en 63 M.
zoek worden onderworpen '). De bibliotheek werd mot diepte , water in voldoende hoeveelheid aan te boren , dat
echter niet tot den beganen grond steeg. Dieper borende
schenkingen van buiterdan 'sehe wetenschappelijke instel
(tot 10G M.) verkreeg men slechts een negatief resultaat.
lingen verrijkt.
Van het hier te lande verschijnende » Jaarboek van her Daar de hoedanigheid van het water alleszins voldeed,
mijnwezen in Nederlan dsch-IndiiS" zagen, sedert de opgaaf in 't vorig verslag , twee deelen het licht (het Ilde
van den jaargang 188!» en het Iste. van den jaargang
I) Over paleontologische nasporitigen ter Sanatra'l Westkust
1890). Daarin kinnen o. a. voor palaeoutologisohe en andere (door een Officier van den militairen geneeskundigen dienst) zie men
verhandelingen van den hoogleeraar dr. K. MARTIN te blz. 108 hiervóór.
Leiden ; opmerkingen over de geologie van een gedeelte
*) De hier te lande ontvangen verzamelingen der bij de geologische
der afdeeling Gorontalo (residentie Mënado) door den mijn- ; opneming van .iava bijeengebrachte versteeningen i zie vorig verslag
ingenieur C. J. V.vv SCHHI.LB , naar aanleiding vnn diens j blz. 248) worden bestudeerd door den lucergenoeniden hnoglccraar
M.VETIV.

Ken door dezen aangeboden vnorloopig rapport is in

September Jl. aan de Indische Begoering toegezonden. Over eene
') Eenige daartoe in den loop van 18s;i tijdelijk uit Indië ontvangen microscopische jjesteente-nracpavaten , afkomstig van <le
geologisch' mijnboiin kundige opnemingen in ilc Zuider- ca Oosterifdeeling van Borneo, worden hier telaadcwetenschappelijkonderzocht, onder leiding van den aooalcoraar dr. II. B S B M X I te Delft.
Ue uitkomsten van In-t onderzoek zullen eene plaats vtndeii in Bet
„Jaarhoek van het mijnwezen in Xederlandsch-Indië".

dour dien geleerde te bewerken uitvoerige beschrijving van het
j geheele materiaal , waartoe eene tijdruimte van zes jaren wordt
i noodiir geacht. worden nog onderhandelingen gevoerd.
i

') Ovei hevige uitbarstingen van den vulkaan Makiaa op het

eiland van dien naam (residentie Temate), in 't laatst van Juni
: 1890, vindt men eenige bijzonderheden, ontleend aan een rapport
van den resident, la de Javaaehe Courant van 16 Juli .il.
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werden beide bronnen > gevat " en het uoodige verricht
voor de afwerking vim den put. Op 8 M. diepte bedroeg
bet debiet 140 L. per minuut. Vervolgens werd in dezelfde
residentie overgegaan tot eene boring te Kramat W a t o e ,
waurbij eveneens ree] oponthoud werd ondervonden door*
dien men herhaaldelijk stuitte op rolsteenblokken, die
stampend moesten worden doorboord. Op bet einde van
Juni jl, was eene diepte van 27.ó M. bereikt.
Ter hoofdplaats Pekalongan werden nog vóór het einde
van 1889 een drietal putten geboord en voorloopig afge*

werkt| ten einde bet water, dat goed bevonden werd,
7.00 spoedig mogelijk Ier beschikking van tiet publiek 1e
stellen. Het debiet was respectievelijk 4 0 , 18 en '^o L.
per minuut.
Ter hoofdplaats Soerakarta werden in de tweede helft
van 1880 twee putten ter diepte van 85 en 81 M. beöiu*
digd , die een debiet van 200 en 400 L. per minuut ga*
ven. Daarna werd het werk tijdelijk gestaakt en eerst in
Mei 1800 hervat. Op het einde van Juni bereikte da derde
boring 90 M. diepte.
Ter hoofdplaats Banjoemae werd in de eerste maanden
v&a 1890 tusachen 28 en 38 M. diepte water aangetroffen ,
dat evenwel niet tot aan de oppervlaktesteeg. Naafwer*
Icing van den put bleek de met eene Gouldscbe pomp te
verkrijgen maximum-boeveelheid water 3(> L. per minuutie bedragen op 7 M. henenen den beganen grond. Daar
op 40 M. de mergelformatie wen! aangeboord, welke
volgens vroeger opgedane ervaring de grens is der waterhoudende lagen , werd de boring niet verder V00rtgezet.
In de afdeeluig Demak der residentie Samarang warden
sedert het laatst, van October 1889 artesische boringen
uitgevoerd in de dessa's Gandong en Wedong. In eerat*
genoemde dessa trof men op 77 en 94 M. diepte water*
lagen aan met een debiet van respectievelijk 150 en 4 3 L.
per m i n u u t ; het water w a s , hoewol als drinkwater te
gebruiken , niet zeer goed. De buring in de dessa Wedong
was op het. e;n Ie van Mei jl. tot 103 M. diepte ge*
vorderd, doch daarbij werd geheel brak water aangetroffen.
Op liet einde van J u n i 1889 werd het uoodige perso*
neel en materieel naar Djambi (Paleinbang) gezonden ,
waar in Augustus met eene boring binnen de versterking
een aanvang kon worden gemaakt. Deze boring was met
veel moeite op het einde van Juni 1890 tot 373 M. g e bracht; alleen op 320 M. werd eene bronlaag met negatieve stijghoogte aangeboord.
In de residentie Oostkust van Sumatra werd bij het einde
van 1889 te Bantau-Pandjang eene eerste boring aangevangen, welke op uit. Juni 1890 tot 131 M. diepte was
gevorderd, waarbij op 74 M. eene watergevende laag van
aanzienlijke zwaarte werd aangetroffen, die echter, naarmate de diepte toenam , een zeer veranderlijk debiet vertoonde. Ter hoofdplaats Medan werden, na de in .1888/89
verkregen teleurstellende uitkomsten (zie vorig verslag
blz. 249), geen nieuwe boringen ondernomen. Door een
der mijningenieurs werd in hetzelfde gewest een onderzoek
ingesteld naar 'Ie kansen van slagen van artesische boringen langs de kusten van Assahan en Deli. Volgens
zijne bevinding schenen de kansen oiri daar water aan
te boren niet ongunstig'.
Met de toegestane boringen in liet district Uauk(Bata*
via). te Salatiga (Samarang), te P a d a n g , Fort de Koek
en Padang Pandjang (Sumatra's Westkust) en te. Telok
Betong (Lampongscne Districten) k o n , wegens gebrek
aan voldoend ervaren personeel, nog geen aanvang worden
gemaakt.
Uit een in den aanvang van 1890 door een der mijningenieurs ingesteld onderzoek naar de watervoorziening
vau Makasser (Celebes) en de middelen om daarin verbetering te brengen door artesische boringen bleek dat
het aantreffen var. artesisch water ter genoemde hoofdplaats niet zeer waarschijnlijk is. Echter konden, i
de eigenaardige geologische samenstelling van het terrein,
geen genoegzame gegevens worden verkregen om een
definitief oordeel uit te spreken.
De indertijd aan de bierbrouwerij »de Kroon" te Batavia tot wederopzeggens verleende vergunning tot het
aftappen van water uit de publieke waterleiding aldaar
(verg. vorig verslag blz. 249) werd, toen die ouoerneming
jlandelingep der Ötateu-Generaal,

Bijlagen. 1890-1891.

baar bedrijf s l a a k t e , door de Indische Regeering inga*
trokken.
| 2. Ti
li a n k a.
Da in vorige verslagen in uitzicht gestelde nieuwe regie*
menteering van de aangelegenheden der tin mijnen op
Banka zal vermoedelijk eerlang haar beslag krijgen. In
varband met de verschillende wijzigingen reeds in de laatste
j a r e n , meerendeels op voorloopigen voet, ten aanzien van
het geldelijk en materieel beheer der mijnontginning op
Banka in toepassing g e b r a c h t , zal de nieuwe codificatie
zich geheel aan den bestaanden toestand kunnen aan*
sluiten. Bene op zich zelf slaande voorziening, waartoe
intusschen r e e 1 ; ia overgegaan (gouvernementsbesluit dd.
4 October 1889 n°. 20i, betrof de verhouding van den
resident tot tiet personeel van bet mijnwezen. Was reeds
vroeger (verg. het verslag van 188Ö, blz. 207), bij wijze
van voorloopigen maatregel. bet voor de leiding der ont*
ginning aangewezen technisch personeel onder de rechtstreeksche bevelen gebracht van het hoofd van gewestelijk
b e s t u u r , bij bet aangehaald besluit zijn definitieve voorschriften vastgesteld omtrent de verhouding van bel op
Banka aanwezige personeel van den dienst van het mijnwezen tot den resident, en is tevens onder de recht*
sireeksche bevelen vau den resident gebracht de dienst
van het mijnbouwkundig onderzoek aldaar, welke dienst
tot dusver. behoudens toezicht van den hoofdingenieur
chef ']>yi- afdeeling mijnwezen te Batavia, zelfstandig geleid werd door den eerstaanwezend;;!! mijningenieur op
Banka. Het ligt echter in de bedoeling om bedoelden
hoofdingenieur eenmaal 'sjaars, of zooveel meer als noodig
moebt ziju, eene dienstreis naar Banka ie doen onder*
ïieme'i ter inspectie vau de tinwinning.
Daar het exploitatiejaar 1888/89. wat het eigenlijke
graafwerk betreft, op 31 Januari 1889 werd afgesloten,
was reeds een paar weken later de ontginning voor het
nieuwe werkjaar 1889/90 in alle mijnen in vollen g a n g ,
en tot eau bet ein Ie daarvan kon de arbeid, dankzij een
zeer regel matigen regenval en ee.n over 't algemeen gun*
stigen gezondheidstoestand, zonder stoornis worden».
gezet. Aanvankelijk werden in sommige mijnen n o g werkkraehten in beslag genomen voor het geheel afwerken
en inleveren van bet in 1888/89 gewonnen product . daar
zich bij de Bluiting van genoemd werkjaar n o g eene zekere
hoeveelheid onverwasschen erts of onversmoltec tm in ne
mijnen bevond. Bij het eiude van Mei 188'.' was deze arbeid echter overal verrichl en bij deed .slechts weinig af*
breuk aan het geregeld afspoelen van de nieuwe groeven.
Waar mogelijk werden ertswassching en tinsmelting niet
tot de laatste maanden uitgesteld. De gunstige weersge*
steldheid werkte het geleidelijk volbrengen van een en
ander in de hand . en op een paar duizend pikols til
was dan ook ditmaal bij de sluiting van liet werkjaar
(31 Januari 1
geheele product,e reeds gewogen en
vau gouvernementswege in ontvangst crenomen ; het overige
weid enkele dagen later uit de mijnen aangebracht. De
productie bedroeg 89(191 pikols, tegen <\~> '..'til in bet zeer
ongunstige jaar 1888/89, en 84397 in bet zeer vooi
üge jaar 1887/88. .Sedert 1863 was eene zoo hooge pro*
ductie niel verkregen; zij wordt alben door die der jaren
1851, 1856, 1858, 185» en 1863 overtroffen.
Niettegenstaande bet aantal gou vernemen t-- (onder cou*
tróle werkeude) mijnen verminderde van !(7 tot 9 6 ,
bel aantal daarbij ingedeelde werklieden toe van 6595 tol
6801. tiet aantal particuliere (op •
risico werki
mijnen groeide aan van 195 met ; 7 i i werklieden tot263
mei 2017 w
i. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat in 1888/89 slechts daarom niet meer dan 195
particuliere mijnen werden vermeid (in stede van 227over
(887/86), omdat in een 30-tal dezer mijnen bet w e r k g e durende 1888/89 tijdelijk was gestaakt in verband met
de aanhoudende droogte.
Tot eene hoogere productie in 1889/90 droegen vooral
de particuliere mijnen bij, zooabj uit het volgende vijfjarig
overzicht ulijken kan.
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Geleverd tin
(in pikols).

9.43
1834
! ! .61
8.24
12.27*5
7.52

'"<"'•
2.'l
32

Ucmid-'
pikoja)
Totaal. doldper
hoofd. !
•i

641
711
1 031
•2 755
848
579
896.
108

8834 i 1150.91
zz.zo 1110438
16.03 18 00938
81.08 17 84834

9.78
1037

BS
84
18
7
11
G
21

88948.70

1138

208

7 80735

84.66 89 691.13

1476131

8.46

144

5C.81.5-2

39.45 65 961.25

1-2.5(1

sta

70.09 10(1(11.7(1
82.72 10 673.87
27.11 10H29.97
2 416.(11)
1838
15.82 5 495.86

I

,i Deze ;
- beeft «leekta eeae betrekkelijke waarde, daar aten weJ het aantal Intevemaxs kent. doch niet het aantal ubeiden die tol het verkrijgen van de ingeleverde hoeveelheden hebben medegewerkt
Terwijl in don aanvang van 1889 aangenomen en iD
ili.' mijnrekeningen van het exploitatiejaar 1889/90 geboekt
werden 1021 Chineesche nieuwelingen (zie vorig verslag
blz. 251), werden in de eerste maanden van 1890 aangebrachl en op rekening van het werkjaar 1890/91 ingeschreven 6'Jü Chineeache nieuwelingen (101 H a k k a - e n
528 H a y n a m - oi andere Chineezen), zijnde 121 minder
dan het \ i
werving van 1889/90 bepaalde maximum.
Voor 1890/91 is de b
m I op 850 nieuwelingen (waaronder 250 van
pilde Hakka-Chineezen).
Tegen f 81401,5a gedurende hel voorafgegane werkjaar
werJ in deu loop van 18811/90 aan de goavernementsinijnen in voorschot uitbetaald f 136956,32, en zulks
tot het inkoopen van handelsgoederen en andere benoodigd heden der ontginning tegen contante betaling, tol
het verleenerj vi D bai d- i refli gagementsgelden ann
nieuwe of weder ingeschreven werklieden brj dun eanvan liet werkjaar en tot het betalen van werk dat
:: de verplichte taken of door niet tot de k o n |
behoorende lieden verricht werd. Deze voorschotten werden
.; nr de kongsi's bij de afrekening ten volle in geld
terugbetaald.
Bij de sluiting i
t
jaar werden du gouvernetnentsmijnen, hoewel zij op dat tijdstip reeds hij nu al
hetl :iba leningeleverd,door\
lingvaneene«om
van f 9 7 656,84, aog geholpen
loodige contanten
voor de afbetaling der koelies en foor andere dringende
uitgaven. \ a n het i Ie van het v orafgpgane werkjaar
badden zij voor dezelfde
I u f 182455,03 vooruit
in ban lei
ners f23 117.
tatsten
fden echter ditmaal (reen vooruituetaling te erlang'
enkele mijnen in bet
district Muntok, die te zamen f 2 3 2 0 noodig hadi
Ten eind
ngsi's in staat ta stellen hare geldelijke
verplichtingen op voldoende wijze na te komen, waar de

réglementaire betaling van hst ingeleverd produet daartue
ontoereikend bleek, werden aan degouvenieuientsmijneu,
ter verrekening met t i n , nog zoogenaamde afrekeningsof suppletie—voorschotten verleend. liet bedrag daarvan
werd voor elk geval op de in 't vorig verslag (blz. 251)
vermelde wijze bepaald. Deze voorschotten bereikten een
totaal bedrag van f 127118,44», tegen f 118 042,58 (verbeterde opgaaf) aan afrekeningsvoorschotten over 1888/89.
Da.1 bet bedrag weder hooger is, was in hoofdzaak een
gevolg van een grooter tegoed der koelies of van meer
verrichten arbeid, waarmede in het betalingsschema rekening moet gehouden worden, doch waarvan bet koetonde niet overal door eene evenredig hoogere tin-opgst werd g e l e k t . Behalve aan onvoldoenden ertsrijkdom der terreinen, kan dit laatste ook te wijten zijn
aan minderen ijver op bet werk (te kleine taken), al viel dan
ook over de opkomst tot bet werk niet bepaald t e klagen.
kma de werklieden van verse. :eider:e jiouvernementsmijne:)
l kennen gegeven dat, als in het nieuwe exploitatiejaar de aangewezen grondstukken niet werden afgewerkt
(onvoorziene omstandigheden buiten r e k e n i n g gelaten), de
I ongsi's op niet meer dan de reglementaire betaling zouden kunnen rekenen. Daarentegen werd aan de kongsi's,
l jaldien zij het voorgenomen werkplan voltooiden, reeds
o !s een bepaald afrekeningsvoorschot boven de reglementaire betaling beloofd en tevens eene premie voor meerd e n productie in uitzicht gesteld. H e t dit laatste is bedoeld
bet tin dat boven de geraamde, productie van het voorde
bewerking aangewezen terrein uit bet voorhanden erts gewonnen wordt, dan wel hetwelk verkregen is uit meer
terrein dan bet voor de bewerking aangewezene. Op deze
wordt verwacht dat het bedrag der afrekening»
voorschotten in het vervolg beter verband zal blijven
honden met de te behalen productie en den te leveren
arbeid, uitgedrukt in M5. grondverzet.
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Niettegenstaande op den
\ it der comptabiliteitsbepa;
lingen (3
1876 a°. i(i(./) een bedrag ran
87 942,45' uil de rekening werd afgeschreven, klom
in 1889/00 de schuld der gouverne
van
f 1245292,01' (verbeterde opgaaf)tot f 1295655.42, daar,
behalve de nieuwe afrekeningsvoorschotten ad f 127118,44',
nog een bedrag van f !l 187,41' als gewone schuldver»
meerdering viel to boeken.
Bet voor memorie voeren van oude schuld kon worden
toegepast op de onder bijzondere voorwaarden werkende
mijn n°. 16 in Blinjoe, op Dog ééu mijn (n°. 2ö) in hetzelfde district en op drie mijnen (nos. 1, 10 en 28) in
Toloali. Zij ontvingen dientengevolge te zamen f 10080,16*
boven het verplichte minimum. Het bedrag der voor memorie

geld te ontvangen, werd door de ffoaTeraementunijneu
ook in 1889/90 weinig gebruikgemaakt, niettegenstaande,
na de nieuwe uitbesteding der rijstleverantie, de premie
van f 0,73 tot f 1,25 per pikol kon worden verhoogd. Uaarentegen namen de particuliere ontginnen slechte zeer weinig
(1099 pikola) rijst uit 'slands voorraad, zoodat zij aan
premifin voor niet ontvangen rijst (zie vurig verslag blz.
251) genoten f 64 890, tegen 1 40 734 in 1888'89.
In verband met de hooge productie warende kosten.
waarop het in 1889/90 gewonnen tin den lande gemiddeld
per pikol te staan kwara, lager dan in 1888/89, doch
aangezien de veilingspryzen in 1889 belangrijk gedaald
waren, is de berekende winst per pikol niet zoo groot als
de becijfering over het voorafgegane werkjaar aanwijst,

g e v o e r d e o u d e s c h u l d e n dezer mijnen beliep f 9 6 9 9 8 , 6 0 ' .
V a n d e g e l e g e n h e i d o m , in p l a a t s v a n rijst in n a t u r a ,

Men e n a n d e r k a n in
staande vergelijking.

