i&.

Bijlage C.

1-2.:

Tweede Kamer.

Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indië.]
[*•

I».

1]

2.]
I. NEDERLANDSCH (OOST) INDIE.

I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË.
II. SURINAME.
III. CURACAO.
GELEIDENDE BRIEF.
Aan den Heer Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
'S-GBAVKNHAGB , den \5den September 1891.
Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken van het
K o l o n i a a l V e r s l a g v a n 1 8 9 1 , tot welks aanbieding , overeenkomstig art. 62, 1ste lid , der Grondwet,
door de Koningin-Weduwe , Regentes , machtiging is verleend. Afgedrukt zijn tot dusver de hoofdstukken A tot
en met J en een gedeelte van hoofdstuk K van bet
Oost-Indisch Verslag , met het grcotste gedeelte der daarbij
behoorende bijlagen (waaronder ook reeds de kaart), zoomede het Verslag betreffende Curacao, waarvan de bijlagen
ter perse zijn. De overige gedeelten zullen, op de in de
laatste jaren gevolgde wijze, zoo spoedig mogelijk aan
de leden de r Kamer worden toegezonden. Met betrokking
tot het Üost-Indisch Verslag moet ik nog opmerken dat
de hoofdstukken A tot en met E onder het beheer van
mijn ambtsvoorganger zijn vastgesteld.
De Minister van Koloniën ,
VAN DEDEM.

VERSLAG.
A. Grondgebied e n bevolking.
De laatst verzamelde opgaven nopens de uitgestrektheid
en het zielental der verschillende gewesten zijn opgenomen
in de als bijlage A hierachter afgedrukte tabellen I tjm
IX. Wat de uitgestrektheid betreft, zijn thans voor Java,
Madura en Billiton verbeterde cijfers ingevuld, ontleend
aan eene nauwkeurige berekening bij het Topographisch
Bureau te Batavia volgens metiogen op de kaarten der
topographische opneming. Aan het slot van tabel I vindt
men voor Java en Madura (alleen de residentiëu Djokjokarta
en Soerakarta uitgezonderd) de uitkomsten der bedoelde
berekening, in hectaren uitgedrukt, districtsgewijze vermeld. Voor 't eerst is in gemelde tabel I thans ook opgegeven het zielental van de gewestelijke hoofdplaatsen. De
beyolkings-opgaveu, die ditmaal over het ;anr 1889 loopen ,
wij/.en weder voor schier alle gewesten vai> Java en Madura
eene meer of minder belangrijke toeneming aan, vergeleken bij de statistiek over 1888. Alleen in de gewesten
Pekalongan en Kadoe werden voor het cijfer der inlandera
lagere opgaven verkregen dan in 1888, doch de teruggang
bedraagt niet meer dan respectievelijk 3899 en 1704 zielen.
In totaal was uu het zielental der inlanders op Java en
Madura bij het einde van 18»9 geklommen tot 22 806 463,
tegen 22 526 88.") volgeus de opgaven van uit. 1888. Met
betrekking tot de inlandsche bevolking in de bditenbezittingeu kan eene vergelijking der opgaven over beide jaren
weinig waarde hebben, omdat de dienaar gaande verstrekte
cijfers grootendeels op ramingen berusten , die eiken vasten
grondslag missen.
Ten aanzien van de niet-inheemsche bevolking van
Nederlandsirh-Iuilie (vreemdelingen van Westeuche en
OüStencbe afkomst) blijkt uit onderstaand overzicht dat
ook in 1889 hun aantal, zoowel op Java en Madura als
daarbuiten, is toegenomen.

JAVA EN MADUBA.
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TOTAAL.
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10 420

9 973

292 289

298 249

324 990
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517 279

533 191

b)

6 459

i)

55 504

a) Ongcrekend het Europeesch gedeelte van leger en vloot: zie daaromtrent bijlagen B , F en G hierachter.
4) Ongerekend de Arabieren in de vorstenrijken op Bali en Lombok.

B. Opperbcheer.
De Gouverneur-Generaal mr. C. PIJNACKER HORDIJK
maakte van 15 tot 28 Ju;.i 1S91 eene dienstreis door een
gedeelte van Oost-.Iava. Gedurende 's Landvoogdsafwezigheid werd het dagelijksch beleid der zaken gevoerd door
den vice-president van dep. Rand van Nedarlandseh-Iadie;
zie Indisch Staatsblad 1891 n°. 148.
In de samenstelling van den R;iarl van NederlandsahIndiö kwamen gedurende het tijdvak, verloopen sedert
de mekdeelingen in het vori^- verslag, de volgorde veranderinger.. Tot vice-president in de plaats van jhr. C.
H. A. VAN DHR W I J C K , die, n-i op zijn verzoek bekomen
eervol ontslag uit 'stands dienst (Koninklijk besluit dd.
29 Januari 1891 n \ 11), den 41en April jl. dat ambt
nederlegde, werd bij Koninklijk besluit van 31 Maart
1891 n°. 41 benoemd de heer R C. KROESEX, tot dusver
lid in het College , terwijl bij Koninklijk besluit van 31
Maart jl. n°. 42 tot lid van den Raad werd benoemd de
heer W. O. GALLOIS , tot dusver Algemeen Secretaris van
het Gouvernement.
C mededecllngcn van staatkundigen en
algemcenen aard.
§ 1. Betrekkingen met het buitenland.
In verband met het voor Nederlandsch-Indië steeds
geldend verbod van invoer van buskruit en vuurwapenen
Handelingen dor Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

j (Indisch Staatsblad 1876 n°. 302) viel zeer op prijs te
st'llen dat zoowel de Gouverneur der Straits-Sattlements
; als die van Laboean en Britsch Noord-Borneo, evenals in
i de laatste jaren , bereid werden bevond n het noodige te
j verordenen o:n de telkens slechts voor een bepaalden ter;
mijn van kracht zijnde verbodsbepalingen tegen den uitvoer
i van do bewuste artikelen uit die koloniën i.aar Nederlandsch-Indië weder tijdelijk te bestendigen.
Eerstgenoemde Gouverneur stelde den Qouferneur-Gene*
: ranl i:i kennis met den wensen om door een britsch oorloge*
i vaartuig, in het algemeen scheepvaartbelang, de tot de
! residentie Riouw behoorende Ar.aml as-eilanden h y d r e
1
graplüsch te doen opnemen , waarop werd geantwoord dat
i tegen loodanige opneming geen bezwaar bestond. Van
zijn kant bet r de de Gouverneur-Generaal het Bestuurder
Straits-Settlements in bet plan om door onze zeeoflicieren
een gedeelte der Malakka-kust en aangrenzende Britsche
vaarwaters te doen opnemen voor zooveel dit mocht blijken
noodig te zijn ten behoeve van onzen bydrographiseben
arbeid met betrekking tot de noordoostkust van Sumatra.
Aan het door den Gouverneur van Laboean en Britsch
Noord-Borneo ondersteund verzoek van tal van belanghebbenden bij landelijke ondernemingen op Noord-Borneo
om emigratie van Nederlandsen-Indische arbeiders derwaarts
toe te staan , kon geen gevolg worden gegeven , met het
oog op de verkregen inlichtingen betreffende den gezoudheidstoestand in het gebied der Britsche Koord-Borneo-.
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Compagnie eu de groote aterite onder de vreemde werklieilen uldaar.
Ten aanzien van de in 't vorig verslag (blz. 2) bedoelde
grensregeling tusschen onze bezittiugen op Borneo en de
ouder Britten protectoraat stannde gedeelten van dat eiland
kan thans worden gemeld dat de ter zake in Europa
gevoerde onderhandelingen geleid hebben tot de overeenkouist met Engelaud, dd. Loudeu 20 Juni 1891, welke
bij Koninklijke Boodschap van 23 Juli jl. ') aan de lekrachtiging der Stuteu-Geueranl is onderworpen.
Langs diplomatieken weg liet de Britsche Regeering
haar leedwezen betuigen over het feit dut, volgeus een
bij haar ingekomen bericht, een harer administrateuren
op Nieuw-Guinea, bij gelegenheid van een tocht aldaar,
ondernomen deels ter vervolging van rooverbenden , deels
als ontdekkingsreis, onwillekeurig de Britsche grens overschreaen en zich in het Nederlandsche gebied opgehouden
had. Gemelde administrateur was echter aanstonds, toen
hij zijne vergissing bemerkte, naar het Britsch gebied
teruggekeerd.
Eene dankbetuiging werd van dezelfde Regeeriug outvangen voor hetgeen onzerzijds was gedaan (verg. § 18
van dit hoofdstuk) om tot klaarheid te brengen het wedervaren van een op Nieuw-Guinea's zuidwestkust ten handel
gekomen, doch sedert vermisten , Australischen kotter,
en voor de onzerzijds aan de schuldige Papoea's toegediende bestraffing toen het met genoegzame zekerbei 1 was
aan te nemen dat gemeld vaartuig door hen was afgeloopen en de bemanniug vermoord.
Twee do .r den Gouverneur-Generaal met oftkieele zendingen naar buiten Nederlandsch-Iudië afgevaardigde gecommitteerdeu, respectievelijk ter bestudeering in Frausch-InduChina van het daar werkende stelsel van opium-regie,
en ter opsporing in Britsch-Indië van voor overplanting
in Nederlandscu-IndiS geschikte suikerrietstekken (verg.
vorig verslag blz. 1 en 196j, ondervonden van de autohteitea bij wie zij werden ingeleid alle verlangde pwds*
werking1. 1)^ Gouverneur-Geoeraa] lift niet na te dipr zake
eene dankbetuiging te richten zoowel aan deu GouverneurGeneraal van gemelde Fransche kolonie als aan deu
Onderkoning en Gouverneur-Generaal van Britsch-Indië.
Met niet minder waardeering werd dezerzijds ook bejegend
de groote hulpvaardigheid , waarmede de voor het Nederlandsch-lndisc i leger bestemde militairen , die zich Ban
boord bevonden van het in Juni 18'JO in het Engelsen
Kanaal gezonken particulier stoomschip Prins ï'rederik,
na hunne aanbrengst te Falmouth, aldaar vanwege de
Britsche militaire autoriteiten werden onder dak gebracht
en gedurende een tiendaagseh verblijf verzorg.i.
Naar uitleiding van een door onzen minister resident
te Peking aan de Nederlandseh-Indisehe Regeering overgebracht verzoek van den Chineeschen Staatskanselier,
om te bevorderen dat onder de Chineeacbe ingezetenen
van Rederlandeeb-Indit eene inzameling van gelden werd
gehouden voor de noodlijdenden door watersnood in NoordChina, maakte de Indische Regeering geen bezwaar ia
zoover tot dit doel mede te werken, dat zij net verzoek
door den resident v.-.n Batavia ter kennis list brengen van
de Chineesche officieren op gemelde hoofdplaats, aan wie
het werd overgelaten Ie brslissen wat onderwerpelijk te
doen ware, en aan wie het ook werd vrijgelaten om ter
zake óf alleen met Cbiueezen óf mede met Europeanen
zich te verstaan (Octob:>r 1890). Toen weinige maanden
later de Chineeacbe R.-geering in het bezit kwam van de
ingezamelde gelden , richtte de StaatakarjsëUer aan onsen
vertegenwoordiger te Peking eene dankbetuiging, ook voor
het onthaal dat zijne Stappen bij de Indische Regeeriug
hadden gevonden.
Tot de te Brunei Opgerichte internationale vereeniging
voor de uitgaw van douane-tarieven werd dcor de Regeering
hier te lande ook voor onze kolouiën toegetreden. De wet
van 20 Februari 1891 (Nederlandsen Staatsblad n*. 41),
houdende goedkeuring van de ter zake op 5 Juli 1890
te Brussel gesloten overeenkomst, wordt ook in Indië afgekondigd.
In Sent^mher 1890 breidde Siam zijn consulair personeel

in Naderlandaob—IndiS uit door de benoeming van een
consul te Samarang. Voorts werden in het afgeloopen jaar
') Gedrukte stukken, zitting 1890 — 1891 — 18?.

verscheidene consuls van vreemde mogendheden tot de
uitoefening van hunne betrekking toegelaten, doch allen
ter vervulling van opengevallen plaatsen.
In Maart 1891 werd Nederlandsch-Indie bezocht door
Zijne Keizerlijke Hoogheid NIKOLAAS ALKXANDBOVITCH ,
Grootvorst-troonopvolger van Rusland. Bij aankomst werd
de hooge gast met de aan zijn rang verschuldigde eerbe»
wijzen door den Gouverneur-Generaal ontvangen, en hij
nam te Batavia, met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
GEORGE van Griekenland en eenige leden van het gevolg,
zijn intrek in het residentiehuis, dat daartoe speciaal was
ingericht. Gedurende het achtdaagsch verblijf werd Buitenzorg bezocht en een uitstapje naar de Preanger Regentschappen gemaakt, waar een bezoek werd gebracht aan
den krater van den berg Papandajan , en aan eene jachtpartij op groot wild in de omstreken van Garoet werd
deelgenomen. Na te Batavia nog een gala-bal te hebben
bijgewoond , dat door de Indische Regeering werd gegeven ,
en bet museum van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen to hebben bezocht, vertrok
de Grootvorst met het hem begeleidend eskader den 14den
Maart van Batavia.
§ 2. Java en Aladura.
Rust en orde werden in 1890 op Java en Madura niet
verstoord. Over het algemeen bleef in het godsdienstig
laven der Mohammedaausci:e bevolking zekere opgewekte
beid waar te nemen, zonder dat dit tot ongeregeldheden
aanleiding gaf. In West-Java openbaarde zich gedurende
het afgeloopen jaar eene grootere neiging tot het ondernemen van de bedevaart naar Mekka dan in 1889, hetgeen,
voor zooveel de Preanger Regentschappen betreft, luidens
het gewestelijk verslag , moet worden toegeschreven aan de
betere geldelijke omstandigheden, waarin de bevolking door
den levendigen handel in rijst gebracht werd
Van de inlandsche besturen in Soerakarta en Djokjokarta
ging sedert de mededceliugen in 't vorig verslag meer
werkzaamheid uit om, in de door het Europeesch bestuur
geweoechte richting, onderwerpen van inwendig beheer te
regelen of beter te regelen, waartoe in Soerakarta veel
bijdroeg de omstandigheid dat de in December 18ï9 voorloopig opgetreden rijksbestierder, die zich nis een goed
regent deed kennen, zijn standpunt versterkt zag door
zijne definitieve verheffing (Augustus 1890). Over het door
beide inlandsche hoven ver. rdeude ten bate van de landverhuur aan Europeanen zie men hoofdstuk O. Onder de
op ander gebied tot stand gebrachte of nog in voorbereiJing zijn.te maatregelen treden , wat Djokjokarta betreft,
't meest op den voorgrond eene betere inrichting van het
districtsbestuur en van de inkomsten en rechten der pandji's
(districtshoofden) en mantri's (onder.]istrictshoofden); en verder eene reorganisatie van het politn'uezeu, vooralsnog alleen
in het gedeelte van het rijk, genaamd Mataram, waar de
landhuur geconcentreerd is. In het belang der veiligheid
vvi r.1 m Djokjokarta ook een aanvang gemaakt met het
tot stand brengen van behoorlijke afsluitingen der toegangswegen tot de dessa's, eene doelmatiger plaatsing der
wachthuizen, zooveel mogelijk met vermindering van het
aantal, eu de sterke ompaggcring zoowel van de dessa's
als van elk erf. Tot voorbereiding van deze voorzieningen,
wier volledige uitvoering evenwel nog minstens drie of
vier jaren tijds zal vorderen, werd van elke dessa eene
scbetakaart gemsakt. Meermalen ondervond het bestuur
hij bet tot stand brengen van verbeteringen in de \orstenlanden deu krachtigen steun der Europeesche landhuurders.
Evenals in 1888 de sultan van Djokjokarta, droeg in 1890
ook de soesoehoenan van Soerakarta de rechtsmacht over
zijne onderdanen , voor zooveel deze zich mochten schuldig
maken aan beschadiging van telegraafverbindingen, aan het
Gouvernement over. Verder werd de verlangde medewerking van den soesoehoenan verkregen tot eene wijziging der bepalingen op het rechtswezen in de Vorstenlanden (verg. hoofdstuk F § 2). : ) Ook wijzigde de
:
) De sultan van Djokjokarta behoefde in deze niet vooraf gekend te worden, in verband met de by zijne optreding eens vooral
gedane toezegging van zich te zullen neilerleggen bjj al hetgeen het
Gouvernement ten opzichte van het rechtswezen voor zijn gebied
nader mocht verordenen.
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vorst iu naouig opzicht het ceremonieel op zijne hoofd- onderzoek nopens den sluikhandel iu opium in zijn regent»
plauts, in het voordeel vau het prestige vau den vertegeu- schap te zijnen voordeele was afgeloopso.
Ten aanzien van de veilighei.1 van personen en g o e woordiger der Regeering.
Omtrent de zelfstandige prinsen in de Vorsteulanden is deren gedurende 1890 werden slechts uit enkele go wetten
voor dit verslag alleen bericht dat het Mangkoe Negorosche minder gunstige berichten o n t v a n g e n , en w i l . behalve
Huis nog steeds in zeer gedrukte gelJelijke omstandigheden uit de Vbrstenlanden, uit Betnbanjr, Boereheija, Proverkeert. Onder den invloed van het Europeesch bestuur bolinggo, Banjoemas en Madura. Gevallen van moord
zijn evenwel in de administratie en exploitatie der aan het kwamen als gewoonlijk het meest vo.^r in do reskleritita
hoofd van dat Huis lelio<>rende bezittingen wijzigingen Madura en R e m b a n g , en wel respectievelijk 97 en <>1
gebruclit, waarvan men binnen weinige jaren meerregel- malen, terwijl in Bantam slechts Mn de.gelijk misdrijf
maat in 's prinsen financiën verwacht.
werd gerapporteerd. Het aantal ketjoepartrjen (roof in
Op M a l u r a draagt de invoering van ons rechtstreekseu gewapende bende) bedroeg in S e r a k a r t a 9 , in Diokjobestuur, waartoe voor het middengedeelte des eilauds karta 7 , in Batavia 7 , in Ka !< e f>, in Madioen 4 ,
(Pamakassan) reeds in 18G3, doch voor de beide andere in Japara 2 en in elke der resident iü'n Samarang en Remtoenmalige panembahanscljappen iSuuianap en Bangknllau
bang 1 ; ook uit Madura werd gemeld dat daar in 1 "•!)()
achtereenvolgens eerst in 1883 en 1885 is overgegaan, een paar kleine ketjoepartijeu plaats vonden. Bovendien
voor land en volk goede vruchten. Eeue schaduw/ij ie werd in Soerakarta 17 iraleu , in Djokjokarte, evenals in
vormden echter de beoorde geldelijke omstandigheden
Banjoemas, 3 malen en in elke derresalentUhi Uurr\in en
waarin do afstammelingen en nabestaanden der la;.: t • Keuiri éénmaal roof op den publieken weggepleeirri, terwul
panembahans sedert de opheffing van bet zelfbestuur ver- 6 gevallen vau zee- en straudroof iu Straat Madura ter
keerden. Wel was de afschaffing vau het apanage- kennis van het bestuur kwamen. Over veediefstallen viei
bezit der Madureescbe grooten gepaard gegaan niet de voord te klagen in Soerakarta en Madioen (in deze beide
toekenning van geldelijke toelagen uit ' s l a n d s k a s , m.ur g e w e s t e n , naar het schijnt, als een gevolg van slechte
bij de bepaling van tiet bedrag dier toelagen was geen tijdsomstandigheden ten gevolge van het mislukken van
rekening gehouden met de geldelijke verplichtingen waar- den padi-oogst), eu overigens ook in Japara , Rembang en
onder zij tegenover geldschieters, meest vroegere huur- P r o i o l i u g g o , zoomede op Madura.
ders der apanages, gebukt gingen. Deze schuldeischers
W a t den padi-oogst betreft, deze viel ook in verschillende
EU , het verhaal missende dat zij vroeger in de gepachte streken buiten Madioen en Soerakarta minder voordeelig
apanages vonden, lieten na de inlijving niets i a om de u i t , maar g e l u k k i g mocht men zich vrij algemeen in het
leden der panembahansfamilien, althans die vau Sunianap goed slagen van de overige voedingsgewassen verheugen,
en Bangkallan, tot afbetaling van hunne vorderingen zoo i a t , waar men rnet schaarscute of d-.urte van de rijst had
te nopen, en daar de Madureesche grooten hiertoe ge- te k a m p e n , deze tegenspoed nergens het karakter van eene
heel onmachtig waren, zagen zij zich door hunne schuld- volksramp aannam. In MaJioen eu iu e::kele gedeelten van
eischers, meerendeels vreemde oosterlingen , met gijze- Krawang en Ke.iiri werd, om dit te verhoe :en, riebevo)*
ling bedreigd, welk rechtsmiddel reeds op ceuige adel- king van bestuurswege aan rijst en zaïrlpodi geholpen.
lijken werd toegepast. Toen uit dezen toestand iuder- Voor de bij de koftiecultuur ingedeelde bevolking wareu
daad politieke gevaren dreigden, trad het Gouvernement de met die c u l t u u r behaalde verdienste.) ditmaal uitermate
tusschenbe? ^e. Nadat de resident zich op omzichtig" wijze gering, doordien de plantsoenen schier algemeen e n e
had vergewist dat althans de voornnamstc schuldeischers ongekend geringe productie afwierpen. De teert van suikergezind waren o m . bij spoedige vereffeniug van de schul- riet gaf over 'i gen«*el bevredigende uitkomsten, ofschoon
den , hunne vorderingen aanzienlijk te verminderen , besloot meu hier eu daar nog in belangrijke mate met de sereh
de Indische Regeering, behoudens eene zjoveel mogelijk ziekte te kampen h a l . Üe tabaksteelt slaagde naar wenseb.
te bedingen reductie, de schulden der vroegere geapauageerOver het algemeen waren in 1890 de omstandigheden
den over te nemen en de aldus verlaagde schuldvorderingen niet van dien aard om te leiden tot verlevendiging van
uit 'slands kas te voldoen , onder voorwaarde dat de be- het haudelsvertier ').
trokken MadureescLe grooten de door de Regeeriug voor te
Was de staat der volksgezondheid d< orgaans nipt o n schieten sommen zouden terugbetalen door tuttige iuhou- g u u s t i g (zie daarover meer in hoofdstuk a l , afd. V), n;;dingen op hunne toelagen. Het gevolg is geweest dat t u u r r a m p e n , als overstroomingen en aardbevingen,
reeds kort ca de machtiging ruim J/« gedeelte derschuL zich g e l u k k i g niet iu wijden kring voor, uitgenomen de
den werd afbetaald gemiddeld tegen p. m. 38 pet., terwijl, aardbeving van 12 December Ui Midüan-Java, waardoor
wat het overige 7« betreft, volgens eene opgaaf van voornamelijk de afdeelingeboofdplasts Jcana der residentie
November 1890 , gerekend werd dat met hoogstens 50 pet. Japara geteisterd wen!. Gelukkig vielen slechts weinig
als afkoopsom genoegen zou worden genomen. De voor menschenlevens bij de ramp te betreuren (verg. de n "
een en an>!er noodig geraamde fondsen werden door deu der Javasche Courant van 1(> en 3i) December I M N ) . D
Gouverneur-Generaal leschikbaar gesteld door krediet- vulkanen Smeroc e:i Laniougan weri te :i met tusscbenopening boven de begroot ing; zie de ordonnantie van 25 poozeu het geheele jaar door.
Augustus 1890 (Indisch Staatsblad n°. 175), sedert beMet betrekking tot de door het bestuur geleide vrijwillige
kraeht'gd bij de wet van 15 April 1891 (Indisch Staat.s- emigratie uit Bagelen naar het zuiden dei Preanger Begentblad n°. 161).
schappen valt aan te teekenen dat 1 ij het einde n
Twee regentsplaatsen vielen in 1890 cp Java open, 1S90 in het geheel 9ü4 personen waren verhuisd, waarvan
namelijk in het regentschap Pekalongan door ongevraagd 261 ree.ds la:;ger dau acht maanden in bunne nieuwe
eervol ontslag, en in het reg; ntschup Bondowosso (residentie Bezoeki) door overlijden van den titularis. In de plaats
•) In hoofdstuk O hierachter vindt monden hvuljnuw, de n"vi rvan den recent van Pekalongan, wiens zonen nog te jong hcid en «len handel der bdaadaehe bevolking moer in bijzonderheden
kache
voor het ambt waren , werd gekozen de patih van het besproken, iiinar aü das aard der sai
'v.' van den
regentschap B a t a n g , die buiten de familie van den ont- j niededi MSSBgea niet aaden daa li koopt :•• i;
occonnmisL-w'ii toestand der beroOdag geen rolletiig beeld gi vaa.
slageue stond. In Bondon osso daarentegen ging de waar- I In
November 18'JU is echter aan de hoofden •
|k b luur
digheid over op den oudsten wettigen zoon van den ov< r- opgedragen om, voor zoovel zi lang genoeg i
van
leden regent. Aan velen die zich in boogaren of lageren hun gewest staan om van nab'j m i d I
Z'ju,
n i ar- of
r a n g bij het inlandsch bestuur als verdienstelijke atnbte- «•«•ii /.•.kclijk nlgeauea oversten! tarnen te I t! n vi
. :; genaren of hoofden hadden doen kennen verleende de l n - aehaarsatgaag der bovotkiag op
bii-d , bestemd om , voor SOOVCS het doof I
mn inhoud
dische Regeering openlijke onderscheidingen, o. a. aan daarvoor
in aanmerking komt, in ?.\\n geheel I
ipg nomen
vier regenten. Aan den regent van Lebak (Bantam) werd onderdebQlagda vaa het Koloniaal Verrtag van 1892ol van een tateren
namelijk het praedicaat » adipati ", aan dien van Banjoe- jaargang, voorts is iu Haart il. het vevtaagea tekenn ::. eje en dat
mas het recht tot bet voeren van den gelen songsong vaawaga de gaweatal|«ka bestuurders op Java ei: Madura i;i de onder
en aan de regenten van Hnndnrg (Pr»nru»er Regentsehfippen) hen dienende :'siM3tont-re identen en OOBttSleBrS Of ad . :r:r.t-cnntrohet streven v. .
mo •...a om gegeven! aangaande de
en Ledok (ïiagelen) üe gouden medaille voor burgerlijke leurs
details der inlandselie huislioud.n'c Ie versaaeelen ii; den vorm van
verdiensten toegekend. De regent van Magettan (residentie dessa-monograpliiel:n. Opdat MaMSelaagTBkepai teai
n orden over
Madioen) kreeg vergunning om naar zijne standplaats terug j het hoofd gezien en vergelijking van de BMMtograpaieBn onderling
te keereu, nadat het in 't vorig verslag (blz. 3) bedoelde niogebjk zü , is voor dezen arbeid een schema aan de hand gedaan.
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door kleine benden, soms uit niet meer dan twee of drie
man bestaande, die zich van post tot post bewogen en de
bevolking in onrust hielden. Enkele malen werden de posten
des nachts beschoten en dan soms met granaten. Uitgezonderd een paar gewonden werden onsdoordebeschietingon
geene verliezen toegebracht.
Onzerzijds werd weder nu en dan buiten de linie tegen
den vijand opgetreden, indien zulks uoodig was om het
vrije terrein buiten de ceintuurbaan van hoog struikgewas
en van bnmboedoeri te kunnen zuiveren. In den nacht
en bel wrhureo van hunne diensten bij de inheemsche be» van 7 op 8 Augustus 1890 slaagde een detachement van
WCrtwra vinden de immigranten een *okl< end middel van be- Lambaroe er ii. om de Atjehsche borstwering en loopgraven
staan. <).ik honden velen hunner sioh net houtsnijwerken in de nabijheid van dien post te slechten, zonder door den
het batikken van sarongs onledig, en deze slagen er in de vijand bemoeilijkt te worden. Toen deze den 8sten zijne
vrue^.t.-n van hun arbeid tegen redelijk'» prijsen van de band werken trachtte te herstellen , werd hij door artillerievuur
te gatten. Wat de immigranten vooral aantrekt, ie bet voor- >n een van Lambaroe uitgerukt detachement verdreven.
uitzicht op bet ongestoord individueel bedt van een door ! Hoewel dit nog een paar malen werd herhaald, bleef het
hen ontgonnen «tuk vruchtbare sawah. De te ontginnen schoonkappen van het terrein vóór de posten Siroen en
gronden zijn rail zeer goede hoedanigheid, doch bestaan Lambaroe niettemin een zeer moeilijk en gevaarlijk werk
voor het meerend»»! uit rawah's, waarvan Ce bewerk ng en moeste:) daartoe een paar maal troepen van Kotta Radja
in de matste maanden van 1890 door de Tele zware regens Worden gezonden.
In den nacht van 18 op 19 November stak de vijand
met reel moeite gepaard ging, zoodat bij liet einde des
jaar* in 't geheel nog slechts 98 bouws opengekapt en de zuidelijke brug, welke het eiland KottaPohama met
den v astai wal verbindt, in brand en nam op dat eiland
47 bouws beplant ware».
Ten einde ook mbivermogende Kui-peanen, inzonderheid eene hinderlaagatelling in. Het detachemeut, dat onder
gewesen militairen, i:> de gelegenheid te atollen in den bevel van een luitenant uit Kotta Pohama aanrukte om
kleinen land» oftuinhouw een middel van bestaan te vinden, den brand te blusschen, werd, op het eiland gekomen,
zijn in September 1830 van gouvernementswege eenige onverwachts met geweervuur en met den klewang aangevruchtbare en, ook wat het klin-:i:tt betreft, gunstig ge- vallen ; na een kort gevecht werd de vijaud, met achterlegeu ie.rine.n in de residentie l'aaoeroean acgewezen, latinr van vier dooden en eenige wapens en munitie, op
•waar het bestuur I ereid is in den eersten tij ! geldelijk do vlucht gejaagd. Wij bekwamen daarbij twee dooden
en stoffelijk de pogingen te steunen van hen die op die en z ••• gewonden , allen mindere militairen. In dezelfde
•wijze eenë lotsverbetering willen beproeven. De voorwnar- maand werden ons door het levendig vuur van den vijand
den, waaromtrent verwezen wordt naar de bekendmaking ook eenige verliezen toegebracht hij het zuireren van de
in de Java-che Courant va:i 9 September 1890 *), zijn zóó vrije strook vóór den pest Boekit Karang.
Een meldenswaardig treffen met den vijand viel nog
ingericht dat het doel ook bereikbaar is voor hen die in
andere gewesten van Java en MadamvcrLlijfhouden;aan voor in het begin van Haart van Hit jnnr. Op den 9den
de toodanigoo, die blijken als kolonisten te kunnen worden dier maand gelukte liet den kapitein-postcommandant
toegelaten, wordt namelijk, met de hunnen, van lands- van Ketapang Doewa met een detachement van 75 bajonetWCre overtocht naar de nwuwe vestigingsplaats verstrekt. ten de ten zuid-oosten van zijn post gelegen Atjehsche
Of en in welke mate de maatregel bij de bedoelde klasse benting Kandang bij verrassing te nemen en de bezetting
van ingezetenen waardeering vindt, was, bij de afsluiting van p. m. 20 man op de vlucht te drijven. Eene na het
van dit gedeelte van het verslag, bier te lande nog niet bezatten dezer versterking inmiddels zichtbaar geworden
tweede vijandelijke benting, waaruit men op onze troepen
gebleken.
vuurde, werd onmiddellijk daarop zonder verlies stormender§ 3. Atjch t» oudcïiioorighedcn.
hand genomen. Nauwelijks echter waren deze beide versterkingen bezet, of de vijand kwam van drie zijden
Gedurende het verslagjaar heeft het verzet tegen ons opzetten en trachtte onze troepen af te snijden. Ten einde
bestuur over het algemeen veel aan kracht verloren, hetgeen dit te verhinderen, werden onverwijld ter assistentie uit
voornamelijk wordt toegeschreven aan de op blz. (i van K otta Kadja gezonden het 14de bataljon, de bergbatterij ,
het vorig verslag vermelde sluiting van een groot deel der een peloton cavalerie en twee compagnieën van het 12de
Noord- en Westkust voor allen in- en uitvoer eti voorde bataljon, terwijl, in afwachting van de aankomst dier
vischvsnget, ten gevolge waarvan de bendehoofden vele troepen, een detachement van Lamdjamoe, sterk 50
moeilijkheden hadden om hunne manschappen van het bajonetten, onder bevel van den postcomman iant, kapitein
noodige te voorzien en bij de bevolking minder Steun Tonden. H. VAN WICHKBEX, de bezetting van Kandang te hulp
De hevigheid, waarmede de vijand onze versterkingen in kwam. Bij den opmarsen kreeg deze officier een do idelijk
Groot-Atjeh beschoot, verminderde dan ook merkbaar en schot, waaraan hij eenige uren later overleed. De beide
beschadigingen aan telefo-ngeleidingen, spoorbaan en genomen berUings werden tot en met 11 Maart bezet
bruggen kwamen nagenoeg niet meer voor. De werk- gehouden, ter bescherming van de manschappen die de
zaamheid de3 vijands bleef voornamelijk bestaan in het vrije strook en de kampongs Ar en en Tingkem moesten
bemoeilijken van onze troepen bij het schoonkappen van schoonkappen; daarna werden zij geslecht. Onze verde vóór onze litde gelegen vrije strook. Naarmate het kappen liezen bedroegen gedurende die dagen aan dooden één
vorderde, werden de vijandige Atjehers evenwel door pa- officier e:i (i minderen, en aan gewouden22, allen mindetrouilles en hinderlagen al meer en meer op den noodigeu ren , terwijl 7 anderen door matte kogels of schampschoten
afstand gehouden ; en dientengevolge leverden ook de ver- zeer licht werden verwond. De vijand moet vrij zware
schillende herstellingen en het onderhoud van de cein- verliezen geleden hebben. Onder de gewonden was TOEKOK
tuurbaau minder bezwaar op. Binnen onze stelling was MAD AMIN, stiefzoon van wijlen TENGKOE DI Tinou (zie
het zoowel overdag als des nachts veilig, dank zij de lager), die met zijne bende naar Anak Galoeng aftrok,
veel vul dgj patrouilles en, sedert Octob^r 1890, het optreden waardoor de VI Moekim nagenoeg van vijanden gezuiverd
van het korps marechaussee, van welks oprichting reeds waren.
op blz. ü van het vorig verslag melding werd gemaakt.
Sedert het terugtrekken van de bij Kandang verzameld
Het beschieten van onze p-sten on van de morgentreinen geweest zijnde benden was het rondom onze linie huitenwas overigens van weinig teekenU; bet geschiedde meestal gewoon rustig en werden onze posten nagenoeg niet
meer beschoten.
i) In Bcafceaber 1800 heeft de Indische Rcgcering, ter bestrijding
Dat de \oe=tnnd gedure"de het vers'agj-iar over het
van de aan de zaak verbonden uitgaven, ten derde niale eeu
krediet toegestaan, thans van f COO0. Tot voortzetting van de proef algemeen gunstiger was geworden, bleek ook daaruit dat
langzamerhand weder sommige der vroeger ten gevolge
zal in 1891 alsnog over f 10 000 wogen worden beschikt.
van den oorlog uitgeweken Groot-Atjehers binnen de linie
») Zie ook blz. 26/27 der Memorie van Beantwoording op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische terugkwamen, zoodat in het gebied der III Moekim
KajoeAdang en der III Moekim Oleh Karang, beide tot
begrooting voor 1891 (Zitting 1890 —1891 — 4 — n°. 38).