Eigenlijke produeliekoiten
I

(roof tooreel betreft het ijenotene door de

mijnwerkeri):

bijzonderheden

1888/81». a)

waarde van de op crediet verstrekte rijst, olie, zout en materialen; bedrag
der uitbetaalde voorschotten. behalve dia hij de afrekening verleend
(afzonderlijk uitgetrokken), en kotten der werving ran nieuwelingen, .

t'

buitengewone voorschotten Mi de afrekening irerleend, in bet belang van
de aanzuivering van achterstallige koelieloonoa, enz
mltkeeringen In geld

blijken u i t onder1889/90. «)

608 694

711 761

In 118 013

127 l i s

6S 511

100147

I bypasting (ten einde de ongunstigst werkende mijnen ecne minhnuni-uitkeering
van f 6 per pikol tin te doen ontvangen)
premiSn voor gverige arbeiden
premiSn voor niet-ontrangen rijst

786848 -

942 028

179 049

215 211

41 MO

19 345
3 810

5 013 |

inkoopsprijs a f 18,60 (in Muntok a f 20) e) per pikol v a n k e t d o o r d e particuliere
mijnen, tra-smelter» en nalexers geleverde tin
premiSn aan particuliere ontginnen ter zake van nlet-ontvangen rijst
Orerige buten 'm IndU , met inbegrip otn het

. . . .

•286 967

127 62(1

10 TIM

61 890

•• «\i Jaiu:

verliet op de rflstverttrekkingen il)

f

vervoer van het tin van Banks naar Java <•)

|

administratiekosten (waaronder ook pikolgeldenvan de administrateurs, daggelden
van de waarnemend"' administrateurs en de élèvet hij de timuijni n, benevens
reiskosten"!
onderhoud der gebouwen en afschrijving wegens waardevermindering .

. .

. ;

mUnbouwkundlg onderzoek
proefontginning met itoomvermogen
hclooningen aan mandoon en werkhoofden
onderstand in rijst aan oude en gebrekkige m[inwerken, voor de opgeg ven
werkjaren berekend achtereenvolgens tegen f 6,75 en i 6,00 per pikol. . .
transportkosten op Baaka door het Gouvernement betaald

60 567

92 126

59 776

81 206

• 72 356

* 74 894

• 8 50'.)

---15 076

•116868

• 184889

* "20 800

* 18 262

SM

1660

10019

11 190
708

647

kusten van aanvoer van Chineesche nieuwelingen, voor zoover niet op rekening
der mijnen geboekt
onvoorziene uitgaven (ad f 0,12* per pikol) wegens verliet op zout. olie en
materialen, kosten van optchurinf. in de pakhuizen op Banks, enz

1 : Terugbetaling door de particuliere mijn, u . a i i per pikofl voor hetgeen de ;jj-tverstrekking meer hc< (1 bedragen dan 2 pikols voor eiken ingelevcrden pikol tin. f

36 74t

12 1-28

11 211

8246

477 058

369 ITo
t

l Tos 121

f

2 179 169

I

2 179 169

8;}
83

Totaal der kotten
Katten np ,l-n verhoef

1708338

f)

239041

,:•) :

maatstaf aannemende hetgeen voor deze kotten is verantwoord In de verkooprekeningen betreffende de In 1888 en 1880 hier te lande geveilde hoeveel
heden (verg. bUlage GG van hut vorig venlag en bijlage GG hierachter).
/•.linde respectievelijk f 3,62" en f .i..i'j- i
pikol, la te deser rake voor
de tinlevering van 1888/89 en 1889/00 uit te trekken
(i

//c' tin
Zijnde per pikol

De opbrengst per pikol van de In l s v s en 1880 geveild
aangehaalde bijlagen) belle]
Zoodat de

r

lis raa a/i

np /(TM

A\-

n iniii

,n 1 :>17öT9
.

.

.

.

<j) f

298008
f

2 477 4TT

27.62"

29,521»

hocveelhi den (zie de

>;., / • fikoi was te stellen Op . . . .

68.95»

84,63»
,if

56,11*4

t) i)e verstrekkingen of daarvoor in de plaats tredende voorschotten en de premie», benevens de met een
voor 1888/89 berekend over 11 maanden, voor 1889/90 over 12 maanden.

1

11,33'»

gemerkte posten, zijn
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/•i llrt bedrag »'aa ' 111874, in lui vorig vers!
1
tooi
lal
dbetaUngen t >t bet bJer genoemde i»ilr:i^' gestegen, in
v liauil hiermede nebben ook sommige andere r[|ferii in dezen Ktaat, betrekkin nebbundi op bel Jaarl8s8/8l», eene wQtigiug ondergaan.
.1 11<- particuliere Mijnwerkers In bel district Muntnk kragen bol door I a n Mi erdi Hu met 1 -'<' |»er t>ik<>i betaald, omdat zjj de
voordeden missen die Ie particuliere ontginnen in de overige districten genieten, namelijk rooi shotten 1 n verstrekking ran rflst tegen
taricnprtls.
,ii De rpsl kan gerekend worden on Banks aan lief Gouvernement te bebbea gekort: in 1888/89 f6,78 en in 1899/90 f6,00 per
ptkol, terwQI aaa de m||nen Bleekt! t'f' arordl in rekening gelnraehi UH geleden verlies op <i rij tverstrokking bi daarom voor de
behandelde laren berekend tegen respectievelijk f n,76 rn I 1 per pikoL (De levering te Batavia ran de voor Banka bcnoodigdc rii-t
voor de behoefte van t*'.io".it, geraamd op 94000 j>iUol-, i- aangenomen tegen f 6,72 per pikol. Over de contraetajsren \HHHH'J ea
1889/90 is de unnemingsprtJs geweeat f f,14 en 1 1,38 i»cr I Iknl.)
e) Over bet driejarig tijdvak 1889 f ai 1891 i* iiii vervoer uitliuateed tegen l 27.26 per ko|ang (van p. n. 30 pikola). Dean aanneming omval echter niel bét tin dal van Montok wordt afgescheept en «raarvoor aan de Ncderlandsch-lndlschc Ktoomvsartmaatschapptj
1 16,20 par kojang «vordt tegoedgedaan (hel uiden ter roede en ie overbrenging uil de pakhuiseii daaronder Biet begrenea .
I) Verbeterde opgaaf.
«j Dese opgaaf levert eenig retacUI op <ue1 In-t bedrag ia 't vorig verslag vernield. Tol toelichting sic men noot 0 ea /.
Voor de op Banka ba nemen proef boi raffineering van
Aan de
het onzuivere of van mindere zuiverheid verdachte en
Gemiddelde oji—
Verkochte
koopen in
daarom sedert I Januari 1889 op bet eiland aangehou' lagteekening
per f'<l K.li.
rekening ^<%hoeveelheid braehte m-tto
den tin (zie vorig verslag 1)!/.. 252) werd te Dlinjoe bel
eer reUingi n.
noodige voorbereid ; na voltooiing van den in aanbouw
hoeveelheid
Netto. 6)
(injdkoU).
(in IK .ij. . Brnlo. •)
'/.ijuden oven zou met de raffineering1 een aanvang \vorden gemaakt. Intuaacben zijn nog zeer o n l a n g s , op
grond van door deskundigen verstrekte wenken, dezer1890.
zijds aan het Indisch Bestuur maatregelen aanbevolen
80 Januari . . .
12 629*»
768 866
f 66,78 f 54,l(i
om te verhoeden dat bij de gewone smelting in bet tin •JU M a a r t . . . .
11 0687»
869 437
64J)9
51,98
ij/.er- en waterdeelen achterblijven , en is daarbij opnieuw 29 Mei
M;..-,I
14667"
900089
68,82
aangedrongen om geen ander dan zuiver tin herwaarts 81 Jnii
. . . .
1 1 680*
889849
55JM
68,22
1 1-177- •
60,16
86 September . .
888 078
57,47
te doen verschepen.
Aangaande de ornsmelting en zuivering van nog eenig
hier te, lande voor die bewerking ontvangen of uitge- gebrachte 1 ]i>u veilingskoaten, en venninderd met l'/tpet.kortln{
contante betaling.
schoten tin is aan te teekenen . dat de in '1 vorig v< r voor
in 1 ie hier in mindering gebrachte onkosten /iin alleen d i e w e slag bedoelde hoeveelheid van 2619 blokken (81 816' gena aflading op J a v a , vervoer iierwaarts en verkoop bier t e lande,
KM.) aan zuiver tin uitleverde 255G blokken (80 997 Eoomede <\\f «regeni rafünage.
11 üvenali in de butste veiling \an 1888 waren ook in de eerate
K . G . ) , en dat uit eene later omgesmolten klei;. • partij
van 07-J blokken (21 274 s K.G.) aan zuiver tin verkre- Jric veilingen van 1889 kleine partyen begrepen van bet hier nlande ter zuivering omgesmolten tin, terwijl de buitengewone veiling
gen werden 603 blokken ('21 0-4*1"* K.G.), terwijl uit beide (van
Augustus 1889) uitsluitend uit geraffineerd tin bestond.
Tra
partijen aan zwart residu . niet meer geschikt om iti Ramden van de vier veilingen waarin soowel geraffineerd als gewoon
den voorhanden oven te worden verwerkt , nog over ileef
tin werd verkocht, vindt men bet prijsverschil In 't vorig verslag
vonnciii, rn daaruit blijkl «iat in twee dier veUingea het geraffineerd
10112 K.G., bevattende p. in. 00 riet. ( ± 601 K.G.) tin
product, ondanks zijne werketyk tiaaieqaaliteit, nognünderbedong
en circa 40 pet. ( + 401 K.G.) tinijzer. Met inbegrip van
de in 't vorig veralag bedoelde party van 19584 blok- ; dan bet ongerafllneerde tin. uok in de Angustas-veiriag beliep hel
gemiddeld gebodene per 50 K.G. ilecaia 1' 'ii.io, terwQl da marktkan (616816 K.G.), die geacht kan worden aan zuiver waarde van bel gewone Banka-tin toen bedroeg f 55,16per60K.G.
tin te hebben uitgeleverd 008 59(5 K.<1. (waaronder aan
De verklaring la bierin gelegen dat bet gmaffineerde tin, als iu
tin in het residu p. m. 6 330 K.G.) , bestonden dus dè ; vorm en klear afwekende van ilc gewone partUen , in den termfjndrie smeltingen, bier te lande verricht, uit 22875 blok» ' handel, die in dit metaal eene zoo yrooto rol speelt, van de leveken (71i'90i) rï.G.), terwijl de eigenlijke smeltkosteu 1 ring i~ uitgesloten en als zuiver consomtbvartikel binnen deengere
(enkel rekenende de uitgaven voor brandstof en orbeids- grenaen van een meer beperktea omzet is teraggesteki.
loonenj hebben bedragen f 5757,69, dat is ruim f <>,.~>ü
Bi H i t on.
per pikol van p. in. 2 blokken ' j .
Ten gevolge van meer werkkrachten (het aantal ingeOver de tegeldemaking van de 't eerst gen.dineerde acbreven mijuwerkers klom van 74ö9 op 1 Mei 18S9 tot
groote partij en van bet daarbij verkregen residu is reeds 8334 op 30 April 1890) en van allergunstigst regen weer
in 't vorig verslag het noodige gezegd. Van het product verkreeg de Billiton-maatschappij gedurende bet boekjaar
der tweede en derde smelting zijn tot dusver nog slechts JÖ89/Ü0 eene grootere productie dan in eenig jaar te voren.
j). m. 1000 blokken verkocht . en wel in de veiling van Het gedurende dat boekjaar uitgegraven erts vertegen.
27 November 1890. Volgen? voorloopige opgaven is daar- woordigde namelijk eene productie van 92 431 pikols tin
voor per 50 K.G. gemiddeld verkregen f 55,30, en voor (tegen 80 VJS pikola in 1888/89). terwijl de levering (die
om de in vorige verslagen opgegeven reden steeds eenig
het ongeraffineerd tin in dezelfde veiling f 54,90.
Definitieve uitkomsten zijn nog slechts bekend voor verschil met du in betzelfde boekjaar verkregen productie
vijf van de zes in 1890 gehouden gouvernetuenfs-veilin- ingiet opleveren) 96 278 pikola bereikte (tegen 7 9 1 9 3 pikola
}*en van Banka-tin. Die uitkomsten, goomede de volledige in 1888/69). in het volgende overzicht vim . men de gebruikelijke opgaven nopens den omvang d-r tinwinning
•r 1889 . zijn
in hel \
in elk vnn de \iji' mijndistricten.
Aan da
1 remiddeldu oi>j koopers in brengal per 60 K.O.
1 rekening ge
hoeveelheid jbrachtc netto
I boeveelheid
(in pikolsi. i (in K.G.i. limto. s) J Netto. //)
Verkochte

Dagteekenlng
ilcr

veilingen.

I (ieimil- ' , ,
,
. .
I VeikiiVerkregen
Aantal : deld
aan» Ken pi'"- boeveelheid
. 1
m|jnen 11 tal 1111111-' r ..
Iin iin |iiko].-1
, . ...
dnctio m i
in
rU
voor KOOI 11 I
bewer- "'', r l l , pikota
gedurende
kin^ ' >»"} " - gereed het boekjaar.
voorde
v Tl,)1
geweest. •35JJ?"
'
smelting). ingeleverd. «)
s).

Namen
der
nrfadistrteten.

188M.

."ï Jannari . . .
28
88
SI
ir.
26
js

Maait...
Mei
.lltli
. . .
Augusta*. .
Se.ptembec .
November .
Totalen .

a)

.
.
.
.
.
.

1
non
»
1J 878*

1
19 466" !
18 5 8 3 "

i aw"
lOSlV*
10401*
75 1'2'J" ;

Veilhig*pr|jt, verhoogd

7841 681
.61664
70-J !I7C.
771 961
191 881
'•.:;•.• 071
689 181
t 699861

f

f

58,18 1
56,56
66,00
5;;.:ir,
54,18
56,04
59,20
56,16 " 1

55,39
68,75
62,27
.-.O..S7
r.i.M
62^4
56,44
5.i,41'

Tandjong P andan .
Manggar . . . .
Linggang.

Totalen ovc

met de aaa de koopen ia rekening

') Het door denoiid-liuofdiiigenieur P. r i l D U K , au t deleidiog
der omxnieltinp halast geweest, tev sake uitgebracht vers] _
nomen in bet Jaarboek van bet mijnwezen, jaargang lo'JO, deel 1.

p

.
.

. go.
1888/89.
1887/88.
1886/87.
1885/86.

I

<

a)

18
88
14

962
8 718
8 818
1 881
611

10400
64700
S7000
23000

6 798,52
48 148,6-J
26 028,67
16869,40
:, 963,66

'.17
94
•Ji
89

. B90
, 887
7 846
8 591
6 680

141 0
ï t s 700 ;
121 800
180800
1191H0 1

96878,77
79 m.i.'.'.s
77840y48
B9 198,09
51 068,90

i'.l

_••_'