woonsteden (in bet district Tjikemboelan der afdeeling

Soekapoera) waren gevestigd en derhalve geen ondersteuning
vanffuuvprtwniatltSWSffflmeer gono'eu '). Do i.angeknineneu
zijn gehuisvest in 328 woningen, ke! ben nunne net aangelegda erven niet verschillende vruchtboomen, padi en
twe"!" gewas-en beplant en staan onder duOT hen zelven
gekozen boofJea , (!ie door den resident als zoodanig zijn
bevestigd. Met'net verkiezen van deze hooflon wordt steeds
gewacht totdat minstens 25 gexinneu zich tot eene gemeente hebben vereenigd. I:i de opbreng*! hunner erven
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de sagi der XXVI Moekim behoorende, ee:i vijftal nieuwe i
kamp* ngs werden opgericht.
Zooals in het vorig verslag werd medegedeeld , werd
in 1889 het vak «Ier ceintuurbaan van den rtoomtrainweg
tussclien Lambaroe en Lamreng , wegens de herhaalde
beschadiging waaraan het blootst ffld , opgeheven en in i
plaats daarvan eene straal baan aangelegl van Brmgin
naar Lamreng. In de maand Januari 1891 werd hier»p
in zoover teruggekomen , dat tot herstelling van het 0|>geheven vak der ceintuurbaan besloten werd, o m d a t ,
wegens de oprichting van het korps marechaussee, niet
zooveel vrees meer voor beschadiging liestaat. Het aldus her- :
stelde vak werd den lsten Maart j l . in gebruik gesteld. ,
De straal baan van Bringin naar Lamreng blijft bestaan ,
doch het defensieve wachthuis bij Lehong Boeng Aroen
is opgeruimd
In de maand Januari jl. kwam het beruchte priesterhoofd
TENGKOK D: TIROU plotseling te overlijden. Tut zijn dood
toe werd hij als leider vao het verzet tegen onze heerschappij
e r k e n d , hoewel in den laatsten tijd zijn macht en invloed
meer en meer daalden en de verschillende ons vijandige
hoofden geheel naar eigen inzicht en meerendeels zonder
onderliug verband handelden. Tegenover TOKKOE BANTA
van Lamreng en TOEKOE

MOEDA

R A J O E T , twee

hoofden

der XXVI Moekim, had TKNGKOE DI TIKOU ree is sinds
geruimen tijd op een gespannen voet gestaan. Kerstgenoeinde werd , toen hii zich op 5 Februari 1890 naar de
IV Moekim Ateuh wilde begeven , door partijgangers van
het priesterhoofd uit Toengkoep beschoten. TOEKOE BANTA
verzamelde daarop zijn volk , verdreef zijne aanranders en
begat zich vervolgens naar Lamsabang, achter Toengkoep ,
waarheen hij TENGKOE DI TIROU ter verantwoording opriep.
Deze kwam en gaf de noodige genoeg loenin-r, als gevolg
waarvan eenige versterkingen in de IV Moekim Ateuh en
de III Moekim Lamrabo door Tinou's volk werden ontruimd.
Spoedig hierop evenwel, in M a a r t , beschoten lieden van
TENGKOE DI TIROU u i t Toengkoep de kamp ing L a m r e n g ,
waardoor twee vrouwen werden verwond, zoodat opnieuw
spanning tusschcn de beide hoofden ontstond. Deze spanning nam nog toe toen op 2 Mei Pedireezen uit Toengkoep
den hoeloebalang van dat district op zijn terugweg van
Lamreng naar Kroengkali aanvielen. De Atjehers van
binnen en buiten de linie kwamen dat hoofd te hulp en
verdreven de Pedireezen met een verlies van 7 dooden en

nog op het eiland Waij de onrust gaande. Zoo viel op
10 Mei 1890 eer e bende uit Anak Itam de benting van het
door ons aangestelde hoofi TOEKOE DAOEO te B.dohan a a n ,
doe!) m o e i t , met achterlating vim het lijk van den a a n voeider, terugtrekken. In Üctober stelde NJA MAKAM zich
in verbinding m«:t ons bestuur en bepleitte in eene samenkomst met den civielen gezaghebber te Lambaroe zijne
vermeende rechten op Poeloe Waij; toen hem evenwel
bleek dat wij niet genegen waren die rechten te erkennen ,
en een verzoek om jeper te in.gen uitvoeren werd afgewezen , trok hij zich weder terug.
De hooger vermelde dwangmaatregel van sluiting vau
eenige landschappen ter Noord- en ter W e s t k u s t , die
blijkens de mcdedeelingen in het vorig verslag (blz. 6) in
1889 en in den aanvang van 1890 eene vrij aanmerkelijke uitbreiding ondergaan h a d , werd sedert 15 Augustus 1890 — wat de Noordkust aangaat — uitgestrekt
tot Diamantpuiit, ten einde te voorkomen dat te Kerti
en te Telok Seinawé allerlei artikelen ten behoeve van
de overige staatjes ter Noordkust zouden worden a a n gebracht. Hierbij werd echter bepaald dat op door het
bestuur af te geven licenties het strikt noodige te Telok
Semawé en te Kerti zou mogen worden uit- en inge
voerd. De sliiitingsmaatiegel werd do:;r de marine (verg.
hoofdstuk E § 6) met al >:e haar ten dienste, staande middelen gehandhaafd, en hare zware teak g i n g niet zelden
met gevaar gepaard , daar het aauhalen van prauweu en
vischnetten dikwijls tot verzet van de opvarenden of van
de strandbewoners aanleiding gaf.
De gunstige uitwerking van den sluitingsmaatregel bleek
niet alleen uit den algemeen rustigeren toestand, maar
ook daaruit dat. verschillende hoofden, die min of meer
vijandig jegens ons b e z u u r gezind waren, weder aanraking met ons zochten. Zoo k w a m e n , na gedurende
langen tij I niet te Kotte 'ïadja geweest te E : J B , weder
binnen

de linie TOKKOE

RAIJOET NANTA MOEDA, hoeloe-

bahmg der VI Moekim, S l I SETIA OELAMA, het oude
sagihoofd der XXV Moekim , die zich door zijn zoon wenschte
te doen vervangen en daarop 's-Gouvernemei.ts goedkeuring
v r o e g , en PANGLIMA N J A BINTANG, hoeloebalang der III

Moekim Daroe. terwijl ook PANGLIMA POETIH , bet bekende bendelioofd (lat te zamen met TOEKOE TOESOEF den
zuidelijken staatjes der W e s t k u - t veel overla.-t aandeed,
in onderwerping kwam. De beruchte TOKKOE ÜEMAR had
10 gewonden. De pogingen van TENGKOE DI TIROU , die
opzijn herhaald aandringen een onderhoud met den assistentzich naar aanleiding van het voorgevallene naar de XX VI resident van Groot-Atjeh te Lamdjamoe en deed pOj-in^en
Moekim begaf om den vrede te herstellen , mislukten , en de om in genade te worden aangenomen , waaraan echter
verhouding tusschen hem en de hoofden der XXVI Moekim door het Lestuur geen gevolg werd gegeven. TOEKOE PAKIH
Dam n u een zeer vijandelijk karakter a a n , zoo zelfs d a t , van Pe :ir schreef herbaal elijk brieven , waarin hij den
toen TOEKOE BANTA met t a l van hoofden en volgelingen berooilen toestand van zijn land blootlegde en dringeDd
in October naar Kemala wilde gaan , TENGKOS DI TIROU om heropening van da kust van Pedir verzocht; zelfs zond
met zijne volgelingen hem den doortocht trachtte te be- hij in October 1890 zijnen waarnemenden sjahbandar KRAletten , en deze gewapenderhand moest worden geforceerd. NI OSMAN naar Kotta Radja om vergunning tot invoer te
Hindelijk kwam het in December tusschen TOEKOE BANTA verkrijgen , welke vergunning echter niet werd verleend.
en TENGKOE DI TIROU tot een openlijken strijd , waarin do
Na de sluiting der kusten en van het gebied bu;teu de
eerste aanvankelijk eenige voordeden behaalde , doch , toen linie werden de aanzoeken van den pretendent-sultan,
TKNGKOE DI TIROU , voornamelijk uit de XXII .Moekim, van TOKANKOE H A S H I M , TOEANKOEMACHMOED en anderen
versterking had ontvangen , het onderspit dolf. De kam- aan TOKKOE XEK . om naar Kemala te komen, steeds
pong Ateuh werd gedeeltelijk in de asch gelegd , waarop dringender. Ben dexer brieven gewaagde v:m de hoogst
TOEKOE BANTA naar binnen de linie de wijk nam. Deimam moeilijke omstandigheden, waarin men daar verkeerde,
van Ateuh en verschillende inwoners, wier huizen ver- en behelsde het verzoek om veel goederen mede te nemen ,
braud waren, volgden hein derwaarts.
omdat men te Kemala aan alles gebrek had. Sedert door
Daags na het overlijden van TENGKOE DI TIROU stierf
tusschenkomst van bevriende hoofden was te kennen g e PANGLIMA POLIM , het sagihoofd der XXII Moekim. Tot geven dat het Gouvernement bereid was , door herstel van
sagihoofd werd te Gleieng gekozen de minderjarige zoon
bet sultanaat en erkenning van TOEANKOE ALAÏDIN MOIIAvan PANGLIMA P O L I M , RADJA D A O E D , die onder voogdij
MAD DAOED als sultan , een en ander onder Nederland's souwerd gesteld van zijne bloedverwanten TOEKOE AIER ALANG
vereiniteit, tot een normalen toestand te g e r a k e n , en desen TOEKOE LAM ALING. Van een en ander werd door een niettemin door de Kemala-partij niet rechtstreeks toenadegezantschap aan het bestuur mededeeling gedaan.
ring werd gezocht, l a g het intusschen op den w e g van
W i e TENGKOE DI TIROU ( S J E C H SAMAN) zal vervangen,
het bestuur om , zonder de aanrakingen der gouverneme:!tsis nog niet beslist. Verscheidene personen dongen naar hoofden met Kemala te verbieden , op die zijchdingsche verhet opengevallen ambt. Als zeer waarschijnlijk werd be- ' zoeken niet in te gaan. Daarom liet de gewestelijke gouverricht dat de keus zou vallen op HABIB IBRAIIIM, meer neur de plannen vau TOEKOK NEK , om samen met TOKKOE
beknod or.der den naam van HABIB SAMALANGAN. Er i BANTA van Lamreng zich naar Kemala te begeven, aan eigen
werd echter beweerd dat de opvolger van TENGKOE DI •initiatief over, en werd herhaaldelijk aan die beiden en aan
TIROU niet met dezelfde volmacht zou worden aangesteld, j andere hoofden , alsmede aan de verschillende zendelingen
omdat de overledene als geestelijk hoofd zich te groote ! die reizen deden naar Kemala , ten duidelijkste verklaard
wereldlijke macht had aangematigd.
dat aan die reizen geen waarde werd g e h e c h t , zoolang
Het bendehoofl N J A MAKAM gedroeg zich gedurende de preter.dent-sultan en TOKANKOE HASHIM zei ven zich
het verslagjaar vrij r u s t i g ; alleen hielden zijne partijgangers niet rechtstreeks tot het bestuur wendden. Uit verschilHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.
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lende brieven en de berichten van hoofden , die naar Ke-

In de onderlinge vijandschap tussehen Pedir en Gighen,
tussehen Pasungan en Herdoe eenerzijds en Samalangan
was van toenadering tot het Gouvernemet.t, doch «lat en Pedada aan de andere zijde, en eindelijk tussehen PaTOEANKOK IIASHIM , die den toestand acbeen te bebeertchen,
saigan en de Pase'-staatjes kwam geen verbetering. De
zich daarover niet uitliet. Alles te Kenia la zag er annoe- hoofden van Gedong deden pogingen om met het bestuur
dig' u i t ; do voedingsmiddelen wureii < r se baarse h en d u u r ; in n a d e n aanraking te komen, en de broeders van den
alleen aan rijst bestond geen gebrek.
radja TOMOKOI TjiniK GEOONG , die, door zijn eed gebonden,
Zoowel in Groot-.Vtjah buiten onze linie, als in de <>n- steeds blijft weigeren ons gezag te erkennen , wendden
derhoorigheden liet de veiligheid van personen en goedereu zien met de landsgrooteu tot den assistent-resident te tëdi
steeds veel te wenschen over; ter Oostkust nam de o n - met het schriftelijk voorstel om het gezag over Gedong
veiligheid zelfs nog toe. Voornamelijk te dier kuste kwamen aan TONGKOK T J I I I I K te ontnemen en op te dragen aan
diefstallen en berooviugen van reizigers, soms met moord een zijner broeden. Au.n ben werd medegedeeld dat alleen
gepaard, gedurende het verslagjaar menigvuldig voor, en
wanneer TONGKOB T J I I I I K G E D O N G , bij a k t e , vrijwillig
slechts zelden slaagde het bestuur er in de schuldigen in afstand i'.tiCu van het bewind en daarna zijne broeders hun
handen te krijgen. Zoo zwierf in SepteinLer het bendehoofl
verzoek te Kotta Radja brachten, bun voorstel in overNJA MOHAMAD, met aane bende van 2."> a 30 volgelingen,
weging zou worden g-nomen. Sedert berichtte de radja
in het Edische rond, overviel in dan nacht vu;, den löJen van Gedong schriftelijk aan den gewestelijken gouverneur
oj den Uiden dier maand de visscherskampong aan de dat hij Blatend deel van het bestuur over zijn land ten
Pi-dawa Pontong, pleegde er roof en moord en legde drie behoeve van zijn jongere» broeder TONGKOE RADJA HITAM.
huizen in de usch. Üok ter Noordkust tussehen Diamantpunt en Teiok Sjinawé kwamen enkele gevallen van roof
De gedurende het verslagjaar op de Oostkust voorgevoor, terwijl in September en October eene bende onrust- vallen belangrijke krijgsbedrijven werden gedeeltelijk reeds
stokers van Perlak de kust nabij Madjapabit (Oostkust) in 't vorig verslag vermeld en worden nader besproken in
onveilig mankte door het berooven der Chineesche en hoofdstuk D § 4 hierachter.
Atjehsche prauwen, die zich in of bij de riviermondingen
Nadat in Juli 1890 de expeditionaire macht van Java
van Langsar en van het noordelijkst gedeelte van Tamiang geheel en die vau Kotta Racja grootendeels teruggekeerd
vertoonden. Ten gevolge van de sluiting der Noordkust waren , legde de gewestelijke gouverneur aan de staatjes
is daar het verkeer overland van lieden , oie handelsgoederen ter Oostkust eene oorlogsschatting op , berekend per kojang
overbrengen, zeer vermeerderd; vooral iu de staatjes t u s - uitgevoerde peper (voor zooveel niet reeds vóór de expeditie
schen Telok Semawé en Pasangnu staan zij echter bloot met medeweten van het bestuur verhandeld), en waarvan
aan de aanvallen van enkelu hoofden, die er op uit zijn het bedrag afhankelijk werd gesteld vau het grootere of
de reizigers te plunderen, Boodat dergelijke tochten thans kleinere aaudeel der bevolking in het verzet, namelijk voor
alleen ondernomen worden door groote benden, voldoende Perlak , Bagoh en Oleh Gadjah 40 dollar, voor Edi Tjoet
bewapend om aan de roovers het hoofd te kunnen bieden. 30 dollar, voor Simpang Olim 25 dollar, en voor alle
De gezondheidstoestand mocht gedurende 1890 over het andere staatjes 15 dollar per kojang. I n ' t laatst van Mei j l .
geheel vrij gunstig heetea. Het aantal berriberri-lijders was reeds 130 581 dollar geïnd, en in het geheel zal waaronder de bezettingstroepen, wier getalsterkte in de laatste schijnlijk 140 000 dollar binnenkomen, waardoor dus de
jaren weinig verandering onderging, bedreeg in 18'JO kosten der expeditie, die ruim f300 000 hebben bedragen,
3293, en was dus grooter dan in 1889 (2G37), maar ge- gedekt zullen zijn. Bovendien werd bepaald dat het aandeel
ringer dan in de drie daaraan voorafgegane jaren; verder in de hassil van Suengei Raija en Pedawa Besar, t o e behoorden malaria-koortsen tot de meest voorkomende ziek- komende aan TOEKOE T J I H I K P E R L A K , en dat in de hassil
ten. Cholera trad gedurende enkele maanden in geringe van Edi Tjoet, Bagoh, Oleh Gadjah en Djolok Ketjil —
mate op binnen onze linie en op de Noord- en Oostkust, alle onderboorigheden van Djolok i'esar— toek imende aan
het hoofl van dat landschap , BINTABA PEKAN , van wien
doch moet in Groot-Atjeh buiten de linie vele oners hebben
ook weinig medewerking was ondervonden, door het bestuur
gemaakt.
geïnd en telken jare eerst aan de rechthebbenden uitbetaald
De rijstbouw binnen de linie breidt zich, hoewel lang- zal worden , wanneer de onlusten gedurende de volgende
zaani, gestadig uit. Ter Oostkust, waar weinig rijst wordt pepercampagne zich niet herbalen; mocht zulk wel hot
verbouwd, moest eene aanzienlijke boeveelheid uit de geval wezen , dan zullen die gelden worden verbeurd verStraits-Setilements worden aangevoerd. In de Pasei-streok klaard.
ter Noordkust heer^-ebte ten gevolge van de blokkade zulk
Toen in het laatst van Augustus duidelijk bleek dat de
een gebrek da! ongeveer 4000 lieden in het begin van
dit jaar naar Edi trokken. Daar hierdoor de rust in Edi rust in Edi inderdaad, althuns voorloopig, verzekerd w a s ,
weder dreigde verstoord te worden, gaf de gewestelijke werd het garnizoen te Edi op zijne vroegere sterkte t e r u g gouverneur beperkte vergunning tot invoer van rijst ter gebracht. In het belang van eene goede communicatie
Noordkust, ten einde het volksverloop naar de Oostkust maakte het bestuur iu December een begin met den
aanleg', op kosten der iulandschestaatjes, van een nieuwen
zoov j el mogelijk tegen te gaan.
De peperoogst op Poeloe Waij en ter Oostkust slaagde weg van Bagoh over Gloeir.pang naar Djolok Besar, zoodat in dit jaar Simpang Olim en Edi door een goeden
zeer goed.
weg zullen verbonden zijn.
Den 23sten April jl. legde de generaal-majoor EL K.
Iu Februari j l . werd eene compagnie van het 3de bataljon
F. V A N T E U N , ten gevolge van het hem verleend verlof
naar Europa, het civiel en militair gezag over dit gewest infanterie uit Groot-Atjeh naar Edi gezonden tot dekking
neder. Nadat inmiddels bet civiel bestuur door den assistent- van aldaar te verrichten terreiuopnemingen en tevens ter
resident van Groot-Atjeh, en iiet militair commar.dodoor V( orkoming van samenscholingen , die de rust opnieuw
den oudsten aanwezigen hoofdofficier tijdelijk was waar- zouden kunnen verstoten. De gewestelijke gouverneur
genomen , trad den 5den Mei «Ie kolonel van den gene- vergezelde deze compagnie, doch keerde spoedig weder
naar Kotta Radja terug.
ralen staf F . POMPE VAN MKERDERVOORT als civiel en

mala waren geweest, blaak dat da pretendent niat aflceerig

militair gouverneur op.
Ten aanzien van de onderboorigheden
volgende mede. te deelen.

De

valt n o g het

Onze versterking te Segli (Atjeh's Noordkust) werd het
geheele j a a r d o o r a f en t o e , doch in de maanden September
en October bijna dagelijks, uit door den vijand aangelegde
bentings en loopgraven beschoten , zonder dat ons schade
werd berokkend. De postcommandaut moest dientengevolge
een paar malen uitrukken oir. 's vijands werken te slechten
en het omringende terrein van struikgewas en bamboedoeri
te zuiveren , hetgeen zouder verliezen onzerzijds gelukte.
In April j l . werd de vijand weder bedrijviger en legde hij
nieuwe loopgraven aan.

j
,
j
|
\

houding van TONGKOE T J I H I K , radja van E d i , gaf

zoowel vóór nis tijdens i e onlusten allereden tot tevredenbeid; met al de hem ten dienste staande middelen trachtte
hij de Mosleruin tegen te houden , maar vond daarin weinig
steun bij zijne hoofden en bevolking, daar deze meer
sympathie gevoelen voor hunne land- en gelcofsgenooten
dan voor ons bestuur en bovendien, ten gevolge van de
verspreide vestiging iu de pepertuiuen, vau de vijandschap
der Moslemin meer te vreezen hebben dan van ons. Intusscben gaat het land merkbaar vooruit; de passar te Edi
begint langzamerhand een geheel ander aanzien te krijgen;
de onoogelijke opstalletjes vau vroeger zijn voor een groot
deel door behoorlijke huizen vervangen , terwijl dicht bij
de monding der Edi-rivier eene nieuwe vestiging o n t s t a a t ,
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die waarschijnlijk in de naaste toekomst eene aanzienlijke
uitbreiding zal bekomen.

het ons te eenenniali; onbekende Pantotn Rajoet, het verzamelpunt der zoogenaamde Moslemin in tijden van onrust,
In Djolok Ketjil is de radja, PAXU. IMA PRANG NJA HAKIM,
waar eeuige dagen te voren weder eene kleine bende zoude
te oud om zich veel met bestuurszaken la bemoeien , terwijl zrn gezien. Na een zeer vermoeienden martel) werd
zijn zoon TOEKOK AHII'IN zich bijna uitsluitend on den Pantoen Rajoet tegen don avond bereikt, doch geen vijand
buidel toelegt; daardoor is het TOKKOE BINTAHA I'UKAN
aangetroffen. Nadat twee onbezet bevonden versterkingen
van Djolok Besar, waaraan Djolok Ketjil ondergeschikt waren geslecht, werd den volgenden d a g da terugmarsch
is, gemakkelijk gevallen zijn invloed daar uit te breiden aangenomen en Bdi in acht uren bereikt. Iniu.-scheu
en ongeveer alle macht in haodeu te krijgen.
zwierf TOEKOE TIHAXG van Djingki in «Ie bovenstreken bij
M*t uitzondering van de rechtstreeksclie onderhoorigen Simpang Aijer Masin rand, waar het hem gelukte weder
van ÏOXÜKOK BJNTARA MOEDA , hoofd van Bagoh , nam de
eene vrij talrijke bende te verzamelen, vooral van Grootgeheele bevolking van Bagoh en Oleh Gadjah ileel aan Atjehers uit Simpang Olim, radar aanvoering van zekeren
het tegen ons georganiseerd verzet in Bdi, onder a a n - IIAIUI MATARAM. Laatstgenoemde viel den 20sten Deceinvoering van TONÜKOK OKS-OEF, hoofd van Oleh Gadjah. ber de hooger genoemde hoofdvestiging van Djingki a a n ,
Nadat de rust hersteld w a s , werd (h-ze, in overleg niet doch werd door TONGKOE T J I I I ' : : PERLAK teruggeslagen.
TONGKOE BISTAHA P E K A S van Djolok Besar en TOXGKOE
De strijd werd nu met afwisselend geluk gevoerd totdat
BINTARA MOEDA , vervallen verklaard van z.jne waardig- in Februari j l . door den radja van Perlak aan het plaatseheid als hoofd van Oleh Gadjah en hem het verder verblijf lijk bestuur werd t<i kennen gegeven d a t alle vijandelijke
in de landschappen liagoh en Djolok ouizegl. In Novem
versterkingen in zijn bezit waren.
SAID DJAFAI; van
ber daarop kwam TONGKOE OBSOEF ie overlijden , waarna Soengei Raija. hopende bij de mot ilijkheden, waarin TONGKOB
in December al de hoofiew van Oleh Gadjah hunne op- TJIIIIK PERLAK verkeerde, zich van dezen onafhankelijk
wachting bij bet plaatselijk bestuur te Edi m a a k t e n , te kunnen maken, steunde aanhankelijk in het geheim
beloofden voortaan getrouw de bevelen van TONGKOE de verbonden hoofden. Toen eeh*er TJIHIK PERLAK beBINTARA MOEDA te zullen opvolgen, terwijl zij zich borg slissende voordeelen behaalde, sloot ook SAID DJAFAII zich
stelden voor de verdere rust en veiligheid in hun gibiei. bij hem aan.
Ook in Edi Tjoet lieten de meeste petoewa's zich door
De bevolking van Langsar en i.adjapahit n a m , VOOV
genoemden TOXGKOE OBSOEF overhalen tot deelneming aan zoover bekei.d, geen deel aan de jongste ongeregelilieden
het verzet, en werden daarin gesteund door TOXGKOE TJOET in Edi.
LAMIIAK , broeder van den radja, die eene oude veete had
tegen TONGKOE TJIHIK E D I en deze gelegenheid wilde beOp de Westkust viel gedurende het verslagjaar Reinig
nuttigen om hem in moeilijkheden te wikkolen. L)e radja van beteekenis voor; do hooger reeds genoemde. TOEKOE
O E U A R , wiens benden in Rigas den g a n g van zaken bleven
zelf, 1'ANGI.IMA PRAXG NJA BOEGAM , een oud en afgeleefd
man , hield ziel: onzijdig en keerde na afloop van de o n - beheerschen, hield zich gedurende het grootste deel van
lusten naar zijn geboorteland Blangmeh t e r u g ; zijn zoon 1890 in Groot-Atjeh o p , en keerde eerst in het laatst van
het jaar t e r u g , nadat zijne pogingen o m , onafhankelijk
TONGXOE RADJA NAGOER , die hein is opgevolgd , koos
van den pretendent-sultan en de aanzienlijke adathooflen ,
onze zijde.
Aan al de wederspannige hoofden werd, met handhaving in onderwerping te worden aangenomen hadden schipbreuk
van de opgelegde boete, vergiffenis geschonken, met uit- geleden. Nog stee is staat hij vijandig tegenover Telok
Kroet en Lambesoi.
zonderi::g van TOXGKOE TJOET LAMBAK , die te herhaaldelijk
In Lageu en Telok Gloempang wist TOBKOE HOESIN
bewijzen van kwade trouw had gegeven dan dat hij nogLOXGBATTA, door zijn huwelijk met de moeder van het
maals in penale zou kunnen worden aangenomen.
HABIB MOIIAMAD van Pedawa Besar gaf ook in 1890 jeugdige hoofd ABDOER RAHMAX , zijn invloed te handhaven.
weder bewijzen van zijne goede gezindheid jegens het
In het begin van dit jaar kwam het op Atjeh's WestDen 17den Februari
Gouvernement. Toen in Maart en April van dat jaar de. k u s t tot een vijandelijk treffen.
Mcrapi,
Moslerain in zijn gebied vielen , slaagde hij er in hen tot werden de sloepen van het ooriogsstooruschip
den terugiocht te dwingen , en sedert werd de rust daar toen zij in de baai van Rigas eene aldaar op het strand
liggende Atjehsche prauw willen bemachtigen, hevig beniet meer verstoord.
In het begiD van 1890 werden door eeuige hoofden uit schoten, waarbij de onzen 3 gesneuvelden en 5 gewonden
Perlak klachten inge'.iracht tegeu hun radja, op grond bekwamen, allen mindere schepelingen, terwijl van het
dat hij hun de inkomsten waarop zij aanspraak luidden bemachtigen der prauw moest worden afgezien. Bij eau
zou onthouden. • Vóórdat het bestuur nog in de gelegen- door den waarnemenden wssistent-resideiit gehouden pla:itseheid was geweest om een onderzoek in te stellen , sloten lijk onderzoek bleek dat voornamelijk volgelingen van
de ontevredenen zich aan bij de reeds te Pantoen Rajoet TOEKOE OEMAR, in vereeniging met eene kleine bende
verzamelde Moslemin.

TONGKOE TJIIIIK

PERLAK liet hen

begaan , wel wetende dat hij gevaar liep de geheele bevolking tegen zich te krijgen wanneer hij onder deze otnstandigheden tegen hen optrok , terwijl hij wüarschijnlijk
hoopte dat zij in den strijd tegen ons zoo groote verliezen
zouden lijden , dat het voor hem later gemakkelijk zoude
vallen hen ten onder te brengen. Deze berekening faalde
echter ten deele, omdat de bedoelde benden te Pedawa
Pontong hunne stellingen zonder gevecht prijsgaven en
ook hunne positiën op de boekits Niboeng, Toealang en
Mata Aijer slechts zwak verdedigden. Daar nu Perlak en
onderhoorigheden voor allen i n - en uitvoer gesloten werd
totdat de vijandige hoofden , en met name TOEKOE TIHAXG
van Djii.gki, in onderwerping gekomen of verdreven zouden
zijn, zag TOXUKOE TJIIIIK PERLAK zich eindelijk genoodzaakt

inOctober tegen hen op te treden. In November bracht hij
TOEKOE T I BANG en diens Londgenooten eeno volkomen
nederlaag t o e , waardoor de hoofdnederzetting van Djingki,
de ke.ieiKroet Lintaug , in zijne handen viel, en TOEKOE
TIBANU genoodzaakt werd om met zijn bondgenoot N J A
MOHAMAD S J A M , hoofd van h e t ten zuiden van Soengei
Raija gelegen Simpang Arms, zich terug te trekken, terwijl de meeste hoofden zich daarop onderwierpen. Ten einde
TOXGKOE TJIHIK PERLAK te steuneu in zijn voornemen om

TOEKOE TIBANG te vervolgen en Simpang Anas aan te tasten,
en tevens meer terreiukennis op te doen , werd op 2(> en 27
November met 150 bajonetten eene verkenning gemaakt naar

van

zekeren

TOEKOE

DI ROEMPIT,

aan die beschieting

hadden deelgenomen , waarom besloten werd TOEKOE
OEMAR'S huis in de kampong Rigas te beschieten. Toen op
den 2? sten daaraanvolgende het oorlo^-sstoomschip Baiidjtrmasln met dat doel m de Noordbaai van Rigas ten anker
k w a m , werd dat stoomschip onmiddellijk uitdekampODg
Rigas bestookt, waarop de Baudjermatïa
do kampong
op twee plaatsen in brand schoot en eenige huize'; een
prooi der vlammen werden.
De verwachtingen op verbetering van den toestan l in
Malaboeh , i.a de i n ' t vorig verslag vermelde onderwerping
van

TOEKOE TJIIIIK MAXSOER , werden niet in allen deele

vervuld. Al aanstonds toch rezen geschillen tusschen hem
en den in 1884 dcor ons erkenden tweeden kedjoenwan
van het landschap, op wiens rechten geen inbreuk m cht
worden toegelaten, terwijl MAXSOER aandrong op vermeerdering van de hassd en op een grooter aandeel iu de
inkomsten ten einde den berooiden toestand zijner iinanciën
zoo spoedig mogelijk te verbeteren. Zijne heersehzucht
wikkelde hem ook niet andere mindere hoofden in twist.
De gewestelijke gouverneur zag zich genoodzaakt tussehenbeide te treden en eene voorlcopige regeling van de rechten
der beide kedjoeroeaus vast te stellen. Vóórdat deze regeling in werking kon treden, overleed TOEKOE MAXÊOER
den 30sten September in de bovenlanden van Malaboeh,
alleen minderjarige kinderen nalatende. In zijne plaats
werd de tweede kedjoeroean TOEKOE ITAM TABOH MOHAMAP
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A M HANAFIA door liet bestuur als eerste kedjoeroean standhouding met ons bestuur niet te verstoren. In de
erkend on <len 23str:i Maart plechtig geïnstalleerd.
bovenstreken van het Dclische landschap Padang zijn een
Te Koeala Oemah , op de oostkust van het eiland Si Maloer, aantal Raija's, onler hunne eigene hoofden, gevestigd,
werd aan N J A MASAV; , ieiiiitnd van Maleische afkomst, die er zich als rustige Ingotetetten gedragen.
overlast aange laan door aldaar gevestigd2 Atjehers, die
Het veelvuldi^st waren OOM aanrakingen met de hoofden
zijne kampong verl.randden , zijn vee en bezittingen roofden der Khraii-landen, en door velen hunner wordt zonder
en hem noodzaakten met zijne familieleden te vluchten. nar/.eling gevolg gegeven aan oproepingen om naar Medau
Aangezien de hoofdnanlegger, zekere NJA AMAT . weigerde te komen , terwijl zn ook veelal de ontvangen raadgevingen
zich aan de hein deswege opgelegde boete te onderwerpen , opvolgen alsof zij door ons waren aangesteld. Onzerzijds
en het van belang was de in'ieemsche (over bet algemeen aangespoord om , met terzijdestelliug van bunne onderlinge
niet-Atjehsche) bevolking lijstmd te verleenen tegen de twisten en veeteu , tegen de Atjel.scbe roof benden , die reeds
aanmatigingen en afpersingen der opSi Maloer gevestigde •edert een paar jaren de Karau-streken op bran 'schatting
Atjehers, werd den 8steu OctoU:r eene kleine expe ditknaif* stellen , gemeenschappelijk op te treden , wisten de vercolonne met de Merapi naar genoem 1 eiland gezonden om eenigde Karau hoofden deze gelukzoekers zoogoed te weerde kwaadwilligen ie straffen. De kampong van den hoofd- staan , dat de Atjehers in Augustus 1890 de geheele Bataanlegger en de huizen van twee zijner panglima's werden taksciie hoogvlakte ontruimden. Door de ontwikkeling die
verbrand , terwijl de op Si Maloer aanwezige Atjehers hunne zij in de benedenstreken zien, schijnen de Karau-Battaks
geweren moesten uitleveren. Bovendien moeste;; de twee aangelokt te worden orn ook hun land, dat gezegd wordt
voornaamste Atjehers eene waarborgsom van 200 dollar mineralen te bevatten , voor de particuliere nijverheid open
storten , en werden zij verantwoordelijk gesteld voor de te stellen. Althans in het noor hvestelijk deel der Karauverdere rust en orde op het eiland. NJA MASANG werd met landen heb'ieu reeds twee hoofden eene concessie verleend
zijne familieleden weder in zijne kampong geïnstalleerd. aan een drietal in de benedenstreken gevestigde Europeanen,
Bij dezen tocht ondervonden de ,u:zon , die de Atjehsche die, alvorens van de concessie gebruik te m a k e n , de Iukampong onverwachts op het lijf vielen , geen tegeLstand. dische Regeeriug in de zaak hebben gekend. Dientengevolge
Ka afloop daarvan verstocmde de Merapi naar Koeala is in Maart jl den resident van Sunmtra's O.stkust opgeBahroe, ter Westkust van Afjeh , om ook daar hangende dras-en de ondernemers in de uitvoering vau hunne plannen
qunestign , desnoods met geweld, te beëindigen. De vesti- vrij te lat°ii, mits de betrokken hoofden , en ook zij door
gingeo. langs de k u s t , van en met Silekat tot en met Terban- wier gebied men passeeren moet om het te ontginnen terrein
gan , waaronder ook Koeala Bahroe , moeten namelijk \vor- te bereiken, zien bij ons bestuur , naar Battaksch gebruik,
deu beschouwd als vazalstaatjes van Kloewat; langzamer- formeel verantwoordelijk stellen voor de veiligheid c. q. van
har.d evenwel wprd liet gezag van den kedjoeroean door ondernemers en werklieden.
de in die kuststaatjes gevestigde Atjehers ondermijnd,
Met de zuidelijker wonende Na Dollok-Battaks rezen
zoodat hij zelfs in dra laatsten tij l geene producten langs eenige moeilijkheden door e;'n hunnerzijds uit weerwraak
de kust kon verschepen zonder dat de Atjehers daarvan gepleegden inval in eene kampong van Boven-Assahan ,
rechten wilden hellen. Ten einde zijn gezag te herkrijgen , waarbij o. a. een inwoner gelood en eenige vrouwen en
had iiij de hulp var. het Gouvernement ingeroepen , aan welk kinderen ontvoerd waren. Vermoedelijk zou het aau den
verzoek de gewestelijke gouverneur gevolg gaf. Wegens de sultan van Assahan w l gelukken de zaak in der minne
zware branding langs de kust van Koeala Bahroe werd bij het te doen beëindigen, ofschoon de Na Dolloks vooralsnog
ongeveer twintig paal z idwaarts gelegen landschap Ua- niet genegen waren de eisenen der Assahansche Battaks
kongan geankerd. De derwaarts onthodeii kedjoeroean de°lde ten volle in te willigen.
mede dat geene vijandelijkheden m n w voorgekomen t u s Ter Westkust schrijdt onze invloed buiten het gouverscben hem en de Atjeh-partij , en dat deze, onder den nementsgebied mede steeds voort, meer bepaaldelijk i n d e
indruk van de komst van een oorlogsschip met troepen nan vrij sterk bevo'kte landschappen aan den oostelijken oever
boord, genegen was in eene schikking te treden. Tussehen van bet Toba-meer, dia zich noordwaarts uitstrekken tot
het voornaamste hoofd van de Atjehsche ne lerzattingen , het gebied der Raija's en andere Battiksche s t a m m e n ,
TOEKOE SEMAOEX van Bakougan , en den kedjoeroean van
waarmede ons bestuur ter Oostkust bemoeienis heeft. BeKloewat kwam het nu tot eene overeenkomst, wi.arbij halve dat de Christen-zendelingen, met ons medeweten
laatstgenoemde als radja werd erkend en het hoofd van (zie lager hoofdstuk K , afl. III) in sommige der bewuste
Bakongan hem bijstand beloofde ter onderwerping of ver- oeverlandschappen reeds een arbeidsveld hebheu gevonden ,
drijving van de wederspannige Atjehers: tevens werden heeft in het afgeloopen jaar een kortstoi dig machtsvertoon
daarbij de inkomsten van beide hoofden geregeld. Nadat op en langs het meer er me Ie veel toe bijgedragen dat
dit verbood door beide partijen , in tegenwoordigheid van ongezocht betuigingen van tiouw en vriendschap werden
de ondergeschikte hoofden, bezegel! w a s , keerden de troe- ontvangen van landschappen, die ons tot dusver geheel
pen naar Groot-Atjeh terug. De zegepraal van Kloewat vreemd waren ge leven. Opmerkelijk was het dat in 1890
was echter van korten duur. Met nieuwen moed bezield onze onderdanen in Toba neeb van het zoogenaamde priesdoor een welgeslaagden overval op een oom van den radja terboofd SINGA MANGARADJA , die in vergetelheid bonten
van Troemon . die voor den Kloewatscben kedjoeroean partij onze grenzen rondzwierf, noch van Atjehers of van Bathad geko/.en , betoonden de Atjehers zich weldra weder taksche naburen overlast ondervonden. Het 1» oei Je machtsgeheel onverschillig voor diens wettige rechte:) op het ge- vertoon gold dan i.ok niet de bestraffing van paa hedre^en
z a g , en de ke Ijoeroeau riep opnieuw de hulp van het euveldaden, maar werd nuttig geacht in het belang van ons
Gouvernement in. De Merapi werd ook ditmaal te zijner overwicht tegenover een paar landschappen (Gopgoppan op
ondersteuning gezonden en verdreef door naar vuur den den oostelijken oever van het meeren Lontoeng op het ::chiervijand uit Koeala Bahn e , waarop die plaats en eene daarbij ciland Samosir), van waaruit in 1889 en vroeger rooftochten
gelegen benting door de lieden van Kloewat werden bezet. op ons gebied waren bedreven, en die steeds in gebreke
Nauwelijks vertoonde de vijand zich evenwel opnieuw , of bleven om de onzerzijds herhaaldelijk geëischte genoegde benting en de kampong werden zonder slag of stoot doening te {^e^en. De expeditie — die begeleid werd door den
prijsgegeven ; hieruit bleek dat de marine , tenzij zij voort- assistent resident van Toba en Siliudong, en waaraan werd
dure. d ter plaatse aanwezig w a s , den kedjoeroean niet deelgenomen door 40 man uit het garnizoen van Lagoeboti
afdoende behulpzaam kon zijn.
(Toba) met 2 mortieren en de noodige prauwen voor het
vervoer te water — duurde van 'J9 September tot fi Oc§ 4.
MiddcK-Sumatra.
tober, en bad een volledig succes. Lontoeng betoonde zich
bij de nadering der troepen aanstonds tot onderwerping
De met de onafhankelijke Battaks door onze ambtenaren bereid, maar do >r Gopgoppan, gesteund door het achterter Oostkust van Sumatra onderhouden betrekkingen droegen gelegene Gopgoppan l)<lok, ook hekend onder den naam
gedurende 1890, zonder eenige uitzondering, een vreed- van P a r i k , werd aanvankelijk ernstige tegenstand geboden.
zaam karak'er. In het van alle eigen bestuursorganisatie Het vuur uit de meest nabij het strand gelegen hoeta vau
nagenoeg verstoken gebie 1 ten noorden en noordoosten van Gopgoppan noodzaakte de onzen te Si Gaoel te landen en
het Toba-meer kwamen wel af en toe onderlinge vechterijen van daar op te rukken ten einde den vijand in den m g
voor, maar ons gebied liet men met rust. De woelige stam aan te tasten, waarbij groote terreinmoeilijkheden waren
der Raija-Battaks stelde er blijkbaar prijs op de goede ver- te overwinnen. Uit drie hveta's in Let gebergte werd hevig
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verzet geboden, maar de tegenstand hield op, nadat het
Met het aan de afdeeling L Kotta der residentie Podangvoornaamste hoofd van Parik gesneuveld was. L)o bedoelde scho Bovenlanden grenzend onafhankelijk landschap V
hoeta's werden vernield, evenals bij het afdalen naar het Kotta aan den bovenloop der Kampar-rivier hadden onze
strand nog twee aan den rand van het gebergte gelegen ambtenaren in het afgeloopen jaar geen aanraking, en de
hoeta's. Aan de overige 37 hoeta's van Gopgoppan en Parik handelsbetrekkingen verminderden wegens de moeilijkhewerd boete opgelegd, voor de betaling waarvan werd in- den door onze handelaren daar ondervonden.
gestaan door twee voorname naburen, Si Gaoel en Ail.
Bijzondere aanleiding was er in het afgeloopen jaar voor
Het hoofd van Ail, benoorden Gopgoppan, en het hoofd aanrakingen onzerzijds met Kwantan, het nog door geen
van het aanzienlijke, uit p. m. 200 kampongs bestaande, politieken band aan ons verbonden gebied tusschen de
landschap Oeloean behoorden tot hen die bij den assistent- Padangsche Bovenlanden (gouvernement Sumatra's Westresident werden toegelaten tot het afleggen van den eed kust) en Boven-Iudragiri (residentie Riouw), en zulks in
van trouw en vriendschap jegens het Gouvernement. Door verband met het weder aan de orde gekomen denkbeeld
eerstbedoeld hoofd werd tevens ingestaan voor een elftal om voor de aan de Ombilieu-rivier te winnen steenkolen,
noordelijk van Ail gelegen landschappen, in 't geheel, die eerlang aan de Westkust zullen kunnen worden vermet Ail, een gebied vormende van 102 kampongs. Vooral krijgbaar gesteld, ook een afvoerweg naar de Oostkust te
de tuchtigiug van het als roofzuchtig bekend staande zoeken. Een voor dat doel aan te leggen spoorweg, ter
landschap Parik, dat wegens zijne ligging zelfs voor verbinding van de Ombilien-koleuvelden met de Siak-rivier,
üattaks moeilijk genaakbaar is, bleek in wijden kring zou namelijk voor een gedeelte door de Kwantan-landen
indruk te hebben gemaakt. Verliezen onzerzijds werden moeten loopen, en daarom was het noodig de («trokken
niet geleden ; alleen één Europeesch korporaal en één hoofden hieromtrent te polsen en tevens de gelegenheid
onzer hoofden werden licht gewond.
te openen om ongedeerd een verkenningstocht door de
Verliep het jaar 1890, zooals gezegd, zonder dat men bewuste streek te doen ondernemen, met Siak als eindin Toba vau aanrandingen van buiten boorde, in het punt. De politieke voorbereiding van een en ander,
noorden der afdeeling Padang Lawas werd in Juni 1890 welke slechts langzaam kon vorderen, had een gunstig
de kampong Pagaran Djoeloe aangevallen door buiten onze verloop ' j , zoodat in Januari jl. de Indische Regeering
grens wonende Battaks, behoorende tot de landschappen zich onbezwaard achtte machtiging tot den tocht te verDjandji en Loembau Pinasa, gelegeu in bet stroomgebied leeueu, waarvan zij de leiding opdroeg aan den chef van
der Boven Bila-rivier (oostelijk van Silindoug), die eenigen den apoorwegbouw ter Sumatra's Westkust, den hoofdonzer onderdanen roofden en tevens moord en braud- ingenieur J. W. IJZERMAN. Bedoelde reis, waaraan van
stichting pleegden. Daar het niet mocht gelukken de gouvernementswege ook is deelgenomen door een officier
geëisehte voldoening langs minnelijken weg te verkrijgen, — van den topographischen dienst, een houtvester en een
ook zelfs niet nadat met de reeds aangekondigde zending burger-opnemer, heeft nagenoeg een zestal weken gevan troepen verwijld was geworden tot na afloop van de duurd en werd einde Maart volbracht. J) Nadat bij Paroe,
expeditie tegen Gopgoppan, ten einde aan Djandji en een paar dagen reizeus oostelijk van Sidjoendjoeng, de
Loemban Pinasa nog een ruimen bedenktijd te laten , — werd grens van het gouvernementsgebied was bereikt, ging de
in November, mede uit Lagoeboti, naar de bedoelde grens- reis langs de Kwantan-rivier tot LoeboeAmbatjang(Weststreek afgezonden eene colonne van 75 militairen , waaraan Kwantan) en verder door het Kwantansche district Loeboe
de controleur van Toba werd toegevoegd. Na drie zware Djainbi. Van daar werd steeds verder het woud doorgedagmarschen, meerendeels door uiterst moeilijk berg- trokken in de richting van de Kampar-rivier, welke
terrein, werd den 21sten November Loemban Pinasa en stroom, juist eene maand na het vertrek van Sidjoendjoeng,
den volgenden dag Djandji bereikt, maar aanrakingen te Langgam (iu de bovenlanden van Poeloe Lawan) bemet de schuldige kampongs konden niet worden ver- reikt werd. Volgens afspraak vonden hier de onzen de
kregen , daar de bewoners zich uit de voeten hadden ge- voor het laatste gedeelte van hunne reis benoodigde
maakt. Het eenig teeken hunner aanwezigheid was eene levensmiddelen, met de overbrenging waarvan belast was
nachtelijke beschieting, die den onzen geen ander nadeel een uit Batavia afgezonden spoorweg-ingenieur, die zich
toebracht dan de lichte verwonding van ééu militair. Na- over Siak en Pekau Baroe naar Langgam had begeven.
dat de tuchtiging was volbracht, nam de colonne den Ofschoon tal van hindernissen waren ondervonden zoowel
27sten November den terugmarsch aan. ') Ook op dezen bij het afzakken van een deel der Kwantan-rivier als bij
tocht kwamen de onzen met verschillende onafhankelijke den verderen tocht overland, had het reisgezelschap allandschappen in aanraking, wier hoofden , op hun ver- leen onder de koelies eeuige zieken. Terwijl verondersteld
zoek , toegelaten werden tot het afleggen van den gebruike- was dat de streek tusschen Kwantan en Kam par uit eene
lijken eed van goede gezindheid jegens het Gouvernement. aaneenschakeling van moerassen zou bestaan, bleek het terSedert 1888 had ons bestuur ook nog af te reke- rein integendeel heuvelachtig te zijn met betrekkelijk weinig
nen met het in dezelfde streek gelegen Battaksche water. Tusschen Kampar en Siak ziet het er nagenoeg
landschap Garoga, wegens bet verbranden in Maart van evenzoo uit; alleen vindt men in de nabijheid van de Siakdat jaar van de tot ons gebied behoorende kampong Adian rivier nogal veel moerasgronden. Werden op de reis nergens
Ba'oe. Toen echter Garoga in September 1890 vernam politieke moeilijkheden ondervonden, een treurig incident
dat er troepen zouden komen, haastte het zich de zoo- deed zich voor eeuige dagen nadat het Kwautansch gelang onvoldaan gebleven boete alsnog af te dragen en bied betreden was, toen namelijk (op 2 Maart), niet ver
van de grenzen van het Kwantansche district Taloek,
voorkwam daarmede verdere onaangenaamheden.
Omtrent de onafhankelijke of niet ouder geregeld bestuur door eenige van daar afkomstige kwaadgezinden (omstreeks
gebrachte grenslanden westelijk van Toba en Silindong 10 a 12 man) de tot het reisgezelschap behoorende opneis voor dit verslag slechts weinig gemeld. In de hovenlanden achter Baros bleef nog een grensgeschil hangende
In het belang van die voorbereiding was aanvankelijk ook
tusschen ons district Sorkam en twee soekoes van het het*) bestuur
van Riouw werkzaam, doch nader is bal wenschclyk
onafhankelijke landschap Pasariboe Tobing. Een uit- geoordeeld do aanrakingen uitsluitend van het bestnur ter Sumatra's
Westkust
te
doen uitgaan. Intusschen had in September 1890 de
vloeisel hiervan was dat eene op Sorkamsch gebied gelegen
kampong, gesticht door lieden uit het onafhankelijk ge- controleur van Indragiri eene reis in de Kantau Kwantan gemaakt
bij die gelegenheid een onderhoud gehad met het algemeene hoofd,
bied, die ongenegen waren onder genoemd district te en
den te Uaserah zetelenden jang di pertoean, die o. a. te kennen
ressorteereu, zich met Pasariboe Tobing vereenigde. Vau gaf met het Gouvernement gaarne in vrede en vriendschap te willen
de zijde van Naipospos, vanwaar in 1889 rooftochten in leven. Hetgeen de controleur op zijne reis gezien had, gaf hem
Silindong waren ondernomen (zie vorig verslag hls, 9), den indruk dat de Kwantan-landen eeni' vrij talrijke, ijverige en
dreigden nieuwe gewelddadigheden; althans men had er welvarende bevolking, een vruchtbaren bodem, vele bosschen en
uitgebreiden veestapel bezitten. liet aantal inwoners meende
onlangs, naar Battaksch gebruik, den oorlog verklaard een
lnj op p. m. loniio te kunnen schatten, allen Mohammedanen. Van
aan een onzer kampongs in Hoerlang (mede iu Silindong). opium wordt door hen volstrekt geen gebruik gemaakt; zelfs moeten tegen het bezit of gebruik van dit heulsap straffen bedreigd zijn.
') Ten blüke van de in ons Battaksch gebied reeds verkregen
beschaving stipt men hier aan dat een inboorling van Silindong
zich b(j de colonne ophield als photograaf; een groot aantal afbeeldingen werden door hem gemaakt.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

*) Nog twee Europeanen maakten als particulieren den tocht
mede, namelijk een Xederlandsche natuuronderzocker (ziehoofdstuk
H. afd. II) en een in de Padangsche Bovenlanden als tijgerjager
bekend persoon.
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mer, die alleen en ongewapend iets was achtergebleven,
vermoord en beroofd, e n , bij liet verdrijven vim de aanvnllers, ook een Javaansche mandoor doo lelijk gewond
werd. Niettegenstaande het hoofd van Taloek (een slechts
in naam aan den j a n g di pertoean onderworpen district)
geruststellende verzekeringen had gegeven, was diens
gebied opzettelijk gemeden geworden, nadat te elfder ure
vernomen was dat de komst der onzen aldaar niet de
algemeeue goedkeuring wegdroeg. Aan den datoe van
Taloek is door den gouverneur van Sumatra's Westkust
opheldering van het geleurde en uitlevering v a n d e s c h u l digen gevraagd.
Met de buiten ons gebied gelegen zoogenaamde Batang
Hari-districten, zuidwaarts van K w a u t a n , die meestentijds
aan regeeringloosheid ten prooi zijn en waar de veiligheid
alles te wenschen overlaat, werden onzerzijds geen aanrakingen gezocht of verkregen. Bekend is het dat in die
streken de stemming jegens Europeanen niet gunstig is.
Toen in het afgeloopen jaar een vreemdeling, de heer
W. HOUOTON W A L K E R , van den resident van Pnlembang
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went;ehen over te laten. Vanouds erkende men in gebed
Korintji zekere suprematie van Djambi, echter meer als
huldebetoon dan uit besef van oulerhoorigheid. Doordien
de in 1858 als sultan van Djambi door ons afgezette
TAHA zich in de bovenlanden van dat rijk in meerdere
of mindere mate als gebieder heeft weten staande te houden .
werd in de eerste jareu de gebruikelijke schatting door
Korintji aan hem opgebracht. Van lieverlede is die band
I echter losser geworden en thans moet TAHA'S invloed in
I Korintji geheel gebroken zijn. 1); landschappen Serampas
i en Soengei T e n a n g , ofschoon feitelijk zelfstandig, ieder
j onder een eigen hoofd, met den titel van pamoentjnh ,
I respectievelijk gevistigd te Tandjong Keseri en te Kotta
| Tapoes, erkennen op hunne b e u r t , bij overlevering, zekere
| patriarchaio suprematie van den hoofddepati van Poelou
Sitngkar (Oost-Korintji), zonder dat echter aan die erkeiming eenig recht tot inmenging in bestuurszaken of
tu - het vorderen van cijns verbonden is. Waren een kwart
eeuw geleden de bewoners van Korintji nog voor het
j meerendeel heidensch, thans moeten schier allen tot den
[ Islam zijn bekeerd. Tal van Korintjiërs verlaten hun land
als koelies en trachten op die wijze de noodige middelen
te vinden tot het volbrengen van de bedevaart.

vergunning vroeg om zich naar Boven-Djambi te begeven
tot het doen van mijnbouwkuudige opsporingen, werd
hem die vergunning geweigerd, en toen hij later, naar
de Padangsche Bovenlanden gekomen, het voornemen te
§ 5. Sumatra's
Westkust.
kennen gaf om van daar uit door de Batang Hari-districten
naar Djambi te g a a n . werd hem dit door den controleur
Een paar malen moest aan de grenzen van dit gewest
van Moeara Laboe ten sterkste ontraden. Toch ondernam door onze troepen tegen naburige Battaks worden opgt>
hij de reis, enkel vergezeld van zijn iulaudschen bediende. treden (verg. de voorgaande paragraaf), doch overigens
Beiden werden in November of Decemlierjl. vermoord, naar bleef in 1890 de politieke rust bewaard.
het schijnt in eene boschstreek van het landschap Soengei
In de betrekkelijk nog niet lang onder geregeld bestuur
Koenjit, zuidelijk van Si Goeutoer. Omtrent de daders , ver- gebrachte BaUaksche strekrn der residentie Tapanoli,
moedelijk lieden uit Tabo (Boven-Djambi), die in Soengei waar de toestanden nog niet behoorlijk geconsolideerd zijn,
Koenjit zich ophielden tot het zoeken van boschproducten, schoot de door ons ingevoerde nieuwe regeling van het
zijn geen stellige inlichtingen verkregen kunnen worden, inlandsch bestuur (zie vorig Teralag blz. 10) geleidelijk
niettegenstaande de sultan van Djambi door zijn gemach- wortel. In Padang Lawas weigerden aanvankelijk drie
tigde in de Djoedjoean-streek een onderzoek ter zake had kampoughoofdeu hunne akten vau aanstelling in ontvangst
doen instellen , en onzerzijds door tusscheukomst van het te ueinen, maar hun tegenstand werd door overreding
larashoofd van Pasimpei (Padangsche Bovenlanden) de overwonnen. De in 1887 uit het ons onderhoorige grensradja van Soengei Koenjit ondervraagd is geworden , die landschap LoeboeOelang Aling (Padangsche Bovenlanden)
verklaarde ook van zijn kant den reiziger tegen het verder naar de onafhankelijke Batang Hari-landschappen gevluchte
oostwaarts trekken gewaarschuwd te hebben en eenige toeankoe keerde heimelijk terug. Daar hij zich ter zake
vau dezen » i n bewaring gekregen" voorwerpen te onzer J van de jegens het Europeesch bestuur aan den d a g gebeschikking stelde.
legde kwade gezindheid nog te verantwoorden h a d , werd
lu het meer zuidwaarts gelegen onafhankelijk gebied, het larashoofd van Loeboe Tarab met eenige volgelingen
bekend onder den algemeeneu naam van Korintji-landen, j uitgezonden om hem te vatten. De ontslagen toeankoe
westwaarts grenzende aan de gouvernements-afdeelingen | verzette zich echter gewapenderhand, met het gevolg dat
Indrapoera (Padangsche Benedenlanden) en Mokko M< kk . hij bij zijne arrestatie gedood werd. De vrees voor nieuwe
(Benkoelen) en oostwaarts aan de Djambische bovenlanden, wanordelijkheden in het landschap was hierdoor geweken.
schijnt over het algemeen een ordelijker staat van zaken '
In de Mohammedaansche streken van bet gewest was
te heerschen dan in de Batang Hari-districten. Vooral 1 de geloofsijver niet minder opgewekt dan in de laatste
het in de beide voorgaande verslagen bedoelde eigenlijk jaren , terwijl nopens de geheel of gedeeltelijk heidensche
Korintji, dat in zielental verreweg overtreft de mede als | streken wordt gemeld dat de Islam, meer bijzonder in
Korintjische landschappen gerekend wordende, doch vau Sipirok en Padang Lawas, bekeerlingen w o n , doch dat ook
eigenlijk Korintji geheel afgescheiden , landschappen Se- het Christendom steeds vorderingen m a a k t e , hoofdzakelijk
rampas en Soengei Tenang ' ) , legt steeds duidelijker het in Toba en Silindong.
streven aan den d a g om met ons bestuur betrekkingen van
Omtrent den oeconomischen toestand meldt het ge\vesgoede nabuurschap te onderhouden. De groote uitbreiding , telijk verslag d a t , te oordeelen naar den in de laatste
die in de laatste jaren aldaar aan de koffiecultuur schijnt jaren zeer toegenomen uitvoer vau goed looneude boschgegeven te zijn , heeft het hare bijgedragen tot verleven- en andere producten, de volkswelvaart niet onbelangrijk
diging van de handelsbetrekkingen met ons gebierl. Dat moet vermeerderd zijn. Eene krachtige ontwikkeling van
men in eigenlijk Korintji ook vertrouwen in ons bestuur den binnenlandschen handel verwachtte men van de aans t e l t , blijkt uit een in 't laatst van 1890 door een der staande openstelling van den spoorweg van Padang naar
depati's van West-Korintji te Indrapoera overgebracht ver- Padang Pandjang. (Die openstelling is op 30 Juni 1891
zoek van het geheele Korintjisch bestuur om een gouver- een feit geworden.) In 1890 wierpen de volksculture*
nenientsambtenaar als scheidsrechter te doen optreden in over het algemeen een goeden oogst af, maar de vooreen sedert jaren hangend geschil tusschen de mandapa's deelen die de bevolking aan de koffieteelt ontleende
(districten) Rn. wang en Karamantan over het bezit vau eene waren g e r i n g ; verminderende productie vau de oude tuinen
voor de koffieteelt geschikte strook gronds. Dientenge- en onvoldoende verzorging van de meer verwijderde nieuwere
volge is door den gouverneur van Sumatra's Westkust de aanplantingcn, welker oogst zelfs niet steeds ten volle
assistent-resident van Painan gemachtigd de uitspraak op wordt ingezameld, worden nis de voornaamste redenen
zich te nemen , mits partijen vooraf verklaarden zich daarbij genoemd VU den achteruitgang dezer cultuur (zie daarIe zullen nederleggeu. De goede verstandhouding tusschen over meer in hoofdst. O van dit verslag).
de verschillende bestuurshoofden der confeleratic, onder
Zware en lang aanhoudende regens veroorzaakten in
wie de hoofddepati BATOK ArAS (West-Korintji) als eerste de laatste twee maanden van het afgeloopen jaar uardsIorhoofd wordt erkend , schijnt anders gewoonlijk weinig te tingen en overstroomingen, die veel schade aan bruggen
en wegen toebrachten. Bij eene aardstorting in de nabijheid
') De beide laatstgenoemde landschappen zouden, naar gissing, van de afdeelingshoofdj.hints 'l'aloe (Padangsche Benedenrespectievelijk 2000 en 8000 inwoners tellen, terwijl voor eigenlijk linidei') had men ook vele menachenlevent te lwtreuren.
Korintji, volgens eene matige raming (andere opgaven stellen het
Hoewel de staat tier volksgezondheid niet overal gunstig
cijfer aanmerkelijk hooger), 50 000 a 60000 als zielental wordt
kon worden genoemd, was de sterfte over het geheel g e aangenomen.
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nomen niet groot.