I

Uus met iuiK't'rip vaa iiMt^eea het voorhaaden geblewn

erts
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uil Int. voorafgegane boekjaar uitleverde, «lotti sonder de nanaelting
benoorenda i"t 3e productie van bel opgegeven boekjaar.
//) Hieronder gemiddeld .'!7:i mijnwerkers mei verlof, coodat de
preiente iterkte gemiddeld was 7447 man. Hij bet einde van bet
boekjaar beliep hel aantal verlofgangen 228. Tot de mijnwerkers
bevolking behoorden op SI December 1889 1090 vronwen en klndoren, aQnds 80 minder dan op uit. 1888.
e) Bierondet gemiddeld r>;>2 mfjnwerken met verlof, aoodat de
preaente iterkte gemiddeld was 6644, Hii bef einde van het boekjaar beliep bet aantal verlofgangen 4x.s.
Niettegenstaande de vele regens in 1889/90 voorden mijn.
arbeid bij uitstek gunstig wan"), bleef de hoofdelijke productie
nagenoeg op gelijke hoogte als in het voorafgegane boekjaar.
hetgeen de Maatschappij toeschrijft deels aan het minder
aantreden van ertsrijke terreinen, deels aan de vele ziekten die de mijnwerkersbevolking teisterden. Door de vermindering van terreinen tegen de gewone betaling (f 20
per pikol) ontgin haar, moest in 1889/90 groote uitbreidiug aan het quantum» of toealagatelael worden gegeven.
Het aantal hospitaalzieken ouder de mijnwerkers bedroeg
gedurende 1888/89 807 en gedurende 1889/90 1079. waaronder achtereenvolgens 550 en 588 berriberri-lijders. In't
geheel overleden in laatstgemeld boekjaar (zoo in de bospitalen als in de mijnen) 130 mijnwerkers. Van de bedoelde 588 berriberri-lijders overleden er 41 , werden er
441 naar China geëvacueerd en hieven er 28 op 30 April
1890 nog onder behandeling. Slechts 78 der aangetasten
keerden dus tot den arbeid terug. De in vorige verslagen
vernielde maatregelen tot bestrijding van de berriberri
werden met zorg toegepast; nog meer dan vroeger werd
gelet op het luchtig en zindelijk houden van de verblijveu en roerende goederen . terwijl de meest gebruikelijke
medicijnen steeds iu de mijnen voorhanden waren. Door
ontslag en desertie ontvielen (iö7 man aan de sterkte.
zoodat, met inbegrip van de overledenen en van de naar
China geëvacueerde!). in totaal een verlies geleden werd
van 1238 man. Daarentegen werden in de sterkte opgenomen 042 vrijwilligers en 1441 aangeworveueu.
Aan het gebruik van krui-sporen en licht trammaterieel werd steeds meer uitbreiding gegeven. Ook werden
nieuwe wateropvoeringswerken van versobillenden aard
tot stand gebracht. Aan de wegen en bruggen . die ten
gevolge van de vele regens dikwerf in minder gunstigen toeBtand verkeerden, werden hier en daar herstellingen verricht.
De door de üilliton-maatschappij onderhouden stoom*
gemeenschap ter zee tusschen de gewestelijke hoofdplaats
Tandjong Paudan en de districtshoofdplaatsen bleef van
zeer veel nut.
De tot het afgeloopen boekjaar behooreude zes tiuveilingen der Maatschappij. die om de twee maanden te
Batavia w-orden gehouden . bestonden gezamenlijk uit
80 112.26 pikola en brachten gemiddeld per pikol achtereen volgens op: f 00,81. f 01.40. f 03.26. f 07,92, f 02,62
en f 62,53. Bij doorslag over al du zes veilingen was de
algenieene niiddenprijs f 03.10 pet pikol, tegen f 63.06
over de zes veilingen van 18ft8/89.
Als cijns aan den lande (3 pet. van de verkregen hoeveelheid tin) was de Maatschappij over het boekjaar
1889/90 verschuldigd 2888,3*7 pikola, welke hoeveelheid
in Juni 1890 in 'slands pakhuizen te Batavia werd afgeleverd.
Ter zake van het in 1889 te Batavia geveilde en uit
Nederlandsch-Indie uitgevoerde Billiton-tin vloeide in
'M Jands kas aan vendusalaris f 63 187 en aau uitvoerrecht
f 181 965. De voor gouvernementsrekening in 1889 hier
te lande te gelde gemaakte 2334 pikols Billiton-tin (de
cijns over 1887/88) bracht bruto f 161384en netto f 153 720 op.
B u m i t r a.
De werkzaamheden der » Siak-Tin- e;i Landbouwmaat•cbappq " , die eene door het iulandsch bestuur verleen Ie
miinconcomio in Boven-Siak bezit, bepaalden zich boofdzakelijk tot het verbeteren van de communicatie met de
beuedenlanden en het oprichten van de noodzakelijke geb ouwen. Het tot nog toe gehouden mijn bouw kundig onderzoek bracht aan liet licht . dat een twintigtal riviertjes
erts bevatten. In één dezer, de BoengeiBatang, werd in
Juni 1889 een begin gemaakt niet bet verzamelen van
erts; de verkregen boeveelheid was echter bij het einde
Handelingen der Stalen-Genernal. Bijlagen. 1890-1891.
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OM jaars nog niet mtgesmolten. Vnn de verkregen uitkuiii.-;ii*u viel derhalve, tijdens 'Ie afsluiting der Indische
mededeelingen voor dii gedeelte van liet verslag, nog
niets mei zekerheid te zeggen. Gedurende de tweede helft
van 1889 waren bij de oiiderneming gemiddeld een 100tal Chineesche koelies in dienst, benevens enkele arbeiders uit de Kampar-streek.
H i u u w e n o n d e r h o o r i g h e d e n.
Op het door hot iulandsch bestuur van Lingga-Riouw
in concessie uitgegeven eiland Singkep werden , namens
de » Singkep-Tiumaatschappij " , de tinonderzoekingen
voortgezet op de oost- en zuidoostkust, en wel in de
valleien Dabo, Toedak en Seraija. Volgens ontvangen
berichten hadden die in de beide eerstgenoemde rivieren
tot zeer gunstige uitkomaten geleid , terwijl het terrein
in de Seraija-vallei. hoewel i iet tin-rijk . toch ontginbaar is. Bene eigenlijke exploitatie vond in 1889 nog niet
plaats, doch zou vermoedelijk' in Maart 1890 een aanvang
nemen; men was laatstelijk bezig de bestaande waterwerken eener vroegere ontginning in de Dabo-vallei te
herstellen. Een permanent gebouw was reeds opgetrokken ,
en van andere waren de fundeeringen gelegd. Verder
werd te Dabo begonnen met het maken van een laadhoofd van p. m. 400 M. lengte, dat reeds over 130 M.
voltooid was.
§ 3. Steenkolen.
Java.
Door den ondernemer . den heer A. G. BOSCH, wien in 1887,
na openbare mededinging . eene concessie tot het winnen van
steenkolen iu het district Tjiheulang (afdeeling Soekaboemi)
der residentie Preanger Regentschappen is verleend , welke
concessie, >Tacisari ' geheeten . nog in hetzelfde jaar werd
aanvaard . werd in 1889 eene hoeveelheid van 128 000 K.G.
steenkolen gewonnen, hoewel hij zich nog niet wijdde
aan eene geregelde ontginning. Het jaarlijksch vast recht
van f 428.24 (f 1.01 per bouw over ruim 424 bouws) werd
op 14 October 1889 in 's lands kas te Baudong gestort.
Cijns was iu 1889 nog niet verschuldigd. Ingevolge de
nnjnverordening vangt .de betaliug daarvan eerst aan iu
het vierde jaar volgende op dat in hetwelk de concessie
ia verleend. De cijr.s is bepaald op het minimum, zijnde
3 pet. van de netto opbrengst.
Tegen denzelfden cijns en tegen het voor concessies, buiten
openbare mededinging verleend, bepaalde jaarlijksch vast
recht van f 0,25 per bouw werd bij Indisch besluit dd.
7 October 18i)0 n°. 7 eene concessie tot het winnen van
steen- en bruinkolen verleend aau deu heer A. W. DE
B U K . en wel voor een door dezen , na verkregen recht van
opsporing, ontdekt mijnveld ter grootte van 2747 bouws,
gelegen iu het district Sedan (afdeeling en residentieHem bang). Deze concessie, » Sedan " genaamd , is, evenals
die voor het mijnveld Tanisari, verleend voor den tijd van
75 jaar. Zij gaat in met den dag . waarop de titel van
aankomst wordt openbaar gemaakt. welke openbaarmaking
moet geschieden vóór of op 7 April 1891. Met dispcnsatie van art. 6 , alinea 2 . sj //. der voorschriften in Indisch
Staatsblad 1874 n°. 128 is door de Indische Regeering genoegen genomen met eene plaitegrond-teekeniug van
het ontginningsterrein op kleinere schaal dan 1 : 3000.
S u m a t r a.
In verband met den stand van de ter Sumatra's Westkust van gouveinementswego onderhanden genomen spoorWOg- en havenwerken (zie blz. 137/138 hiervóór) begint het
tijdstip te naderen om eene beslissing te nemen ton aanzien
van de exploitatie van het Ombilien-kolenveld. Daar het
voorshands niet wel mogelijk zou zijn om. bijaldien men
de koleu'.vinning aan particulieren zou willen overlaten ,
een deugdelijken grondslag te vinden voor den te be iir:gen cijns, wordt — afgescheiden van de vraag of staatsboven particuliere exploitatie bij voortduring te verkiezen cal
zijn — althans gedurei.de deu eersten tijd door de Regeering aan eene ontginning in eigen beheer de voorkeur gegeven. Spoorweg-exploitatie en kolen-ontginning
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dienen naar haar oordeel in één hand te zijn . zooals ook ! jaar meer dan 20 000 ton kolen mocht worden afgevoerd ,
in 1880 in de bedoeling lag, toen liet denkbeeld nog be- voor elke ton daarboven f 0,05. Binnen de begrenzing
stond om ome kolenoonoeMie in de Ombilienstreek in van het afgestaan terrein is van de concessie uitgesloten .
uitbesteding te brengen en aan den eventueelen eoncenio* docdi slechts voor zooveel de ontginning boven Laagwaternaris tevens de verplichting tot bet houwen en exploi* zeepeil betreft, eene inlandsohe kolenwinning, waarvan
toeren van een afvoersnoorweg op te leggen (verg. het de rechthebbende verklaard heelt te willen blijven doorverslag van 1886 l)lz. 198|. Plannen voor eene gouverne* werken. Daar op bet concessieterrein ook pepertuinen

mentskolenontginniog zijn thans in Indie in bewerking.

worden aangetroffen . zijn de concessionarissen uitdrukkelijk

Van de zijde van den vroegeren gegadigde . den beer
.1. WAI.I.AND. werden in 188'.). gezamenlijk met den
heer li. WiJNKN . steppen gedaan om alsnog als voorloopige concessionarissen erkend te worden voor de on!ginning van steenkolen in den omtrek van den Boekit
Öoenoer in de afdeeling Ommelanden van Benkoelen der
residentie Benkoelen. welke concessie reeds in 1876. na
openbare uitbesteding . aan den eerstgenoemde was toegezogd . mits hij binnen zekeren termijn . laatstelijk verlengd
tot 31 December 1883 . zou hebben aangetoond te kunnen
beschikken over de voorde uitvoering der concessie benoodigde fondsen. Daar bedoelde termijn indertijd ongebruikt,
was gelaten, en dus de toezegging t i l vervallen moest worden
beschouwd, werd bet verzoek voor inwilliging niet vatbaar
verklaard. Tevens echter werd de aandacht der adressanten
gevestigd op de uitkomsten van het indertijd van gouvernemontswege ingesteld onderzoek nopens de vermoedelijke
waarde van de bewuste kolenai'zeltingen (zie het verslag
van 1884 blz. 2 0 7 ) . onder opmerking d a t , wanneer zij
desniettemin de ontginning bleven beoogen . daartoe eene
overeenkomstig de bestaande bepalingen ingerichte nieuwe
aanvraag moest worden ingediend (Indisch besluit dd.
12 Augustus 188!) n°. 5). Volgens berichten van Juli jl.
was eene nieuwe aanvraag ontvangen en in behandeling
genomen.

aansprakelijk gesteld voor de schade d i e . ten gevolge
van hunne onderneming, aan bestaande aanplantingen
als anderszins mocht worden toegebracht.
De » Steenkolenmaatsohappij Oost-Borneo " zette in bet.
haar door liet inlandsen bestuur van Koetei afgestaan
concessieterrein te Batoe 1'anggal de ontginning voort.
en tracht voor hare kolen vooral afzet te vinden te r?ingapore (verg. vorig verslag blz. 254). Voor zoover de in
het gewest gestetionneerde marineschepen op hunne tochten
langs Borneo's Oostkust om de eene of andere reden genoodzaakt zijn hun kolenvoorraad aan te vullen . bedionen ook deze zich van Koetei-kolen . doch , zoowel niet
het oog op de construct ie der stoomketels als om andere
redenen , wordt een doorgaand gebruik dier kolen door
de marine-autoriteiten ontraden. Proeven bij de staatsspoorwegen (Oosterlijneu) met deze kolen genomen hebben
goed voldaan , en aanleiding gegeven tot eene bestelling
aan bovengenoemde Maatschappij, ook ten dienste van de
baggerroolens te Tandjong Piiok. Omtrent de voorwaarden
en de uitvoering van die bestelling zijn nog geen bijzonderheden gemeld.
Een verzoek van meergemelde Maatschappij om toekenning van een monopolie tot het winnen van steenkolen
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo
k o n , als strijdig met het algemeen belang, niet worden
ingewilligd (Indisch besluit dd. 0 Januari 1890 n°. 1). Bij
dezelfde beschikking verklaarde de Indische Regeering
ook niet voor goedkeuring vatbaar de door die Maatschappij,
mede voor de winning van steenkolen, met de inlandsche
zelfbesturen van Sambalioeng, Goeuoeng Taboer en Boeloengan gesloten concessie-contracten , en zulks omdat in
deze contracten , zoowel wat de redactie als de omschrijving der grenzen betreft, onjuistheden voorkwamen en
omdat de daarbij bedoelde concessieterreinen eene te groote
uitgestrektheid besloegen. Aan de Maatschappij werden
echter modelvoorwaarden verstrekt, onder mededeelir.g
dat tegen de goedkeuring van dienovereenkomstig ingeriebte contracten , alsnog met bovengenoemde besturen te
sluiten . geen bezwaar zou worden gemaakt mits zij tot
geen grootere terreinen betrekking hebben dan voor eene
behoorlijke exploitatie noodig zijn.
Evenmin is nog in werking kunnen treden de door bet
inlandsch bestuur van Koetei aan den beer J. H. HBHTBN
verleende kolenconcessie betreffende een terrein aan de
Balik Papan-baai. W e l heeft de heer MK.NTKN de hem ,
ingevolge de in 't vorig verslag (blz. 254) bedoelde regeeringsbeschikking van 28 April 1889 n°. 4 , medegedeeld*)
wenken niet onbenut gelaten , maar toch is de in April
1890 nader door hem gevraagde regeeringsbekrachtiging
van bet contract niet aanstonds kunnen worde-n verleend ,
daar niet al de gewenschte veranderingen waren aangebracht. Thans is den adressant medegedeeld (Indisch besluit dd. 28 September 1890 n°. 2) dat de Indische Regeering genegen was aan de overeenkomst hare goedkeuring te hechten , mits vooraf 1°. daariu werden aangebracht zekere bij nota aangegeven wijzigingen , en 2°.
hij bij authentieke akte jegens het Gouvernement zich zou
hebben verbonden a. tot eveutueele terugbetaling van de
kosten , bijaldien het Gouvernement zich , op verzoek van
of namens hem . geroepen mocht zien tot maatregelen
van bescherming ten behoeve van de beoogde ondernem i n g : b. tot vergoeding der voor 's lands kas uit de concessie voortvloeiende uitgaven ter zake van zending van
ambtenaren, deskundigen of eommissiën , en c. tot wering
bij de onderneming van Chineesche mijnwerkers behocrende tot de mijnen op Bauka.
Ten aanzien van de inlandsche kolenontginningeu op
Borneo vindt men in de voor dit verslag ontvangen berichten slechts aangeteekend dat in het landschap Salimbouw en in de Knepay-streek (afdeeling Smtang der residentie Westorafdeeling van Borneo) in 1889 naar schatting
ongeveer 500 ton steenkolen werden gedolven, waarvan

B o m e o.
.Met de werkzaamheden ter uitvoering van de op 31 Mei
18^9 aanvaarde mijnconceesie »Oranje-Nassau" in de
gouvernementsafdeekng Martepoera (residentie Zuirleren Oosterafdeeling van Borneo) was bij het einde des jaars
nog geen aanvang gemaakt. De concessionaris, de heer
.J. P . VAN DER PI.OEC , was naar Europa vertrokken ten
einde het noodige voor te bereiden. Hem werd een nadere
termijn van 12 maanden toegestaan (tot 30November 1890),
binnen welken de concessie-grenzen aan de oppervlakte
moesten zijn aangewezen.
In een ander deel der gouvernementelanden van genoemd
g e w e s t . namelijk op het nabij Borneo's Oostkust gelegen
eiland L a u t . is bij Indisch besluit dd. 10 December 1890
n°. 9 door bet Gouvernement mede eene kolenconcessie
verleend . Kotta Baroe genaamd , en wel aan de heeren
P. V A N DIJK en i l . .1. BOTSSKVAIX , nadat deze hunne in

't vorig verslag (blz. 254) bedoelde aanvraag beperkt hadden tot een terrein van ruim 2077 bouws. De voorwaarden
dezer concessie (waarbij mede dispensatie werd verleend
van de bepaling omtrent de schaal der plattegrond-t eekening) zijn in hoofdzaak dezelfde als die voor de hiervóór
vermelde kolenconcessie " S e d a n " op .lava. Aangezien zich
echter binnen het concessie terrein Kotta Baroe mijnen bevinden (verg. het verslag van 1880 blz. 199) die door het
hoofd van Poeloe Laut voor eigen rekening ontgonnen
worden of door hem . tegen hefliug van eene retributie
ad f 0,50 por uitgevoerde'! ton kolen ') . aan anderen
(laatstelijk een inlander en een Arabier) ter ontginning
zijn afgestaan, is aan de concessionarissen de verplichting
opgelegd om bij het aanvaarden van de concessie . hetgeen
moet geschieden vóór of op 10 Juni 1891 . ten behoeve
var. de bedoelde rechthebbenden in 's lands kas te storten
de door dezen voor het opgeven van hunne kolenwinningen
gevniHgde schadeloosstellingen van respectievelijk f 8 0 0 0 .
f 1000 en f 1500. terwijl als retributie \OOT het inlandsen
bestuur van Poeloe Laut , ten name van bet Gouvernement.
over elk kalenderjaar zal moeten worden opgebracht.
telkens binnen vier maanden na afloop daarvan , minstens
f 2 0 0 0 , en wanneer uit de concessie Kotta Baroe in eenig
') In de laatste jaren bedroeg de jaarljjksche productie (iiaaronder ook die uit de eigen ontginningen Van het hoold van Poeloe
Laut) gemiddeld 5000 ton. Zie overigens wat aan het slot der hier
behandelde rubriek over de Poeloe Laut-kolen wordt gezegd.
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liet grootste gedeelte ten behoeve van de marine werd inlandsch bestuur verkregen zijn door den beer J. DBB.V.
geleverd tegen f 0,75 e f 1 per pikol. ougerekend de Nadere bijzonderbeden Ier zake zijn hier te lande nog
transportkosten. Op Java worden af en toe kolen aangevoerd niet bekend geworden.
van PoeloeLaut (zie de voorgaande bis.), en daarmede zijn '
ii o r n e o.

in 1889 en in het begin van 1890 proeven genomen op de
itoombaggermoleni te Tandjong Priok en In de fabriek
aldaar, waartoe achtereenvolgens 100 en 50 ton was ingekocht. De laatste, partij was geleverd tegen i' 15 franco
reede per ton , toen de Australische kolen te Prick t' 18
golden. De Poeloe Laut-kolen werden voor de opgegeven
doeleinden goed bruikbaar bevonden , maar de meerdere
goedkoopheid in vergelijking niet Australische kolen legt
niet zooveel gewicht in de schaal als uit de opgegeven
prijzen ZOU kunnen afgeleid worden , omdat de Poeloe L a u t kolen een grooter verbruik vorderen. Op de marine-stoom*
schepen zijn zij echter minder bruikbaar. Daarvoor geven
z" te veel rook, roet en aseb.
§ 4.

De plannen vooreene petroleumwioning in het landschap
Koetei (residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
zijn nog niet voor uitvoering vatbaar, zoolang de door het

itaandscb bestuur aan den beer .1. H. MENTEN verleende
CODCessie niet door de Indische Begeering bekrachtigd is geworden. Blijkens het vorig verslag (blz. 256) bestond daar»
tegen bezwaar, o. a. omdat de concessie verleend wasvoor
bet geboete Landschap (naar schatting 11 a 12 millioen
bouws). In Januari 1890 heeft de adressant, onder mededee*
ling dat bij er tot dusver niet in geslaagd was om een omgewerkt contract aan te bieden , getracht alsnog de voorloopige goedkeuring der Begeering op zijne aanvankelijke
overeenkomst te verkrijgen , onder voorbehoud van eenige
daarin aan te brengen wijzigingen, die o. a. betroffen
de beperking tot een maximum van 25 000 bouws van
bet nader door beul uit te kiezen eoneessieveld, doch
zulks gepaard met een monopolie voor twaalf jaren. De
Indische Regeering meende evenwel in een en ander niet
te kunnen treden en verklaarde bij besluit dd. 11 J u n i
jl. n°. !> het verzoek voor inwilliging niet vatbaar. Daarop
beeft de heer MENTEN zich in October jl. opnieuw tot
de Indische Regeering g e w e n d , met loslating van de voorwaarde betreffende een monopolie. Deze aanvraag is in
Indie iiotr in behandeling - .

Petroleum.
Java.

Vanwege de » Üordtsche Maatschappij tot opsporen en
oxploiteeren van petroleumbroniien op Java " werden <ip
het terrein der door haar op 20 April 1889 aanvaar Ie
petroleum-eoncessie » Djabakotta " , in de districten Djabakotta en Djenggoio 1 der residentie Soerabaija. van
October 1887 tot uit. 1889 een achttal boringen verricht,
die een zeer wisselvallig resultaat opleverden. Er werden
afgeleverd: 5569 kisten petroleum, 73 800 liter residu
en 720 liter smeerolie, terwijl de benzine als brandstof
in de raffinaderij werd gebruikt. Het residu werd in de
ijsfabriek te Soerabaija als brandstof gebezigd. De afzet
der petroleum had plaats legen de:: prijs der Anierikaansche olie. ')
Op eene door den heer A. STOOP, directeur derevengt.melde petroleurn-onderneniing, namens de inlandscbe recht*
hebbenden op den grond ingediende concessie-aanvraag
voor het winnen van petroleum en aanverwante bitumiiieuse
zelfstandigheden op een terrein in het distrkt Goeuoeng
Kendeng (residentie Soerabaija) werd , wegens gebreken
in den vorm, afwijzend beschikt (Indisch besluit dd.
15 Juli 1890 n°. 25).

§ 5. Andere,

idfttoffen.