Vim epidemieën

Nopens de tot liet gBW8Bt hehoureiule eiln.ndeii is weinig
te berichten. In Noordelijk Nias werd, door toedoen van
dan controleur, een oorlog tus.-cheii twee immmwn voorkomen. Met de woe.ste en krijgszuchtige bevolking van
Zuid-N'ias had ons bestuur in 1890 geen aanraking. Van
het daar voorgevallene werd alleen een geval van itltUid*
roof bekend. De Indische Regeering acht den tijil nog
niet gekomen om ons meer dan tot, dusver met dat g e dcclto van het eiland in te laten. Het bezoeken van de
Mentawei-eilanden door een gouveroements-embtensar
bleef in ÏS'JO achterwege, doch zou in 180] plaats vinden.
Onder de hij de spoorwegwerken gebezigde of daartoe

naar Padang gekomen Chhweeehe koelies badden een paar
malen, zoowel op genoemde hoofdplaats als hij de werken

langs het Singkarah-meer, ongeregeldheden plaat*, die
aan onderlinge veeten schenen te moeten worden touge»
schreven. Zonder bloedvergieten werden de wanordelijk*
heden door het bestuur bedwongen, ter hoofdplaats niet
den steun eener militaire patrouille.
Benkoelen.

Gebeurtenissen van politieken aard deden zich in dit
gewest niet voor. Op godsdienstig gebied valt te melden,
dat onder het Redjangsche en Pasoemahsche bestanddeel
der bevolking de Islam zich bleef uitbreiden, terwijl het
Ki'oiuscii-katholieke zendingswerk in bat berglandschap
Paaoemah Oeloe Manna mede eenige vorderingen maakte,
getuige de omstandigheid dat in den loop van 1890 du
school dier missie door 74 leerlingen werd !>ezocht.
Met de veiligheid van personen en goederen bleef het
even bevredigend gesteld als vroeger; zware misdrijven
behoorden tot de zeldzaamheden.
Daarentegen liet in 1890 de staat der volksgezondbeid over het algemeen te wenschen over, hetgeen voor
een groot deel moest worden toegeschreven aan de weersgesteldheid, die in de eerste helfc van het jaar zich kcnnierkte door aanhoudende droogte en drukkende warmte
en in de laatste helft door schier onafgebroken hevige
regens; p o k k e n , koortsenen buikziekten deden gedurende
1890 het sterftecijfer iets boven het normale stijgen. De
vooral in 188'J door veepest gedunJe vecotapjl bleef ook
in 1890 niet van die ziekte verschoond , ofschoon de gevallen minder talrijk waren. Bij het eind van het jaar
heerschte de epizoötie nog alleen in de afdeeling Kauer.
Daar velen hun ploegvco verloren ha l.len , moest een groot

gedeelte der bewaken are Telden onbewerkt blijven. Bchter
werd aan de teelt op droge velden uitbreiding gegeven .
en zoowel e rijstbouw als de teelt van tweede BBWI
slaagden over het algemeen naar wensch. Minder voorrtnomr viel de kofücpluk uit ten gevolge van het afregenen
der bloesems vóór de vruchtzetting.
In den algemeenen toestand van den handel w a s , wegeus den minderen omzet van koffie en kruidnagelen ,
weinig levendigheid te bespeuren , terwijl het regelmatig
vervoer van handelsartikelen te wenschen overliet als een gevolg van het door de veepest ontstaan gebrek aan trekvee.
§ 7. Lariipoui/schi;
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bleef liet gewest

gemaaid.

§ (5.

.

JJistriclea.

Do uit dit gewest ontvangen Inrichten over 1890 verschillen in hoofozaak weinig van die over 1S89 , in 1 vorig
verslag opgenomen. Bestuur noch bevolking hadden niet
bijzondere moeilijkheden te kampen. Echter moest , door
het tegenvallen van den mstoogst, meer dan enden van
dit voedingsmiddel van elders betrokken worden , terwijl
ook de inzameling van peper minder ruim was dan in
1889, hetgeen de in den aanvang des jaars geheerschl
hebbende levendigheid in den handel merkbaar deed ver*
llauwen. Aan de koffieteelt, ofschoon voorshands nog van
geringe beteekenis, werd in de bovenlanden meer en neer
uitbreiding gegeven.
Een 14-tal k a m p o n g s , die te klein werden geacht voor
. een zelfstandig bestaan , werden , bij gelegenheid dat de
betrekking van kampoughoofd openviel, bij aDdere kampongs ingesmolten , nadat de betrokken bevolking in de
gelegenheid was gesteld mogelijke bezwaren teilen de
untworpen samenvoeging in te brengen.

I'akmbantj.

Terwijl In da gouvornements-efdeelingeo van dit ge weel
de bevolking zich over bet algemeen iu vrij goede rijstoogsteu en in eene steeds toenemende koflieproductie mocht
vel beugen , zeer ten bate. van hare welvaart, liet tevens

de jegens bat bestuur boaraaheodastefnraing niet te wen«
sohen over.
De veiligheid van personen en goederen mocht voldoende
worden genoemd , ondanks de geringe middelen die het
bestuur tot handhaving daarvan ten dienste staan.
De houding van het Djainbiscb UQSluui gaf reden tot
tevredenheid. Inzonderheid beijverde; de sultan zich om

lot de opspoting te gereken van de in 't vorig verslag
(bis I I ) bedoelde kwaadwilligen, die,, onder aanvoering
van II.viui KI:IIKMAMI, iu Februari 1890 ons g m n s
etablissement in de onderafdeeling Hawas hadden bestookt.
IIADJI K'KDK.MANG en zijne zes volgelingen vielen ons dientengevolge in handen, en werden in Juli 1890, in het
belang van de rust en orde in Balemhang, uit het gewest verbannen en op verschillende plaatsen geïnterneerd.
Gelijke maatregel werd iu Septeml>er d. a. v. alsnog toegepast

op den

Palembanger

MUII.WJMKI» A C I I I R , die in

1885 zich had schuldig gemaakt aan de overrompeling
van de gewapende kruishout te Moeara Saba en aan het
alloopen en in brand steken van den recherchepost te
Simpang. Deze inlander was reeds in Februari 1887, in
verban) met gemelde feiten, in hechtenis genomen, doek
\\a- kort daarna naar Djambi ontsnapt, waar hij sedert
voornamelijk van roof en diefstal had geleefd. Twee malen
kwam de sultan iu den loop van 1890 naar de hoofdplaats
Djambi, bij één van welke gelegenheden hij eene ontmoeting
had met den resident. Toen deze laatste zich in den aanvang van 1891 nogmaals ter hoofdplaats Djambi bevond,
doch de sultan hiervan niet tijdig kon worden onderricht,
bracht het hoofd van gewestelijk bestuurden Djambischeu
vorst op diens verblijfplaats in de bovenlanden een bezoek ,
voornamelijk ter bespreking van de voorwaarden betreffende
de uitgifte van woeste gronden aan particulieren, waarointrent iu beginsel overeenstemming verkregen werd.
Meermalen ondernam de te Djambi als politiek agent g e plaatste controleur dienstreizen naar de bovenlanden, waar
hem steeds eene in alle opzichten goede ontvangst te beurt
viel. Aanrakingen met den zich daar ophoudenden e x sultan TAHA werden echter niet verkregen. Evenwel bleek
niet dat deze of de hem toegedane hoofden ons bestuur
moeilijkheden in den weg legden. Ook wordt bericht d a t
de verhouding tusseben de gouvernements-ambtenaren en
de bevolking der Djambisclie grenslanden steeds licter
wordt, in verband waarmede tic handel met de onderafdeeling Rawas iu levendigheid toenam. Een der twee in 1888
(verg. het verslag van dat j a a r , blz. 12) met de waarneming der functiën van den minderjarigen pangeran r.itoo
beluste Djambische grooten, pangeran MASTA DJAY.V
KKSOEMA, die zijne bezittingen in de boveustreken had
en ongaarne langer de lasten van die waardigheid wenschte
te dragen, omdat hij daardoor menigvuldiger naar de
hoof < plaats moest afkomen dan zijne persoonlijke belangen
medebrachten, werd iu November 1890, op zijn verzoek,
door de.i Gouverneur-Generaal eervol van de verdere waarneming van bedoelde taak ontheven. In zijne plaats werd ,
op voordracht van den sultan, benoemd de in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdplaats gevestigde pangeran
NATV
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Over het geheel had men in de gouvcrnementslanden
niet over volksziekten te k l a g e n , doch in Djambi moet in
den aanvang van 1891 groote sterfte zijn aangericht door
de cholera. In verschillende streken van het gewest dalen
zich af en toe gevallen van veetyphus voor.
De Islam bleef gestadig veld winnen , vooral in de heidensche streken, met name in het landschap Semindo
Darat, waar de bevolking, door de uitbreiding die de kot!iecultuur daar e r l a n g t , meer en meer met handelaren van
de hoofdplaats Palernbang in aanraking komt.
§ 9. Oostkust van

Sumatra.

Aan hetgeen in vorige verslagen omtrent de toestanden
in dit gewest gezegd werd, valt voor 1890 weinig toe te
voegen. De tabakscultuur, die de levensader van dit g e -
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west mag genoemd worden, bloeit hoofdzakelijk in de
landschappen üeli en Langkat, en liet is een verblijdend
verschijnsel voor de toekomst dat de ondernemingen aldaur
duurzaamheid beloven nu de ondervinding meer en meer
bevestigt dat, bij goede verzorging en bewerking van den
grond, de oogsten op velden die reeds eens of meermalen
in cultuur zijn geweest niet behoeven onder te doen voor
de teelt op maagdelijk terrein. Vanduar ook dat aan lietgeen door de ondernemers in die streken wordt tot stand
gebracht, zooals woonhuizen, fermenteerschuren, hospitalen, wegen, afwateringswerken, enz., gaandeweg een meer
permanent karakter wordt gegeven dan vroeger. In Serdang, waar reeds spoedig mede verschillende tabaksondernemingen zijn tot stand gekomen, leveren slechts sommige
dikwerf goede winsten op. Over de in andere landscbappen van het gewest met de tabakscultuur opgedane ondervinding wordt bericht dat in Batoe Bara, Padang en
Bedagei sommige ondernemingen niet onbevredigend werkten, terwijl daarentegen andere er zulke slechte zaken
maakten dat men tot sluiting moest overgaan. Van de
ondernemingen in Assahau wordt gezegd dat zij genoegzaam gunstige uitkomsten opleverden om den goeden dunk,
dien men hier van de toekomst der tabakscultuur heeft,
te rechtvaardigen. Ook in Koealoe moeten de terreinen
niet slecht zijn, maar vooralsnog maken hier de gebrekkige verkeersmiddelen de productiekosten te boog om eene
winstgevende cultuur mogelijk te maken. In Panei, Bila
eu Kotta Piuang heeft de Europeesche landbouwindustrie
nog weinig ondervinding opgedaan: één onderneming in
laatstgemeld landschap sleepte gedurende 1890 een kwijnend
bestaan voort. In Siak moesten de laatste vier ondernemiugen, die er gedurende 1890 nog op kleine schaal
doorwerkten, de exploitatie staken '). Thans worden
echter nog goede verwachtingen gekoesterd van de gronden in Tanah Poetih in het stroomgebied der BenedenRokkan, waar reeds twee ondernemingen in werking waren
en in 1890 eene derde landbouwconcessie werd uitgegeven.
Ook werd een perceel afgestaan iu het naburige landschap
Baugka. Hier is door het bestuur een weg getraceerd uit
Loeboe Gaoeng aan Straat Koepat in recht westelijke riehting naar de Kokkan-rivier, door welken weg eene goede
verbinding zal worden verkregen tusschen Tanah Poetih
en eene in genoemde straat aauwezige ruime en voor de
grootste zeeschepen toegankelijke reede. In Pelalawan (in
vorige verslagen steeds Poeloe Lawan genoemd) zijn in
den laatsten tijd mede reeds eenige contracten uitgegeven ,
doch aan het in ontginning brengen van dit afgelegen
zuidelijkste deel van het gewest schijnt vooralsnog niet
te worden gedacht.
Voor zooveel betreft de streken, waar de tabakscultuur
met voordeel gedreven wordt, werkten bestuur en particuliere ondernemers met gezamenlijke krachten aan het
verbeteren van de gemeenschapsmiddelen. Dit geldt echter
nagenoeg uitsluitend liet verkeer te land. De talrijke
waterwegen toch laten meerendeels alles te wenschen over,
maar verbetering van eenige beteekeuis zou schatten vorderen , die vooralsnog niet door de voordeden zouden wordeu opgewogen. Het kustgebied van Taudjoeng (Uatoe
Bara) tot Poeloe Kompei eu de Aroe-baai (Langkat) werd
hvdrographisch opgenomen , waardoor onze kennis van de
vaarwaters en geulen , die tot de havens van het gewest
toegang geven, aanzienlijk vermeerderde.
Zoowel met de zelfbesturende Maleische vorsten als met
de Battaksche stammen in de binnenlanden onderhield
het bestuur voortdurend aanrakingen , ten einde grieven
te kunnen onderzoeken eu geschillen in der minne te
beslechten. Naar gelang voldoende topograpbische gegevens beschikbaar kwamen, werden de tot dusver onzekere
grenzen tusschen sommige landschappen beter geregeld.
Ook werden de verschillende vorsten en zelfstandige hoofden
in het gewest bereid bevonden om ten aanzien van eenige
punten met hunne politieke rechten en verplichtingen in
verband staande, waaromtrent de bestaande akten geen
of geen voldoende voorziening bevatten, suppletoire ver>) Ook de tinontginning in het stroomgebied der Tapong Kiri
leverde hoogst ongunstige uitkomsten op. Niettegenstaande een
aanzienlijk kapitaal reeds uitgegeven was, werd nog geen tin gewonnen ; de onderneming heelt daarom haar personeel afgedankt
en, volgens berichten van den aanvang vau 1891, werd toen als
laatste proef een deskandig onderzoek ingesteld in het meer noordelijk
gelegen deel van het concessieterrein.
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klaringen te oiiderteokonen. Die punten betroffen de overdrucht uan hot Gouvernement van het recht van politieke
verwijdering, den tegeugaug van den in- en uitvoer vau
oorlogsbehoeften en de erkenning van 's Gouvernements
recht om binnen het gebiei der iulandsche bestuurders
mijnen te ontginnen of concessiën daartoe te verleenen m
toezicht op mijn bouwondernemingen uit te oefenen.
De politieke rust werd in het gewest nergens gestoord.
Van de Atjehsche beuden, die een tijdlang in de onafhankelijke grenslanden zich ophielden, werd in het ons
onderworpen gebied geen overlast ondervonden. Eenige
van deze gelukzoekers, die in December 1890 de kans
waagden om op onzen recherche-post te Poeloe Kompei
(Langkat) eenige geweren te rooven, leden bij die poging
een gevoelig verlies en sedert werd niets meer' van hen
vernomen.
In eeu paar geschillen van persoonlijken aard, die in
Deli tusschen den radja moeda en den pangerau bandahara eu tusschen dezen en de datoe's gerezen waren , vond
de sultan aanleiding om de onderlinge verhouding der
leden vau het rijksbestuur en ieders rechtsbevoegdheid
beter te regelen en te omschrijven. In overleg met ons
bestuur werd daarom eeu reglement op de iulandsche
rechtspleging ontworpen en in Juli 1890 door den sultan
uitgevaardigd, waardoor eene rijke bron van onderlinge
oneenigheden tusschen de leden van het rijksbestuur voorgoed gestopt en meerdere rechtszekerheid voor hunne
onderhoorigen verkregen is.
In het rijk Serdang, en evenzeer in het zuidelijker gelegen landschap Üila , werden eenige regelingen getronVn,
ten doel hebbende alle onzekerheid te doen ophouden
onitreut het a*n de besturende hoofden en de rijksgrooten
toekomende aandeel in de landsinkomsten.
De sultan van Assahan kreeg moeilijkheden met de
onafhankelijke Battaks van Na Dollok, die eenigen zijner
onderdanen uit de bovenlanden ontvoerden. In zijne pogingen om langs minnelijken weg genoegdoening te erlangen , was de sultan nog niet geslaagd.
In Tanah Djawa, het Battaksche landschap achter
Batoo Bara, welks radja reeds in 1888 eene verklaring
«eteekend en heëedigd bad, waarbij hij zich onder ons
gezag slehle, werden de inwendige onlusten gedempt en
de .strijd om het gezag beslecht (verg. vorig verslag blz 8).
Hiermede was aan de voorwaarde, waarvan de Regeering
de aanvaarding van de aangeboden suprematie afhankelijk
had gesteld, voldaan. Bij gouveruementsbesluit dd. 8 Juni
1891 nü. 21 is de onderwerping van Tanah Djawa formeel
bekrachtigd en de radja iu zijne waardigheid erkend en
bevestigd. Het landschap, dat wegens zijne natuurlijke
gesteldheid eene goede toekomst belooft en eene bevolking
vau omstreeks '30 000 zielen telt, maakt uu deel uit vau de
afdeeliug Batoe Bara, evenals reeds sedert 1888 en 1889
de iu diezelfde streek (het Simeloengoen-gebied) gelegen
kleinere landschappen Tandjong Kasau en Siantar. Reeds
aanstoeds wus men in Tanah Djawa uit eigen beweging
begonnen met het verbeteren van de wegeu welke naar
de benedenlanden voeren. Ofschoon aan de verschillende
hoofden der landschappen, die de afdeeling Batoe Bara
uitmaken , even goed als aan de radja's der andere rijkjes,
liet zelfbestuur gelaten is en van onze zijde ook geen inbreuk op hunne rechten gemaakt wordt, verkrijgt toch ,
zoo meldt het gewestelijk verslag, de verhouding van het
Gouvernement tot die streken meer en meer het karakter van
direct bestuur , zooal> dat ook in de meeste streken van de
Padangsche Bovenlanden gevonden wordt, terwijl de hoofden
gaandeweg meer het standpunt van districtshoofden dan van
zelfbesturende datoe's innemen. Alle zaken van eenigaai.belang worden, evenals een groot aantal van mindere leteekenis, den plaatselijk besturenden ambtenaar ter beslissing voorgelegd, hetzij in den karapatan , hetzij daarbuiteu. Dit is een gevolg van de verhouding, waarin de
hoofden vroeger tot Siak hebbeu gestaan, welke verhoudiug altijd veel meer afhankelijk is geweest dan iu de
andere onderhoorigheden.
De moeilijkheden met de in Tanah Poetih gevestigde
kolonisten uit Tamboesei kunnen geacht worden voorgoed
een eind te hebben genomen, sedert DZAJN'L ABIDIN, die
door de Tamboeseiörs nog altijd als vorst werd erkend,
bet land heeft verlaten. Na eenigen tijd te Bengkalis te
hebben vertoefd, vertrok hij naar Malakka en liet sedert
niets vau zich hooren, In de Boven-Rokkau haalde de
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sedert kort onder ons gezag gekomen radja van Loeboe
Bandhara zich de vijandschap op den hals van zijne onafhankelijke naburen, de landschappen Kapenoean en Ramba.
Daar verlangde men uitlevering: van den in 't vorig verslag
(blz. 8) bedoelden TBNGKOB MOBDA , maar deze hield zich
niet meer in Loeboe Bandhara op. De verwikkelingen
schenen intusschen niet van ernstigen aard.
In Siak werd op 25 October 1890 de ongeveer een jaar
te voren overleden sultan (verg. vorig verslag blz. 13)
door zijn jongsten zoon TOENGKOB NGAH opgevolgd, met
wien, ter gelegenheid van zijne installatie, een aan de
tegenwoordige toestanden en behoeften beantwoordend politiek contract werd gesloton. Toen door «Ie verheffing
van TOENGKOB NGAH duidelijk werd dat de kuiperijen ten
gunste van den tijdelijk uit Siak verwijderden oulsten
zoon des overleden sultans zonder uitwerking bleven,
staakte diens partij haar lijdelijk verzet tegen ue nieuwe
orde van zaken, en sedert bleven de verhoudingen in Siak
naar wensen.
Eene nieuwe regeling van zaken zal eerlang ook moeten
plaats vinden in het hooger reeds genoemde landschap
Pelalawan, nu in April jl. TOBNGKOB SBNTOBL is overleden , die er nog altijd (zie het verslag van 1888, blz.
13/14) als waarnemend tongkoe besar het bewind voerde,
daar eenige tegen hein gerezen klachten zijne definitieve
verheffing tot nog toe hadden doen achterwege blijven.
§ 10. Riouw en

onderhoorigheden.

Onze verhouding tot den sultan en den onderkoning van
Lingga-Riouw en tot den soetan van Indragiri liet ook
gedurende 1890 niets te wenschen over. Werd in laatstgemeld landschap het gezag van den wettigen soetan in
de laatste jaren slechts in beperkte mate erkend, doordien
de bovenstreken zich feitelijk onder een eigen soetan hadden gesteld, in 1890 slaagde ons bestuur er in aan die
verwarde verhoudingen een einde te maken. Hoe zich
die splitsing van Indragiri had toegedragen, moge uit
het volgende blijken.
Reeds onder SOBTAN SAID , die van 1826 tot 1876 over
Indragiri het bewind voerde , veroorzaakte diens jongere
broeder OENGKOE BOESOB het inlandsch be3tuur vele moeilijkheden en verzette deze zich meermalen tegen de bevelen van den soetan; zelfs riep hij eenmaal, doch te
vergeefs, de hulp in van den sultan van Lingga-Riouw,
onder wiens nominale opperheerschappij Indragiri staat,
om in plaats van zijn broeder met dat leen te worden bekleed. Om hem tevreden te stellen stond SOBTAN SAID hem
toe nabij Pranap aan de Simpang-kiri , een rechterzijtak
van de Indragiri-rivier, i n - en uitvoerrechten te heffen. Bij
den dood van zijn broeder trachtte echter OENGKOE BOESOK
opnieuw zich als soetan te doen erkennen, maar toen hij
ook thans werd voorbijgegaan, wist hij in de bo«enstreken
zijne eerzucht te bevredigen , door zich te Pranap tot vorst
te doen uitroepen met den titel van RADJA ABDOERBACIIMAN.
Een paar maanden later maakte de dood een einde aan zijn
onrustig leven. De hierdoor teweeggebrachte staking der
verdeeldheid in de vorstelijke familie was evenwel van korten
d u u r , doordien de eenig overgebleven zoon van SOBTAN
SAID , die tot opvolger van zijn vader verkozen was en als
SOBTAN HOESIN het gezag had aanvaard, reeds in 1883
stierf. Nu trad een voorloopig bestuur o p , bestaande uit
den radja moeda (onderkoning) en twee datoeks (rijksgrooten), met den controleur als raadsman , en eerst in
Augustus 1885 achtte de Indische Regeering het oogenblik
gekomen om den oudsten zoon van wijlen SOETAN HOESIN,
RADJA ISA , tot soetan van Indra ;iri te verheffen. Met de
optreding in 1883 van een voorloopig bestuur , in afwijking
van de aloude a d a t , volgens welke het bewind niet onvervuld m a g blijven , rnaar de opvolger onmiddellijk na
het overlijden van den soetan in diens waardigheid optreedt,
heeft OBNGKOB L O N G , oudste zoon van OENGKOE BOESOK,

getracht zijn voordeel te doen. Reeds tijdens het bestuur
van SOBTAN HOKSIN had hij toebcreidselen gemaakt voor
eene eventueele aanvaarding van het g e z a g , en nadat hij
herhaaldelijk had aangedrongen op eene verkiezing en deze
niet plaats vond, deed hij in 1884 zichzelf te Pranap tot
soetan verkiezen met den titel van RADJA ABDULLAH. Hij
belemmerde den handel door het heffen van rechten en
benadeelde daardoor tevens de hoofden te Ringat (Beneden-Indragiri) in hunne inkomsten. Meermalen werden
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onderhandelingen niet hem aangeknoopt oui hem van g e dragslijn te doen veranderen, doch deze pogingen bleven
vruchteloos. Hij stierf in 1888 en werd, krachtens evenbedoelde a d a t , opgevolgd door zijn zoon OBNOKOB N O N O ,
met <!en titel van SOKTAN IBRAHIM. Ook met dezen trad
SOBTAN ISA in onderhandeling, hem zeik de helft der
landsinkomsten aanbiedende; muur OBNGKOB NONO eischte
bovendien nog den titel van OKNGKOE T J I K BKSAK (opvolger

des soetans), wat niet kon worden ingewilligJ. Intusschen
ontbrak het SOBTAN ISA , evenals vori.'en soetans, aan macht
om zich buiten zijne onmiddellijke omgeving te doen gelden,
en deze machteloosheid van het In Iragirisch bestuur, die
met de allerschronielijkste verwaarlooziug van de belangen
der bovenlanden gepaard g i n g , hebben eerst OBNGKOB LONG
en later OBNGKOB NONO zich ten nutte gemaakt om steeds
hun gezag te versterken. Door het huwelijk van dezen laatste
met de dochter van denjang di pertoean (sultan) van Kwant a n 1 ) nam zijne partij niet weinig in sterkte toe; en zoo de
oproerige prinsen aanvankelijk alleen aanhang hadden g e vonden in de Tiga Loeroog, allengs was hun invloed zoo
zeer uitgebreid, dat op het einde van 1889 OBNGKOB NONO
als vorst werd erkend van Tambangan tot Djapoera t o e ,
en door het grootste deel der bevolking. Dit gedeelte van
Indragiri werd dan ook door het soetansbestuur en door
de bevolking beschuuwd als een afzonderlijk rijk. Noch
SOBTAN I S A , noch een zijner rijksgrooten, waagde het die
landstreek te betreden, veelmin om met het bestuur
daarover zich in te laten. Zelfs de ingezetenen van de
kampong Poelou ter hoofdplaats R i u g a t , waar een broeder
van OBNGKOB NONG zich ophoudt, waren zijne partij
toegedaan.
Zoo was de stand van zaken toen in den aanvang van
1890 het Europeesch bestuur, op verzoek van den soetan,
zijne bemiddeling verleende om te trachten partijen tot
eene schikking te brengen. Onze pogingen Lauden een
gunstigen uitslag. OBNGKOB NONO en zijne voornaamste
aanhangers lieten zich bewegen tot eene samenkomst met
SOBTAN ISA en zijne rijksgrooten te Ringat. In eene op
20 Augustus 1890, onder leiding van den resident, aldaar
gehouden algeraeene vergadering, waarbij ook tegenwoordig
waren de assistent-resident van Lingga en de controleur
van Indragiri, werd men het eens omtrent de toekomstige
verhoudingen en tevens over de geldelijke voorwaarden
waarop het Indragirisch bestuur bereid zou zijn aan het
Gouvernement over te dragen de tolheffing en de pachten
binnen het landschap. Bij deze gelegenheid legde voorts
OBNGKOB NONG zijne geüsurpeenJe waardigheid neer,
erkende hij SOKTAN ISA als zijn wettigen vorst en verklaarde zich wijders bereid om in de bovenlanden, gelijk
de radja moeda (onderkoning) in de benedeustrekeu, namens
den soetan het bestuur te voeren, met den titel van soetan
moeda en tegen genot van een derde deel der inkomsten,
hetwelk hij, evenals zijn ambtgenoot, de radja moeda,
met de hem ondergeschikte grooten heeft te deelen. De tot
een en ander betrekkelijke voorstellen van den resident,
en daaronder ook het ontwerp van de met het Indragirisch
bestuur te sluiten overeenkomst, waren laatstelijk (Juni
jl.) in behandeling bij het departement van binnenlandsch
bestuur.
Ten gevolge van deze pacificatie begonnen de eertijds
zoo bloeiende handel in deze streken en de drukke vaart
op de Indragiri-rivier reeds merkbaar te herleven.
Daarentegen verkeerde de handel in het overig gedeelte
van het gewest gedurende 1890 in eene vrij gedrukte
stemming wegens de lage marktprijzen van de peper en
de gambier, de voornaamste landbouwproducten op de
eilanden van den Lingga Riauw archipel.
De algemeene gezondheidstoestand gaf gedurende 1890
alle reden tot tevredenheid , en de veiligheid van personen
en goederen liet, ook in Indragiri na het herstel der
politieke rust aldaar, weinig te wenschen over.
Terwijl de peper-, gambier-en sago aanplantingen op de
eilanden bevredigende uitkomsten afwierpen, viel de rijstoogst in de tot het gewest behoorende landschappen op
Sumatra's vasten wal minder g'instig uit. Door het
inlandsch bestuur van Indragiri werden een viertal landbouwconcessiën aan Europeesche industrieelen uitgegeven
voor de teelt van t a b a k , terwijl nog verscheidene aan') Zie over dit aan Beneden-Indragiri grenzende onafhankelijk
gebied blz. 9 hiervóór.
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vragen in behandeling waren. Met de exploitatie werd
op één der ondernemingen een aanvang gemaakt.
§ 11. Banka.
Zoowel op politiek als op godsdienstig gebied valt uit
dit gewest over 1890 :iiets belangrijks te melden. Het anntal
Chineesche bn inlandscbe Roomsen katholieke Christenen
nam door sterfgevallen en vertrek naar elders weder eenifirszins af en bedroeg bij het einde des jaars 147 , tegen 170
op ultimo 1889.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te
wenschen over en ook de staat der volksgezondheid mocht
bevredigend worden genoemd, hoewel ter hoofdplaats Muntok
vele gevallen van 'uerriberri voorkwamen en in het district
Blinjoe het geheele jaar door de pokziekte zich vertoonde
De handel nam in levendigheid eenigszins toe, doordien
de mijnwerkers, ten gevolge van de grootere productie,
eenige ruimere inkomsten hadden. !)e rijstteelt, het hoofdbedrijf der inheemsche bevolking, leverde in 1890 door de
natte weersgesteldheid, die het schoon branden der velden
in den weg stond, ternauwernood genoeg op voor de
behoefte. Sclmarschheid van voedingsmiddelen deel zich
echter niet voor, daar aardvruohten in ruime mate werden
aangeplant en van elders rijst werd ingevoerd. Bovendien
is de Bankanees spaarzaam en sober van aard, terwijl de
hier en daar, op raad van het Europeesch bestuur, in de
laatste jaren ondernomen bijcultures, o. a. van peper en
gambier, langzamerhand van meer Leteekenis worden.
§ 12. BMiton.
Onier de vrij talrijke Chineesche bevolking op dit eiland
konden ook in 1890 rust en orde voldoende bewaard blijven.
Een in 1889 ouder haar opgericht geheim genootschap werd
door het bestuur ontbonden , zonder dat die tusschenkomst,
dank zij de bemoeienis van den luitenant-Chinees en den
wijkmeester dier natie te Manggar (district Manggar), aanleiding tot verwikkelingen gaf. Eene kleine verstoring der
orde onder de Chineezen te Gantoeng (district Linggang)
werd zonder veel moeite bedwongen. De inheemsche bevolkiug gedroeg zich rustig. Ten bewijze dat onder haar het
vertrouwen op het Europeesch bestuur toeneemt, deelt het
gewestelijk verslag mede, dat bij voorkomende civiele
quaestiën de klagers veelal de beslissing van den landraad
inroepen , waaraan zij de voorkeur geven boven ee:.e zoogenaamde minnelijke schikking door tusschenkomst van
hunne hoofden , welke aan beide partijen dikwijls veel geld
kost, zouder de zekerheid dat de getroffen overeenkomst
zal worden nagekomen.
Op godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor. Het
aantal Ohristen-Cliineezen (Roomsen-katholieken) nam met
een 40-tal toe, hoofdzakelijk door immigratie uit Banka
en China.
De weersgesteldheid was gedurende 1890 over bet algemeen even abnormaal als in 1889 , iietgeeu nadeelig terugwerkte op den gezondheidstoestand. Gebrek aan voedingsmiddelen werd niet ondervonden, dank zij vooral de zeer
gunstige uitkomsten van den oogst der tweede gewassen.
In den handel bleef doorgaans vrij veel levendigheid
heerschen.
§ 13. Wrsterafdeeling van Borneo.
Belangrijke politieke gebeurtenissen vielen in dit gewest
niet voor. Geen der talrijke inlandscbe staatjes baarde bet
bestuur ernstige moeilijkheden , evenmin als de geheime
Chineesche genootschappen, op wier leiders voortdurend
een waakzaam oog gehouden werd. In Landak werd, wegens
ijlhoofdigheid van den waarnemenden panembahan, het
bewind tijdelijk opgedragen aan een regentschap van vier
rijksgrooten , onder leiding van den controleur , hetgeen al
aanstonds ten bate van liet landschap bleek te strekken.
Door de ijverige bemoeiingen van een dezer regenten gelukte het eenige sedert laug gezochte Dajaksche kwaadwilligen iu handen te krijgen , die zich , onder heimelijke
begunstiging van twee naburige kampongs, reeds eenige
jaren achtereen in eune versterkte plaats hadden weten schuil
te houden. Aa-i een paar door den panembahan van Matan,
wegens weerspannigheid tegen het gezag, bij ons bestuur
aangeklaagde adellijken liet de resident eene aanzegging
toekomen om ter hoofdplaats te verschijnen. Ofschoon zij niet

tijdig aan die op.oeping gehoor gaven , kwamen zij evenwel
tot inkeer bij gelegenheid dat de controleur van Soekadana op
eene reis naar Boven-Matan zich ophield in het nog nimmer
te voren door een besturend ambtenaar bezochte landschap
Bea Bea. Vrijwillig stelden zij zich daar ter beschikking,
waarna zij dien ambtenaar naar zijne standplaats vergezelden
om aldaar den uitslag af te wachten vau het te hunnen
aanzien in te stellen onderzoek. In het landschap Sintaug
vonden weder herhaaldelijk snelpartijen plaats; voornamelijk
waren het de aan den bovenloop van de Kahajan-rivier wonende Tebidah-Dujaks, die de omliggende streken verontrustten.
Pogingen om langs minnelijken weg aan hunne veelvuldige
moorden een einde te maken mochten niet slagen, en
verzoeken aan Je hoofden der TebiJah's om uitlevering
van de schuldigen bleven eveneens vruchteloos. Naaraanleiding hiervan zou de controleur der onderafdeeling Melawi
in den aanvang vau dit jaar met den panembahan van
Siutang de Kahajan-rivier opvaren om de onruststokers zoo
mogelijk in hechtenis te nemen. Dezelfde panembahan
had ook te klagen over enkele aan de Boven-Ketoengan
langs de Serawaksche grenzen verblijf houdende Dajaksche
stammen wegens hun onwil tot het opbrengen van de
verschuldigde belasting. De hoofden dier stammen, die
op huune beurt grieven schenen te hebbeu tegen des
pauembabau's vertegenwoordiger in die streken, waren
echter idet genegen om in het belang van het onderzoek
hunner zaak naar Siatang af te komen, en plaatselijke
aanrakingen waren met hen nog niet verkregen kunnen
worden. De panembahan van Salimbou, die zich gezag
trachtte aan te matigen over de in het gouvernementsgebied aan de Ampanaug wonende Dajaks, werd te dier
zake door den resident ernstig terechtgewezen. Als toekomstige opvolger in het bestuur van Salimbou werd,
overeenkomstig den weusch des panembahans en zijner
mantri's, door de Indische Regeering aangewezen (besluit
dd. 18 October 1890 nc. 10) 's vorsten oudste wettige zoon.
De sultan van Sambas zond twee zijner jongere zonen
naar Java ter opleiding aan de school voor zonen van
inlandscbe hoofden te Bandong. Zijn oudste zoon en vermoedelijke opvolger bezocht Java, ten eiude met meer
ontwikkelde maatschappelijke toestanden bekend te worden.
In de onder rechtstreeksch Europeesch bestuur staande
streken moesten onze ambtenaren nu en dan tusschenbeide
treden in geschillen tussebeu de Dajaksche stammen onderling. Als een feit, getuigende vau het doordringen van onzen
invloed naar de zijde van het bovenstroomgebied van de
in Koetei uitmondende Mahakkam-rivier, wordt in het
gewestelijk verslag er op gewezen dat de hoofden der
beruchte Penihin-Dajaks van de Oeloe Bonman (wier voorouders in 1825 den reiziger MULLER op zijn tocht van
Koetei naar Pontianak vermoordden) de hun wegens in den
laatsten tijd bedreven sneltochten opgelegde boeten , althans
voor een deel, kwamen afdragen bij den controleur der
onderafdeeling Boven-Kapoeas. Nog valt te vermelden dat
genoemde controleur eene reis maakte in het bovenstroomgebied vau de Kapoeas tot Xanga Bongan , verder dan ooit
een Europeaan was geweest. Van hier de Bongan-rivier
opvarende, kan men in weinige dagen de Boven-Mahakkam
bereiken. In Januari jl. hield de resident te Poetoes Sibau
aan de Kapoeas-rivier eene bijeeukomst met tal vau TamanDajaks, bij welke gelegenheid hij hun den wensch te
kennen gaf om nadere betrekkingen met hunne aan de
Bongan-rivier wonende rasgenooten aan te knoopen.
Behalve langs de Kapoeas rivier werd door een der voor
het gewest aangewezen gouvernement-s-stoomsebepen in
den loop van 1890 de vlag vertoond langs de kust tusseben
Sambas en Matan , bij welke gelegenheid de monding der
Matan-rivier afgebakend en die stroom vervolgens tot vóór
de wouing van den panembahan opgevaren werd , iets wat
te voren slechts éénmaal, twintig jaren geleden , had plaats
gehad.
In die gedeelten van bet gewest, waar ons bestuur
zich genoegzaam kan doen gelden, liet de veiligheid van
personen en goederen weinig te wenschen over. Het blijft
echter nog steeds onmogelijk om een eind te maken aan
de sneltochten onder de Dajaks, ook zelfs ouder hen die
onder 'sGouvernements rechtstreeksch gezag staan. Dit euvel
daargelaten , kan overigens de in de Dajaksche streken
heerscheDde gezindheid jegens het Europeesch bestuur in
algemeenen zin niet anders dan geroemd worden.
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Onder de Dajaksche heidenen breidde de Islam zich slechts
langzaan* u i t ; het mak(.'n van proselieten onder hen wordt
door de inlandsche zelfbesturen eer tegengegaan dan bevorderd, aangezien de bekeerlingen bij overgang tot het
Moharamedaansch geloof van de betaling van hassil (grondhuur) aan de Maleische vorsten zijn vrijgesteld. Bij huwelijken
van Maleiers :i;et Dajaksche vrouwen heeft gewoonlijk
overgang vim de laatsten tot den Islam plaats. Noemenswaarcüge uitbreiding onderging ook de evangelisatie niet:
van den te Smitau in de onderafdceliiig Boven-Kapoeas
der afdeeling Sintang gevestiglen Roouisch-katholieken
missionaris vernam hei bestuur dat bij een 34-tal üajaksche en 2 Chineesche kinderen den doop !:ad toeg<- Hond.
De gezondheidstoestand der bevolking was gedurende
1890 slecht* redelijk te noemen ; gevallen van koorts k w a men veelvuldig voor , inzonderheid te Sintang na eene langdurige overstrooming van die plaats De veestapel bleef
van epidemische ziekten versciioond.
Over het algemeen viel de rijstoogst zeer ongunstig uit
ten gevolge van de bijzonder natte weersgesteldheid,
waardoor het jaar 1890, evenals het voorafgegane, zich
kenmerkte. In liet daardoor , voornamelijk in de afdeelingen
Landak , Tajan en Sintang , ontstaan gebrek aan rijst werd
door aanvoer van elders zooveel mogelijk voorzien. Voor een
deel gaf bedoeld gebrek aanleiding dat de bevolking meer dan
anders aan dei;,z:'.meling van boschpro lucten zich liet gelegen
liggen; in den uitvoer van g e t a h , rottan en gomdammar viel
dan ook eenige vermeerdering waar te nemen. Suikerriet
werd in betrekkelijk groote hoeveelheden aangeplant voor
den uitvoer naar J a v a , waarheen gedurende 1890 uit
Pontianak
en Sambas circa 3 ' / 4 millioen rietstokken,
tegen 2 025 000 in 1889, werden verzon .Jen. De bereiding
van copra en klapperolie nam eene hooge vlucht; de belangrijk vermeerderde uitvoer van dit laatste product
was grootelijks toe te schrijven :ian de oprichting te Pontianak
van eene met stoom gedreven olie- en zeepfabriek, welke
in Augustus 1890 in werking kwam.
Ten opzichte van de kansen die dit gewest aanbiedt
voor de tabakscultuur voor de Eumpeescbe mark*, en voor
de ontginning van goudmiinen met betere hulpmiddelen
dan den Chineeschen ontginners ten dienste staan, verkeert men nog in een tijdperk van proefneming. Voor
zoover van de vele in Sambas en andere inlandsche staatjes
voorgee i of nog slechts voorloopig in concessie verkregen terreinen reeds eenige in bewerking waren genomen, hadden
de in 1889/90 verkregen uitkomsten over 't geheel nog
weiuig aan de verwachting beantwoord. W a t meer bijzonder de tabakscultuur betreft, schijnt het in ' t leven j
roepen van meer ondernemingen vrij algemeen te worden i
afhankelijk gesteld van den uitslag van hvt tweede werkjaar (1890/91) op de onderneming Serabé, te Saka Mendoelang, de eenige in Sambas waar tot nog toe geregeld
en op groote schaal gewerkt is Het eerste jaar dezer
onderneming liep hoogst ongunstig af, daar een groot
kapitaal verloren g i n g . Niet dat de grond ongeschikt
bleek te zijn of het klimaat doodend; de tabak toch werd
door deskundigen geroemd en de sterfte onder het werkvolk
was g e r i n g ; maar de voorname oorzaak van de luttele
hoeveelheid van den eersten oogst was gelegen in het slechte
gehalte van de uit Singapore aangebrachte Chineesche
koelies, waarmede gewerkt moest worden. Daar het voor
de toekomst van het gewest van veel belang geacht wor.it
dat alsnog, met gebruikmaking van de opgedane ondervinding, alles aangewend worde tot het verkrijgen van
zekerheid wat de bodem van Sambas met Chineesch werkvolk kan opleveren, heeft het Europeesch bestuur het onder
deze buitengewone omstandigheden van zijne roeping geacht (Uctober 1890) o m , door het detacheeren op Serabé
van eenige militairen uit bet garnizoen van Pontianak,
te trachten door machtsvertoon den geregelden gang van
zaken op de onderneming zooveel mogelijk te verzekeren.
Sedert is onder de koelies, wier aantal inmiddels met eene
bezending uit Deli was aangevuld, weigering om te werken
minder veelvuldig voorgekomen. Evenals in Februari te
voren (zie vorig verslag, blz. 14, noot 2 ) , sloegen zij wel
is waar in November weder tot ongeregeldheden over,
waarbij de Keh-Chineezen hunne landgenooten van den
Hoklo-stam aanvielen, maar de aangerukte militaire patrouille maakte aan de ongeregeldheden , waarbij de hoofdtandil en drie koelies gewond werden, aanstonds zonder

verder bloed vergieten een einde. Twaalf belhamels werden
gearresteerd.
§ 14. Zuider-

en Ootterufdediny

van Borneo.

In geen der onder ons rechtstreeksch bestuur staande streken van dit gewest werden in het afgeloopen jaar de rust en
orde verstoord. De sultanspartij uit het voormalige Bandjermasinsche rijk ondernam geen vijandelijkheden; zelfs
bood haar aanvoerder GOKSTI MOIIAXIAD SKMAN, door t u s -

achenkomst van toemenggoeng MAXGKOK SARI, gewezen
districtshoofd van de Boven-Doessoen , in April 1890,
evenals laatstelijk in 1888 (zi.1. liet verslag van dat jaar
blz. 16), zijne onderwerping a a n , thans met het beding
dat hij met de zijnen te Bandjermusin zich zou mogen
vestigen en van landswege huisvesting en onderstand
bekomen. Daar hij, als zoon van AJITASARI, van de bij
ordonnantie van 19 October 1862 (Indisch Staatsblad
n°. 119) verleende amnestie was uitgesloten e n , ingevolge art. 3 dier ordonnantie, Lij vrijwillige overgave, alleen
aanspraak heeft op lijfsbehoud , 'nderdoor dei- Gouverneur.
Generaal vast te stellen voorwi, >rden, w - i zijn verzoek
door het gewestelijk bestuur bui;.-n bi:hundeling gelaten.
Thans maakt het echter, ook in verband met een in
Februari jl. bij den resident ingekomen nader schrijven
van gemeld opstandelingenhoofd, een punt van overweging
bij de Indische Kegeering uit, of het wel we-isehelijk is
dat onze politiek tegenover de sultanspartij van Bandjermusin nog altijd door de amnestie-regeling van 1S(>2 wordt
bebeerscht, en of eene onderwerping vau MOHAMAÜSEMAN
op aannemelijke voorwaarJeu niet ten goeie zou komen
aan de werking vau ons bestuur in de streken waar hij
en zijne aanhangers zich ophouden.
Met de inlandsche zelfbesturen bleef eene goede verstandhouding bestaan. Tijdens zijn in November 1890 aan het
landschap Boeloengan gebracht bezoek vernam de assistentresident van Koetei en de Noordoostkust van Borneo van
den aldaar geplaatsten controleur dat de stand van zaken
in de ten noorden vau Boeloengan gelegen streken over
het algemeen bevredigend w a s , doch tevens dat in de
kampong Soengei Tiagoe aan de (in de St. Lucia-baai
uitmondende) Kalabahan-rivier ') door politiesoldaten van
de British North-Borneo Company, onder aanvoering van
twee harer beambten, bijna al de bewoners (SemataloenDajaks) waren gedood. Als aanleiding tot die slachting
wordt opgegeven, dat een broeder van een dier twee beambten door Semataloen-Dajaks zou zijn vermoord. Over
deze zaak is dezerzijds op onderzoek en genoegdoening
aangedrongen bij de Engelsche Kegeering, die haar leedwezen er over betuigd heeft en de handelwijze der bedoelde
ambtenaren zeer sterk afkeurde, evenals de Directie der
genoemde Maatschappij reeds gedaan had.
Over de toestanden iu dit gewest met opzicht tot de
veiligheid, de uitbreiding van den Islam en de werking
der Evangelische zending vindt men in het gewestelijk
verslag geene andere raededeelicgen opgeteekend dan reeds
over vorige jaren vermeld zijn.
De staat der volksgezondheid was gedurende 1890 in
algemeenen zin niet ongunstig te noemen, uitgenomen in
de maanden April, Mei en J u n i , toen de influenza epidemisch heerschte en wel zoo algemeen en intensief, dat
van Vrde kampongs geen rapporten kouden worden ingediend, daar niemand, tot het bestuur dier dorpen behoorende, van de ziekte bevrijd bleef.
Ofschoon in boschproducten meer omzet plaats vond dan
in 1889, was de handel in het algemeen minder levendig,
hoofdzakelijk ten gevolge van de slechte uitkomsten van
den rijstbouw, die, evenals de teelt der andere voe.!ingsgewassen, met de ongunstige weersgesteldheid, waardoor
bijna het geheele jaar zich kenmerkte, te kampen had.
Ook herhaalde en langdurige overstroomingen, ten gevolge
vau de buitengewoon hooge waterstanden in de rivieren,
waren oorzaak dat iu de lage streken vele aanplantingen
niet tot wasdom konden komen. De pepercultuur onderging
eenige uitbreiding en leverde zeer bevredigende uitkomsten
') Deze rivier werd onzerzijds gerekend tot het gebied van
Nederlandsch-Indië te behooren, doch, ingevolge de op blz. 2
hiervóór vermelde conventie met Engeland, valt zy binnen het
gebied der Uritish North-Borneo Company.
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op. Door den sultan van Koetei wordt eene proef met de
koffieteelt genomen. Over de Europeesche kolenontginning
in Koetei zie men hoofdst. O, af 1. II, van dit verslag.
§ 15. Celebet en onderhoorigheden.
In de gouvernementslanden gaf de veiligheid van personen
en goederen, den aard der bevolking in aanmerking genomen,
geen reden tot klagen; de toestanden in dat opzicht steken
aldaar gunstig af bij die in bet vorstengebied, ook wat die rijken
betreft waar het gezag vergelijkenderwijze in goeie banden is.
De ontwikkeling der hoofden staat echter algemeen op
lagen trap; zelfs biunen ons direct gebied gelukt liet onzen
ambtenaren slechts zelden de hoofden van het nut van
schoolonderwijs voor hunne kinderen te overtuigen. Over
het algemeen is de bevolking der gouvernementslanden
het Europeesch bestuur zeer genegen. Zonder moeilijkheid
is dan ook met 1 Januari 1891 kunnen worden overgedaan
tot de invoering van de bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 172
bedoelde reorganisatie van het belastingwezen voor die
inlanders, die hun hoofdbestaan niet in de rijstcultuur
vinden. Slechts in een deel van bet district Borong (afdeeling Oosterdistricten) maakte een bij het bestuur ongunstig
bekend staand persoon, een gewezen onderdistrictshoofd,
van deze gelegenheid gebruik om de belastingschuldigen
tegen den maatregel op te zetten. Toen ia 't laatst van
November de controleur in gemeld district den aanslag
kwam regeler), hielden de belastingschuldigen van een
drietal onderdistricten zich afwezig. Na de persoonlijke
tusschenkomst van den gewestelijken gouverneur kon de
aanslag echter doorgaan en vroegen de onwilligen vergiffenis voor hun lijdelijk verzet. De opruier en zijn voornaamste handlanger vielen te Makasser der politie in handen.
In Juni 1891 zijn beide inlanders, met toepassing van art.
47 van het Regeeringsreglement, naar Bandong op Java
gep'legeerd.
lu de Bergregentschappen der afdeeling Noorderdistricten
openbaarde zich eenige spanning in het regentschap Malawa bij gelegenheid dat door den controleur een onderzoek
werd ingesteld naar 's Gouvernements rechten op de tot
dusver tot Malawa gerekend wordende landstreek Gantarang Matinggi, welker bewoners beweerden onder het gezag
van G.ia te staan. Terwijl nopens deze aangelegenheid met
het Goasch bestuur een overleg is aanhangig gemaakt,
werd , bij wijze van voorzorg tegen mogelijke verdere aanmatiging der bewoners van Gautarang Matinggi, den controleur in October 1890 tijdelijk de beschikking gegeven
over het detachement pohtiedienaren van Maros, waar
zoolang het detachement van Saleijer gelegerd werd.
Ten aanzien van de onder vorstenbestuur staande landscbappen valt het volgende aan te teekenen.
Met Boni bleven de betrekkingen alleszins U U wensen.
(Ten gevolge van de met 1 Januari 1891 in werking getreden nieuwe overeenkomst betreffende de paketvaart in
den Indischen Archipel bevaart de maandelijks van Makasser
op andere plaatsen en eilanden van dit gewest dienstdoende
mail boot voortaan de gelieele golf van Boni en warden
aldaar voor 't eerst aangedaan zoowel Puloppo — de hoofdplaats van het landschap Loewoe — als de aan de monding
der Tjinrana rivier gelegen Bonische havenplaats Palima.)
In Goa werden de zaken beter geleid sedert het bewind ,
wegens ziekelijkheid van den reeds bejaarden vorst, voorloopig was overgegaan in handen van den kroonprins.
Onze justitie ondervond hiervan de bewijzen door vaardiger
voldoening van de zijde van Goa aan 'Ie oproe[>ing \an
getuigen en aan de verzoeken om uitlevering van derwaarts
gevluchte misdadigers.
Nopens Soppeng wordt bericht dat een vrij groot deel
der bevolking niet op de hand van den vorst was , omdat
deze zich te veel liet beheerschen door een wegens zijne
knevelarijeu algemeen gehaten gunsteling. Sedert de optreding in 1885 van een nieuwen gewestelijken bestuurder
was de vorst ook nog niet naar Makasser gekomen om
aldaar het gebruikelijk huldebezoek af te leggen.
Si lenreng gaf steeds blijken van goede gezind heid jegens
het Gouvernement. Zoo verleende de vorst, op uitnoodi*
ging van ons bestuur, zijne bemiddeling om een in Maart
1890 tusschen de landschappen Sawitto en Soeppa ontstaan
geschil, dat ongewenschte afmetingen dreigde aan te nemen,
op vredelievende wijze uit den weg te ruimen, terwijl de
assistent-resident ter beschikking veel hulp van hem ondervond op zijne in de maanden Juli tot en met November
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ondernomen reizen naar de Adja Tapparang en verder noordwaarts, gedurende welke reizen alsnog contracten gesloten
werden met die onder den gemeenschappelijken naam van
Masinrimpoeloe bekende landschappen, met welke onze
verhouding nog niet op vasten voet geregeld was, namelijk
met Doeri, Maiwa, Kassa en Batoelappa. Ook werden de
met de reeds genoemde landschappen Sawitto en Soeppa,
zoomede met Alietta , bestaande overeenkomsten , tijdens
gemelde ambtenaar zich ook daar ophield, door nieuwe
vervangen , die meer aan de behoefte voldeden.
In Wadjo bleven de oneenigheden tusschen verschillende grooten voortduren, welke twisten — waarin ook
vele aanzienlijken uit Boni, Sidenreng en Soppeng betrokken zijn — echter niet tot gewelddadigheden oversloegen.
Aan inwendige verdeeldheid zijn ook sommige der Mandhar-staatjes ten prooi, inzonderheid Balangnipa, het voornaamste der bedoelde landschappen, wuar vele machthebbenden, door de zwakheid en partijdigheid van den
vorst, zich allerlei willekeur veroorloven , zeer ten nadeele
van den kleinen man. Waarschijnlijk zal het Europeesch bestuur in de inwendige aangelegenheden van Balangnipa, welk landschap reeds in 1863 en 1873 door
onze troepen getuchtigd werd, regelend moeten optreden
om in deze toestaudeu verbetering te brengen. De ook
in Madjene (Mandhar) bestaande tweespalt dreigde tot
uitbarsting te komen toen het overlijden van den vorst
in October 189D de verkiezing van een opvolger noodig
maakte. Onze inmenging bracht echter een gesebikten
candidaat op den voorgrond, den gemaal van de vorstin
van het aangrenzende Maudharsche landschap Pambaoeang,
die met algemeene stemmen als bestuurder van Madjene
verkozen werd en, na door den daartoe jrecommitteerden
gouvernements-ambtenaar te zijn geïnstalleerd, aanstonds
het bewind aanvaardde. Over den gang van zaken in
Pambaoeang, waar de in het begin van 1889 overleden
bestuurder, tevens vorst van Tjinrana, door zijne dochter
was opgevolgd, viel niet te klagen. In Tjinrana was nog
geen opvolger aangewezen, doordien de hadatsleden het
over de keuze niet eens konden worden nadat de personen,
die men op het oog had, voor eene verkiezing halden
bedankt. Nopens Binoeang, met welk landschap in October
1888 eene nieuwe overeenkomst is gesloten, is niets bijzonders gemeld. Evenals in Balangnipa moet ook in
Mamoedjoe, het noordelijkste der Mandhar-staatjes, de
veiligheid van personen en goederen veel te wenschen
overlaten. Naar vernomen werd, zou in den uithoek van
het landschap, te Karama, de in't verslag van 1889 (blz.
18) bedoelde MATALOBNROE het rooversbedrijf weder hebben
ter hand genomen, zonder dat de vorst van Mamoedjoe
tegen dien uit Tappalang afkomstigeu woelgeest afdoende
durft op te treden. Hierbij komt dat genoemde bestuurder
tot in Mei 1889 tevens vorst van Tappalang is geweest,
doch toen het bewind aldaar heeft nedergelegd omdat de
hadatsleden hem gehoorzaamheid weigerden, terwijl als
gevolg daarvan MATALOKNROB'S vader, een mede door velen
gevreesd persoon, in Tappalang aan het bewind zou zijn
gekomen. In de eerste maanden van 1890 was echter
van diens verkieziug nog geen officieel bericht te Makasser
ontvangen.
In de noordwaarts van de Mandhar-staatjes zich uitstrekkende Kailische landschappen, o. a. in Palos, Donggala, Towaêli, enz., wordt de toestand, ofschoon mede
weinig geregeld, in zoover gunstiger genoemd dat van
de hulpbronnen des lands (vruchtbare gronden, een rijke
veestapel en goede gelegenheid voor de inzameling van
bosehproducteu) over 't algemeen meer werk schijnt te
worden gemaakt, waartoe bijdraagt de aan de Palos baai
vanouds bestaande vestiging van ondernemende Boegineezen, zij het ook dat hunne neiging om zich ten koste
van de inboorlingen te verrijken eene schaduwzijde vormt.
In den loop van 1890 was onzerzijds in deze streken (en
ook in de oostwaarts daarvan gelegen tot de residentie
Menado behoorende landschappen aan de bocht van Tomini)
zekere waakzaamheid noodig om te verhoeden dat vreemde
ondernemers (Arabieren en Europeesche of Australische
vreemdelingen) zich op onregelmatigen voet mijn- of landbouwconcessien of andere rechten verschaften. Vermits hierloe kort te voren, ook verder noordwaarts — in het landschap Tontoli — pogingen bleken te zijn aangewend,
kwam het niet ondienstig voor om sommige bestuurders,
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die geneigd waren gebleken aan aanzoeken van die strekking j
gehoor te g e v e n , er aan te herinneren dat zij voor een I
en ander de voorafgaande toestemming van het Gouver- j
nement behoeven. Tijdens liet onderzoek betreffende deze
aangelegenheid werd ook bevonden dat het gebied van
S i g i , Dolo en lieloniaroe (het eerste tevens — imar gezegd
wordt— eene kuststrook a>in de Tomini-bocht omvattende)
in het politiek contract met Palosten onrechte als aan dat
staatje onderhoorig is vermeld. Daar deze drie landschappen
ieder een eigen , van Pal os onafhankelijk , bestuur bezitten ,
zal hunne verhouding tot het Gouvernement nog bij afzonderlijke akten dienen te worden geregeld. Deze aangelegenheid zou door den gouverneur van Celebes en den
resident van Menadoin onderling overleg worden behandeld,
ook omdat op de liooger bedoelde kuststrook, waar in Mei
1890 namens den radja vau Sigi eene concessie van mijnontginning en landbouw was uitgegeven, aanspraken
werden gemaakt door den radja van Parigi (residentie
Menado). Onder dcz»> omstandigheden — daargelaten de
tegen den inhoud van bedoeld eoncessiecontract bestaande
bedeukingen — kon geen sprake zijn van eene goedkeuring daarvan, waartoe door den houder, een beurtelings
te Singapore en op Bornco's Oostkust vertoevende Arabier,
inmiddels aan da Indische Begeering het verzoek was
gedaan (Indisch besluit dd. 16 October 1890 u°. 11). Een
in de residentie Meuado verblijf houdende Europeesche
handelaar, die met den radja van Tontoli eene overeenkomst wenschte te sluiten voor het instellen van mijnbouwkundige onderzoekingen in dat landschap, kr eg
daartoe ('•; gevraagde toestemming. Tijdens de afsluiting
in Indiö van de mededeelingen voor deze paragraaf was
te Batavia ook eene aanvraag uit Menado in behandeling om
vergunning tot het verkrijgen van eene landbcuwconcessie
in het gebied van Sanggar op het eiland Soembawa,
waartoe door den aanvrager reeds voorloopige onderhandelingen met den radja waren aangeknoopt. De sultan
van H O M op hetzelfde eiland bood zijne verontschuldigingen
aan ter zake van de iu 't vorig verslag (blz. 17) bedoelde
handelingen zijner onderdanen iu een deel van Mangerai
op Flores. Deze aan Bi ma onderhoorige landstreek kreeg
in het voorjaar van 1890 een bezoek van d ' n op Soembawa
gevestigden controleur. Van Reo op Noord-Flores begaf
deze zich dwars door Alangerai naar de zuidkust en vond
bij de bevolking overal eene goede ontvangst.
Do staat der volksgezondheid in dit gewest mocht g—
durende de eerste helft van 1890 vrij bevredigen", worden
genoemd , doch in den verderen loop van het jaar brak de
cholera u i t , die zich bijna overal in meerdere of mindere
mate verspreidde en , volgens ingekomen berichten , in de
vorstenrijken , voornamelijk in Wadjo, Soppeng en Boni,
vrij groote sterfte moet hebben aangericht.
Hoofdzakelijk ten gevolge van den geringen koffieoogst
viel in den h a n d e l , evenals in 1889, niet dezelfde Wendigheid op te merken als in de drie voorafgegane jaren.
De rijstbouw leverde, vooral in de afdeeling Noorderdistricten , zeer bevredigende uitkomsten o p , zoodat de
invoer van rijst aanmerkelijk verminderde. Ook de oogst
van djogoug, aard- en peulvruchten slaafde DMUrWWMOh.
Het Mohammedanisme bleef zich langzaam uitbreiden
onder de Alfoersche stammen van Midden-Celebes en het
zuidwestelijk schiereiland , zoomede ouder de To-donggo's
op Soembawa.
§ 16.

Menado.