J a v a.
De in 't

vorig verslag (blz. 255) besproken concessies

> Genoek Watoe " en » Kedoeng Waroe "

3

), betreffende

het winnen van jodium en jodiuin-verbindingen in een
mijnveld, ter grootte van respectievelijk bijna 10 en bijna
8 bouws in bet district Goenoeng Kendeng der residentie
Soerabaija, kwamen in 1889 nog niet tot uitvoering. Volgens ontvangen berichten zou met de exploitatie een begin
worden gemaakt wanneer de DOOdigd machinerieën uit
Europa waren aangekomen.
Met de zandsteen-ontginning in bet district Toeren der
residentie Pasoeroean (concessie « Goenoeng Woengkal ")
was bij het einde van 1889 mede nog ^een begin gemaakt.
(Blijkens het vorig verslag blz. 255 was de concessie op
7 Februari 1889 aanvaard.) Ëen verzoek van den onderneme;' om uitbreiding va;: het eoneessieveld kon niet \vorden ingewilligd (September 1889), omdat bet daartoe
benoodigde terrein reeds aan een ander in erfpacht was
toegezegd.
Voor bet winnen van marmer en kiezelgesteeute in
een door den heer B. 1). VAN RIETSCHOTEN, bij de toepnssir.g van ren in 1889 verkregen recht van opsporing,
ontdekt mijnveld in bet district Wadjak(afdeeling Ngrowo)
der residentie Kediri werd aan dezen bij Indisch besluit
dd. 9 Augustus 189!) n°. 0 eene binnen zes maanden te
aanvaarden concessie verleend voor eene oppervlakte van
1243 bouws, met dispensatie van l u t voorschrift omtrent
de schaal der plattegrond-teekening. Deconcesne, officieel
aangeduid met den naam » W a d j a k " , is verleend voor
75 jaar tegen een cijns van '.\ pet. van de netto opbrengst
en tegen een jaarlijkse!) vast recht van f 0,25 per bouw.
In bet belang van de rechthebbenden "p den grond zijn
in de concessievoorwaarden de nood;go beperkingen opgeooinen omtrent bet ontgraven vanden bovengrond, terwijl
vanwege den concessionaris ook geene ontgravingen , noch
boveu- noob ondergronds, /.uilen mogen worden verricht
binnen zekereu afstand van de binnen het eoneessieveld
gelegen zoogenaamde heilige plaatsen en van de aanwezige
waterbronnen of beekjes. Ook is de concessionaris gehouden
om te gedoogen dat binnen dn greuzeo van het concessieveld door de. rechthebbenden op den grond marmer en
kalksteen aan de oppervlakte worden gewonnen.
In 'naart 1890 deed zich een aa:.vrager voor, de heer

S u ni a t r a.
Ook in de residentie Oostkust van Sumatra hestaat t h a n s
uitzicht op eene geregelde winning van petroleum. Eene
op 16 Juni j l . te Amsterdam opgerichte naamlooze vennootschap, ' d e Koninklijke Kederlaudscke Maatschappij
tot exploitatie van petroleumbroniien in Nederlandscbindiö," ; ) stelt zich namelijk voor om al aanstonds tot
uitvoering te brengen de tot dusver in het stadium van
voorbereiding verkeerd hebbende concessie, indertijd door
het inlandsch bestuur van Langkat voor een terrein van
ruim 500 houws in Beneden-l.angkat, verleend aan den
heer A. J. ZYI.KKII en op 8 Augustus 1883 door het hoofd
van gewestslijk bestuur bekrachtigd. In September jl. is
de resident door de Indische Regeering gemachtigd om
genoemde vennootschap als concessionaris in de plaats
van den heer ZYI.KKU Te erkennen. Intusschen was reeds,
ingevolge Indisch besluit dd. 14 Juli jl. n°. 9 , op bet
namens de Maatschappij door baren vertegenwoordiger te
Batavia gedaan verzoek, op kosten der onderneming, vanwege den dienst van het mijnwezen het noodige verricht
om de nadeelige gevolgen van een kort te voren bij den
destijds onbeheerden petroleumput (te Telaga Toenggal)
outstanen brand, door eene doelmatige afsluiting van de
overvloeiende bron, voor de onderneming tot een n.inimum
te beperken.
Noor andere petroleumhoudende terreinen in Langkat
moet in April 1890 eene voorloopige concessie van liet

') Over de aecijusheiting op de inheenuehe petroleum zie men
blz. 172 hiervóór.
-> Volgens hare statuten, ia ontwerp goedgekeurd bij Koninkljjk
besluit dd. -J8 Mei 1890 n". 80 (Staatscourant van 10/11 Augustus
daaraanvolgende), is het maatschappelijk kapitaal der vennootschap,
ad 1' 1300000, ten volle geplaatst. De concessie is in de vennoot" j »1 De eerste werd aanvaard op 28 October 188S, de andere in
den loop van 188'J (den juisten datum vindt men niet opgegeven).
schap ingebracht voor eene som van f 371 ooo.
1
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.1. II. MOORBBB? • voor de in 1888uitbe ;
concessie in hal district IV
afdeeling Trenggnlek)
der residentie Kediri, welke concessie in 1889 aan den I
sten inschrijver was toegewezen , doch door dozen niet tijdig
aanvaard is geworden (verg. vorig
Idz 355). Daar
echter bij de aanvraag uiel voldaan was aan de 1 >*";>:*Ii'!gen, Icon bet verzoek niet in overweging worden genomen
(Indisch besluit dd. ]<i Juin 1890 tf. 26).
B il in :i 1 r :i.

De pogingen van de » Myubouwmaatschappij TambangSalida", om in haar ooncessieterrein in de afileeling
Painan (Padangsche Benedenlanden) voldoende afzetti
van goud- of andere ertsen te vinden , zijn mislukt 8e .er;
Februari jl. ciin dan ook de wer
den voorgoed
gestaakt, en tij besluit dd. 3 October 1890 n°. 4 I
de Indische Begeering toegestemd in het namens liquida*
teuren der Maatschappij gedaan verzoek om de concessie
te doen vervallen. Te dien einde ; i de gouverneur van
Bumatra's Westkust gemachtigd om, OJJ kosten van belanghebbenden, — na ro\ja van de eventueel daarop rustends hvpotheken en n:t voldoening van het, ingev
de concessie—voorwaarden , nog san den lande verschuif
digde (zijnde bet
i vast recht over het ingetreden
conceasiejaar en bet voorafgegane. dat is over bet tij
van 22 '.Maart 1889 t/m 21 Maart 1891), — her as i
genoemde Maatschappij in 1887 verleend zakelijk' recht
tot mijnontginning bij gerechtelijke akte. terug te oatvangen.
Do uitgifte van eene concessie voor de winning van
goud en andere metalen in een door den heer B. 1). VKHBBBK , na verkregen rechl van opsporing . onl lekt mijnveld
in de afdeeling X.111 en IX Kolta der residentie Padangsche
Bovenlanden moest nog achterwege blijven . om i
aanvrager tot dusver niet volledig voldaan bad aan de
voor het verkrijgen van eene mijnconccssie gestelde » rwaarden; hij bad namelijk nog niet het bewijs geleverd
de voor eene behoorlijke ontginning verc-ischte middelen
te bezitten. Nogmaals is aan den heer VEBBBBK één jaar
uitstel verleend om aan deze voorwaarde te voldoen (Indiach besluit dd. 7 Juni 1890 nc. 3). Derhalve vervalt de
toezegging van concessie wanneer de aanvrager niet ïóor
of o]) 2 Juli 1891 aantoont over bet gevorderde kapitaal
van I' 300000 te kunnen beschikken.
liet g< udgraven door inlanders ter Bumatra's Westkust
geschiedde, evenals vroeger, sltchts op kleine schaal en
op enkele plaatsen.
11 o r n e o.
Ook gedurende 1889 werd op bet concessieterrein der
»Borneo-Mijnmaatschappy" niet gewerkt, doch het door
haar verschuldigde vast recht van f 750 's jaars werd tij
aan den lande voldaan. Zooala men weet, heei't deze com:
ten doel het winnen van diamant , go id. platina en
steenkolen in een terrein te Tiempaka (district en afdee*
ling Martapoera der residentie Zuider- en Ooslerafdeeling
van Borneo).
De tliamantwinuing door inlanders of Chineezen heeft
in genoemde residentie weinig meer te beteekeneu. Slechts
enkelen in de afdeeling Martapoera biel len zich met dit
bedrijf onledig krachtens licentie van het bestuur, waarvoor in 1889 ontvangen werd f 246. Voor het graven en '
wasschen van goud. dat in Tanahlaut (in dezelfde ai
ling Martapoera) een kleinen tak van bedrijf uitmaakt,
en waarvoor de goudgravers eene licentie van den pachter
behoeven, was over 1889 door dien pachter aan den lande
verschuldigd 12 thails goud, ter waarde vanf800èf900.
Door het inlandsen bestuur van Koetei (mede in de
Zuider- en Oosterafdeeling van Birneo) werd. in Februari
1890 een concessiecontract, voornaineUjk voor de winning .
van gi ud en diamanten, gesloten met den heerG. Maaaat ,
ingezetene van Nederlandacb-IndiS, en wel vooreen terrein,
volgens opgaaf groot p. m. 300 Ooo bouws. Uit aanmer- '
king van die buitensporige uitgestrektheid is de gevraagde
bekrachtiging van het contract niet aanstonds kunnen
worden verleend. De Indische Begeering heeft zich echter
bereid verklaard (besluit dd. 28 September 1890 u°. 3)
eene gewijzigde overeenkomst in gunstige overweging te
nemen, mits de uitgestrektheid van het af te stane terrein '

I

IN'ederl. (Oo*t-) India,]
niet meer bedrage dan ongeveer 10000 bouws, en verder
in bet concessiecontroct eenige den resident medegedeelde
aanvullingen en verbeteringen worden aangebracht.
;
n de residentie Westerafdeeliug van Borneo, waar zich
in dm lantstcn tij! v;,n de zijde .Ier Buropeeache nijwTbeid groote opgewektheid openbaart voor bet opsporen
van ontgin bare delfstoffen (verg. | (i bieronder), heeft het
aan den heer P. V.\s DIJK verleende rechl van opsporing
naar mijngronden in bef landschap Bambas (verg. vorig
verslag blz. *-'.I7I sedert mede geleid tot de sluiting (door
zijn gemachtigde, dr. J. BOSSCHA,) van een cono
contract met het inlandsen bestuur, welk contract, gedagteekend 9 November 1889, door de Indische Begeering
is goedgekeurd !'ij besluit dd. 1(5 Augustus 1890 n°. 10,
nadat genoemde gemachtigde namens den concessionaris
bij authentieke akte jegens het Gouvernement dezelfde
verplichtingen aanvaard had, als aan concessionarissen in
de meeste an lere inlandsohe staten plegen te worden
egd (verg. o. a. blz. 234 hiervóór).
De concessies voor mijnontginning in Bambas, blijkens
hel vorig verslag (blz. 250) in Juni i8Mt verleend aan de
n j ; . LIDDELOW en E. L. GOHDON, ziju door bon
.t in eene in Mei 1890 opgerichte naarolooze
vennootschap, de »West-Borneo Goudmnatscbappn" te
Amsterdam, op welker ontwerp-statuten bewilliging is
veileend bij Koninklijk besluit dd. 12 A|.ril te voren n°.
"2M (zie de akte van oprichting in het bijvoegsel tot. de
Staatscourant van 14 Juni 1890). Het maatschappelijk
kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, waarin
echter f 254 000 begrepen is voor den inbreng der COUcessies. Nopens de werkzaambeden der nieuwe onderneming zijn nog geen berichten ontvangen.
Ten aanzien van de inlandsehe en C.'iineesche goudontginningen in de residentie Westorafdeeling van Borneo
zijn geen bijzoi derbeden bericht. Volgens opgaaf der tolkontoron wo i in 1889 aan ongemunt goud (waaronder
vermoedelijk nog wel geen product van de Buropeescbe
mijuondernemingen zal begrepen zijn) uitgevoerd voor eene
waarde van f 46515, dat is f II (595 minder dan in 1833.
De prijs vnu dit goud bedroeg f (>0 a f 75 per thail.
Dat de bovei bedoelde ontginningen in verband met de
uitgifte van mijngronden aau Europeanen zouden afnemen ,
was te voorzien. Voor 1890 heeft dan ook de pacht der
ii in dit gewest minder opgebracht dan over
1889 (verg. bijlage MM hierachter).
C e 1 e bes.

De sedert eenigeu tijd door de te Gorontalo (residentie
Menado) gevestigde handelsfirma Gebr. BATF.UMANN en
PABUENTIBB aangewende pogingen om te geraken tot
eene mijnontginning in de afdeeling Gorontalo zijn door
bet Indisch besluit dd. 1(5 Juli 1890 u°. 5 in het rechte
Bpoor gebracht. Van het aanstonds verkenen van concessie
of prioriteit van concessie, zooals laatstelijk gevraagd was
(verg. vorig verslag blz. 256/257), kon, met het oog op
de bestaande bepalingen. geen sprake zijn, maar het.
in ver', and met de quaestie der opheffing van het inlandsen.
zelfbestuur in de Gorontalosche landschappen, tot dusver
buiten beschikking gebleven oorspronkelijk verzoek der
firma. om vergunning tot mvjnbouwkaudige opsporingen
in een terrein, ter grootte van p. m. 100 000 bouws,
van het ouderdistrict Boemalatta (district Kwandang), is
bij gemeld b.sluit in handen van den resident gesteld,
die daarop gunstig zal kunnen beschikken, mits het te
verleenen recht van opsporing beperkt worde tot eene
uitgestrektheid van 25000 bouws.
| 8.

V*rg%nningen lot ijiijnlouwkuudige opsporingen.

i'p Java en in de onder rechtstreekseh bestuur staande
gedeelten van een drietal gewesten der buiten bezittingen
weiden in het lijdvak van 1 Juli 1889 tot 30 Juni lti90
de navolgende vergunningen verleend tot het doen van
mijnbouwkundige opsporingen ' ) :
in de residentie Bembeng twee vergunningen aan den
') Ten aanzien van geen tier bedoelde vergunningen vindt men
opgegeven binnen wclUen termijn olie uiterlijk op eenjaar is te bcpalen.i niet de opsporing een begin moet zjjn gemaakt.

Bijlage 0 .

t*
Koloniaa. verslag van J890.

neer A. W . D l H U K : één dd. 9.luli 1889, voor vijf j:n en ,
betreffende een terrein in tiet district Sedan (afdeeling
Hem bang) ' ) , en é é n , dd. 8 Januari 1890, voor drie j a r e n ,
omvattende zoowel hol district Sedan nis Dog vijf andere
districten der afdeelingen Rembang en Blora;
in de residentie Samarang eene vergunning dd, 29
October 1 8 8 9 , voor vijfjaren, i n de lieercn P . J . PlLLBB
en M. L. FAUKI. . betreffende een terrein ia liet distriet
Oenaraiig (afdeeling Amharawii);
in de residentie Soerabaiju eene verdunning dd. 17 Mei
J 8 9 0 , voor vijfjaren, aan den beer A. BtOOP, als directeur der » Dordtsche Maatschappij voor opsporen eu exploiteeren van petroleum bronnen op J a v a " , voor de gelieele afdeeling (irissee;
in bet gouvernemem Sumatra's Westkust eene vergunning aan den beer J . O. FairWALD, betreffende eeu gedeelte rler afdeeling L K o t t a (residentie Padangsche Boven*
landen), strekkende deze vergunning (waarvan hettijdstip
van ingang en de duur niet zijn opgegeven) ter vervanging van die onder dagteekeniug van 31 Juli 1888
aan denzelfden aanvrager verleend, maar door tijdsverloop
vervallen (omdat binnen den termijn van éér, jaar met de
opsporingen niet was aangevangen), zoomede eene verg u n n i n g dd. 3L December 1889, voor vijf jaren , aan den
heer H. T H . HERRIXÜS , betreffende een terrein in de onderafdeeling Indrapoera der afdeeling I'ainan (Padangsche
Benedenlanden):
in de residentie Palembang eene v e r g a a n i n g dd. 25
October 1889, voor vijfjaren, aan denselfde, betreffende
eeu terrein in de onderafdeeling Bawas (afdeeling Tebing
Tinggi);
in de residentie WesterafJeeling van Borueo eene vergunning dd. 7 Augustus 1889. voor drie jaren , aan den
reeds genoemden beer J. O. FHEIWAI.IJ Ui een gedeelte
van de tot het; rechtstreekse!] gouvernementsgebied behoorende Sebroeaug-streek, dat is de streek, bewoond
door de Sebroeang-Dajaks. die ingesloten is door ie lan !schappen Soehaid en Silat en door de Kapoeaa-rivier.
Omtrent de vroeger van goavernementswege verleende
opsporingsvergunningen . voor zooveel zij op 30 Juni
1889 nog van kracht waren , blijkt slechts ten aanzien
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ook deze vergunningen te vervallen wanneer niet binnen

één jaar mei de opsporingen begonnen is. Van de bedoelde '»8 vergunningen waren er door liet inlandscb
bestuur vim Sambas uitgegeven 7 , van l.andak 3 0 , van

afampawa 4 . van Tayan 8 , van Meliou 5 , van Sanggou
12, van Bekadou 1 en van Sintang mede 1. De ligging
van bet pen-cel of de perceelen, waartoe dese verscbillende contracten, op 2 na *)» betrekking hebben, is
omschreven in de vier laatst verschenen kwartaalberiehten van bet mijnwezen , gedrukt als bijvoegsel tot de
Javasehe Courant van 6 December 18W en 11 Maart,
1 Augustus en 23 September 189<>. .Sommige der ondernemers hadden meer dan één vergunning . hetzij in
hetzelfde landschap, hetzij in verschillende landschappen.
fn alphabetische volgorde vindt men hieronder de namen
der A-i ondernemers , roet vermelding van het tijdstip van
ingang der aau ieder hunner verleende vergunning ofver-

gunningen:
ABRAHAMS, I I . ; !' Sent. 1881» (l.andak);

A s u a s o a , J . j 9 Sopt 1889 es r> April 1890 (Laaésk) en 7
Juni 18!K> (Meliou);
BOSSCHA, K. A. !!.• j><> Aug. 1889 (Samba*.;
B B A D V . N. I'. V . : 9 April 1890 'Sanggoui;
HROOKS, F . : 8 Kebr. 1890 (l.andak):
ÜHVixiFs. E. K. I I . : I Kebr. 1890 (l.andak i en 9 April 1890
(Sanggou >. ;
B o s x m K A W , J . ; 7 Oet. lss-j (Laudak);

CANTKR Yisscaza (.). VAN DX> P i c m T ) ; 5 Jnnl 1890 (Sambas),
6 Juni 1890 (Haaraawa) ea 6 .Juni 1890 .sintaug.:
Cl KIIIK, A. : 7 Juni 1890 . Meliou.:
DEI.AI-, J . It.: 24 Deo. 1889 (MsnipSWB) en 9 April 1890 iSanggou> ;
D O W S I E , W . : 8 April 1890 (Landak);
DUVXAW, VV.: 9 Sept. 1889 ca 6 .Inni 1890 (l.andak >:
i'LEunv, .1. .). M.: U Jan: 1890 (Sambas):
FXBIWAU>, 3. O . ; 18 Maar! 1890 (Sambas):
F R I E S n , A. P . j 8 I'ebr. 1890.Landak) on 9 April 1890 iSanggoin;
GxiaXB, 11. VV.; 7 Oet. 1889 (Landak):
GMSBSBTS, II. J . j 18 Maart 1890 (Sambas);
OLARS . L. . 1 . : B April 1890 (Landak):
GlfABS, L. J . K.; 7 Juni 1S90 (Meliou;:
GOBDOS, E. L . ; 8 Juli 1889 >Mampawa i ; *i
U R E Ï , \V. K.: 80 April 1890 .Landak);
CUBBAV, i{. A . : 17 Uee. 1*89 tTnjjan):

H i w k i v s . 1'. M. : -J4 Doe. 1889 . Mampawa i. 8 Febr. 1890 .l.andak)
en 9 April i89(> (Sanggout:
HoTNiK VAK 1'AI ENDRK. in . I'. C.; 30 April 1890 .l.audaki:
van één , die aau den heer B D. VAN RIETSCHOTEN verJoACjriN. .1. 1'.: 9 en -_'0 Sept. 1889 (l.andak):
leend , dat zij tot eene concessie geleid heeft (de marmerJonSTOS , A.: Ö A|iril 1890 l.andak. ea 7 .Inni 1890 (Meliou. ,
concessie > Wadjak " in Kediri, bedoeld op blz. 235 hierI.EUZF.RS V i s , H. .1. I'. I!.: 19 Jan. en 11) Jnni 1890 (Landak);
vóór), terwijl de vergunningen van November 1887 en 18 l'ebr. 1880 .Sekadou) eji SS Mei 1890 ( Taijan.:

Maart 1889, respectievelijk verleend aan mevrouw de wed.
M. M. Du (ÜLOUX, geboren FlSOHBB, en aan den beer
A. P . P . BOELBN', betreffende terreinen in de residentie
P a l e m b a n g , zijn ingetrokken , do eerste op verzoek van
de houdster, de andere omdat niet tijdig een begin was
gemaakt met de opsporingen. Dit laatste was ook het
geval met de vergunning FKKIWAI.D betreffende een terrein in de Padangsehe Bovenlanden, welke vergunning
echter, zooals hooger gesegd , vernieuwd is.
Voor mijnbouwkundige opsporingen iu inlandsche staten
traden in de tweede helft van 188!» en in de eerste helft
van 1890 s ) niet minder dan (58 overeenkomsten in werking ,
doordien zij werden bekrachtig! door het hoofd van gewestelijk bestuur, die daartoe telkens do voorafgaande
machtiging von de Indische Begeering behoeft. Bedoelde
vergunningen komen tot nu toe alleen voor in de residetitie Westerafdeeling van Borneo , en zijn alle verleend
voor den tijd van drie jaren en op voor allen geljjklui*
deude voorwaarden. Sedert de laatste maanden van 1889
ia aan de modelvoorwaanlen . waarnaar de vergunningen
worden ingericht, nog een nieuw artikel toegevoegd
(verg. blz. 228 hiervoor), houdende dat bij verschil van
opvatting omtrent het beloop der grenzen de beslissing
aan het hoofd van gewestelijk bestuur in hoogste ressort
zal zijn overgelaten. Zooals reeds vroeger is medegedeeid (zie bet verslag van 1888 blz. 245/246), komen

I . L O V K , J . T . ; 7 Oet. 1889 (Landak):

MARSIIAÜI., T a . F . ; 8 Kebr. 189o (Laadsk) en 9 April 1890
(Sanggou):
MriRHEAD, I L : 18 Febr.. M April en 2;; Juni 1890 (Landak)

en 2."> April 1890 (Tatjaa):
PASKXS, l>. O.; 17 Der. 1889 (TaBJsa);

P a u n o x , K.; 17 Dee. 1889 (TaOsa);
fiN.KMv, IL: 80 April 1890 (Laadak);
l'Rfni . C : 17 Dee. 1889 .Tajiani,
9 April ls'.io (Sanggoui:

:; Febr. 1880 (Laadak) en

SAVIE, 1?. B. D.;8Kebr. L890(Laadsk) ea9April 1890(Ssagrm);
S i v t i : . G. BL; 9 April 1890 (Sanggou):

B o o n , Tn.: 7 Juui 1890 (Metkm); 4)

SiiEiroiU). T n . : 30 April 1890 .Landak):

S M U H . \ \ . M. i..: 16 Juli 1889 (8aatbaa), 17 Dee. 1888(Tagsa)
en 9 April 1890 (Sanggou);
S M U I I , W. 1!.; 9 Sept. 1889 I Landak.:
SMITS, 1'. <'.; 17 Dee. 1889 (Taijan) en 9April 1890(Sanggou);
SIIITII , II. C'.; 9 April 1890 (Sanggou;:

STOBXIB (W. L. Ds); 88 Juni I890 (Sanbas).
Voor zoover reeds bekend , zijn er van do vdór 1 Juli
1889 in werking getreden 10 'vergunningen voor mijnbouwkundige onderzoekingen in inlandsche staten der
Westerafdeeling van Uorneo (8 in riambas en 'J i) iu Landak) 3 , welke reeds tot eene definitieve, door de Indische
Regeering bekrachtigde, concessie tot mynontginuing
hehben geleid (namelijk de in de voorgaande paragraaf
bedoelde concessies LlDDSLOW , Qoaooa en VAN DIJK) ,
allen betreft'ende mijngrondeu in Sambas. Ten aanzien van
nog 2 der bedoelde 8 vergunningen in Sambas (die aan

') Dit opsporingsrecht SC&fat reeds tot eene concessie geleid te
hebben, wanneer nltliana de in Ottober jL verleende koleneonee-sir

\V.

,. Sedan ', waarvan sprake is op bls.888bJsivddr, liet hierbedoeldc
terrein ton onderwerp beeft.
:
> In de voor 't vorig verslas ontvangen opgave* over het tfklvab

•) Van de in Jnll 1889 ea Jaal 1890 in werking getreden vergunuingen, respeetievelijk verleend aan 1'.. L. GoasOM en T u . SCOTT,
wordt namelijk in de bedeelde kw artaalliericliten geen melding gemaakt.

raa 1 Juli 1888 tot 80 .Inni 1888 werd verzuimd melding te maken
van eeae op M Juni 18H9 in werking getreden opsporings-vergunning. verleend aan den heer K. L. GOBDOX, iKlIieTftlkU) groadea
in het land.-ehap Landak.

Handelingen der Steten-Generaal.

Bijlagen. 1890-1801.

J

KNAIÜ.S en O. Mn.nwAY DANK , respectievelijk in \ver-

. /.ie de voorgaande noot.

*) Hieronder ook de tot dusver niet opgegeven vergunning OOBDOIS
bedoeld in noot 'i. hiernevens.
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kinj; getreden op J~> Jauuari eu i Juli 1888) blijkt overigens dut <1<; b o w l e n bun opsporingerechl . en het daaraan
verbonden uitzicht op liet verkrijgen van concessie, ieder
voor eene som van f 27 000 hebben ingebracht in eeno
in Maart 1890 te Amsterdam opgerichte naamtnoze vennootschap » Ham bas (Borneo) Goudmijn» m a a t s c h a p p i j " ,
met c"ii maatschappelijk kapitaal van aanvankelijk f 60000.
(De akte van oprichting, in ontwerp goedgekeurd bij
Koninklijk besluit dd. H Maart 1890 n°. 8 0 , is opgenomen
in een der bijvoegsels tot de Staatscourant van 29 April
1890.)
Door <l»n beer A. LaNQBN werd in October 1889 teruggekomen op zijn bij Indisch besluit dd, 20 September te
voren n°. 1 8 . in verband mei de toen voorgenomen eending van eau gouvemements-mijningenieur naar Florea
(zie bis. 228 hiervóór), in beraad gehouden ver/.oek om
vergunning tot b f, t sluiten . onder nadere goedkeuring
van i!o IJp^ei-ririi^, van overeenkomsten tot mijnontguining in her Rokka-gebergte en in bet stroomgebied der
Soengei Beei op g**m^ld eiland. Hij Indisch besluit d i. 20
November 1889 n°. 13 werd geantwoord dat geen sanleiding bestond om in de aarstvermelde beschikking verandering te brengen. In verband met bovengenoemnetending werd «ok afwijzend beschikt op een verzoek van
den heer M. RlCASD om vergunning tot het doen van
mijnbouwkundige opsporirgen op Plores en Soemba (re*
sidentie Tinior).
De op b!z. 80 hiervóór reeds besproken aanvraag van
een ingezetene van Sydney (AustraliG), den heer A. GHAY ,
om ('ene voorloopige concessie, ter grootte van ongeveer
1 milUoen bouws, op Nieuw-Ouinea c. a. (residentie Ternate), welke aanvraag niet enkel landbouw, maar ook
delfstofontginning beoogde, k o n . in den vorm waarin het
verzoek was g e d a a n , geen punt van overweging uitmaken
(Indisch besluit dd. 16 October 1880 n°. 18).
Om politieke redenen moest afsvij/.end worden beschikt
(Indisch besluit dd. li J u n i 18ü0 ti°. 12) op een verzoek
van den heer J. M. MoOBBBBS . om de toestemming van
de Indische Regeering te erlangen tot het vestigen van
ondernemingen van (land- of) mijnbouw in de landschappen
Troemon (gouvernement Sumatra's Westkust) en >ialaboeh (gouvernement Atjeh en onderboorigheden).
III.

Zon.

liet denkbeeld om door proeven te geraken tot eene
voorbereiding <ier reorganisatie van liet gouvernementsr
zoul lebiet (zie vorig verslag blz. 208/259) heeft in den
loop van 1800 een begin van uitvoering gekregen. Na
verkregen machtiging van het Opperbestuur, voor zooveel
betreft de daartoe in de bestaande voorschriften omtrent
het ïout.monopolie gevorderde wijzigingen ten aanzien van
de wijze van verstrekking, de spillage en de verkoopprijzen ,
is namelijk bij Indisch besluit dd. 10 Juli 1800 n". 5 ( J a vasche Courant van den loden dier maand) eene proef bevolen om bij de zoutverkooppakhuizen op de hooldplaatscn Batavia. Samarang en Soerabaija bet gouvernementszout voorloopig bij het g e w i c h t , in plaats van hij de m a a t .
te doen verhandelen. Aan den directeur van onderwijs,
eerediens: en nijverheid is overgelaten voor elke der gcnoemde plaatsen het tijdstip te bepalen waarop met de
1 ngelever V hoeveelheid
zout (in koijanga r a n
30 pikols).

APniiKMNOKN
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proef wor It aangevangen.
Voorts is eene poging gedaan om een geschikt verpakkiogsmiddel te vinden waarin liet zout tot bepaalde hoe
veelheden z >u kunnen worden gedebiteerd. Hiervoor in
eene prijsvraag uitgeschreven (zie de Staatscourant van den
27sten Augustus 1890 eu een der bijvoegsels tot de ,iavascii" Courant van 4 November d. a, v.).
I).' over 18,x'j ontvangen opgaven omtrent bet gouverneuieotazoutmonopoUe op Java eo Madura wijzen roor
alle gewesten gezamenlijk een debiet aan van 000 210
pikols. zijnde meer dan in eenig vurig jaar en 11(528
pikols meer dan in 18*7. toen liet debiet . nd 987 588 pitcols , 't meest aan dat van 1>89 nabij kwam. In 1888
was gedebiteerd (volgens verbeterde opgaven) 96d 521
pikols, Vergeleken met laatetgemetd jaar natn in 1880 in
17 van de 21 gewesten het debiet toe niet ."55 574 pikols ,
waartegenover alleen in B a n t a m , ICrawang . Rembang
en PrObolinggO een kleine teruggang viel waar te nemen .
gezamenlijk ten bedrage van 2879 pikols.
Bij hei einde van 1889 bedroeg het aantal pakhuizen
voor <U-n verkoop van zout op Java en Madura 169, alzoo
evenveel als op uit. 18X8. Echter beeft de Indische Regeering in de twee ie helft van ;889 en in het eerste
halfjaar 1800 bepaald d a t , deels ten gerieve van de bevolking, deels tot tegengang van bet verbruik van heiin-1 ijk. aangemaakt zout. ii"g een (i-tal verkoopplaatsen
bij wijze van proef zullen worden opgericht . namelijk te
Goenceng Keutjana (Bantam), T a n g e u n g (Prettiger Begentsebnppen), K latten (Soerakarta), Belah (Madioen).
Salam (Kadoe) en Andoelang (Madura).
Op de buiten bezittingen, voor zoover het gouverne*
mentsmonopolie aldaar w e r k t , was het totaal van bet
de'oiet in 1S80 mede grooter dan in voorgaande jaren.
11e' bedroeg aldaar in 1889 207 174 pikols. tegen 206916
pikols (volgens verbeterde opgaven) in 1888. In Beukoelen ,
de Lampongsche Districten . Banka en de Westerafdeeling
van Borneo werd bij de gezamenlijke verkoopp; khuizen
(ten getale van 29) eene hoeveelheid van 3270 pikols rne^r
gesleten dan in 1888 . doch ter Sumatra's Westkust;, in
Palembang en in de Zuider- en Uosterafdeelin? van Borneo (met te zamen 11 pakhuizen) g i n g het debiet in he.t
geheel achteruit met 3012 pikols.
Jn de. bijlage F F F hierachter vindt men voor elke ver
koopplaats op en buiten Java de in de laatste drie jaren
verkochte hoeveelheden vermeld. De geldelijke opbrengst
van het debiet in 1889 wordt, blijkens diezelfde bijlage .
voor Java en Madura berekend op f 0 041 1 0 3 . en voor
de 7 bovengenoemde gewesten der buiten bezittingen op
f 1 J 8 4 5 6 2 , te zamen f 7 8 2 5 6 6 5 , tegen f 7 010 619
(volgens verbeterde opgaven) in 1888. en f 7 7 4 3 080 in 1887.
De aanmaak van gouvernementssout cp bet eiland Madura
ondervond gedurende 1889 eenige belemmering ten gevolge van het regenachtige weer tijdens den oostmoesson. Te
Sumanap kon eerst, in Juli een aanvang worden gemaakt
met de voorbereidende werkzaamheden, terwijl de telkens
invallende regens den zoutoogst gedeeltelijk deden misI'ikken. Aan nieuw zout werd dan ook slechts verkregen
eene hoeveelheid van 34 703 koijangs of 1 041 090 pikols.
dal is &38770 pikols minder dan in 1888. Voor nadere
opgaven betreffende den soutaanmaak kan naar het volgeude staatje worden verwezen.

tjofalinif door de zont-

Kosten waarop <lo koijang

.Aanwezipe zoutvoorraad

maken gemiddeld per hoofd zout non het Uouverueuient in de depots (in koijansr-s; hi]
•e staan kwam.
lift. einde van het jaar. e
genoten ;a t' in per koijang).

DIB
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T c zaaien

.

.

.

I8S8.

:8*9.

10 2 18
g -jr,n
2:> i»u
SS BOS

11051
H :,x:i
11 IS9
MTÓ3

1889.

ISS8.
1' 273.74
7* 14
164.16
t 171.::i

1'

1'

170.2.1
BO.il
1IS.02'
122.vj

18S8.
f

f

lo,97
11.47
12 oo
11.51

18*9.
1' 11,51 !
II.1U |
13.37 j
1, f 12,67

ISS8.

1889.

31027
44 1.00
W M
1 79 2G'.I

33 ItS
13 U0O
H loo
109 91 o

f) Bovendien \&gr-w opgeachuurd in de doorvoerpaknaizen en waren in de verkooppakhuisen voorbanden [met Inbegrip van de hoeveelheden d"rwaarta onderweg] '27."..".;; koijanga op uit. IS8S en 25300 koijanga op tilt. is.su.
b) Voljrens eene opgaaf van September isoo bedroegen de prodactiekoaten \an het. aout <>p Madura, met inbegrip van
liet toezicht, de opecburing en den afscheep, gemiddeld f 13,34' per koyang of, met mjberekening van spillnf."', t 13.57.

In 't laatst van 1NS9 werden onder voordeelige voorwaarden nieuwe vijfjarige overeenkomsten gesloten voor

kosten vallende

het vervoer over zee van gouverneinents/.ouf van Madura
naar die plaatsen op Java's noordkust en in de buiten-
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bezittingen welke rechtstreeks uit de uoofddi
>rder. ! voor zoolang bet noodig is, uitsluitend ten behoeve van
voorzien. Bvenals bij de vorige uitbesteding (voor de jaren , het, vervoer van suikerriet en gedeelten daarvan , ook
INK") t/m 188'.H omvat d e u aanbesteding enkel het ver- aan vreemde schepen <!e kustvaart toe te staan, is reeds
voer van reede tot reed e . d a a r , ledert de in 't, verslag
van 1881 (blx. 216) besproken nieuwe regeling der trans*
portvoorwaarden. het zout op Madura van buulswege
aan boord der Khepen van den aannemer wordt gebracht
en op de plaateen van bestemming weder evenzoo wordt
afgehaald. [)« laagste inschrijvingen waren die van een
Chinees te Soera ha iju. die f 12,69 per koijang vroeg
voor het vervoer naar Java's noordkust en f 23,90 voor
dat naar de buitenbezittingen . en van een tëuropeaan .
die voor het eerstbeuoeld vervoer f 14.54 vroeg en voor
het laatstbedoeld f 22,23 per koijang. (Volgens het afloopend contract. in handen van een cTuropeesoh handelshuis
te Batavia. werd betaald respectievelijk f l.r> en 1' 23.)
Het vervoer naar Java's noordkust werd dadelijk aan den
Chinees toegewezen. Met het oog op de mogelijkheid dat
voor het transport naar de buiten bezittingen. hetzij in
één perceel. hetzij in meerdere pereeeleu . gunstiger aanbiedingen zouden worden verkregen . besloot de Indische
Regeering voor dit gedeelte van het vervoer tot eene ber»
besteding, welke ten gevolge, had dat van de twee gega ligdeii dio zich voor dit gebeele vervoer voordeden .
zijn-Je borenbedoelde Chinees en de aftredende contractant.
eerstgenoemde tegen prijzen inschreef die naar gelang
van de bestemmingsplaatsen verschilden , maar in totaal.
berekend over de geraamde te vervoeren hoeveelheden en
over den gebeelen duur van het contract, tegenover zijn
eersten uniformen insohrijvingsprfyi van f23,90 een voor'
deelig verschil opleverden van f 7:5 Ö78 . en tevens lager
waren dan de aanbiedingen van den aftredenden contractaut. De prijzen . waartegen aan den nieuwen aannemer
van het vervoer naar Java's noordkust nu ook het vervoer
naar de buitenbezittingen ia toegewezen . bedragen per
koijang: f 30 voor P a d a n g , Priaman, Aijar tJangies,
N a t a l , Beiikoelen en T e l o k o e t o n g , t' 13.90 voor Palembaug en M u n t o k , f 19 voor Baiiiijermaain er Sarnpit,
en f "23 voor i J ontianak . S i n g k a w a n g , Sambas. Matnpnwa
on Soekadaoa. Deze vrachtprijzen worden berekend over
1890 t/m 1894 p. ra. f 8 5 000 minder te bedragen dan
die waarvoor over 1 8 8 5 r / m 1889 gecontracteerd w a s .
makende met, het voor Java's noordkusl bedongen voordeelig verschil, ad p. m. f 1 8 0 0 0 0 , f 2 6 5 0 0 0 , dal is
ongeveer f 53 000 per jaar. Foor bet vervoer naar de zoutpakhuizen aan Java's zuidkust, wordt, ingevolge eene
overeenkomst voor de jaren 1887 tot en mot 1891 . f 19,25
per kogaog betaald.
Bij eene circulaire van den directeur van'onderwijs,
eeredieiist en nijverheid van 16 Januari 181)0 \ v r ! de
aandacht der betrokken hoofden van gewestelijk bestuur
gevestigd op de mogelijkheid van misbruiken en kwade
praktijken tijdens het vervoer van zout over zee. me:
aanbeveling om i n d e g e v a l l e n , waarin transport«annemers
zich ter zake van het verlies van bel geheel of een deel
der lading ..>p overmacht beroepen , steeds een zorgvuldig
onderzoek te doen instellen naar de omstandigheden . waarin
de beweerde zeerampen hebbeu plaats gevonden. Ren*
andere circulaire van voornoemden departements-cbef, <!d.
30 Januari 1890, herat verschillende voorschriften ten
dienste van bet gewestelijk bestuur, ter verluidelijking
hoever de verplichtingen der transportaannemers gaan bij
de ontvangst en de aflevering van bet zout. bij de opsrburing in de pakhuizen en bij bet meten.
I)c aan een zevental dessa's in de afdeeling Grobogan
(residentie Samarang) vrijgelaten zoutwinning uit de
iiiodderwellen van Koewoeleverde in 1889 eene productie
op van 16 804 pikols zout, tegen 13 367 jak.ds in 1888,
waarvoor de bedoelde zoutmakers als cijns hadden te betalen (serjr. Indisch Staatsblad 1876 n*. 258) f 77M9,X0.
tegen f 6683,60 in 1888.
IV.

gehandeld

op ld/.. 171 hiervóór. Bij de toezending van

die wet na:: het Indisch Bastnur Is weder ter sprake ge»
' bracht de reeds vroeger behandelde vraag (zie bet ver' slag
1

van

1887 bil. '209), of het geen aanbeveling vor-

dient de beperken Ie bepalingen op de kustvaart geheel
op te herten. In verband hiermede heeft de Indische Begeering gemeen i bare in 't, vorig verslag aangekondigde
voorstellen tot herziening van de aohaepvaartwetgeving
voor Nederlandseh-Indie, welke ter verzending gereed
lagen , te moeten aanhouden.