• De politieke rust werd nergens in dit gewest verstoord,
en i:> de streken waar onze ambtenaren hun invloed
kunnen doen gelden laat <>ok de veiligheid weinig te
weuschen over, behoudens dat o;> de hoofdplaatsen, voornamelijk te Menado en Amoeraug, nogal eens diefstallen
voorkomen.
Zoowel in de Minahassa als in de sedert kort door het
Gouvernement onder rechtstreeksch bestuur genomen Gormitalosehe landschappen begint de bevolking meer het
belang te begrijpen om zich aan cultures voor den algemeenen handel te wijden. Zoo werden in de afdeeling
Menado op onderscheidene plaatsen notemuskaat-plantsoenen aangelegd, en telen in de afdeeling Kema reeds
honderden inlanders tabak voor de Europeesche markt. Zoowel daar als elders in de Minahassa wordt ook de peperHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.
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cultuur ter hand genomen en riepen velen 's residents hulp
in om peperstekken te bekomen, aan welke aanvragen
reeds zooveel mogelijk voldaan werd. Anderen waren voornemens proeven te nemen met de gambier- en de kruid.
nagelteelt. In de Gorontalosche landschappen zijn h e t ,
nevens de rijstbouw, de klapper en kapokcultures die
steeds uitbrei ling krijgen. Ook worden daar nog steeds
op groote schaal boschproducton ingezameld , voornamelijk
rottan en gomkopal. Viel in 1890 in vele streken van
het gewest de rijstproductie tegen, en deed la de Mina.
hassa het ruwe weerden koffiecogst bijna geheel mislukken,
de miloe (maïs), het voornaamste voedingsmiddel. leverde
overal een ruim beschot, zoodat nergens gebrek bestond.
De volksgezondheid in do Minahassa liet meer dan gewoonlijk te wenseben over, hetgeen wanrschijnlijk aan de
ongunstige weersgesteldheid was te wijten. Er waren veel
gevallen van koorts, buikziekte, berriberri en tuberculose.
W a t de gedeelten van het gewest betreft, die nog
on Ier inlandsen zelfbestuur s t a a n , is de Europeesche
invloed, dank zij ook het werk der zending, 't meest
merkbaar op de Saugi-eilanden, met hunne reeds grooten ieels tor het Christendom overgegane bevolking '),
Toen in October 1890 de resident Groot-Sangi oezocht,
vor.d hij er den a'.gemeenen toestand gunstig. De gezondheids'ioestand liet niets te wenschen over. Voedingsmiddelen
waren voldoende voorbanden en ook over de opbrengst
der klappertnineii was men tevreden. Wel was de inzamel i i g van klappers niet ZJU overvloedig geweest als in 1889,
maar dit werd gedeeltelijk vergoed door de hoogere prijzen
die voor het product te bedingen waren. De hassil over
1889 was tot het verhoogde bedrag (zie vorig verslag t.lz. 17)
door al de rijkjes van Groot-Sangi zotder Benig bezwaar
opgebracht en overal werden langzamerhand de wegen verbeterd. Ook in andere opzichten werden op Oroot-Sangi — zooa!s de resident van den controleur vernam — de in 1889 gege~
ven voorschriften tot verbeteri"g van den muntschtv pelijken
toestand vrij algemeen naar ijehooren nagekomau 5 ). Ditzelfde kon echter niet va:i het eiland Siauw wor !e:> getuigd,
waar de trawanten van den iu 1889 verbannen radja den
voorloopig als bestuurder opgetreden eersten mautri (president-radja) geheel beheersenten. Niet alleen was onder
het nieuwe bestuur niets gedaan tot ontwikkelingvan het
landschap, verbetering d<T i.egcrijen als anderszins, maar
ook was de president ia !ja partijdig te werk gegaan bij de
heffing van hassil, terwijl eenige kapitcins-laut (die ter
znke door den njksraad tot dwangarbeid zijn veroordeeld)
de geïnde geilen hadden verduisterd en teei*en bate aangevvend. De president-ra !ja en een paar mindere hoofden
werdeu door den resident ontslagen en door anderen ver-

rangen, die aangemaand aerden de tekortkomingen van
hunne voorgangers in het opvolgen van de regelingen van
1889 alsnog zooveel mogelijk jreed te maken. Omtrent
's residents bezoek aan het eiland Tngoelandaug is slechts
gemeld, dat met den raija en de rijksgrooten, evenals
op Groot-Sangi ook bet geval was geweest met de bestuurders respectievelijk van Kandharen v;m Tr.roena, eene
suppletoire overeenkomst werd gesloten ten behoeve van
de bescherming van telegraafkabels en tot t e g e n g i n g van
den i n - en uitvoer van oorlogsbehoeften.
Achterlijker dan op de S.mgi-eilande;: s ) zijn de toestanden
•) Ook ia de Minahassa maakt het getal heidenen nog slechts
eene zeer kleine minderheid nit. En onder hen, althans onder den
om en in de nabijheid van Menado wonenden stam der Bantiks, die
grootendeels nog heideasch is, moet zich, volgens de bcstaursberichten, meer geneigdheid voordoen om tot het Christendom over
te gaan, nu door het bestuur de zoogenaamde doodenmalen (fosso'a)
warm verboden geworden uit aanmerking van de vechterjjen en
andere buitensporigheden, waartoe deze heideasche feesten aaaleiding
gaven.
*) Op de geheele oostkust van Groot-Sangi werd den 24sten December 1890 groote schade aangericht door zware regens, gepaard
met hevige brandingen op zee, die den afvoer van het overtollige
rivierwater verhinderden. Verlies van menschenlevens werd gelukkig
voorkomen, daar de bewoners der bedreigde huizen met behulp van
talrjjke prauwen op het droge gebracht konden worden.
*) De Sangi-eilanden deelen sedert den aanvang van 1891 in de
voordeelen van eene geregelde stoomgemeenschap met Soerabaija,
doordien de Koninklijke Paketvaartmaatscbappij op een door haar
om de vier weken in het oostelijk deel van den Archipel buiten
contract onderhouden dienst (die echter nog slechts voorloopig ia
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op de onderhoorige Talaut-groep (waar de bevolking dun ook
nog niet in staat wordt geacht hassil op ie brengen), maar
ook daar is wen thans op weg vau orde en ontwikkeling, uu
het blijkt dat er de hand wordt gehouden aan de verschillende regelingen van inwendig beheer, op 15 September 1889
te Liroeng (standplaats van den posthouder) aaugeuomen in
eene door don resident voorgezeten algemeeue vergadering
van Sangische en Talautsche hoofden. Die regelingen,
waarop reeds in 't vorig verslag (blz. 17 en 224) werd gedoeld, hudden betrekking tot do organisatie van het districts- en kampongbestuur, de instelling van iulandsche
rechtbanken (madjeli's), de verplichtingen tegenover de
Sangische radja's, het verbeteren van den aanleg der
kampongs (door het maken van w e g e n , het zindelijk
houden van huizen en erven en het ompaggeren dezer
laatsten), het beter behartigen van de teelt van veldgewassen en vruchtboomen, het niet dulden van slavernij,
de bevordering der vaccine en van schoolonderwijs enz.
Toen de resident zijne reis van October 1890 uitstrekte tot
de Talaut-groep, bij welke gelegenheid de met hem medegekomen twee vaccinateurs en drie iulandsche onderwijzers
werden geïustalleerd en tevens de bevolking geholpen
werd aan zaden voor de vrijwillig door haar voort 'i eerst
of op grootere schaal te ondernemen cultures, was inderdaad reeds in menig opzicht verbetering merkbaar. De
verschillende kampongs die het stuomschip aandeed, eu
waar de resident aan wal g i n g , badden een veel beter
aanzien gekregen en er g i n g meer om dan vroeger. Van
den posthouder werd vernomen dat zware misdrijven het
geheele jaar niet waren voorgekomen, terwijl de vroeger
telkens oprijzende geschillen tusschen de negorijen onJerling waren uitgebleven. Slechts van weinig plaatsen was
den posthouder ter oore gekomen dat de nieuwe regeliugeu
aanvankelijk eenige tegenkanting badden ondervonden en
wel van de zijde van enkelen die niet als hoofden hadden
kunnen worden erkend, maar deze moeilijkheden waren
door eenig beleid en toegevendheid overwonnen. In 't a l gemeen kon daa ook gezegd worden dat de nieuwe bestuursregeling met al hare gevolgen nergens bepaalde
stoürnis veroorzaakt had. Over de bij de nieuwe »atoerans"
gehuldigde suprematie der Sangische radja's schenen
echter de Talautsche hoofden zich weinig te bekommeren.
Een der in 1889 aangestelde djoegoegoe's werd door den
resident vervangen, dewijl hij bleek niet voor zijne taak
berekend te zijn.
Op de bij de Talaut-groep gelegen en aan bet r-angische
landschap Taroena on ierhoonge Nanoesa-eilanden, met
naar schatting 5000 zielen , was in het najaar van 1889
het inlandsen bestuur almede geregeld geworden, bij
welke gelegenheid de onder de Nanoe-a-groep ressorteerende twee Menangies- of Melangies-eilanden, ten noordoosten daarvan gelegen en te zamen, volgens verkregen
inlichtingen, bewoond door een 50-tal gezinnen, waren
vertegenwoordigd door het hoofd dezer eilanden, lij October 1890 deed de resident weder de Nanoesa-groep aan ,
waar eveneens een nieuw tijdperk scheen ingetreden. Men
was namelijk bezig wegen aan te leggen , de negorijen
uit te breiiieu , de grootere stamhuizeu af te breken en
daarvoor familiehuizen in de plaats te stellen , en uitbreiding te gevan aan de klapperteelt, terwijl hier en daar
tabak werd aangeplant. Christenen zijn er op de Nauoesagroep nog n i e t , daar die eilanden te veraf gelegen zijn om
door den nwastbij — te Beo op Karakelang (Talaut) —
woueuden zen lelmgleeraar U worden bezocht. Nevens de
klapperteelt is het hoofdbel.'ijf op Nanoesa de scueepsb o u w , en de daar gebouwde vaartuigen vinden altrck tot
zelfs in de staatjes op de noordkust van Celebes en in de
residentie Teruate. ')
ingesteld) genoemde eilanden laat aandoen op de reis tusschen Ternate en Henado of omgekeerd.
In de groote of hoofd-Molukken-lün, die door de Maatschappij
ingevolge contract moet worden onderhouden, mede een vicr«ckeljjkschc dienst, ia thans voor 'teerst opgenomen de ter noordkust
van Celebes gelegen hoofdplaats van het Gorontalosche distriet
Kwandang, welke plaats wordt aangedaan op de reis van Amoerang
(Minahassa) naar Tontoli (gouvernement Celebes) of omgekeerd.
') Het in Augustus 1890 uitgevaardigd verbod tegen den invoer
van sterke dranken op de Sangi-, Talaut- en Nanoesa-eilanden (zie
vorig verslag blz. 168/169) is in December 1890 (Indisch Staatsblad
n». -'36) tot opium uitgestrekt, een maatregel die, naar de resident

Meermalen werden in 1890 door onze ambtenaren — in
Mei/Juni o. a. door den resident, en vervolgens in Augustus
en October door den assistent-resident van Gorontalo alléén — bezoeken gebracht aan die landschappen van Centraal-Celebes, welke zich westwaarts en zuidwaarts van
de afdeeling Gorontalo langs de golf van Tomini uitstrekken,
eensdeels om de machthebbenden van die vruchtbare , maar
meerendeels schaars bevolkte landstreken meer met ons
gezag vertrouwd te maken , anderdeels om te beletten dat
de avonturiers, van wie i n d e voorgaande paragraaf sprake
i s , en waarvan s o m m i g e , in het zuidelijk deel van de
bocht, zonder vergunning het binnenland waren ingetrokken
om naar goud te zoeken, er in mochten slagen zich op
onregelmatigen voet concessien of andere rechten te verwerven , waarover zij reeds met onbevoegden in Posso
onderhandeld hadden en door tusschenkomst van een hoofd
uit Donggala (westkust van Celebes) openingen hadden
laten doen aan den radja vnn Todjo. Een en nnder bleek
1 i j ' s residents bezoek in Mei/Juni 1890, waarom hij den
radja's, voor zooveel op do straudplaatsen aanwezig, of
auders aan hunne vertegenwoordigers aldaar, aanbeval om
geeuerlei concessien aan Westersche of Oostersche vreemoelingen te verleenen alvorens het Gouvernement in de
zaak gekend te hebben.
Van de verschillende Tomini-staatjes scheen Maoeton,
het noordelijkste, geheel in verval ') door gemis aan een
geregeld bestuur. Sedert in 188 i de radja en in de latere
jaren achtereenvolgens bijna al de rijksgrooten waren overleden , zonder dat in hunne plaatsen nieuwe waardigheidsb-kleeiers verkozen waren , was alleen nog de poenggawa
(rijksbestierder) overgebleven als vertegenwoordiger van het
inlandsch gezag. Dit had verdere verbrokkeling van het
landschap in de hand gewerkt (verg. o. a. het verslag van
1879 blz. 24/25), zoodat van lieverlede al de Maoetonsche landstreken bezuiden Tinombo, met namen Sipago,
Sogenti, Taiida, Kasimbar en Amfibaboe, zich onder eigen
hoofden (poeanggi's) gesteld hadden , die het gezag van
Ma.'etou niet meer erkenden. Ook in het nog bijeengebleven
gedeelte van Maoeton trof m e n , tusschen Tomini en Toeladinggi, een paar plaatsen (nederzettingen van Boegineezen)
a a n , bestuurd door eene Boegineesche vorstin (magaoe), die
zich van Maoeton geheel onafhankelijk beschouwden en
ook niet gezind waren bet Maoetonsch gezag te erkennen,
maar wel onder de rechtstreeksche bevelen van het Europeesch bestuur wenschten te staan. Beide nederzettingen,
Bolano en Lemboenoe geheetenen op een paar uren afstands
van de kust gelegen, telden een 1000-tal zielen. Teneinde
den boven geschetsten ongeregelden staat van zaken te
doen ophouden, hield de resident in Januari jl. plaatselijk
de noodige onderzoekingen en besprekingen, daarin bijgestaan iloor den assistent-resident van Gorontalo en den
controleur van Limbotto, en mocht er binnen weinige
dagen in slagen de verschillende stamhoofden (bobatoe's
en olongia's) en voornaamste!) van Maoeton te Tomini te
doen bijeenkomen tot het verkiezen van een nieuw bes t u u r , hetgeen op 21 Januari plaats vond. De poenggawa
werd tot radja verkozen en verder werden vier hoofden
als rijksgrooten aangewezen, welke laatsten door den
resident werden beëedigd en van eene aanstelling voorzien, terwijl de radja, die eene akte van verban! onderteekende en beëedigde, onder nadere goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal in zijne waardigheid bevestigd werd.
liet alsnu regelmatig ingestelde inlandsch bestuur werd
bereid bevonden het niet Maoeton bestaande contract van
26 Mei 1850 door eene nieuwe, anti de tegenwoordige eisenen
beantwoordende, overeenkomst te vervangen, tot welker
onderteekening en beëediging nog denzelfden dag werd
overgegaan. Daar de hooger bedoelde poeanggi's niet te
Touiini ter vergadering waren opgekomen en hunne ververwachtte , door de radja's en hunne rijksgrooten met vreugde zou
worden begroet, zoodat voor de handhaving daarvan op hunne medewerking scheen te kunnen gerekend worden.
>) Maoeton is door een landweg, die van de kampong Wojja,
nabij Touiini, naar Dondo aan de baai van Tontoli voert, met de
westkust van Celebes verbonden. De lengte van dien weg, welke
geheel te paard kan worden afgelegd, wordt gerekend op ongeveer
36 uren. Nog een andere, maar veel minder bruikbare, verbindingsweg loopt van Parigi, bezuiden Maoeton, naar de Palos-baai,
die in geregelde Btoomgemeenschap staat met Singapore en de Oostkust van lïorneo.
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In den politieken toestand in dit gewest kwam gedurende liet afgeloopen jaar weinig verandering ; wel zochten
en verkregen de besturende ambtenaren — hier voor het
meerendeel posthouders — steeds meer aanrakingen met
de inheemsche stammen en nam ook hun invloed geleidelijk
t o e , maar bij de geringe beschikbare bestuursmiddelen en
den lagen trap van ontwikkeling der inboorlingen op het
meerendeel der tot het gewest behoorende eilanden werkt
onze invloed slechts langzaam. Als eene bijdrage tot kenschetsing van de toestanden in sommige streken van het
gewest en van de middelen die de ambtenaren aldaar soms
te baat moeten nemen om rust en orde te handhaven , kan
het volgende dienen. Tusschen een tweetal negorijen in
het regentschap Watoelei (Aroë-eilanden) ontstond een geschil over het recht tot het dragen van zekere teekenen
aan den tjawat (heupgordel), welke quaestie eene gereede
aanleiding zou hebben opgeleverd tot een strijd , ware zij
door den posthouder niet opgelost door haar te onderwerpen
aan de bij de bevolking in zwang zijnde zoogenaamde
waterproef. Deze bestaat daarin dat op vijf vademen afstands van elkander twee palen in zee worden geplaatst,
waar het water eene diepte heeft van */4 v a d e m , waarna
op een gegeven teeken zich van beide partijen een duiker
in het water begeeft, die het ondereind van den paal
vasthoudt, zoolang het hem mogelijk i s ; de negorij wier
vertegenwoordiger bet langst onder water blijft heeft dan
het pleit gewonnen.
Hoe gering het gehalte vau sommige inlandsche hoofden i s , bleek uit het onderzoek naar aanleiding van eene
aanklacht welke door de wegens hare voortdurende twisten en gewelddadigheden beruchte bevolking der afdeeling Sejra (Teuimber-eilanden) was ingediend tegen een
tweetal hoofden. Enkel om daarin hunne beslissing te
kunnen doen gelden , waren deze hoofden er steeds op uit
opzettelijk geschillen te doen ontstaan zoowel onder hunne
eigen onderhoorigen als onder die van andere negorijen.
ü \ e r het geheel valt over den geest der bevolking jegens
het Europeesch bestuur niet te kingen , al kost het op
vele plaatsen nog dikwijls moeite de beslissingen zijner
vertegenwoordigers te doen tenuitvoerleggen. Dit neemt
niet weg d a t , blijkens Indisch Staatsblad 1891 n°. 4 5 ,
voor een niet onbelangrijk gedeelte van het gewest met
1 Januari 1891 is kunnen worden overgegaan tot de invoering van eene nieuwe belastingregeling onder de inheemsche bevolking, ook in streken waar zij tot dusver
geen belasting had op te brengen , met namen op het
eiland Amblaauw (onder Boeroe), op de eilanden Manipa,

Kelang en Bonoa (bij West-Ceram), op do ü m d a g r i e p
en op de tot de afdeeling Banda behoorende UeramlauN
en Goram-eilandet:. De nieuwe belasting, waardoor in
het geheele gewest ook de van elders afkom*! i#e ii I mders zullen worden getroffen (de zoogenaamde iuland-che
burgers voorloopig niet daaronder begrepen), strekt ter
vervanging van de tot dusver enkel in de afdeelingen Amboina en Saparoea gehevene zoogeuaain Ie n 'gorijbelasting , die in l8f>3 Wil ingevoerd frartl de negorijuevoU
king aldaar werd ontheven van de verplichte teelt en
levering van kruidnagelen.
In de twee zooeven genoemde afdenlingen werden gedurende 1890 rust en orde niet verstoord; het toebrengen
van slagen en kwetsuren is echter ook in die meer beschaafde
streken nog aan de orde van den d a g , wat voornamelijk
te wijten is aan het veelvuldig gebruik van spiritualiën. ')
Uit de overige streken kwamen meermalen berichten iu
van plaats gehad hebbende moorden en tusschen ï.egorijen
gerezen t w i s t e n , aan welke laatste het bestuur zooveel
mogelijk trachtte langs minnelijken weg een einde te maken.
In de afdeeling Walmai (Xoordkust van Middeu-Cerain) —
sedert 1 Januari 1891 voor het eerst in de geregelde sioompaketvaart opgenomen — werden onderscheidene personen
van de negorij Hoena-oeloe door berg-Alf.jeren gesneld ,
waaromtrent door het bestuur een onderzoek is ingesteld,
met het gevolg dat de vermoedelijke daders in hechtenis
zijn genomen om voor den bevoegden rechter terecht te
staan. Om geen verderen overlast van hare vijanden te
ondervinden, heeft de bevolking van Hoena-oeloe hare
woonplaats verlaten en zich gevestigd op een daartoe door
den besturendeu ambienaar aangewezen terrein aan het
strand. De t Jt stand gekomen verzoening tusschen de bergAlfoeren van Hoenitetoe (West-Ceram) en de strandnegorijen
van het Tal la-gebied, waarvan iu het vorig verslag (blz. i8)
melding is g e m a a k t , bleek oprecht gemeend te zijn. l)e
opgelegde boeten werden geheel aangezuiverd, terwijl door
de bergbevolking een aanvang werd gemaakt met het
bouwen van woningen aau het strand, op de daartoe
aangewezen plaatsen. In gezelsehxp van den | osthouder
van Kairatoe kwam o. a. het hoofl van Hoenitetoe te
Amboina zijne opwachting maken bij den resident. Ten
einde deze goede verhouding te bestendigen e n , waar zij
nog niet bestaat, in het leven te roepen, zijn door de
Indische i'egeering de noodige gelden beschikbaar gesteld
voor den aankoop van geschenken om bij de aanrakingen
met de Alfoeren te worden uitgereikt.
Te Kairatoe (West-Ceram) slaagde, de posthouder er in
om hoofden en bevolking te bewegen het vanouds beslaande
gebruik om bij huwelijken een zwnren bruidschat te vorderen , wat dikwijls tot onaangenaamheden l e ü d e , af te
schaffen en den bruidschat op een geringer bedrag vast te
stellen, terwijl op bet eiland Bonoa door dien ambtenaar,
in overleg met hoofden en bevolking, eene regeling werd
getroffen, waardoor een einde werd gemaakt aan een t u s schen een tweetal negorijen ontstaan geaehil omtrent de
uitoefening van de visebvangst De vraag of liet aanbeveling
verdient meer bestuurspersoiieel voor Ceram af te zonderen,
maakt in lndie nog een punt van Overweging o h . Opeen
verzoek van een Bnropeetehen handelaar te Ten.ate om
ia de territoriale zee van Ceram naar paarlacbelpea en
andere zeeproducten te mogen doen Tineben en d u i k e n ,
werd in Maart j l . , onder zekere voorwaarden, door de
Indische Regeering gunstig beschikt. Ook verklaarde zij
z i c h , in voorloopige beschikking op eenige van andere
zijde bij baar ingekomen verzoeken , in l^eginsel bereid om
in bepaalde gedeelten van Ceram , naniolijk op het westelijk schiereilaud Hoamohel of Klein-Ceram , dan wel binnen
het gebied van een paar welgezinde Alfoersche s t a m m e n ,
gronden aan particulieren uit te geven , hetzij voor boschexploitatie, hetzij voor eigenlijke landbouwdoeleinden
(Februari 1891).
Blijkens het vorig verslag (blz. >•!) was in Aprii 1890
de gelegenheid om eene dergelijke onderneming op het
eiland Boeroe te beginnen en aldaar tevens de panrlvisscherij
enz. uit te oefenen ook geopend aan eene Rotterdamsche
handelsfirma. Bij het einde des jaars was van die gelegen-

') Nopens de afdeeling Banda waren , tijdens het ter perse leggen
van dit gedeelte van het verslag, de voor dit hoofdstuk bestemde
Indische mededeelingen nog niet ontvangen.

') Sedert 1 Januari 1891 is op de Aroë-, Kei-, Tenimber- en
Zuidwester-eilanden de invoer van sterke dranken verboden (verg.
vorig verslag blz. 168/169).

houding tot het Gouvernement derhalve nog regeling behoefde, hetgeen, wegens da onbelangrijkheid van ie! is
gebied, niet l)ij zelfstandige contracten scheen te moed-u
geschieden, bestond het voornemen de niet hen te vo
besprekingen daarheen te leiden dat zij het contract inet
Maoeton zouden mede-onderteekenen, evenwel nut
Onderdanen van den radja, maar als zijne bondgenooten.
Wegens gebrek aan brandstof kon iutusschen het 8toooiscbip, dat voor deze reis diende, niet langer worden aangehou irii, weshalve de afdoening tot een volgend be/.oek
moest verschoven worden, als wanneer ook onze verliou liii-c
tot de magaoe van Bolano en Lemboenoe en hare maotri'a
zou geregeld worden , door hen van aanstellingen te voorzien en hen bij akte ons gezag te doen erkennen.
In Bwonl, een der rijkjes ann de noordkust van het
gewest, ten westen van de Mimiha.ssa (welke staatjes in
den aanvang van 18'JO door den resident onder het ressort
van den controleur van Amoerang zijn gebracht), kwain
in J u n i 1890 de radja te overlijden, die werd opgevolg!
door zijn oudsten zoon. Ëenige maanden later kwam de
nieuwe radja naar de hoofdplaats Menado om door den
resident in zijne waardigheid bevestigd te worden, bij
welke gelegenheid (op 13 December) tevens een nieuw
politiek contract met Bwool gesloten werd. Aangaande
de overige staatjes ter noordkust van Celebes zijn dltmaa]
geen bijzonderbeden gemeld.
§ 17. Amboina.

')
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beid nog geen gebruik gemaakt. Ook op dit eiland verkrijgen
ouze ambtenaren uieer en meer aanrakingen met de bergAlfoeren. l)eu posthouder van Masarete (\V'e3t-Boeroe)
gelukte het o. a. het hoofd van eene bergkarapong over
te halen on met zijne onderhoorigen het gebergto te verla'eu en te Hobu aan het s'rand zich te vestigen.
Aan hetgeen gemald is uit de tiiana door om» controleur
bestuurd*, nieuwe afdeeling Aroë-, Kei-, Tenimber- en
tullweatOf ellenden (zie vorig verslag blz. (>(J) vult het
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de resident tot dezen eene aanschrijving, waarbij hun
ernstig aanbevolen werd om personen, die gezind mochten
zijn liet Christendom te omhelzen , geen hinderpalen in
den weg te leggen.
Over het algemeen gaf de gezondheidstoestand der bevolking alle roden tot tevredenheid, ofschoon hier en
daar gevallen van koorts, influenza, buikziektn en berriberri voorkwamen.
De handel was gedurende het afgeloopm» jaar weinig
volgende te notleeneu.
levendig, vooral in de maanden November en December,
Op de Aroë-eibinden ontstonden vaak geschillen onder de hetgeen hieraan wordt toegeschreven dat de oogst van
bevolking over het rittrheu OU bepaalde paarlhanken , welke kruidnagelen zeer gering was. zooals na den voordeeligen
grecbillen echter gewoonlijk door den posthouder ten oogst van 1889 was te verwachten. Alleen dagelijksche
geno..-g»ii van iie betrokkenen werden l»es!echt. Twee benoodigdbeden vonden veel aftrek; lijnwaden konden slechts
Énroj.i e.sche handelaren richtten tot de Regeering het tegen verliesgevende prijzen worden van de hand gezet.
ve;v.otk om vergunning tot het TJeenhwi en duiken naar Volgens de opgaven van het haveukantoor liep de invoer
zeeproduetm in het territoriale zeegebied dezer eilanden, te Amboina gedurende 1890 over eene waarde van f 1 054 395
doel» di-zH verzoeken konten , als in strijd met de belangen en de nitvoer over eene waarde van f 687 638, welke somder bevolking, niet ingewilligd worden.
n.m» in 18S9 bedroegen respectievelijk f 1396420 en f806728.
Hel tot stand komen van het m vorige verslagen bedoelde Over het algemeen werden op gemelde hoofdplaats in
conccssiiC'iiitiiict roof bosehexploitntie op de Kei-eilanden handelszaken de Arabieren door de Chineezen overvleugeld.
ondervond in 1890 nog vertraging, doordien het, bij een De handel tusschen de berg-Alfoeren van Ceram en Boeroe
door den betrokken posthouder tngeeteki onderzoek, oleek en de strandbewouers had geregeld plaats; de berg-Alfoeren
dal slechts enkele hoofden der bevolking met de voor- brachten hars, sago, enz., en ontvingen daarvoor lijnwaarden, wauronder d« concessie is toegezegd, onvoorwaar- waden en koperwerk. Op dezen binnenlandschen handel
delijk genoegen namen. Intusscben werd de resident ge- moet echter door het bestuur steeds een wakend oog gemaclitigd om de:» gegadigde alvast de beschikking te doen slagen worden , ter voorkoming van invoer van buskruit
erlangen over die gedeelten van het concessieterrein, tegen en vuurwapenen, welke bij de Alfoeren zeer gewilde
welker uitgifte zich geen bezwaren meer v< ordeden.
artikelen zijn.
Met opzicht tot den landbouw valt melding te maken
L)e posthouder van de afdeeling Babber (Zuidwester(
eilnnden) bezocht in April 18 J0 o. a. het ten zuiden van van eene proef met de teelt van katjang kedelé , welk geBabber gelegen eiland Marsella en bad toen gelegenheid was in de afdeelingen Amboina, Saparoea en Wahaai en op
de gesteldheid aldaar «enigszins nauwkeuriger op te nemen eenige eilanden der Zuid-.Molukken naar wensch slaagde.
dan bij vorige bezoeken het geval ha I kunnen zijn. Dit
eiland heeft eene bevolking van 2500 zislen (hei ienen). De
§ 18. Ternatr.
12 negorijen die men er vindt (vier op de westkust en de
overige op de oostkust) zijn meerendeels op steile hoogten
Ten opzichte van onze verhouding tot de sultanaten
aangelegd en van steeuen omheiningen voorzien, hetgeen, Ternate en Tidore deed zich niets merkwaardigs voor.
met het oog op den vrocgeren toestand van onderlinge Omtrent de verkiezing van een vennui-delijken opvolger
spanning, ook noodig was. Over het algemeen is de be- van den sultan van Ternate, in de plaats van den in
volking tegenwoordig rustiger en beeft zij van hare neiging Januari jl. overleden kroonprins aldaar, is hier te lande
tot oorlogvoeren veel verloren, wat grootendeels moet nog geen 'oericht ontvangen Op Batjan blei f de sultuns•worden toegeschreven aan de plaatsing van een post- waardigheid, in Februari 1889 door overlijden opengevallen,
houder in de afdeeling Babber. De voortbrengselen van nog onvervuld. Intusscben wordt er het bewind tijdelijk
den landbouw bestaan op Marsella uit djagong, aard- waargenomen door eene c>:n;nissie uit de laudsgrooten,
vruchlen en verschillende katjangsoorten , doch het aan- onder lei ling van den controleur, welke maatregel zeer
geplante is nauwelijks voldoende om in de behoefte te in het belang der bevolking werkt, aangezien da contre—
voorzien, zoodat meermalen aanvoer uit de zuidelijke leur nu beter in de gelegenheid is rechtstreeksch toezicht
neg;rije:i van Babber moet plaats hebben. Wilde zoowel op de handelingen der hoofden uit te oefenen en in belangals tamme varkens, schapen en geiten zijn in overvloed rijke zaken persoonlijk kan beslissen. Het trok de aandacht
aanwezig, terwijl het uitgestrekte rif, waarop Marsella dat bet Mobammedaansch-godsdienstig leven zich op Batjan
ligt, gelegenheid te over aanbiedt voor de schildpad» en minder sterk uitte dan tijdens het leven van den laatsten
tri pang vangst, waarvan dan ook veel werk gemaakt sultan , die veel deed om de uitbreiding van zijn geloof
wordt.
in de hand te werken.
Uitgenomen wat de Papoeaseba streken betreft (zie lager),
Het oorloüsstüomschip Flores bezocht in de meenden
Januari en Februari 1890 respectievelijk de afdeeling Lurat viel over de veiligheid van personen en goederen iu de
(Teuimber-eilanden) en de Kei-eilanden om er <!e ving te sultanaten Ternate en Tidore weinig te klagen. Op Batjan
vertoonen, terwijl ook de resident herhaaldelijk met een was de toestand in dit opzicht niet zoo bevredigend, hetgouvernementsstoomschip verschillende gedeelten van Cc- geen wordt toegeschreven aan de minder goedo elementen
onder de Javaansche koelies, die op de ondernemingen
ram, Boeros en andere streken van het gewest bezocht.
Op bet gebied der evangelistti'' kenmerkte zich het der Batjau-maatscbappij werkzaam zijn.
Voor zoover ter zake bij het bestuur berichten inkwamen ,
afge:oopen jaar door vooruitgang. Vooral in de ressorten
der twee hulppredikers op Ceram (te Lokki voor het, wis- kon de algemeene gezondheidstoestand gedurende 1890
telijk en te An.ahoi voor het oostelijk deel des eilands) niet ongunstig worden genoemd
Ter hoofdplaats Ternate was gedurende 1890 de grootging een groot ssantnl beidenen tot het Christendom over,
zoodat verscheidone nieuwe gemeenten gesticht werden. handel weder minder levendig dat» in het voorafgegane
Ook in de kflleelingen Aroë, Letti en Kisser traden voort- jaar, voornaaielijk door de toenemende mededinging van
durend beiÓVnen tot de Christelijke gemeenschap toe, on Makasser en Banda in het aauknuopen van handelsbetrekdit zal waarschijnlijk nog meer het geval zijn sinds bij kingen met Nieuw-Guinea. Op Batjan daarentegen was
Indisch besluit du. i9 November 1890 n°. 15 ook de l.ulp— j het vertier beduidend levendiger dan in 1889, waartoe
predikersplaats voor de afdeeling Aroë is kunnen worden ! ook bijdraagt de vermeerderde welvaart der bevolking
aldaar. Binnenlandsche handel wordt gedreven tusschen
vervuld.
In Maart jl. is door den Aartsbisschop van Batavia een I Ternate en de kustplaatsen en eilanden van Nieuw-Guinea
geestelijke aangewezen om de vestigii.g te beproeven van eene | en Halmaheira met de omliggende eilanden , doch ook met
Rooinscli-katholieke missie onder de hedensche bevolking I dezen ruilhandel werden minder winsten behaald dan in
van Oost-Ceram , waartoe de Indische Regeering hare toe- vorige jaren. Van belaug vour het gewest is de in Januari
stemming verleend had (zie vorig verslag blz. 115). Aan- jl. iu werking getreden nieuwe regeling van den paketgezien de geringe vorderingen van het Roonisch-katholieke vaartdienst, waardoor nu , om de twaalf weken, van uit
missiewerk op de Kei-eilanden werden toegeschreven aan Temate zoowel de noord- als de zuidkust van Nieuwtegenwerking van de zijde der inlaudsche hoofden, ricutte Guinea met de op contract varende mailbooten kan worden

Bijlage C.