Volgens de in Juni jl. te Batavia versebenen • Statie*
tiek van den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in Xederlandseh-lndie over het jaar 1888'' ')
j werd in dat jaar in de hij die statistiek verhandelde Nederlandacb-Indisobe havens in- en buiten het gouvernement*.
f tolg?bied (verg. o. a. liet verslag van 1888 blz. 247) voor
particuliere rekening aan goederen rechtstreeks van buiten
Nederlandsch-Indië ingevoerd voor eene waarde van f 1 .'9'
millioen, terwijl uit diezelfde havens rechtstreeks naar
landen buiten Nederlandsch-lndië word uitgevoerd voor
eene waarde van f 102* millioen, tegen respectievelijk
: f HO 3 millioen en f 160* millioen in 1887, alzoo een
verschil van f 2* millioen mrei' invoerwaarde en van
f 3 ' millioen asMaVr uitvoerwaarde. Wat laatstbedoelde
uitkomst betreft, valt echter op te merken d a t , terwijl
voor de waardeberekening van de in de bandelaverslagen
i quantitatief opgegeven producten en goederen de aange1
nomen prijzen por eenheid bijna alle gelijk zijn aan die
welke voor 1887 tot grondslag waren genomen, daarop
eene uitzondering is gemaakt met betrekking tot het
: artikel suiker. Voor 1888 is de waarde van dit uitvoer; product gesteld op slechts f 0,15 per K . G . . zijnde f 0,03
minder dan voor 1887, hetgeen over de in 1888 uitgei voerde hoeveelheid van circa 37'! millioen K.G. oen verschil in de waardeberekening oplevert van ruim f 11
i millioen. Ware voor 1888 mede op f 0,18 per K.G. g e rekend , dan zou dus het totaal «lor uitvoerwaarde zich
tegenover 1887 niet hebl)eii voorgedaan als met f 3 5 millioen te zijn verminderd , maar als met i' 7 5 millioen te
zijn vooruitgegaan. Aan koffie werd méér uitgevoerd dan
in 1887 voor eene waarde van circa f 6 millioen. Verder
waren belangrijk toegenomen de uitvoeren van katjangcu klapperolie (ruim f 2 millioen meer) en van klappers
in verschen en gedroogden staat (ruim f 1 7 . millioen
meer). Hiertegenover stond echter dat de uitvoer van peper
en van rijst eene mindere waarde dan in 1887 vertegen*
WOOrdigde van circa f 2 en f \XL millioen. Van minder
omvang zijn de verschillen in de cijfers van invoer . waarbij
de grootste toeneming (ad circa f 2 millioen) viel op te
nierkeu in de aanvoeren van rijst. Overigens bepaalde do
voor— of achteruitgang bij de voornaamste invoerartikelen
zich tot sommen beneden het millioen. De gunstige verschillen , die zich voornamelijk voordeden ten opzichte
van ijzer en staal (bewerkt en onbewerkt), kramerij.
garens, machineriefln, visch, e n z . , overtroffen echter do
verminderingen , hoedanige zich 't meest openbaarden bij
de artikelen o p i u m , h o u t , petroleum, w a s , enz.
Als naar gewoonte volgt, thans een overzicht van

') Op maatregelen oui SS VBTSahgalag der .jaarlijksche slgtlIBMHHi
handelsstatistiek te bespoedigen en om ia de inrichting eenigedoor
iii'ii handel geweaochte es uitvoerbare verbeteringen te brengen, is
de Indische Regeeriag bedacht.
Wal Java ea Madura hetrelt, zijn net betrekkiag tol de voer*
nsaawte handelsartikelen reedi cijfers van in- ea uitvoer over het
laar 1888 hefcead, ea «rel uit de vanwege bet departement vaa
BaaaeKa te Batavia door Biddel van de Javaseae Conrant gepnbHreerde srisanstssea, naawgneade den invoer lot verbruik ea den
uitvoer uit bet vrije verkeer. I'.ene HUBentrekking van die maandclijkschi' opgaven over 1888 wordt overgelegd als bBJage HHH bierMfeter. Eenlgermate ter saavaBJag daarvan kan dienen eene, op
verzoek van den resktent van Batavia, door de factorij der Neder
Isadeehe Handelmaatschappij geleverde bijdrage ontrent den in- en
iiitvoerliandi'l in de residentie Batavia in 1888. Veraüti te Batavia
de handel in producten zich niet bepaalt tot hetgeen dsar ter plaatse
wordt aangevoerd, maar het grootte gedeelte van des Java-oogat

KOOFTAASI sa BCOTBOTBOCW.

§ 1. KooftMtt.
Over de afkondiging en uitvoering der wet van 20
Januari 1890 (Nederlandsen Staatsblad n". 22), waarbij
de (touverneuMïeneraal is gemachtigd o m , indien en

omvat, heelt bedoeld overzicht een meer Slgeweeu karakter.

vindt het hierachter aigedrakt als bijlage .).U.
bijlage XXX hierachter.
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de laatst bekende twee jiiren.
A 1 g e in f e ii e l n - <-n u i t v o e r . .

——
Waarde VU hetgeen van buitM

Waarde van hetgeen U W buiten
Nederlands*h-indie wenl 11 i ( . g e v o e r d :

Nederlandach-Indiê werd i n g e v o e r d :
ÜMBCHKUVINO.
up Java en

Madura.

ia da buitenbeHltWgan.

van Java en
Madura.

'JV un

van de buiten,
bezittingen.

Te zamen

1 8 S 7.
Goederen
Ougeiuunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren).

Totaal

f

VIM* rekening vin pa
75 250 971 I' 6) il 102 729 l 11<; :tr.r» 7 0 u f 12:1577 32 4 f r) 42K80 til f 166 457 737
21 861
7315(1 f)
L'II M l
1 Ml 4
88 600
161 050
n 023 442
623 473 g)
3 610-213
3 013 229 i
730 493
141 Ml

f

78 8*7 411 1

44 117 504 f 123 005 003 t

1211778 844

43 577 030 1'

167 355 880

f

19 802 007

\iiin reUtJlg van lul tüniveinenicnt.
Goederen /.).

j f

3 153 7781 f

120 Mffl f

Voor

3 274 3971 f

18 8 » .
M Min pari

7 7 l i d ln0 f b) 41 DM0I9I f 119 142 125 f'
3 200! t)
193 979
190 719
IU421 00
5 731 008| ;')
16 152 075

Goederen
Ongenmnt goud ea zilver. .
Speciën (gouden en zilveren}.

Totaal

17 040 2871 f

87 847 892

19 802 9071

135 48» 179 f

120 141 300 f t) 42 805 109! i' 16*940 409
58B30J e)
123 93u
05 000
53 932
014 884 ij
068 810

120 260 232 f

43 478 923 f

163 739 155

18 5841 f

20 358 278

Voor rekening van hel (ivuveNienicnl.
Goederen 4)

I f

1 0 4 i 3 0 1 | t'

3 097 5101 f

41418711 f

20 339 0941 f

I
in-

a) ])e in .In noot op de vorige blz. bedoelde mnandstateu van den in- en uitvoerliandel van Java ea Madura wijzen niet deu
on uitvoer aan . maar den i n v c e r t o t v e r b r u i k e n d e n 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 .

ulgemeenen

/•) Over de verschillende gewesten der buitenbezitiingen gesplitst als v o l g t :
1887.
5 931 733
3 041
19 370
1 MSM4

Siimatra s Westkust
Benkoelen

Lampongache D i a t r i c t a a . . . .
Falembang (gonveniementagebiad]

ld.
(Djambi)
Oostkaal van Sn
Sumatra
Atjeh en ondorlioorigheden
Riouw
Bnukn

m Ma
13 970
2 200
I 955
451
088

BiUiton
Transporteeren
•

f

. . .

f

03 4
857
327
933
415

27 725 800

1888.
6 749 721
5 959
1 940
2 120 500
302 415
14 0C3 78S
2 246 201
2 794 711
442 832
055 329

I
!
!
.
'
i
.
!

Per transport . .
Westerafdeeling van Romeo
. . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Menario
Ternate
Auiboir.a
Timor
i Bali

Totaal
f

f

f

1887.
87 735 860
1661883
867 928
7 168 001
952 799
337 261
173 240
72 680
2 113 083
41108 729

f

f

1888.
30 043
1327
715
6 203
790
102
360
88
2 214

522
085
977
631
302
213
460
737
086

41906 019

30 043 522 I

Over de verschillende gewesten der buitenbezittingen verdeeld als volgt:
1887.
0 514 343
55

•Sumatra's Westkust
Benkoelen

f

Lampongaene Diatrictaa . . . .
1'alembang (jfouvernomentsgebied;
Td.
(Djambi!
Oostkust van Sumatra
. . . .
Atjeh en onderhooriglifdcn. . .
Kiouw
Banka
Billiton
Transportecr-Jii .

2 944 687
572 828
12 703 322
I 077 073
4 t i l 013
45 851
118 483
.

.

f

31047 655

f

1888.
i
O602S81 i
Par transport . .
.. i Westerafdeeling van Borneo
. . . .
8 790
Zuider- en Oosterafdeelinp van Borneo
4 183 972
Celebes en nnderhoorigheden
. . . .
718 563
ïUenado
Ternate
12 701 161
1 007 4 i 9
Amboina
:. 322 131
Timor
8 977
Bali .
139 343
Totaal .
30 780 287 !

1

1887.
1888.
M 047 055 f 30 780 287
2 184 850
2 304 199
903 720
670 541
6 232 031
4 550 665
1036 886
973 190
350 240
419 740
127 877
4Ö36 90U
114 064
69 847
877 084

f

42 880 413

1393 731
f

42 305 109

d) Hieronder aan ongemunt goud f 15 724.
f) Alles oDgemunt goud.
f Hieronder aan gouden munt f 776 720.
//) Als voren f 28 210.
i) Voor rekening van hei Gouvernement werden volgens ut hamielsverslageu van 18S7 en 1888 in geen dier beide jaren ongemunt goud en
zilver noch ook speciën i n - of uitgevoerd. iMet de in 1888 herwaarts gezonden kleine partij valsrhe zilveren munt. bedoi
loeld in het Koloniaal
Ver-dag Vnn 1888, blz. 185 . noot I la derhalve in het handelsverslag geen rekening gehouden.)
»)

Bieronder aan onoeinunt goud 1 192 133.

ji

Hieronder ann genden munt 1' 152 376.

k) Alles zilveren munt.

Uit het volgend staatje is ten aanzien van den partieulieren handel de verhouding te zien van den invoer uit

(of over) Nederland en den uitvoer derwaarts tegenover
den i n - en uitvoer van en naar andere landen.

u C.

!«.
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W a a r d e van de g o e d e r e u
voor particuliere rekening
HERKOMST

OF

[Nederl. (Oost-) Indië.]

De in- en uitvoer wordt in de handelsstatistiek nog1

gesplitst naur gelang de goederen in s t o o m s c h e p e n

dtn wel in z e i l s c h e p e n waren afgeladen. Wat de voor
particuliere rekening verscheepte g o e d e r e n betreft,
was die verdeeling in beide jaren als volgt:

de nevens de cijfers vermelde
landen of plaatsen.
1 s s 7.

1887.
f

Nederland

40 331917

f
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Kugelsch Kanaal (om orders). Daarom zijn thans de uitvoeren n a a r
E n g e l a n d en naar liet Engelsch Kanaal (om orders) in M l cijfer samengevat.

ingevoerd uitgevoerd
van (of over)
naar

BESTEMMING.

Tw«ed« Kanwr.

Invoer.

met stoomschepen
„ zeilschepen

37 233 302

f

Uitvoer.

96 927 504
19 432 196

f 107 623 574
58 834 165

. f 116 359 700

1 166 457 737

f 102C92 540
IC 449 585

1' 123 041093
39 905 316

f 119142125

f 102940409

15 255 109

Engeland

Totaal.

a) 38 881950
Engelac.li Kanaal (om orders)

. . . .

n

A n d e r e lauden (buiten den Oostcrschon
Archipel)
/ Singapore
Oosterschc
Archipel. \ Andere gedeelten (buiten
'
Nederlandsch-Indié). .
Totaal .

.

1888.

14 739 192

39 802 I N

32 001 035

44 209 103

14 032417

0 270 618

1' 116 359 700

f

100 457 737

f

'

44 902 779

met stooinschepen
„ zeilschepen
Totaal.

40 203 078
16 408 942

Engeland
E n g e l s c h Kanaal (om orders)

. . . .

A n d e r e landen (buiten den Oosterschcn
Archipel)
1 Singapore
Oostersche 1
Archipel. 1 Andere gedeelten (buiten
(
Nederlandsch-Indié). .
Totaal .

.

!•

•n

27 370 534

13 311 038

41 171 208

35 584 528

il 200 044

13 573 93'.'

5 292 211

f 119 112 125

f

102 946 409

a) Vele uitvoeren. waarvan E n g e l a n d als bestemming wordt o p g e g e v e n , zijn metterdaad te rangschikken onder de uitvoeren naar het

Aantal bodems.
/
H A V E N S IN

NEDERLANDSCU-INDIÊ.

. . .

Voor uitvoeriger gegevens omtrent de handelsbeweging
tusschen Nederlandsch-lndië en de landen daarbuiten gelegen wordt verwezen naar bijlage GGG hierachter,
waarin de waarde van den algerneenen in- en uitvoer in
1888 onderscheiden is zoowel naar de herkomst en bestemming (tabel n°. 1), als naar de soort van goederen ,
niet afzonderlijke vermelding van het aandeel van Nederland in den in- en uitvoer der verschillende goederen
(tabellen n°. 11 en III), terwijl, voor zooveel de goederen
betreft waarvan de hoeveelheden bekend zijn , tabel n°. IV
eene vergelijking over vijf jaren bevat en tabel n°. V eene
opgave van de waarde of hoeveelheid, uitsluitend betreffende den uitvoer der voornaamste Indisch" voortbrengselen , over de oo^jaren 1883/84 t/m 1887/88 (1 Juli t/m
30 Juni).
Omtrent de s c h e e p v a a r t b e w e g i n g tusschen de
Nederlaudsch-Indische havens waartoe de handelsopgaven
betrekking hebben (zie hooger) en havens buiten Js'ederlandsch-Indië volgt hieronder een vergelijkend overzicht
over de jaren 18«7 en 1888.

1888.
Nederland

.

-!iepen

Stoom-

op

schepen.

Eiiropecsehc
wijze
getuigd.

Inhoudsgrootte 'in AI'.)
Zeilschepen
op
inlnndscne
wijze
getuigd.

Zeilschepen
op
Europecsclie
wijze
i/ctuigil.

Zeilschepen
op
inlanusche
wijze
getuigd.

1 013 175
I 187 952

188 57"
90 511

1 382

II 127

083 111

188 888

Stoomschopen.

Aangekomen:
1 8 8 7.
O p J a v a en M a d u r a
I n de buitenbezittingen

888
2 188
Totaal

2 499

235
130

21
l 188

888
4 248

i 881 828

1888.
O p J a v a en Madura
I n de buitenbezittingen
Totaal

188
I i1i

157
149

1641

108

| MO

1 11*711
1 I8O6O0

119 97::
lil 635

1 188
04 S61

l (81

1 405 311

501 808

BS 880

4 538

1 088 848

V crIrokkeB :
1 887.
V a n J a v a en Madura
V a n de buiteubezittingen
Totaal

120
1

Ml
118

81
1 099

I 215 801
960 950

'77 051
1,2 012

8918
108811

2 420

386

1734 j

2 170 7 57

139081

110731

|

3 020 551

1 8 8 8.
V a n J a v a en Madura
V a n de buitenbezittingen
Totaal

417
2 104

175
115

9
1 491

1 22u 188
1 305 187

451 110
110 853

1181

tse

1 500 j

2 525 035

57 1

4 401

90 005

:: 190 263

Van de in 1888 van buiten Nederlandsch-Indie' aange- getallen voor de te Singapore tehuis behoorende b
komen 4538 schepen en vaartuigen, met eene gezamen- bedroegen reapectie
5 en 14 pet.. en voor de overige
lijke inhoudsgrootte van 3 052 548 M*. (zie het .staatje vreemde bodems respectievelijk 37 en 48 pet. De scheephierboven) waren 28 pet. Nederlandache of Nederlandacn- : vaartstatiatiek van 18N7 , volgens welke toen p m. een
Indische bodems, wier aandeel in de gezamenlijke inhouds- 300-tal schepen en vaartuigen wdndtr waren aangekomen,
grootte bedroeg circa 38 pet., terwijl die verhoudings» geeft nagenoeg gelijke verhoudingen te zien. Nadere verHandelingen der Staten-Generaal. B'jlagen. 1890-1891.

242

L*. 2.]
Koloniaal verslag van 1890. [Nederl. fOo«t-) Indifi.]

gelijkingen kunnen worden getrokken uit de volgende overzichten , die hunne aanvulling vinden in bijlage KKK hierachter.
Aantnl bodems.
LANDEN OF PLAATSEN WAAR DE SCHEPEN

Inhoudsgrootte (in M*).

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europeesclie iulandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

8toomTEHUIS BEHOORDEN:

tfthirtn

Zeilschepen Zeilschepen
op
Europeesche iulmidsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Stoomschepen.

Aangekomen:
1887.

tehuis behoorende in Nederland
,,
„ anderelanden (buiten den Oostersehen Archipel)
Nederlandsch-Iudié. . .
Singapore
! andere gedeelten. . . .

M

60
288
C98
1 080
373

238
M
31
18

52
430
483
419

31*970
752 1*0
58* 271
395 669
15*077

Totaal . . .

2 499

365

1 384

2 201 127

tehuis behoorende in Nederland
„
„
,. andere landen (buiten den Oostersehen Archipel)
t Nederlaudsch-Indié . .
„
„
,. den Oostersehen < Singapore
Archipel
( andere gedeelten . . .

371
827
1 061
323

i

129
530
12
7
3

51*
017
2**
129
607

6617
21 1*9
45 156
35*68

683 l i l

108 390

C26
197
399
172
917

1*6 656
38*179
16 807
12*41
1 525

6 102
16*84
33 919
2912*

2405311

561 608

85 629

730
624
595
505
303

130 803
584*74
12297
7 477
4012

9
22
41
37

2 176 757

739 063

110731

780
083
053
826
893

141 371
399 423
16138
16 166
1 525

6*27
15 309
33 332
3*937

2 525 635

574 623

90 005

1 8 8 8.

Totaal.

u

. .

••

51
167

Ifl
38
11

1 Ml

325
92*
6*3
398
113

346
289
508 i
4*2 1

3ÜC

1 585

j

Vertrokken:
1887.
tehuis behoorende in Nederland
„
„
„ andere landen (buiten den Oostersehen Archipel)
l Nederlandsch-Iudië. . .
„
,,
,, den Oostersehen < Singapore
Archipel
( andere gedeelten. . . .

M

99
229
705
1 001
386

256
33
28
21

73
488
478
695

;

Totaal . . .

2 420

386

1 734

!

1 8 8 8.
tehuis behoorende in Nederland
„
„ andere landen (buiten den Oostersehen Archipel)
i Nederlandsch-Indie . .
„
„ den Oostersehen Singapore
Archipel
' andere gedeelten. . . .

58
32*
8*9
1 027
323

179
39
*2
11

336
296
469
399

;
;
j
|

Totaal . . .

2 581

320

1 500

!

Wat de k u s t v a a r t b e w e g i n g
slagen verstrekt.

502
576
606
375
115

M

280
837
730
507
169

234
131
432
93*

betreft, sluiten zich de onderstaande opgaven aan bij die in vorige verInhoudsgrootte (in M 5 .).

Aantal bodems.

Stoom-

W A A R AANGEKOMEN EN VANWAAR VERTROKKEN I

schepen.

ZeilZeilschepen op schepen op
Europee- inlandsche
sche wijze |
wijze
getuigd.
getuigd.

Stoomschepen.

ZeilZeilschepen op schepen op
Europee- inlandsche
sche wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

A a n g e k o m e n : a)
I N S T.

op Java en Madura van eenige haven in de buitenbezittinjjen
in eenige buitenbezitting uit een der ar.dere gewesten van >ederlandsch-Indi
Totaal.

b)

258
*40

3G3
3*7

1 496
2 98!)

384 711
699 281

186 04*
170 832

31 97*
48 184

698

710

4*85

c) 1 083 992

362 876

80 158

5 893

1 527 026

18 88.

op Java en Madura van eenige haven ia de buitenbezittiusc^
in eenige buitenbezitting uit een der andere gewesten van Nederlandsch-Indie
Totaal.

i)

273
420

418
389

1 708
3 366

443 841
589 849

176 037
180 3*5

33 266
40 044

693

807

5 074 c) 1 033 690

356 382

73 310

6 57*

1 *63 382

V e r t r o k k e n : a)
1ss ;
van Java en Aladura naar eenige haven in de buitenbezittingeu
van eenige buitenbezitting naar een der andere gewesten van Nederlandsch-Indie
Totaal.

. . .

*J

259
441

I1S
391

1 549
3 209

375 652
688 2*4

193 944
191 526

30 1*7
*7 669

700

770

4 758 e) 1 063 896

385 470

77 816

1 527 182

6 228

1 8 8 8.
Tan Java en Madura naar eenige haven in de buitecbezittingen
van eenige buitenbezitting naar een der andere gewesten van Nederlandsch-Indie
Totaal. .

. .

4)

25*
442

429
408

1 81*
2 772

399 171
567 611

!71 014
195 039

35 878
43 382

696

837

4J-86 c)

966 782

366 053

79 260

6 119

1 412 095

i>43

2.1

!.*.

Koloniaal veralag van 18!)0. (JNeaeri. (Oort-) Indie.]
A untal
W A A K DE RODL US ,

Din D l

KUSTVAART UITOEFENDEN ,

IohoudtgrootU (In M3.).

bodems.

ZeilZeil.
schepen op schepen op
J?uiopee- inlandsche
l'-prll. sche wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Stoom*

S O0IIITBBÜII BBBOOBDSM.
SC

1 H H 7.
V a n de

aangekomen

n
Totaal.

.

.

schepen.

1 -

82

4
Mf
II

4 430 'c)
55

•M

710

4 485 1 1083 002

Sta

970 047
107 3 45

5 893

ZeilZeilschepen op M hepen, op
Europee, mlüiidschc
sche wijze
wijze
getuigd.
getuigd.
3 971
349 232

D671

7*453
5 705

302 S70

80 158

1 527 020

1888.
Cl 5
78

7
795
5

5 050 r)
18 <•)

G93

807

5 074

11

Totaal

. . . .

010 320
117 304
1 033 090

r. 574

12 82-1
339 099
3 850

n
71 373
1 037

350 382

73 310

1 403 382

1 8 8 7.
bodems

bfhoordwi

te- i

*j
Totaal.

.

.

.

C09
UI

5
759
ö

4 723 c)
35

700

770

4 758

051 550
112 340

8 423
370 175
0 872

74217
3 599

1 003 800

385 470

77810

0 228

1 527 182

18SS.

IJ
Totaal.

.

.

.

574
122

7
822
8

4 500 c) 820 083
17 r.) 130 799

090

837

4 Ml

0 119

!

900 782

1

21 010
340 09:;
4 950

77 023
2 237

300 053

70 200

ii

1 412 095

a) De rei'.en van stoomschepen die bepaalde lijnen bevaren, zijn alleen vermeld voor zooveel betreft de plaatsen van aanvang en einde der reis.
Voor de tusschenstatiuns is van de aankomst en het vertrek dezer stoomschepen (reen melding' gemaakt.
I) Wat de in 1887 en 1888 vermelde kustvaartreizen van stoomschepen betreft, zijn onder de cijfers van aankomst respectievelijk begrepen
320 en 410, en onder de cijfers van vertrek respectievelijk 320 en 410, die op vaste lijnen werden afgelegd. Van bedoelde in 1888 aangekomen
en vertrokken stoomschepen behoorden respectievelijk 71 en 7 4 te Singapore (lijn Singaporc-Makasser via Soerabaija en Bali) tehuis; do overige
in 1888. alsmede die in 1887, behoorden alle tehuis in Nederlandsch-Indiê.
c) Ter zake van de in noot b bedoelde vaste stoomvaartreizen is in 1887 en 1888 onder de cijfers van aankomst verantwoord eeue inhotulsgrootte
van respectievelijk 543 570 en 733 382 M 3 ., en onder de cijfers van vertrek respectievelijk 547 094
en '730 180 M s . Onder de cijfers van 1888
zijn begrepen voor de te Singapore hehoorende stoomschepen respectievelijk 111735 en 115 552 M J .

§ 2. Nederlandsch-Iiidisihe Koopvaardijvloot.
Volgens de ter zake over 1889 ontvangen opgaven ,
gewestelijk gerangschikt in bijlage LLL hierachter, behoorden bij het einde van dat jaar — ongerekend de vaartuigen metende 30 M3. (10.6 registerton) of minder — in
Nederlandscli-lndië tehuis:
77 stoomschepen, ')
metendo 04 221 M3. of 22 093 registerton
211 fregatten, barken, brikken,
schoeners en kotters . . . .
91 031 ., „ 32 100
,,
1425 kleinere zeilschepen (op inlandsche wijze getuigd) . .,
09 023 „ ., 24 002
,,
1713 stoom- en zeilschepen, metende 224 875 M3. of 79 401 registerton.

tegen een totaal van 1C94 bodems, metende 227 391
M a ., op uit. 1888, en daaronder toen 66 stoomschepen,
metende 70 900 M3.
Uit de aangehaalde bijlage kan tevens blijken hoeveel
schepen en vaartuigen bij het einde van 1889 te boek
stonden , als voorzien van Nederlandsen-Indische zeebrieven. Deze opgaaf, die dus alleen de op Luropeesche wijze
getuigde cévschepen omvat, wijst een totaal aan van 47
stoom- en 238 zeilschepen , met eene inhoudsgrootte van
respectievelijk 42 435 en 102 751 Ms. ! ). Eerste zeebrieven
werden in 1889 uitgereikt voor 7 stoom- en 18 zeilschepen , metende 6778 eti 3734 M'. Deze 18 zeilscbepen en
3 van de 7 stoomschepen waren in Indie zelf gebouwd. De
4 buiten Nederlandsch-Indië gebouwde stoomschepen hadden eene inhoudsgrootte van 3135 M3.
Zooals bekend (zie o. a. vorig verslag blz. 263), wordt
ook in Indie van regeeringswege gelegenheid gegeven tot
!)

Verg. ook blz. 92 hiervóór en bijlage U bierachter.

') Deze cijfers houden geen verband met de voorafgaande algemeene opgaaf. Of daarvoor gegronde redenen bestaan, kan uit de
voorhanden gegevens niet worden opgemaakt.

het afleggen van examens ter verkrijging van een diploma
als stuurman aan boord van koopvaardijschepen , en wel
driemalen 's jaars zoowel te Batavia als te Soerabaija,
volgens de 'bij Indisch Staatsblad 1886 n°. 235 en 1889
n°. 114 bedoelde programma's. Tot dusver ontbrak echter
nog een door de Indische Kegeering vastgesteld regiement van orde voor het afnemen van de bedoelde examens.
Zoodanig reglement is thans tot stand gekomen (zie het
Indisch besluit dd 11 Augustus 1890 ri°. 2 , opgenomen
in de Javasehe Courant van den 19den dier maand).
De in 't vorig1 verslag aangekondigde herziening van
de bepalingen, betreffende het regeeringatoezicht op atoomschepen die in eene Nederlandsch-Indisclio liaven personen
of goederen aan boord nemen , heeft se.lert baar beslag
gekregen (verg. het medegedeelde op blz. 93 hiervóór).
§ 3. Scheepsbouw.
Omtrent dezen tak van nijverheid, die in fndië over
het algemeen weinig te Leteokenen heeft, behelzen de
over 1889 ontvangen berichten, evenals die over vroegere
jaren , niets belangrijks. Voor liet grootste gedeelte bepaalt het scheepsbouwbedrijf der inlandsche bevolking zich
tot liet vervaardigen en kalfateren van rivierprauwen en
van vaartuigen voor de zeevischvangst. Voor zoover daaromtrent opgaven werden verkregen , bedroeg het aantal
scheepstimmerwerven, waarvan echter <ie meesten nauwelijks op dien naam aanspraak mogon maken , bij het
einde van 1889 op Java 41 , en in de buitenbezittingen
39. Van deze 80 inrichtingen vindt uien slechts van een
paar vermeld dat zij een drijvend dok bezaten , namelijk
de werf op het eiland Amsterdam in de baai van Batavia ,
geëxploiteerd door eene naamlooze vennootschap (verg.
ook noot 1 op blz. 45 hiervóór), en de inrichting ter reede
van Soerabaija, waar een van de marine afkomstig dok
door particulieren wordt geëxploiteerd. Overigens zijn de

[&•
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ïiiitstc der bedoelde inrichtingen ondenemingen op kleine
schaal v:m inlanders of vreemde oosterlingen , en de enkele
zoogenaamde werven, in Buropeescbe handen, behooren
nagenoeg alle aan prauweuveren. Te Tandjong 1'riok (haven
van Batavia) zal nu echter eene reparatiewerf met dokge-

legenheid voor de groote scheepvaart in oprichting worden
genomen , krachtens de door de Regeering liier te lande
met den lieer 1). OUOI.J. gesloten overeenkomst, waarvan
sprake is op blz. 49 hiervóór (noot 1 ) , en welke overeen-

koinst tedert hij de wet van 12 November 1890 (Neder*
landsch Staatsblad n°. Iü9) is goedgekeurd.
In aansluiting aan do opgaven over vorige jaren wordt
hierachter overgelegd (zie bijlage MMM) eene lijst der in

1889 in de wateren van den Nederiandach-lndJaohen Archipel aan Europeeseh getuigde Khepen overkomen zeerauipen.
V. AMJKHK OMDHWBBPBN.

Biiiueiduudsclit' handel, In eenigo gewesten op Java viel
eenige toeneming van de koopkracht «Ier inlandsche ba*
volkiug en dientengevolge ook eenige verbetering in den
toestand van den binnenlandschen handel waar te nemen.
Voornamelijk v u dit het geval in de resi lentiën C'herib o n , Soerabaija en Djokjokarta, in eenige streken der
residentién Preangar Regentschappen en Bezoeki en in de
afdeeling Malang der residentie Pasoeroean. Terwijl op
vele plaatsen de rijrthandel zich dnor vrij groote leven*
digheid k e n m e r k t e , was hier en daar de omzet i.i lijnwaden van meer bcteekenis dan in J<NS8. Behalve in de
residentie Soerakarta, waar Je binnenlandsche handel van
m i n i e r belang was dan in vorige jaren , hoofdzakelijk ten
gevolge van den gedrukten toestand der landbouwin*
duitrie , behoefde nergens achteruitgang van de welvaart
der inlandsche bevolking te wordeo geconstateerd.
Gedurende 1889 kwamen in l i gewesten in bet geheel
19 nieuwe passan lot stand , namelijk 4 in de 1'reanger
Regentschappen, 3 in Probolinggo, 2 ia Batavia, 2 in
R e m b a n g , 2 in Pasoeroean en de b' overige in de residentien Krawang , Soerabaija (eene veemarkt), Bezoeki,
Banjoemas, Madioen en Kediri, terwijl één passer in
Soerabaija belangrijk moe^t worden uitgebreid en twee
passars, in Bantam en Madioen, naar beter gelegen punten
werden verplaatst. Daarentegen werd één passar in de
nabijheid der afdeelingahoofdplaats Patjitan (Madioen) wegens hare verwij Ier Ie ligging verlaten Voor verdere bijzo:iderheden omtrent den binnenlandschen handel op Java
en Madura gedurende 1889 wordt verwezen naar het als
bijlage NNN bierachter gevoegd uittreksel uit de g
telijke jaarverslagen.
Ten opzichte van de huitenbezittingeti valt aangaande
den binnenlandschen handel in 1889, ter aanvulling van
de in vorige gedeelten van dit verslag voorkomende mededeelingeu omtrent het vertier in landbouw- en bosch*
producten, het volgende aan te teekenen.
Ter Sumatra's W e s t k u s t , waar het aantal passars met
3 vermeerderde (2 in Priaman en 1 in Painau), verkreeg
het debiet van Kuropeesche lijnwaden oen grooteren omvang dan in 1888, netgeen meer bijzonder hieraan werd
toegeschreven dat de loonen bij den spoorwegaanleg uitbeteald wordende i verg. blz. 138 hiervóór) veel geld onder
de bevolking brachten. Rijst werd buiten en op de verschil*
len Ie weekmarkten bij groote hoeveelheden verhandeld.
Ook de handel in copra, voornamelijk afkomstig uit
Priaman , was in 1889 levendig te noe:
lu Benkoelen deed de veeziekte haren te u g s l a g o p d e n
toestand van den binnenlandschen handel gedurende de
laatste vier maanden van bet jaar merkbaar gevoelen. De
handel in lijnwaden was over het algemeen slap en ook
in andere artikelen was de omzet geringer dan in vorige
jaren.
In de Lampongsche Districten , waar op de kustplaat*
sen vrij veel welgestelde inlandsche handelaren gevestigd
zijn , die de bevolking voorzien van lijnwaden , ijzerwerk ,
koperwerk en kramerijen, en van haar peper en andere
producten opkoopen , viel in den binnenlandschen handel
niets bijzonders op te merken.
In de residentie Palembang was de handel in boschproducten , koffie , tabak en kapas tamelijk levendig , terwijl het debiet van lijnwaden aanmerkelijk toenam en

[Neder!. (Oost-) lndië.j

de invoer van weeldeartikelen (goud- en zilverwerk),
fijne l a k e n s , wollen goederen, zijden stollen, kramerijen
en petroleum in de binnenlanden vrij aanzienlijk was. In
Djambi was de voordeelige rijstoogst oorzaak dal do bevolking minder werk maakte van de inzameling van
boschprodueten, zoodat van daar de aanvoeren minder
belangrijk waren.
Ter Oostkust van Sumatra was de binnenlandsche
h a n d e l , die voornamelijk in handen van Ohineezen bleef,
even levendig als vroeger. Ken voornaam handelsartikel
maakten de lijnwaden u i t , waarvan het Engelseh fabrikaat den meesten aftrek vond. Ook in rijst, waarvan
belangrijke hoeveelheden voor de consumtie werden ingevoerd , g i n g veel om. Voor het meerendeel waren de
in groote verscheidenheid omgezette invoerartikelen , waaronder provisiCn en dranken eene voorname plaats b e kleedden , van Europeeschen oorsprong.
In Atjeh en onderhoorigheden was de binnenlandsche
handel niet levendiger dan in 1888. De passars te Kotta
Radja en Olehleh bleven druk bezocht, ook door Atjehers
van buiten de postenlinie. In dat gebied zijn de voornaamste passars die van Lam Hasan in de VI Moekim ,
Hoho in de V Moekim Montassflc en Samagani in de VII
Moekim Baid. De te Lam Hasan verhandelde goederen zijn
alle van Olehleh afkomstig, terwijl de artikelen, die te
Hoho en Samagani ter markt k w a m e n , via Kroeng Baija
worden ingevoerd. De sluiting van Kroeng Raija veroorzaakte spoedig op de beide laatstgenoemde markten vermindering van aanbod en aanmerkelijke stijging der verkoopprijzen . waardoor een streven ontstond om binnen de
linie en op de passar te Lam Hasan zich van het noodige te voorzien. Niettegenstaande deze passar voor een
groot gedeelte door kwaad volk werd verbrand, bleef de
strooming daarheen bestaan ; nieuwe passarloodsen werden
aldaar opgeslagen en in de vraag naar goederen te Olehleh
viel geen vermindering waar te nemen. Om de gevolgen
der sluiting zoo scherp mogelijk te doen gevoelen, werd
toen ook de linie voor den uitvoer gesloten en dit verbod
zeer streng gehandhaafd.
In de residentie Riouw en onderhoorigheden bleef de
binnenlandsche h a n d e l , die nagenoeg uitsluiten 1 in
handen van Ohineezen i s , zich bepalen tot verschillende
voor den uitvoer ; estemde producten en verder tot den
kleinhandel iu artikelen voor dagelijksch gebruik. In lijn»
>n, meerendeels uit Singapore aangevoerd, had een
levendige omzet plaats Passars worden in dit gewest
nergens aangetroffen , tenzij men de vischverkoopplaatsen
te T a n d j o n g P i n a n g , Senggarang en Dai als zoodanig
wil aanmerken.
Op Banka viel in den handel vrij veel levendigheid
waar te nemen. Lijnwaden worden iu dit gewest in groote
verscheidenheid aangetroffen en daarvan zijn de sterke en
donker gekleurde soorten het meest gewild. Overigens
bepaalde de handel zich hoofdzakelijk tot rijst, andere
levensmiddelen, gambier en kramerijen. De omzet in lu
producten was zeer onbeduidend.
Ook op Billiton was de handel in lijnwaden even
levendig als in 1888. Verreweg de meeste artikelen voor
huishoudelijk gebruik worden door Ohineezen uit Singapore
oerd en tegen zeer billijke prijzen van de hand gezet.
I.i de Westeranleeling van Borueo hield de binnenlandsche
omzel gelijken tred met den levendigen invoerhandel.
Vooral nam het debiet van lijnwaden t o e . terwijl de
rijsthandel stationair bleet'. Ook in den omzet van aardewerk, kramerijen. papier, petroleum, tabak en thee
was in 1889 een belangrijke vooruitgang, vergeleken
met den toestand in de vijf voorafgegane jaren . waar
te nemen.
Ter Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo was de
handel over bet algemeen mede levendiger dan in 1888.
rroote hoeveelheden boschprodueten . die hoofdzakelijk
in het stroomgebied van de Barito werden ingezameld ,
konden . ten gevolge van de belangrijke' stijging der
marktprijzen te Singapore . voordeelig van de hand worden
gezet.
In het gouvernement Oelebes en onderhoorigheden w a s ,
ten gevolge van den minder ruimen koffieoogst. zoowel
de gTOOt- als ^'.c kleinhandel van minderen omvang dan
in 1888. Vooral ging de omzet in lijnwaden en weeldeartikelen achteruit. Doordien de rijstoogst een ongunstig

Bijlage C.
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beschot had opgeleverd , wai de invoer van dat artikel
uit Bali) Java BH Singapore grooter dan in gemeld jaar.
In

denauo viel in den

huiiienlandsciier. hundel meer

levendig ieid op te merken dan In vorige jaren , hetgeen
hoofdzakelijk aan den bevredigenden
schrijven. Eetie uitzondering hierop
deeliug- Qorontalo, welker bevolking
voor hare boseh producten behaalde.

koffieoogst was toete
maakte echter de afminder goede prijzen
Op enkele plaateen,

vooral in de afdeeling Tcndano(Minahaase), werden nieuwe
en ruimere passarloodsen opgeslagen , terwijl op de hoofdplaatsen oer verschillende rijkjesop de Sangi-eilanden voor
het eerst passers tot stand kwamen , die al dadelijk een
levendig verkeer te weeg brachten ; te Taroena en Taboekan moesten die paaaara zelfs spoedig worden uitgebreid '). De hoofdartikelen, die ter markt worden g e bracht . zijn miloe, rijst, viscb, groenten, aardappelen,
vruchten , tabak , zont en kramerijen.
In de residentie Ainboina was opgewektheid in den
handel te bespeuren. Voor den ruilhandel op Ceram,

Tweede Jiauier.
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van Tidore de in zijn gebied aanwezige parelbanken voor

eigen rekening doet exploiteeren.