[*. 2.1
Koloniaal verslag van 1891

Tweede Kamer.

21

[Nederl. (Oost-) Indie.]

I (Aroe-eilanden), waar de /sabel in Augustus 1889 had
vertoefd, den gezagvoerder ontraden met zijn klein en
zwak bemand vaartuig naar dit lehaara bezochtegedeelte
van Nieuw-Guinea ten handel te gaan. Van Dobo , waar
de Java de komst van de Raaf had afgewacht, vingen
beide schepen het onderzoek aan. 't B e n t werd koers
gesteld naar het onder den vasten wal van NieuwGuinen, ten noordoosten van Dobo, gelegen eiland A d i ,
laatstelijk in 187(> onzerzijds bezocht met het oorlogs; stoomschip Soerabaija. Hier waren de aanrakingen met de
bevolking (die Maleisch sprak) van zeer vriendscl,appelijken
a a r d , doch van het gebeurde wist zij blijkbaar niets af.
Tolken of gidsen voor de naburige kustgedeelten van NieuwGuinea waren op Adi niet te k r i j g e n , evenmin als dit op
Dobo het geval was geweest. Den Uden Juni werd de
tocht voortgezet en stoomde men na^r h e t , noordoostelijk
van A d i , vl-.k bij den vasten wal van Nieuw-Guinea
gelegen eilandje Namatotta, waar na eenig toeken aan
den zuidhoek eene blijkbaar kortelings verlaten kampong
werd aangetroffen. Na eene verkenning met gewapende
sloepen te hebben gehouden, stoomden de schepen de
straat tusseben Namatotta en den vasten wal (Koningin
j B o n h k - e t n e t genaamd) in en werd een nauwkeurig onder| zoek ingesteld van de omringende k u s t , waarbij men op
; Namatotta eene baai ontdekte, waaraan eene kleine'kampong
j gelegen w a s , evenals de vorige geheel verlaten. Dat de
i inboorlingen zich schuilhielden bleek thans niet zonder
reden te zijn , daar een deel der geroofde goederen en
verscheidene voorwerpen afkomstig van de Isa'id werden
gevonden. Aanraking met de bewonen vermocht men niet
te verkrijgen. Wel boord» men hunne signalen en zag
men ook een paar Papoea's, die in allerijl de vlucht
namen , doch bet bleek on doenlijk hen in de dichte ongebaande wildernis op te zoeken of te achtervolgen. Zoowel
deze kampong als de woningen aan den zoidboek van
Namatotta werden t.it tuchtiging aan de vlammen prijsgegeven. Het verder onderzoek (-p de kust langs de Koningin
Sophia-straat, hetwelk door de vele inhammen zeer tijd—
roovend wa>, leverde geen bijzonderheden op. Zooveel
lingen voorzien, terwijl later door de commissie, genepen mogelijk bracht de marine het vaarwater ia kaart. Ook
om te beschikken over het onbesteed gebleven gedeelte het daarop gevolgd onderzoek langs de westzijde der
d e r , in rerbend met den watersnood op Java in lt>61, in- Speelmans-baai of Telok Ritsjaroe bracht niet meer licht
dertijd bijeengebrachte gelden, n o g een bedrag Tan f 3000 over de zaak. Een tweetal kleine rivieren werden door de
ter beschikking van den resident van Ternate werd gesteld sloepen opgevaren. Waar men woningen vond, wee niet
en onder de noodlijdenden verdeeld, aan wie deze gel > en alleen de bevolking g e v l u c h t , doch werden ook nllcrlei
zeer te stade kwamen om zich weder kleine huiselijke door haar aangelegde hindernissen , zooals voet- en buikrantjoe's , aangetroffen , waardoor zelfs een paar der onzen
benoodigdheden aan te schaffen.
verwond werden. Mocht uien al hier en daar , afgaande op
Tijdens de uitbarsting was de resident van de hoofd- het geluid van men.-chelijke stemmen, een eindweegs hebben
plaats afwezig, daar hij in het begiu van J u n i zich had kunnen doordringen , dan stootte men al spoedig op een
ingescheept on het gouvernementsstoomschip Ruaf, ten moeras of eene dichte wildernis, waardoor terugkeeren
einde, vergezeld van het. oorlogsstoomsehip Java, op de zuid- noodzakelijk werd. Met betrekking tot de Isabel ontdekte
westkust van Nieuw-Guinea een onderzoek in te stellen naar men niets. Uit alles bleek dat de ku.-t aan de Speelmans-baai
het lot van een Australischen k o t t e r , Isabel genaamd, sterk bevolkt was en dat er ook we! handelsvaartuigen kwawelk vaartuig , volgens ontvangen b ,richte:i . in het najaar men. Na vruchteloos getracht te heblien met da bevolking
van 1889 door Papoea's van Namatotta zou zijn ufgeloopen. aanrakingen te verkrijgen, zetten de schepen den tocht voort
Zooals later is vernomen, ha I onze posthouder te Dobo en ankerden den 23sten J u n i in de Kaimana-bsai. Hoewel
men hoop mocht voeden hier, evenals op vroegere reizen ,
') Tot dusver had Teruate geen rechtstreeksche stoomverbinding meer vertrouwen bij de bewoners te ontmoeten , waren alle
met Nieuw-Guinea, doordien de twee eenige plaatsen aldaar die in pogingen tot toenadering te vergeefs. Het ingestelde onderde gesubsidieerde paketvaart begrepen waren, met namen Sekaren zoek deed de reden van hunne vrees maar al te zeer uitSkroë op Nieuw-Guinea's westkust, ingeschakeld waren in den drie- komen. In eene uit twaalf huizen bestaande kampong
maandeiykschcn dienst, van Makasser en Amboina uit, naar de tot
de residentie Auiboina behoorende eilanden in de Harafoera- en vond men verschillende verdachte voorwerpen waarvan
Banda-zeeën. De plaat«en op en bjj Nieuw-Guinea's noordkust, sommige klaarblijkelijk van de Isabel afkomstig waren ,
waar de mailboot, ingevolge den hooger vermelden nieuwen dienst, terwijl men bij het opvaren van een riviertje, aan de
verplicht is aan te leggen, z|jn: Saonek (Wnigeoc), Samate <Sala- westzijde der baai gelegen , n a het opruimen van k u n s t watti), Dorch, Ithoon, Ansoes, Djamna enllumboldtsbaai, terwijl matige versperringen en allerlei hindernissen, een paar
op de zuidkust de boot mede heeft door te varen tot liet eindpunt
van ons gebied, den Misten iengtegraad. Op de eerste contrac- woningen o n t l e k t e , waarin verscheidene zr.ken werden
tuccle reis naar de zuidkust was het weer zoo ongunstig dat het aangetroffen die den gezagvoerder van het vermiste vaartuig
op gemeld eindpunt, waar de mailboot Camphuijs twee etmalen ten hadden toebehoord. Hovendien trof men hier en daar langs
anker had gelegen, niet wel mogelijk bleek gemeenschap met den de kvist zwaardere voorwerpen a a n , alles in den grond
wal t<; verkrijgen. Voor zoover was kunnen bespeurd worden, hadden
ook de inboorlingen geen pogingen in 't werk gesteld om zich naar of onder bladeren verborgen. 1'ogingen om met de laudingshet stoomschip te begeven. Daarentegen waren wel op het eindpunt divisie van de Java het land dieper in te dringen , hadden
aan de noordkust aanrakingeu met de inboorlingen verkregen kunnen ook hier geen succes; steeds stuitte men op moerassen of
worden. De reeds genoemde plaatsen Sekar en Skroë, welke hare ondoordringbare wildernissen Nadat de geheele kust der
stoomverbinding met de onderhoorigheden der residentie Amboita Kaimana-baai zorgvuldig was onderzocht, waarbij nog
behouden hebben (thans uitgebreid tot een dienst om de acht weken),
worden ook op den besproken nieuwen dienst langs de zuidkust eenige belangrijke voorwerpen , o. a. eene met den naam
aangedaan. Op dien naar Nieuw-Guinea's noordkust worden, voor van het vaartuig voorziene reddingsboei van de Isabel,
't eerst, tevens twee plaatsen op Halmaheira aangedaan, namelijk gevonden werden, ging men tot de tuchtiging over door
Gani en Patani.
het verbranden van de woningen en het vernielen van

bezocht ' j . Keeds van de eerste reis in het begin van dit
jaar mankten tal van personen gebruik tot het aanknoopen
van handelsbetrekkingen met de Papoea's.
De gunstige ri.jstoogst huil weinig invloed op den 0600*
nomischen toestand , aangezien de bevolking, gelijk uit
vorige verslagen bekend i s , hoofdzakelijk met sago eu
voorts met maïs ziel) voedt, en de bij feestelijke gelegenbeden benoodigde rijst gemeenlijk van handelaren koopt.
Op Malden mislukten alle jmdi- , miloe- en tabaksaanplantingen , ten gevolge van de in 't laatst van Juni 1890
plaats gehad hebbende uitbarstingen van den v u l k a a n ,
waaruit het eiland bestaat, en het liet zich aanzien dat
de bodem voor een groot gedeelte gedurende minstens
één jaar voor cultures ongeschikt zoude zijn.
Nopens deze hevige eruptie vallen de volgende bijzcuderhe !en te vermelden. Reeds sedert den 2üsten J u n i werkte
de vulkaan dagelijks met meer of minder k r a c h t , zoodat
de bevolking in de gelegenheid was tij lig naar de naburige
eilanden Motir, Halmnheira en Kajoa de wijk te nemen.
In den nacht van den 27sten op den 28stsii dier maand
wareu de uitbarstingen het hevigst; van verschillende
zijden stroomde de gloeiende lava, onder hevige knalion ,
die als kanonschoten klonken, den berg af naar zee. De
daar.loor veroorzaakte hitte was zoo g r o o t , dat zij doordrong tot op het ongeveer twee uren roei«ns van Makian
verwijderde eiland Motir. Den 29sten had weder — tussehen
7 en 8 u u r 's avonds — eene hevige uitbarsting plaats,
welke zich te middernacht mede bijna een uur lang lierhaalde, 1 'i-wijl ook in den loop van 30 J u n i nog twee
uitbarstingen plaats g r e p e n , dio ongeveer 1'/» u u r aenhieMen. Ten gevolge van deze herhaaldn werkingen werd
het bovengedeelte van den vulkaan in drie, deelen verdeel 1,
waarvan het noordoostelijkste aan de binnenzijde geheel
uitgehold was Vau de twaalf grootekampongs op Makian
werden er tien verwoest; doch niemand van de bevolking
(volgens inlandsche berichten telde het eiland ongeveer
16 000 kielen) verloor ten gevolge van de ramp het leven ,
daar allen door de vlucht zich hebben weten te redden.
Aanst-nds werd van verschillende zijden door toezending
van levensmiddelen in de dringendste behoeften der vlu.cb.te-
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tuinen en vruchtl)Oomen. Als slotsom vau het onderzoek
kon met voldoende zekerheid worden aangenomen dut het
vermiste vaartuig te Namatotta door de inboorlingen aangevallen en achtervolgd, in de Koningin Sophiu-straat
achterhaald en uitgemoord en daarna te Kaimana gesloopt
en verbrand moest zijn. De bezochte kustgedeelten vertoonen meerendeels steile rotswanden, begroeid met zwaar
geboomte. Hier en daar zijn de rotswanden beschilderd
met kabalistische figuren , welke, daar zij aangetroü'en
werden in de nabijheid vun rotsholen , vermoedelijk opschrifien zijn van dooden-grotten. In dit gedeelte van
Kieuw-Guinea zijn de Papoea's namelijk gewoon om hunne
dooden niet te begraven , maar in rotsholen te plaatsen ,
•waar men ze laat tot alleen de beenderen zijn overgebleven ,
die vervolgens in een »kabila" (kistje van pundauoladeren)
verzameld eu in huis boven den vuurhaard worden bewaard. De bewoners van het eiland Adi, de eenigen met
wie de onzen op den besproken tocht aanrakiugen konden verkrijgen, beweren vun de Kei-eilanden (residentie
Amboina) afkomstig te zijn en dan ook nog jaarlijks
daarheen te gaan om aan de hoofden van Koor zekere
hulde te brengen. Hunne woonplaats, eigenlijk de kampong Mangawito , werd , volgens hunne mede deelingen ,
door geen ander vaartuig bezocht dan door den schoener van
een Arabier te Banda, die gewoon is eenmaal 'sjaarshen
vau allerlei artikelen te voorzien, in ruil voor trinangen
schildpad. In die artikelen drijven zij ook eenigen handel
met Gisser, Ceramlaut en Karas. Op hun verzoek reikte
de resident hun eene Nederlandsche vlag uit, benevens
eenige kleine geschenken , terwijl hun werd aanbevolen
geen zee- of strandroof te plegen. Tevens werd hun bedui 1
dat zij niet aan de hoofden vau Koor (Kei-eilanden), maar
aan den suliau van Tidore onderhoorig ware.i. Daar het
in 1838 in de kampong Msmgawito geplaatste Nederlaudsche wapenbord in 1888 door lieden van Karas was geroofd , liet de resident tha:.s een nieuw wapenbord opstellen,
dat hij aan do zorg der bewoners aanbeval.
Na van de zuidwestkust van Nieuw-Guinea te zijn
teruggekeerd, oi.dernam de resident in het laatst van Juli
1890 een tocht naar de noordkust van dat eiland , in de
eerste plaats met het doel om de in het binnenland,
westelijk van Doreh, gevestigde Arfoe-Papoea's, die in
iSepcember 18S8 drie ïernataansche jagers van een bandelaar te Ternate ba leien vermoord, voor hunne euveldaad te rtraflan (waartoe reeJs in 1889 het voornemen
had bestaan, doch welke bestraffing, in verband met het
toen rt:eds vergevorderde jaargetijde, was moeten worden
uitgesteld), eu ten andere om de aangelegenheden aan de
Wandammei;-ba:ii nader te regelen, ten einde de rust
en orde in die streken voor de toekomst te kunnen verzekeren. Was de resident door de Indische Regeering gemachtigd (zie vorig verslag blz. 20) om . des geraden,
een detachement militairen op dezen tocht mede te nemen ,
de moeilijkheid om daarvoor aan 1 oord van de Raaf
voldoend logies te vinden, zoomede de omstandigheid dat
het klimaat en liet zware terrein waarop geageerd zou
moeten worden het meenemen van troepen en van hun
nasleep zeer bezwarend maakten, deden er de voorkeur
aan geven zich van inlandsjhe hulptroepen te bedienen,
te meer daar voor de begeleiding van dezen zou kunnen
worden beschikt over een deel der landingsdivisie vau het
oorlogsstoomschip Java, welke bodem ook dezen tocht
zou medemaken. Den 29sten Juli kwam da resident met
de Raaf en de Java iu de Kleine Geelvink-baai aan,
vanwaar de tocht naar Arfoe zou ondernomen worden.
Men moest hier echter tot 7 Augustus wachten , doordien
eerst toeD al de prauweu met de vau Waigeoeen Sulawatti
ontboden 2ó0 man ongeregelde troepen waren aangekomen,
die onder de leiding gesteld werden van den posthouder
van Patani (Halmaheira) Inmiddels was de resident door
zware koortsen aangetast geworden , die hem noodzaakten
om, nadat de gezamenlijke macht den 9den Augustus
gedebarkeerd was, den volgenden dag met de Raaf naar
Ternate terug te gaan. Aanstonds na het debarkement weri
de tocht naar Arfoe ondernomen. Ofschoon de opmarsch onder
gunstige omstandigheden aanving, althans de weg was goed
en het weer uitstekend, deed echter de inlandsche hulpmacht , die weinig ontzag toonde voor de haar vergezellende
hoofden, al spoedig van zekere onhandelbaarheid blijken.
Vooral kostte het moeite van deze lieden koeliediensten ge-

daan te krijgen , terwijl velen onderweg de vivres in het bosch
wegwierpen. Toen eindelijk den derden dag na den opmarsch
ook de gidsen wegliepen, zag de commandant der laudingsdivi.-sie zich genoodzaakt den verderen tocht op He geven,
en naar Ternate terug te keeren. Daar het bleek dat het
uitsluitend de Alfoeren van Sorong waren die de schuld
droegen van de mislukking van den tocht, werd hun
sengadji door den resident uit zijne betrekking ontslagen.
Weinige weken later werd de tocht naar Arfoe hervat,
thans, zouder hulp der marine, met eene hongivloot van
p in. G00 man, onder do leiding van den reeds trenoemden
posthouder, wien, in plaats van Papoea's, Tidoreezen als
gidsen werden toegevoegd. Ten gevolge van het vroeg
invallen van den wcstmoesson had de prauwenflottielje
onderweg veel vertraging, zoodat do reis van de algemeene
verzamelplaats naar de Kleine Geelvink-baai niet minder
dan twaalf dagen vor'erde. Den lsten November ontscheepte
de geheele macht. Terwijl men bezig was de prauwe:: op
den wal te halen, vertoonde zich eene bende van een
30-tal Papoea's, aan wier uitdagingen de onzen door eenige
schoten een einde maakten , daar de bende aanstonds uiteen
stoof en zich niet meer vertoonde. Oen 2den Nov-mber werd
met 500 man, waaronder 60 geweerdragenden (100 man,
waaronder 20 geweerdragenden, bleven aan het strand achter
ter bewaking van de prauwen), onder aanvoering van den
posthouder de marsch naar het binnenland aanvaard , langs
hetzelfde pad als door de landingsdivisie de.- marine gevolgd
was. Daar geenerlci tegenspoed on Jervoaden werd , vorderde
de marsch zoo goed dat men dien dag reeds verder kwam
dan op den eersten tocht gedurende drie dagmarschen. Drie
kanponga trok men voorbij, die blijkbaar in overhaasting
door de bewoners verlaten waren geworden. D3 derde
karapong werd niet, zooals de beide eersten , aanstonds
in brand gestoken , maar onderging eerst drie dagen later
(op den terugtocht) hetzelfde lot, nadat zij beide keeren
den onzen tot nachtkwartier gediend had. Den Jlden
November werd de marsch vervolgd. Nog vóór den middag
werd, met veel inspanning wegens het moeilijk bergterrein, het hoogste punt van een bergrug bereikt en
kreeg men, op eene tegenover gelegen berghelling, twee
kampongs in 't zicht, welke volgens de gidsen de Arfoesche
hoofu'kampongs waren waar de moord op de drie vogeljagers gepleegd was. De onzen stoven nu het voorliggende
ravijn in, en hadden spoedig de berghelling bereikt,
zonder eenigen tegenstand te ondervinden, daar ook hier
de bewoners gevlucht waren , met medeneming van alle
tilbare have. Daar de gidsen verklaarden verderop niet
beker.d te zijn, oordeelde de posthouder het niet raadzaam
dieper het gebergte in te dringen , zoo lat den volgenden
dag (4 November) de terugtocht naar het strand werd
aangenomen. Vooraf werden ook hi^r huizen en aanplantingen vernield, om zóó den Arfoe-Papoea's te toonen dat
aanslagen tegen gouvernenients-onderdanen niet ongestraft
blijven. De streek , die men was doorgetrokken om de woonptaatMO der Mansibabeërsi — aldus heet eigenlijk de stam
die het Arfoe-gebergte bewoont — te bereiken, was aanvankelijk vlak en zacht glooiend, doch veranderde langzanieihaiid in zwaar bergachtig terrein. Gedurende den
geheelen tocht werd doorgaans de linkeroever der Aroewirivier gevolgd. Met uitzondering van enkele open terreinen
nabij de wooi.plaats-'ii der inboorlingen, was de streek
uveral met bosch bedekt, waarin het wemelde van wilde
varkens, kangoeroe's en vogels , waaronder casuarissen ,
kroonduiven en paradijsvogels. fc-'ago werd in overvloed
aangetroffen en op vele plaatsen zag men sago-klopperijen. De aangetroffen huizen waren allen van hout
en boven den grond gebouwd , terwijl de kampongs bestonden uit één zeer groote houten woning , omgeven door
eenige kleine huisjes en hutten.
Inmiddels had de resident gelegenheid gevonden om met
het gouvernementsstoomschip J/avii zijn voorgenomen
bezoek aan de in 1889 getuchtigde \Vandammeu- en
Wanropen-Papoea's te brengen , waarin hij , zooals hooger
bleek, ruim een paar maanden te voren door ziekte was
verhinderd geworden. Behalve door verschillende hoofden
uit andere gedeelten der Geelvink-baai werd de resident
op dezen tocht ook vergezeld door den zendeliogleeraar
van Rhoon, tot wien de bedoelde Papoea's zich, blijkens
het vorig verslag (blz. 20), in Januari 1890 hadden vervoegd om de betuiging af te leggen dat zij zich aan het
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Gouvernement en den sultan van Tidore weuschten te
onderwerpen. Thans was de resident gekomen om de
hoof Ion der getuchtigde kampongs over de nakoming van
de afgelegde beloften tu onderhouden en h;m da gevraagde
vergili'enis Ie seheni.en. In BSM op 17 October, op ee:i
daartoe in gereedheid gebracht terrein te Wandammen ,
gehouden groote vergadering, waaraan ruim DBO 500-tal
personen deelnamen, werden daarop door den resident,
namms het Gouvernement, de plechtige beloften tan
trouw en gehoorzaamheid van de Papoea's van Wandammen
en Wanropen aangenomen en aan de voornaamste hoofden
akten van aanstelling en Nederlaudsche vlaggen, benevens
verschillende kleine geschenken uitgereikt. l$ij de/.a gelegenheid vond ook tuss'.-heu de genoemde Papoea's en
de overige stammen om en in d-i Geelvink-baai, die
vertegenwoordigd waren door du hoofien van Doreil,
ilansinam , Wundessi, Rhoou en Jaoer, eene algemeeno
verzoening plaats, waarna de resident met een bezoeknaa
do verschalende kampongs van Wandammen zijne komst
besloot. Na vervolgens nog Wandessi, Rhoou en Anaoea
bezocht en de bevolking aldaar aangeapnord te 'nebben
voortaan in vrele met eikander te leven, keerde de iesident den 25steu October ter reële Doreh terug, met het
doel aldaar den afloop der expeditie tegen de Arfoe's af
te wachten. Van dit oponthoud maakte het hoofd van
het gewest gebruik om te Doreh zelf, zoomede te Uansinam en te Andai vergaderingen met de bevolking te
houden, waarbij deze lieden eveneens ernstig werdenOiingemaand in het vervolg zich rustig te gedragen en het
rooven en moorden na te laten. Te Doreh werd vernomen dat de b'-ofden van een drietal in de nabijheid
gelegen kampongs van de in liet Arfoe-gebergte vermoorde Tennitaansche jagers eene som geils hadden ontvangen , waarvoor die jagers het recht gekocht hadden
om in bedoeld gebergte te jagen. Aangezien de drie
kaïnponghoofden door deze handeling geacht werden voor
de veiligheid der bewuste Teniatanen zich verantwoordelijk gesteld te hebben, legde de resident hun, volgens 1'apoea'sch gebruik , de vergoeding der vermoorden
op, aan welken eisch zij voldeden door de vrijheid te
hergeven aan drie door hen gekochte ouderlooze slaveukinderen , wiet afkomst onbekend was , en die de resident
naar Temate medenam om ze van 'oestuurswege in een
weezengesticht te doen opnemen. Tevens gaven bedoelde
hoofden de van de vermoorden genoten f 300 terug, door
eene overeenkomstige waarde iu goederen af te staan.
Op de terugreis van Wandammen met de Hati.l besoobt
de resident ook het tegenover Salawatti gelegen gedeelte
van Xieuw-Guinea's westkust, bewoond door da Papoea's
Seget (zie o. a. het verslag van 1888, blz. 20), waar,
volgens van den resident van Amboina ingekomen berichten , in het najaar van 1889 een aan Chineezen te Banda
toebehoorend handelsvaartuig zou zijn afgeloopen. Het
voorloopig onderzoek bracht aan het licht dat bedoeld
vaartuig, terwijl het, door wind en stroom afgedreven ,
aan den zuidelijkeu ingang van Straat Seget ten anker
lag, door de inboorlingen verraderlijk was overvallen,
die de geheele bemanning, uit 2 Chineezen en 4 inlanders bestaande, vermoord en, na de aau boord aanwezige goederen en gelden geroofd te hebben, het vaartuig met de lijkeu der vermoorden verbrand hadden.
Slech's aan de inlandsche huishoudster van een der Chineezen was het leven gespaard. Deze bevond zich nog te
Seget en werd door den resident uit hare slavernij
verlost. Het gelukte 22 der schuldige Papoea's gevankelijk aan boord van de Havik te doen brengen, die
voor den Tidoreeschen rijksraad zouden terechtstaan.
De uit twaalf huizen bestaande kampong der gearresteerden werd in brand gestoken, doch aau de vrouwen en
kinderen, waarvan het meerendeel naar de landwaarts in
gelegen tuinen gevlucht was, werd geen leed gedaan. Ten
behoeve van deze laatsten bleef opzettelijk één der beste
•woningen voor vernieling gespaard. Door het voortgezet
onderzoek te Temate kwam nog aan het liebt dat de
bewoners van Seget zich in de laatste jaren aan meer
moorden moeten hebben schuldig gemaakt, en zelfs rees
het vermoeden dat die euveldaden , zooal niet met medewerking , dan althans met medeweten van sommige hoofden
van Salawatti waren bedreven. Een en ander zou bij
eene volgende reis naar Nieuw-Guinea tot meer klaarheid

worlen gebracht.
Naar de resident meldt is er alle reden om te verwachten
dat de krachtige wijze, waarop in den laatsten tijd tegen
de tuchteloosheid der Papoea's langs do (ieelv.nk-baai en
elders op Nieuw-Guinea door ons is opgetreden, een
gunstigen invloed zal uitoefenen op den gang vau zaken
in dit gedeelte der Nederlandsche bezittingen.
§ 19. Timor en onderhoorigJicden.
In de betreffende dit gewest ontvangen berichten over
1890 treden uit den aard der zaak da gebeurtenissen op
Flora op den voorgrond, waar tensleels, bij de onder
militaire bedekking ondernomen wijnoouwkundige verkenuingen in het door den stam der lïukka's bewoonde .rebied ' ) , de gesteldheid van het terrein en de tegenstand
dien de bevolking aan den dag le_rde ons ui grootere
moeilijkheden wikkeldan dan verwacht waren, au ander*
deela in het gebied van den radja van lindeh de woelingen
van bet reeds In 't vorig verslag (blz. 22) genoemde
bergboofi BARANOERI (niet BAPANOEHI) bet Gouvernement
mede tot een gewapend optreden Doopten.
Met welken uitslag het mijnpersoneel is werkzaam geweest, iu de streken waar het zich zouwei aan de zuidals later aan de noordkust van Flora heeft kunnen ophouden , beeft reeds in d'; laatste gedeelten van het vorig
verslag (zie aldaar blz. 228) kortelijk vermelding gevonden.
Een nader overzicht, hoofdzakelijk betreffende het militaire
deel der expeditie, moge thans hier volgen.
Zooils op blz. 21/22 van het vorig verslag gezegd is,
had de krijgsmacht, die ingevolge Indisch besluit dd. 31
Maart 1890 n'. 1 naar de zuidkust van Fiores gedirigeerd
werd, in opdracht het te hervatten tin-onderzoek t-. bevciligen en naar bevind van zaken te hand ilen ten opzichte
van de kampongs Ekofeto en Wulo Wio, waaruit de
Rokka's afkomstig •Karen die in December te voren bet
toen zonder militair geleiie naar Flores gezonden mijiipersoneel aangevallen en van alles beroofd hadden.
Den Uden Mei van Soerabaija vertrokken, landde de
') Dat de Bekka-atroek ia hDdden-Florea tot onze bezittingen
ehoort, is met zoovele woorden | segd in lier Koloniaal Verslag
van 1S7">, Ma. -M>. I i: ket aldaar medegedeelde blijkt tevens dat
de Rokka's (wier getal wd op !OOCO geschatwordt)aaa ooateaag,
hoe schaars het hen nok bereikte, toen niet rrterad waren. Adndnistrati'l' behoort Rokka (xie Indisch 8taatabtad 1879 n°. SI) tot de
door een posthoiider. ter Standplaats Amlx 'gaga op de zuidkust,

bestuurde aadenuHeellng Endeh <>t' Zuid-Klom. (Op de noordkant
van Flores, vau waaruit — z.ooals hierachter blgken zal — mede

getracht is de iiimnlmlihlii llniliink la bereiken, wordt ons gezag vertegenwoordigd door een aostmonder Ie Hanaaerl en op de
noordoostkust loot ten civiel gezaghebber te Larontoeka of l'osto.i
ToeD in Qcptember 1889 htnlofnn werd tot het sendV n van een
mijningenieur na ir .Midden-Horos, was ket i'i:t d e e e n t e maal dat

de Indische Begeering het initiatief nam om ran latlniiisnis.il
meer licht te doen oi ignan nopt ns int aaawenea van tin in int bhmenland van Flores. Eoo werd reeda door den flonieiaeai' flnminl
SLOET VAN DE HEELE den rasJdeal van Tiaaor eng dragen (beslui!
dd. 15 Juni 1M8 n°. 3) r om een rtsliooml iiinlili HUI iu finiamisnhi
te zenden naar het eiland Flores om Ie onderzoeken, of op de

zuidkust van dat eiland in de nabUheid van de kaaaaeng
Rokka
tin aaawealg is". De Qonvernenr-Oenoraal M:J!;
. schreef, i>U
:

besluit van U hTovember 1871 n°. 1 1 . den rca! al van Timer aan
„om den controleur Ier late klasse bfl k> t bmnenlandsoh b. sluur
in dat gewist 8. Koos oi> te dragen om, hfl gelegenheid van eene

flltiiiituta, zoo naawkeurïgniogel|jknategaan. of en aoojatn welke
mate in de badatreek Rokka tin ris gevonden ra doof ie bevolking
ontgonnen wordt," i••rwij! de Goaverneor-Geoeraal VAU Rssa, 'ni
besluit vau ."i angnata 1881 '. ' . d i meergenoemden resident
aanehtlgde om den civielen gezaghebber 1'. F KLXIAX ,op te dragen,
ter verkrjïging van nkerheéd omtrent het voofkomen van ti
houdende grendea in het bbmenland ran hel eiland Floten, zich te
begeven naar het aan de zuidkust vaa dat eiland gelegen lundachap
Kokka, nooaaade naar de (laara.in grenaende sa;tjis, voor zoover
het belang èet zaak cle roortnettJug van de reia dntwaarta mocht
vorderen en geen beswaren daartegen bestaan." ]>•• eeMtvesnanhts
besehikking (van 18M) sehfbat zonder gevolg te zijn gebleven: —
ook met die van 1871 was d;t het g val, natel tearop in 1S7-.' iu
zoover was teruggekomen dat voor het onderzoek, in plaats van
een Kuropeegehen ambtenaar, een op .Smiiilia w; DOS :btbj • Arabier