De opbrengst dezer

vissoberij zou met opzicht tut de verkregen parelen te
wenschen overlaten, doch de schelpen hebben op zich
zelf ook waarde en worden tegen f 00 tï f 100 per pi kol
verkocht. Een onderzoek naar het recht tot de exploitatie
der parelbanken nabij de Aroë-eilauden (residentie Amboina),
ingesteld naar aanleiding van de in 't V"rig verslag (blz.
204) bedoel ie verzoekschriften van Europeanen, bracht
aan het licht , dat de bevolking van die eilanden zich
reeds sedert, jaren als eigenaren der parelbanken beschouwt, zoodat, ter voorkoming van verwikkelingen ,
door bet gewestelijk bestuur bedenking is gemaakt tegen
eene inwilliging dier verzoekschriften. Over eene aanvraag tot uitoefening van de parelvisscherij binnen het
gebied van Boeroe (residentie Amboina) is reeds gehandeld
op blz. 87 hiervóór.

Fabrieks- en handwerksnijterheid.
Gewestelijke opgaven
omtrent de in Nederlandsch-Indië aanwezige particuliere
veel vraag naar lijnwaden en koperwerk, waarvoor de inriebtiugeu van nijverheid (uitgezonderd die met den
straudbewoners aldaar aago, dam m a r , varkens enz. van landbouw in direct verband staande. zooals suikerfabriede Alfoeren in de binnenlanden ontvingen. Op de ver- ken , rqstpelmolens, enz.) zijn verzameld in bijlage OOO
schillende passars in dit gewest worden niet alleen arti- hierachter. Me:: vindt daarin melding gemaakt van 35
kelen voor dagelijkse h gebruik, maar ook manufacturen drukkerijen en 108 verschillende andere ondernemingen ,
verhandeld. De groote paaaar te Baparoea, waar de ge- van welke laatsten er 1 (eene cementfabriek te Batavia)
heele bevolking der afdeeling van dien naam twee malen nog niet volledig in exploitatie was gebracht , en T andere
's weeks hare waren te koop aanbiedt, zou van nieuwe wegens verschillende redenen gesloten w a r e n , namelijk
gebouwen worden voorzien ter vervanging van de o u d e , eene bierbrouwerij te Batavia, drie nrakstokerijen (te
die door langdurig gebruik in minder goeden staat ver- Kfldipaten in Uheribon , Pegandon in Sauiarang en Kedjasa
keerden. On Bands g i n g de kleinhandel bijna geheel over in Pasoeroean), ee:i,- ijsfabriek te Pekalongan , eene fabriek
in handen van Arabieren, die ii; grooten getale de Mo- voor het conserveeren van vruchten te Toeloeng Agoeng
lukken rondreisden om hunne koopwaren met eene kleine in Kediri, en een houtzaagmolen te Padang. Enkele onwinst van de band te zetten. Zij sirekten hun ruilhandel dernemingen, in het vorig verslag (bijlage OOO) vermeld ,
zelfs tot Nieuw-G-uinea uit. Op Ceramlaut en Goram hielden op te bestaan , en zijn derhalve uit de lijst afgewerden vele klappernoten opgekocht om in den vorm voerd, a l s ; te Snerabaiia eene fabriek van waecb- en
van copra naar Europa te worden verscheept.
toiletzeep , eene machinefabriek , eene fabriek van minerale
In de residentie Ternate was in 1889 de handel eenigs- wateren en een electrisch «teder, te Kraton (Pasoeroean)
zins g e d r u k t , behalve op Batjan, waar bet vertier in eene arakstokerij en te Probolinggo eene fabriek voor
levendigheid toenam. De daling der prijzen van verschil- metaal- en houtbewerking. Daarentegen wordt thans
lende uit Nieuw-Oumea aangebrachte ladingen dammar van 13 nieuw in werking gekomen ondernemingen gewag
en andere boscbproducten deed vele Ternataansche klein- g e m a a k t , namelijk van 6 ijsfabrieken (te Batavia 2 en
handelaren besluiten in die artikelen geen handel meer de 4 andere te Tagal , S a m a r a n g , Magelang en Padang),
te drijven. Ter hoofdplaats Ternate bestond de invoer 2 mineraalwaterfabrieken te Soerahaija (waarvan één tevens
hoofdzakelijk uit manufacturen , kramerijen , rijst, petro- voor de vervaardiging van siropen en azijn), eene fabriek
leum en aardewerk , terwijl de uitvoer zicb voornamelijk tot sorteering van koffie en zuivering van rijst te Batavia ,
eene pianofabriek te Soerabsrja, eene arakstokerij t e T a g a l ,
bepaalde tot vogelhuiden , tripang , schildpad en dammar
In Timor en onderho .righe ien ileef de binnenlandsche eene kalkbranderij te Toeloeng Ag eng (Kediri) en eene
handel (hoofdzakelijk ruilhandel) gedrukt ten gevolge üiamai.tslijperij te Pontiauak (Westerafdeeling van Borneo).
van de steeds voortdurende lage praten ier voornaamste
Omtrent den meer of minder bloeienden toestand der
uitvoerartikeleu (sandelhout en was) en van den vermin- drukkerijen zijn geen opgaven ontvangen. Van vele der
derden uitvoer van paarden. Tot de voorname handels* overige ngverheidsinricbtiugen zijn te dien aanzien mede
artikelen behooren , behalve lijnwaden . die in qualiteil
geeu bijzonderheden gemeld Slechts van een 06-tal zijn
achteruit gingen , ook aarde- en ijzerwerk , koperdraad
nopens de uitkomsten voldoende aanwijzingen ontvangen ,
en a r a k , van welk laatste artikel groote hoeveelheden en wel voor 50 daarvan in gunatigen oi bevredigenden
werden ingevoerd.
ziu. De uitkomsten van de 16 andere worden teleurstellend
Op Bali en Lombok bleef de binnenlandsche handel, genoemd.
evenals in vorige jaren . vrij levendig, ofschoon de omzet
Over de inlandsche bandwerksnyverheid , en meer in
in rijst op de passars van minderen omvang was. Uit de bet bijzonder de verschillende door inlanders beoefende
zelfstandige rijkjes Tabanan , Mengo.d , Bangli , Klong- takken van kunstnijverheid , werden laatstelijk verschilkong en KarangAsem werd een niet onbelangrijke han- lende gegevens opgenomen in bijlage PPP van het vorig
del op Boeleleng gedreven . voornamelijk in koffie. Lijn- verslag. Door enkele ambtenaren werden reeds, naar :.anwaden en ijzerwerk waren de artikelen die voor gemelde leiding van de daartoe van regeeringawege gedane uitlandschappen tiet meest werden ingekocht. Ook in de noodiging (zie blz. "-'65 van bet vorig verslag), meer uitafdeeling Djeinbrana was cle omzet in lijnwaden niet on- voerige en zeer verdienstelijke rapporten omtrent den
belangrijk.
stand der kunstnijverheid in de afdeeling of het gewest
hunner plaatsing ingezonden 5 ). Als middel t o t o p b e u i i n g
VISDCIII rijen,. De berichten omtrent den stand van het van den kunstzin en ter veredeling van den smaak der
visschersbedrijf bleven over het algemeen zeer bevredigend inlanders, beeft de Indische Kegeering voor 'stands reluiden. Nevens fe ceevisehvangst wordt in verschillende kening doen inteekenen op h e t . met steun der Britschgewesien op uitgebrei Ie schaal seeviscb gekweekt in Indiscbe Regeering. te Londen verschijnende tijdschrift
daartoe aangelegde rischvqvers, hetgeen over 't algemeen » The Journal of Ündian A r t " , van welk werk exemplaren
zullen worden verstrekt aan de vorsten van Soerakartaen
een (roe I loonend bedrijf uitmaakt.
Uit de residentie Ternate wor It bericht dat het reel t
tot uitoefening van de perelvisscherjj binnen de wateren
') Over de aan dergelijke bijdragen te geven bestemming kan
van het njiv van Ternate door den sultan verpacht is aan vooralsnog geen nadeic mededeeling worden gedaan, omdat het
een Europeaan tegen t' 1200 ' s j a a r s , terwijl de sultan denkbeeld rt-ner publicatie door de Nederlandsch-Indische Maat-

Boeroe, de Zuidwester- en de Zuidoostereilsuden bestond

') Men zie ook wat nopens den handel op de Sangi-eilanden
gezegd ia op blz. 18 hiervóór.

tyandalinget!

der .Stutou-Ueneraui.

Bijlagen. 1890-1891.

schappü van landbouw en nijverheid van de zjjde dier maatschappij
ecnig bezwaar ontmoet en bovendien eerst later valt te bcoordeclcn ,
in welken vorm de volledig ingekomen bijdragen het best kunnen
worden openbaar gemaakt
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Djokjokarte, a u < lo kweekscholen voor inlandsche onderwijzers t-n die roor zon a van inlandsehe hoofden, ea
inlandsehe .school ter hoofdplaats Madinen, waar bij wijze
v.-ui proef ainbachtaonde wnja wordt gegeveu, aan de Depoksche school ea ean Ie Ambonache burgerschool.

/) Over het algemeen is het koelieloon ter Sumatra's W e s t k u s t ongeo pet hooger dan op J a v a .
m) T e r Sumatra's O o s t k u s t worden
doorgaans enkel Chineezcn gebezigd.

als ambachtslieden en koelieg

») In de afdeeling Sauibas werd eene stijging der loonen waargenomen
als gevolg van de grr.ote v r a a g naar koelie»en timmerlieden ten behoeve
van de iu w o r d i n g of in exploitatie zijnde ondernemingen van l a n d - en
mijnbouw.

LoóUiM van ombaekltUêdtn mt koelies. Voor de verscbiU
leii'it: geweetea op en baiten Java vindt men in den volgenden stunt opgegeven bet gemiddeld bedrag der in 1889
Maten en gewichten. Gedurende 188:) werden door den
door ambaobtaliedeii en koelie* genoten dagloonen.
ambtenaar v. or de regeling van het ijk wezen (de Benige
gouvernements-ijker ii: Nederlandscb IndiB) in het gdieel
In 1880 beliep het gemiddeld loon per d a g
17 961 inuten. gewichten en weegwerktuigen in de gouvernementapakbuixen BD andere [andsinrichtingen in de
GEWESTEN.
resileniiën Batavia, Krawang, Banjoemaa, Hadinen en
voor
voor koelies.
ambachtslieden.
Soerabaija aan een onderzoek onderworpen. Daarvan konden 1(5 289 stuka (5722 na voorafgaande juateering) den
ijk ondergaan . terwijl 1072 stuks moesten worden afgekeurd.
Bantam
f 0.50 a f 1,50 a)
f 0.25 a f 0,40
Door 2955 particulieren werd van de aauwezigheid van
Batavia
0,00 e n h o o g e r
0,20
Krawang
0.25
0,30
den ijker gebruik gemaakt voor het doen verinVeren van
Preanger Regentschappen
0.15
0,30 e)
hunne meet- en weegwerktuigen. Daartoe werden 15 773
Cheribou
0,15
0,25 d)
vi orwerpen ter ijking aangeboden . waarvan 273 onvolïagal
0,15
0,25
doende bleken en 15 500 den ijk konden ondergaan (daar*
Pekalongan
0,17
0,30
Samarang
0.50
1.50 e)
onder 361 welke vooraf gejusteerd of in bruikbareo toeJapara
niet
niet opgegeven
stand gebracht moeeten worden).
f 0.35 'a°
Reinbang
f 0,15 a f 0,35
Aan ijkgelden werd in 1889 ontvangen f 3966,66,
0,75 „
Soerabaija
0,40
0,50^)
0.60 ..
Pasoeroean
0.25 ,.
0.40*)
tegen f 2402.97 (verbeterde op. nuf) in 1888.
0,50 ..
Probolinggo
gemiddeld
0,33 i)
Het in 't vorig verslag aangekondigde voornemen, om
0.50 ,.
Bezoeki
f' 0.25 a
0,50
door de indienststelling van nog drie ijkers aan het toe0,50 ,,
Banjoemas
0,20
0,30
0,40 „
zicht op de maten en gewichten eene gewenschte uitbreiBagelen
0.20
0.25»
0.50 .,
0,25
Kadoe
0,35 i)
ding te y^even , zal onuitgevoerd moeten blijven, nu de
uiet opgegeven
Djokjokarta
niet opgegeven
daarvoor op de [ndiacbe ontwerp-begrooting voor 1891
Soerakarta
f 0,50 a f 1,00
f 0,30 a f 0,35
aangevraagde fondsen bij amendement uit de begroeting
Madioen
0,40 „
1,00
0,15 ,,
0,40
Kediri
0,50 ,.
1.50
0,25 „
0,40
zijn afgevoerd.
Madura
Sumatra's WYstkust . . .
Benkoelen
Lampongsche Districten . .
Palembang
Oostkust van Sumatra /«). .
Atjch
Biouw
Banka
Bilhton
W e s t e n d d e e l i n g v. Borneo u)
Z i : i l e r - en Ooslerai'deeling
van Borneo
Celebes
Menado
Amboina
Ternate
Timor
Bali en Lombok

0,50 „
1,50
niet opgegeven
f 0,75 a f 2.00
1,00 ,,
2.50
1.00 .,
1,50
8 1.00 „ $ 1,50
f 1,00 „ I 1,50
1.00 „
2.00
1,00 ,,
2.25
i . - o ..

— i

0,75 „

2.00

0.50 ,
3,00
1,00
3,00
1.00
2,50
0.75
1,50
0.50
1,00
1.50
3,00
niet opgegeven

0,25 ,,
0,33*
niet opgegeven t)
f 0,30 a f 0,40
0,25 „
0,00
0.40 „
1,00
gemidd.
% 0,50
f 0,75 il f' 1.00
0.50 „
0,70
0.00 _
0,75
gemiddeld
0,60
f 0.30 a
1.00
0,30 .,
0.60
0.60 ,.
1.00
0.50 „
0,60
0.40 .,
0.50
0,30 „
0.10
0.40 „
0.50
niet opgegeven

a) Voor ervaren smeden bedroeg het dagloon soms f 2,50.
h) O p m e r k i n g verdiende dat in 1880 het aantal in de residentie Batavia
werkzoekende koelies uit Bantam kleiner was dan in voorgaande jaren.
c) I n het district Bandjar der afdeeling Soekapoera waa in de koelie*
loonen , die zich vroeger tusschen f 0,17 en f 0.25 per d a g b e w o g e n ,
eene stijging waar te nemen in verband met de werkzaamheden voor
den spoorwegaanleg.
d) I n den drukken tijd van den afscheep der producten kon een koelie
f 1 per d a g verdienen.
e) Deze koelieloonen werden ter hoofdplaats Samarang betaald : elders
in het gewest bedroegen de loonen f 0,15 a f 0.60 per d a g .
f)

Geoefende smeden konden f 2,50 il f 3,00 daags verdienen.

if) Deze koelieloonen werden ter hoofdplaats Soerabaija betaald: elders
in hel gewest liepen de loonen van f 0.25 tot f 0,40 per d a g .
h) Als eene bijzonderheid werd nog medegedeeld dat de koelieloonen
in de afdeelhig M a l a n g in ISM veel hooger waren dan elders in liet
gewest.
») O p de koffieperceeleu konden koelies, op taak w e r k e n d e , per d a g
f 0.40 a f 0 50 verdienen.
;') O p taak werkende . konden koelies tot I 0.50 per d a g verdienen.
t)

Vrouwen kregen slechts f 0.15 per d a g .

Kamers van koophandel en nijverheid De kamers van
koophandel en nijverheid te Batavia en Samarang zonden
verslagen in nopens hare werkzaamheden over het jaar
1889 en lieten die verslagen in druk verschijnen. Van
de drie andere kamers (die te. Soerabaija, Padang en Makasser) wer len geene dergelijke verslagen ontvangen. Üe
kamer te Padang bood echter in den joop van 1890 achtereenvolgena over elk der j-.ren 1888 en 1889 eei verslag
aan betreffende den algemeenen loestand van oen handel
op die hoofdplaats. Van de in die stukken voorkomende
gegevens ia bij de aamenstelling van dit verslag partij
getrokken
TenloQitstrlUitjt'ii. Als naar gewoonte werd ook in 1889
door de Buftenzorgsche wedloopsocieteit weder eene tentoonstelling'gebonden van paarden van in-en uitheemsche
rassen. Ook t.- Baudong | Preanger Regentschappen), l'agal,
Banjoemas en Poerworedjo (Bagelen) badden reeteutoon*
stellingen plaats tijdens de jaarlijksche wedrennen aldaar ,
terwijl te Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) eene ten
toonstelling van producten van inlandsehe nijverheid werd
gehouden.
Loterijen. Gedurende 1889 verleen ie de Indische Regeering toestemming UA net houden van twee gel<iloterijen , elke groot f' 100 000, en wel ten behoeve van het
Boerabaijascbe Schoolfonds en van de Vereenigiug tot
weezen verpleging te Padang. Ii. Juni jl. werd aan bet
Roomach-katholieke k"tk- en armbestuur te Batavia vergunning verleend tot bet houden van eene geldloterij,
Kioot f300000, waarvan de opbre gst strekken cal tot
wederopbouw van de ingestorte kerk der Hoomsch-katholieke gemeente aldaar.
De .\Jinifler ran Koloniën ,
MACKAT.