was bestemd geweiden (in ln-t reralag van IST; . b'n. XdO, werd
minder juist van een inlandseh hootd gewag gsmaakt). Over den
tocht van den ambtenaar KI.EIAX in 188" (die ook reeds in 1875
en 1882 van de noordkust al' liet binnenland van Flores had b e zocht) is gehandeld in het raftJag van 1888, blz. 24.
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colonne ' ) , dis omler bevel st<jiid n a den kapitein der
infanterie P. .). VAN BAAIIDA , den 14Jen zond-r inoeilijkhed" i in d>- Aimere-bani ter zuidkust van P l a n t , waar
te Wei Mokeh een strandbivak werd ingericht, dat spoedig ook door den resident en het hem vergezellend minder
civit-1 personeel, waaronder een 35-tal te Ainfoeang (Timor)
als hulptroepen of voor andere diensten aangenomen Timoree/en, zoomede door den mijningenieur (den beer C.
J . VAN SCHELLE) en diens staf wer.l betrokken. Verkregen
de omen gedurende de eerste d a g e n , dio hoofdzakelijk besteed werden aan kleine verkenningsliensren, liet zooveel
mogelijk begaanbaar maken van paden en bet verder In
gereedheid brengen van logies, slechts aanrakingen met de
niet kwaadgezimle, stran Ikanipongs Bod en Foau , de aldaar
vernomen inlichtingen lieten weinig twijfel over , of wij
balden ons voor te bereiden op eene vijandige stemming
der meer landwaarts in gelegen Rokka-kamnon_rs. i>aa:van getuigde dan ook het voorgevallene op 24 Mei, toen
een vooruitgeschoven troepengedeelte, dat in de richting
van Wiiwn eene tijdelijke kampeeiplaats h a l betrokken
tot beveiliging van de verbetering der puilen van het
strandbivak daarheen. bij zijn afmarsch naar bet strat:dbivak, zonder eenige aanleiding onzerzijds, integendeel
kort na een schij dinar vredelievend onderhoud met in cc
nabijheid zich ophoudende inboorlingen, door een 50-tal
met lansen gewapende Rokka's werd bestormd, die echter
door onze salvo's, waarbij huu een verlies van G a 8 gewonden of dooden zal zijn toegebracht, werden tegenge
houden, zoodat de onzen, die ongedeerd waren gebleven,
den marscli naar het strandbivak zonder stoornis konden
voortzetten. In den nacht van den 2Gsten rukte de hoofdmacht der colonne op naar Wawa (ongeveer 7 paal van
het strand verwijderd), als eerste etappe in de richting
naar Ekofeto. Eenige vijanden, die zich echter op een
afstand hielden. werden door grauaatschoten verdreven.
Gelet op het buitengewoon bezwarende der transporten
van en naar het strandbivak, ten gevolge van de steile en
diepe ravijnen die moesten worden ovargetrokken (sommige ravijnen waren meer dan 80 a 90 M. diep), en op
den bij verder oprukken te verwachten tegenstand der
Rokka's, deed zich al aanstonds behoefte gevoelen aan de
overkomst van de te Jlakasser in reserve gehouden 50
militairen (inlanders) en aan vermeerdering van het aantal
dwangarbeiders. Den 3östen werd eene poging aangewend
o n met de bevolking van de op 2 a 3 paal voorbij W a w a
gelegen kampong l)o vreedzame aanraking te verkrijgen,
maar daarop bleek geen uitzicht te bestaan. Eene aangerangen operatie, om Do door wapengeweld te bezetten,
moest voorshands werden opgegeven, omdat zich ook in
den r u g van het detachement vijanden ophielden, die bet
bivak Wawa bedreigden, en reeds, doch zonder den onzen
verlies toe te brengen, een aanval gedaan hadden op een
«an het strandbivak afkom.::: vivrestransport.
Ka aankomst van de. van Makasser ontboden l e n t W
afdeeüng werd in den nacht van den 7den Juni met het
gros der te W a w a aanwezige macht opgerukt naar D o ,
welke plaats, 800 M. boven zee gelegf'n of 300 M. honger
dan W a w a , in strijd met hetgeen zich verwachten liet,
den onzen zonder tegenweer weid gelaten. Enkele Kokka's,
die zich, toen de beklimming begon van den 1U0 M.
hoogen heuvel waarop Do gelegen was, in den kampoog»
rand hadden vertoond, waren verdwenen toen de tirailleurlinie den top b a l bereikt. De kampong zelve werd verlaten bevonden en bezet. Terwijl de eerste dagen besteed
•werden aan het schoonkappen van liet terrein op en
langs de hellingen van den bezetten heuvel en aan het
bouwen van 1 .gies, bew.g-n zich bij voortduring talrijke
benden Rokka's op de nabijgelegen bergruggen en in de
voorliggende versterkingen, af en toe geweerschoten lossende en een uitdagend woest getier aanheffende. Nadat
h u n vuur op een onzer transporten door de onzen krachtig
beantwoord w a s , waarbij zij verschillen Ie gewonden bek w a m e n , schenen zij zich verderop ie verzamelen. A l t h a n s ,
toen een deel der Timoreesche hulptroepen op verkenning
werd uitgezonden, bleken twee der meest nabijgelegen
versterkingen verlaten. Die werken werden een paar dagen
i) Zij bestond uit één gemengJe compagnie van het 8ste bataljon
infanterie, 2 Cochoornmortieren met bediening, en het noodigepersoneel voor de genie, de administratie, den geneeskundigen dienst
en den trein, in 't geheel 9 officieren en 173 minderen (waaronder
6 en 151 van de infanterie), beuevens 300 dwangarbeiders.
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later (den 13den Juni) door eene militaire patrouille geslecht, dio ze slechts genaken kon door het overwinnen
van boven beschrijving moeilijke torreinhindernissen. Het
verbeteren van de verbindingspaden met W a w a , tervergemakkelijking van den uiterst bezwarenden transportdienst,
vorderde dag aan dag veel inspanning. Ook werd een deel
onzer krachten in beslag genomen voor het zoeken van
een geschikt tracé voor een pad tot bet afdalen van
den heuvel van Do in de richting uaarEkofeto, zoomede
voor de verdere inrichting en bevestiging van onze stelling
te D o , waarheen de resident en de twee mindere bestuurs-ambtenaren die ook aati de tm-expeditie van December 1889 hadden deelgenomen (de hooger reeds genoemde civiele gezaghebber KI.KIAN en de posthouder van
Endeh F. A. BHUGMAN) de colonne gevolgd waren. Het
bleek d a t , om verder te kunnen voort r u k k e n , de colonne
aanzienlijk sterker diende te zijn en ook van berggeschut
. ien moest worden. De aan den o v r v a l in December
1869 schuldige kampongs Ekofeto en Wolo Wio waren
namelijk geleg-m aan de overzijde van eene bergreeks.op
den hoofdrug waarvan , Goenoeng Sékengé genaamd, ter
hoogte van 1400 M. boven zee, door de bevolking eene
ongeveer 180 M. lange versterking was opgeworpen, en
volgene alle berichten was het noodzakelijk het gebied dier
kampongs door te trekken, alvorens de als tinertshoudend
tangegeveu streken te kunnen bereiken.
Ter bevordering van een meer afdoend en vooral sneller
succes werd van Java eene ruimere versterking gezonden
dan aangevraagd was *), en daar nu de troepenmacht
aooveel grooter was geworden, ging op 30 J u n i het bevel
der colonne over op den met de nieuwe troepen van Java
medegekomen majoor P. L. A. COLLAIÏD. Ook het getal
der aan de expeditie als hulptroepen toegevoegde Timoreezen, van wie wegens hunne vlugge bewegingen over
het terrein veel partij getrokken werd, was inmiddels op
eene grootere sterkte gebracht. Eene op 3 Juli ondernomen
verkennitg in de richting van Ekofeto leidde tot de bevb.ding dat de straks bedoelde g n o t e versterking met vrucht
scheen te kunnen beschoten worden uit eene l ' / ; paal voorwaarts van Do gulegene verlaten k a m p o n g , Watoe Loko of
ook wel Holeh genaamd. Na de noodige wegver betering werd
daarheen vier dagen later, met 2 bergkanons, opgerukt.
De mijningenieur en de hooger genoemde civiele gezaghebber
sloteo zich bij de troepen aan. liinnen weinige uren was
Watoe Loko zon Ier tegenstand bereikt en bezet. Reeds
aanstonds na het eerste granaatschot vertoonden zich witte
vlaggen ten teeken van toenadering, en een drietal Rokka's
kwamen af om mede te deelen dat een der hoofden van
Ekofeto, zekere ANGUO MOLO, die als de ziel van het verzet
beschouwd werd '), geneigd zou zijn zich te onderwerpen.
Aan de boodschappers werd te kennen gegeven dat tot den
volgenden ochtend 8 uur op de komst van dit hoofd zou
worden gewacht. Blaar toen hij binnen den bepaalden tijd
niets van zich liet booreu, werd in den voormiddag van
den 8sten Juli granaat" en kartetsvuur op de versterking
geopend en daarmede voortgegaan tot een opgekomen
nevel den heuvel Sékengé aan net oog onttrok. Spoedig
daarop kwamen lieden van Ekofeto, Wolo Wio e n L a n g a
huidegeschenken aanbieden, met de verklaring dat ANGGO
MOI.O zijne onderwerping wilde laten afhangen van de
ontvangst die hun werd bereid. Inmiddels werd door de
onzen met kracht doorgewerkt aan de inrichting van het
bivak te Watoe Loko, ten einde zoo spoedig mogelijk te
kunnen oprukken naar den hoofdrug en naar de achtergelegen kampongs Ekofeto en Wolo W i o , die, naar vernomen werd, uit verschillende zelfstandige onderdeden
») Slet inbegrip van eenige nader rechtstreeks van Slakasser geïonden militairen, bestond de nieuw gezonden troepenmacht in
't geheel uit 8 officieren en 211 minderen (waaronder 7 en 160 van
de inlanterie, mede allen van het 8ste bataljon). DaarbU waren
ingedeeld 20 troepenpaarden en muildieren voor de bergartillerie,
benevens alsnog 300 dwangarbeiders.
s
) Volgens verklaringen van ons in handen gevallen Rokka's moet
deze ASGGO MOLO volgens rune eigene verklaringen evenwel niet
iiij, maar zjjn oudste zoon, die in eene ontmoeting met onze Timo»
reesche hulptroepen
den Uden Juni was neergeschoten) de man
geweest zjja, T a n wien de aanval in December 1889 op de onzen
was uitgegaan. De aanleg van de meerbedoelde versterking was
dan ook zl)n werk geweest, en daarbij zouden alleen de bewoners
van een drietal onder z(jn invloed staande onderkampongs behulp—
zaaui zijn geweest
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bestonden. In hot behing van dien tocht werden ook patrouilles op verkenning uitgezonden , die zonder bijzondere
ontmoetingen terugkeerden. Den lOden kwam werkolijk
ANQGO MOLO zich op genade of ongenade overgeven, en
door zijn toedoen verschenen den volgenden dag een 12-tal
Kokka's in bet bivak , die aan de onzen werden opgegeven
als te bebooren tot de gezochte schuldigen aan den overval
in December 1889. Bij eene verkenning des anderen daags
door den colonne-commandant in persoon ouder dekking
van eene patrouille ondernomen, vonden de onzen de versterking op den kam van den Sékengé verlaten. Op dien tocht
werd de kampong Wolo Wio tot op p.m. 200 M. genaderd
en bleek hare onderkanipong Bo Rewoe (2'/f paal van
Watoe Loko verwijderd) eene geschikte plek op te leveren
voor het aan gene zijde van den hoofdrug te vestigen bivak.
Uit de bovenvermelde feiten scheen te mogen worden
afgeleid dat onder de Rokka's moedeloosheid ontstaan en
dat het verzet gebroken was. Maar de ondervinding leerde
spoedig dat men zich hierin vergiste, en dat ANQGO MOLO
niet den invloed bezat dien hem werd toegeschreven, maar
dat hij veeleer beschouwd moest worden als door zijne landgenooten lot het aanbieden van onderwerping gedwongeu
te zijn geworden. Niet onwaarschijnlijk toch gingen de
Rokka's aan gene zijde van den Sékengé van de onderstelling uit, dat het ons alleen te doen was om de hoofdschuldigen aan den overval van December 1889 in handen
te krijgen, en dat, wanneer wij hierin waren geslaagd,
de expeditie wel als afgeloopen zou worden beschouwd
en daarmede onze komst in de streek beoosten den Sékengé,
waar vreemdelingen niet geduld schenen te worden, zoude
zijn bezworen.
Aan het plan om verder op te rukken, in de richting
van Ekofeto, werd den 14den Juli door den majoor COLI.ARÜ gevolg gegeven met het gros der toen te Watoe Loko
aanwezige troepen , waarbij o. a. de noodige artillerie voor de
bediening van 2 bergkanons en 1 mortier, zoomede een
40-tal Timoreezen als hulptroepen en 80 koelies. Bij de
colonne die in 't geheel aan militairen sterk was 9 officiereu en 236 minderen, sloten zich de resident, de mijningenieur en de civiele gezaghebber aan; voorts gingen
mee de tolken , ANGÜO MOLO met volgelingen, PODJOB
(het hoofd van eene kampong aan gene zijde van den
Sékengé, welk hoofd den onzen sedert eenige dagen als
leidsmanen raadgever diende), zoomede eenige Rokka's die
zich als gevangenen in onze handen bevonden. Binnen vijf
kwartieruurs bereikte de infanterie den hoofdrug, waar de
versterking onbezet werd bevonden. Er werd 500 a 600 M.
afgedaald en positie genomen in eene kleine vlakte zóó dat
men de rechts en links voorwaarts gelegen kam \ ongs meer
van nabij kon waarnemen. Daar het door de colonne gevolgde pad aanliep op Wolo Wio werden eenige boodschappers naar die kampong gezonden om de bewoners
omtrent onze bedoelingen gerust te stellen, en vertrok
PODJOB met dergelijke opdracht naar zijne kampong Bo
Longa, van waaruit eene witte vlag woei. De artillerie ,
die met eene afzonderlijke dekking een anderen weg lui 1
moeten nemen, kwam omstreeks één uur later dan de
infanterie op de kruin aan. Toen de uitgezonden boodschappers wegbleven, werd opgemarcheerd naar de uit
vijf buurtschappen of onderkampongs bestaande kampong
Wolo Wio. Vier dezer onderkampongs bleken verlaten,
doch in de vijfde had zich een groot aantal met klewang,
lans en geweer gewapenden verzameld, die ouder groot
misbaar en met hunne wapenen zwaaiend onzen naderenden
troepen Jeu doortocht schenen te willen beletten. Nadat
zij door de tolken waren ingelicht, en inmiddels de resident ter plaatse verschenen was, kwam één Kokka vooruit
om zijne onderwerping aan te bieden, welke de resident
aannam op voorwaarde dat de wapenen aanstonds zouden
worden afgelegd. Langzamerhand had dit ook plaats, maar
al spoedig verschenen nieuwe gewapenden, die echter weder
geleidelijk aftrokken , nadat hun zoo goed mogelijk was
beduid dat men zich over onze komst niét ongerust had
te maken, daar geen vijandelijkheden zouden worden gepleegd als de bevolking ons ongemoeid liet. Nog vóór het
vallen van den avond waren troep en dwangarbeiders in
eene der verlaten onderkampongs van Wolo Wio , Bo Rewoe
genaamd, onder dak gebracht.
Ofschoon gedurende de eerste drie dagen de onzen
zich zonder stoornis aan de inrichting van het bivak eu
aan verkenningen konden wijden, terwijl ook de opvoer
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van bouoodigdbeden niet bemoeilijkt werd, getuigde toch
niets van toenadering vau do zijde der Rokka's. Niet
alleen bleven de uitgezonden boodschappers weg, uitgenomen alleen het hoofd van Bo Louga, die echter verklaarde geen zijner ouderhoorigen te kunnen overhalen
om ons verder als gids te dienen, maar in de vlakte tusschen Wolo Wio en de versterking op de kruin van den
Sékengé vertoonden zich meer en meer gewapenden,
waaronder velen te paard. Den 18deu werd door lieden
van Wolo Wio aanvallend te werk gegaan. Op eene
patrouille werden schoten gelost, hetgeen tot een nu en
dan afgebroken vuurgevecht leidde , waarbij in den verderen
loop van den dag ook de artillerie in stelling kwam om
eenige granaten te werpen in de gehuchten waaruit de
gewapenden samenstroomden. Het transport, dat dienzelfdeu morgen uit Watoe Loko naar het bivak was afgezonden eu als naar gewoonte door een escorte uit Bo
Rewoe van de kruin van den Sékengé was afgehaald,
vond , voorbij die kruin gekomen, de door klewanghouwen
en lanssteken deerlijk verminkte lijken van een viertal
onzer Timoreezen, die zonder vergunning zich uit het
bivak op weg hadden begeven kort nadat het escorte Bo
Rewoe verlaten had. Uit alles viel op te maken dat de
moorden waren bedreven door Rokka's die ter zijde van
den weg in hinderlaag moeten hebben gelegen en stellig
het transport zouden hebben aangevallen als niet toevallig
de Timoreezen zich iets vroeger op die plek hadden vertoonJ. Als straf voor de gepleegde vijandelijkheden en ook
ter beveiliging van het bivak , waarop dien dag door Rokkn's
almede geschoten was, werden des namiddags de vier
buurtschappen van Wolo Wio aan de vlammen prijsgegeven.
Den volgenden dag (19 Juli) vervoegde het hoofd van
Bo Longa zich weder in het bivak. Hij gaf eenige inlichtingeu omtrent de aanwezigheid van eene vlakte aan den
voet der voorliggende vulkaangroepen en deelde mede dat
in de nabijheid dier vlakte de plaatsen Mengé, Soa en
Poma gelegen waren. Toen PODJOB twee dagen later
ontboden werd om hem te vragen of hij ons bij eene verkenniug in de richting van bedoelde vlakte den weg wilde
wijzen , verklaarde hij zich hiertoe bereid , doch achtte het
uoodig de bevolking der door te trekken streken vooraf
gerust te stellen aangaande onze bedoelingen. Den 23ston
Juli evenwel kwam hij berichten dat de hoofden van Mengé
en Ngaroe, die hij ingelicht had, geantwoord hadden
dat zij geen aanrakingen met ons wenschten, omdat
alleen ANGGO MOLO iets met ons uit te staan had, en
dat, als de onzen toch kwamen , zij verzet zouden bieden.
Niettemin beloofde PODJOK nogmaals eene poging te zullen
doen om zijne landgenooten tot andere gedachten te brengen, maar kwam sedert niet meer terug.
Men zag zich dus gedwongen de verkenningen naar de
vermoedelijke tiustreek zonder gilsen aan te vangen.
Daartoe wer len op 24 en 25 Juli door den mijningenieur ,
ouder bescherming van sterke patruuilles, die in last
hadden alle kampongs te mijdeu, in noordoostelijke en
oostelijke richting tochten ondernomen naar de heuvels
Kopo Lebo en Lebi Saga (ongeveer 250 M. boven Bo
Rewoe gelegen), waar men een goed overzicht over het
voorliggend terrein had. De bevinding kwam hierop neer
dat het vulkanisch terrein (waariu geen aanleiding bestaat
om opzettelijk naar tin te zoeken) zich veel verder uitstrekte dau vroeger werd vermoed, zoodat er waarschijulijk minstens 3 a 4 dagmarschen noodig zouden zijn alvorens men de daarachter gelegen vlakte zou kunnen
bereiken. Vooral bij de verkenning op 25 Juli kwam de
vijandige gezindheid der bevolking aan den dag. Hoewel
de dekkingspatrouille 100 bajonetten sterk was, moest
in carré teruggetrokken en nu en dan halt gemaakt
worden om door salvo's den opdringenden vijand vau het
lijf te houden. Eerst toen de Rokka's onze artillerie hadden
zien post vatten op een oostwaarts van liet bivak gelegen
heuvel, staakten zij de vervolging. Op beide dagen moet
de vijand vele verliezen geleden hebben; aan onze zijde
werden slechts enkelen door randjoes gewond.
Daar de mogelijkheid bestond om op andere heuvels
eeu beter overzicht op het terrein te verkrijgen, werd besloten de verkenningeu voort te zetten eu deze eerst dan
te staken wanneer blijken mocht dat de aanwezige krijgsmacht niet langer iu staat zou zijn de tochten te beschermen. In dezen stand van zaken vermeende de resident
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dat zijne tegenwoordigheid niet langer vereischt werd, en
hij verliet den 27sten Juli de Aimere-baai om via Endeh
naar Koepang terug te keeren. Met deze gelegenheid
werden ook de Titnoreesche hulptroepen teruggevoerd,
daar deze, naar het schijnt door bijgeloovige begrippen
;edreven, sedert den op vier hunner landgenooten gepleegen moord niet meer te bewegen waren om tegen de
Rokka's op te treden.
Terwijl werd voortgewerkt aan de betere beveiliging
van het hoofdkwartier Bo Rewoe, begaven de mijningenieur
en de colonne-commandant zich naar den bergrug Sékeugé,
waar inmiddels de vroeger door de Rokka's gebouwde
versterking door de onzen geslecht was, om van daar uit
te bepalen waarheen eene volgende verkenning zou worden gericht. Den 29sten werd daartoe uitgerukt naar
den top Wolo Mere (1650 M. hoog en 12 paal noordelijk
van de kust gelegen), die uitzicht gaf in noordelijke en
westelijke richting. Ofschoon overal benden Rokka's zich
vertoonden, die nu en dan enkele schoten losten, werd
overigens bij deze laatste verkenning de heen- en terugtocht, die op zich zelf met vele bezwaren gepaard ging,
niet verstoord. Trouwens op een gedeelte van den weg
waren de onzen voor een vervolgenden vijand moeilijk
bereikbaar en op het overig gedeelte werd hij in bedwang
gehouden door eene uit het bivak gezonden troepeuafdeeling, waarbij ook artillerie, die op oen anderen nabij gelegen
heuvel post bad gevat. Ook dezs verkenning bevestigde
dat, zoover het oog reikte, het terrein van vulkanischen
aard was, dus niet verondersteld kon worden tin te bevatten. Daarbij had zich tot dusver noch door aanwijzingen of
mededeelingen van hoofden, noch door het aantreffen in
de bemachtigde — trouwens van alle tilbare have ontbloote — kampongs van ertsen of van tinnen voorwerpen ,
eenige omstandigheid voorgedaan die de hoop wettigde op
het vinden van eene tinstreek , uitgaande van het zuiden ').
Het vestigen van nog meer etappes, dieper het binnenland
in, moest worden ontraden met het oog op de vele krachten
die zoo aan militairen als aan dwangarbeiders noodig
zouden zijn om eene ongestoorde gemeenschap met de
Aimere-baai te verzekeren. Vandaar dat het legerbestuur,
met de tot dusver verkregen resultaten der expeditie bekend geworden, in de eerste dagen van September het
denkbeeld aanbeval om, nadat alsnog Ekofeto zou getuchtigd zijn, niet verder uit het zuiden door te dringen,
maar te trachten van de noordkust af de voorgespiegelde
tinstreek te bereiken en daartoe zoo spoedig doenlijk eene
afzonderlijke dekkingscolonne van Java te doen vertrekken,
die zich dan misschien, voor hoe korten tijd ook, in verbinding zou kunnen stellen met onze uiterste etappe in
het binnenland van de zuidkust, in welk laatste geval de
zuidercolonne hare taak als afgedaan zou kunnen beschouwen. Dat de troepenmacht ter zuidkust hare stellingen
intusschen behield, scheen wenschelijk om de Rokka's
zooveel mogelijk af te houden van bemoeilijking der voorgestelde noordercolonne. Het aanhouden van de zuidercolonne werd geacht geen bezwaar op te leveren omdat
de troep zich in eene gezonde streek bevond en hoofdzakelijk uit inlandsche landaarden was samengesteld die
voor de aanvulling onzer krijgsmacht in Atjeh niet in
aanmerking kwamen. Hetzelfde zou geschieden bij de
formeering van eene noordercolonne.
In overeenstemming met dit voorstel werd bij besluit
dd. 10 September 1890 n°. 1 bepaald dat, tot voortzetting

f

') Omstreeks een week na deze verkenning van den mjjningenienr, die zich toen weder in het strandbivak ophield, kwam
aan een der officieren van het hoofdkwartier Bo Rewoe een stukje
metaal in handen, dat later bevonden is tin te zijn. Van den
Kokka, die het afstond en voorgat hoofd te zijn van Belang, eene
kampong achter de hooge heuvelen ten zuiden van Wolo Wio,
konden geen inlichtingen omtrent de herkomst van het metaal worden verkregen. Hij eene tweede komst van dit hoofd (11 Augustus) om
voor zjjne onderhoorigen vergunning te vragen in de op eenigen
afstand van het bivak gelegen ladangs te oogsten, werden van hem
een paar zware metalen (vermoedelijk tinnen) armbanden verkregen,
die, volgens zijn zeggen , hem als erfstukken waren ten deel gevallen. Ot de bewuste armbanden werkelijk geheel of voor een gcdeelte uit tin bestondrn, is uit de tot dusver ontvangen Inrichten
niet gebleken. Een zoodanig versiersel bji eene andere gelegenheid, vermoedelijk in het voorjaar van 1890 (zie blz. 17 hiervóór;,
den controleur van Bima (gouvernement Celebcs en onderhoorigheden) ter hand gekomen, en aan het bureau van het mijnwezen te
Batavia afgestaan, werd aldaar scheikundig onderzocht en bleek
te bevatten 59.8 pet tin en 40.2 pet. lood.

van het onderzoek naar tinertshoudende gronden op Florcs,
de mijningenieur met het hem toegevoegd personeel de
zuidkust zou verlaten om zich naar de noordkust, allereerst naar karnpong Toa, te begeven; dat, tot dekking
van zijne tochten , van Java derwaarts zou worden overgebraeht eene niet kleinere troepenmacht dan reeds op
Flores aanwezig was, en dat laatstbedoelde troepenmacht,
in afwachting van nadere bevelen, ter zuidkust (aan de
Aimere-baai en in het Rokka-gebied) in stelling zou blijven.
Na het verdwijnen op 23 Juli van het hoofd van de
dicht bij ons hoofdkwartier gelegen kampong Bo Longa
bleef alle vriendschappelijke aanraking met de bevolking
uit. Eene nieuwe, laatste poging hiertoe, welke tevens
strekken moest om hen in handen te krijgen, die met
Avii.o MOLO de hoofdschuldigen waren aan den aanval
van 16 December 1889, werd beproefd den 31sten Juli,
toen met gemeld doel vijf der Rokka's, die als gevangeuen waren aangehouden, werden losgelaten, en daaroader een broeder van ANGGO MOLO , zoomede een paar
andere voorname Rokka's van Ekofeto. Op de stemming
der bevolking werkte dit niets ten gunste uit; integendeel,
van lieverlede trad de vijand langs onze geheele verbindingslijn met het strand driester op. Zoo werd, in voor
de onzen hoogst ongunstige omstandigheden , door in hinderlaag verscholen Rokka's op 6 Augustus aangevallen
een uit 45 dwangarbeiders bestaand vivrestransport tusschen Watoe Loko en de kruin van den Sékengé, waarbij
oen escorte van 1 inlandschen sergeant, 1 Europeeschen en
8 inlandsche fuseliers; en op 22 Augustus een vivrestransport tusschen het strandbivak en Wawa, sterk 113
dwangarbeiders, waarbij als escorte waren ingedeeld 1
Kuropeesche sergeant als commandant, 1 inlandsche sergeant en 14 inlandsche minderen. Door hetonverboedsch en
overweldigend optreden van den vijand leden de onzen zoowel bij den eersten als bij den lateren overval opeens zware
verliezen. *) Mogen telkenmale de veiligheidsmaatregelen
van den escorte-commandant te wenschen hebben overge
laten , èn op 6 èn op 22 Augustus waren er onder het kleino
deel der patrouille, dat niet aanstonds buiten gevechtgesteld werd, eenige militairen (inlanders), aan wier moed
en vastberadenheid het was toe te schrijven dat de onzen
de gevechtsplnats behielden *) en , dank zij ook de spoedig
opgedaagde hulp, de talrijke Rokka's tot wijken werden
genoopt, waarbij deze op eerstgemelden datum een verlies
leden van 25 a 30 dooden en gewonden, terwijl op 22
Augustus de aanvallers 6 lijken in onze handen lieten en
ongeveer een 30-tal hunner gesneuvelden of gewonden
mede voerden. De groote massa der aanvallers bestond hoogstwaarschijnlijk uit bewoners en vroegere bewoners van
Ekofeto en Wolo Wio.
Na het voorgevallene (dat reeds aanstonds aanleiding
had gegeven onze posten tusschen het strandbivak en Bo
Rewoe op eene grootere sterkte te brengen) scheen het
wenschelijk om niet langer met de tot dusver uitgesteld
gebleven strafoefening op Ekofeto te verwijlen. Trouwens
de loslating op 31 Juli van eenige ons in handen gevallen
bewoners dier kampong, op voorwaarde dat zij zouden
trachten ons de nog ontkomen hoofdschuldigen aan den
aanval in December 1889 uit te leveren of een deel der
geroofde goedereu dan wel vergoeding daarvoor aan te
brengen, had niets uitgewerkt.
ïn den morgen van 23 Augustus rukte nu van Bo Rewoe
de noodige troepenmacht uit naar eene nabijgelegen hoogte ,
waar opvolgend Ekofeto en een paar daarachter gelegen
kampongs , met namen Weo Kholo en Bo Poma, die den
dag te voren aan den aanval op het transport hadden
*) Op 6 Augustus vielen van de zich by het transport bevindende
militairen al dadelijk 5 gesneuvelden (waaronder zoowel de escortecommandant als de 2de luitenant der infanterie A. J. DIEMONT,
welke laatste, van Wawa naar Bo Kewoe overgeplaatst, zich tegelijk
met het transport op weg had begeven) en 2 gewonden (daaronder
een niet ingedeeld inlandsen tamboer), terwijl de patrouille van B
Augustus 4 gesneuvelden (waaronder mede de onderofficier-commandant) en 6 gewonden bekwam. Uitgenomen genoemden officier en
laatstbodoclden sergeant waren allen inlanders. Aan dwangarbeiders
en andere tot het transport behoorende inlanders waren de verliezen
der beide dagen in 't geheel 15 dooden en 43 gekwetsten , terwijl
3 dwangarbeiders vermist werden, die vermoedelijk door den vijand
waren weggevoerd, evenals o. a. een 13-tal achterlaadgeweren.
J
) Vier hunner (daaronder een voor zijne kloeke houding tevens
tot sergeant bevorderde korporaal) werden beloond met de bronzen
medaille voor moed en trouw en vijf werden eervol vermeld.
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inedegedaan , door do artillerie werden onder vuur genomen.
Na een vrij lang onderhouden gcschutvuiir deed eindelijk een
granaatschot een brand ontstaan, die tot inden vroegen n>orj*en van den 24sten doorwoedde en Kkofeto gelieel vernielde.
Van do uitwerking, die de tuchtiging onder de bewoners
aanrichtte, kon niets worden bespeurd doordiende kampongs
zwaar begroeid waren.
De geleidelijke opvoering van de bezettingen der posten, ten koste van het garnizoen in het hoofdkwartier
Bo Rewoe, en de grootere sterkte welke diende te wor en
gegeven aan de escortes der transporten, — die Eog af en
toe door grootere en kleinere benden Rokka's, gelukkig
zonder ernstig gevolg, werden belaagd, — maakten in
de eerste dagen van September Je overkomst nooiig van
de te Makasser steeds op compleet gehouden reserve van
50 man (op 2 Europeesche sergeants na, allen inlanders).
Deze versterking werd den 9den aangebracht en aanstonds
over de verschillende posten verdeeld, zoodat toen, alleen
wat de infanterie betreft, Wai Mokeh (strandbivak) en
Wawa elk door 75 man, Do en Watoe Loko elk door
60 man bezet waren, terwijl de infanterie-bezetting te
Bo Rewoe, na aftrekking van de te Wai Mokeh en Watoe
Loko in de ziekenzalen verpleegden, ongeveer 125 man
bedroeg ').
Zoolang de colonne sedert nog ter zuidkust vertoefde,
dat is tot in de tweede helft van November, toen ook
machtiging was verleend om de lager te bespreken noordercolonne Flores te doen verlaten, viel er op en bij de
verschillende posten op politiek en militair gebied weinig
van belang voor. Af en toe werdeu door de escortes der
transporten, dan wel in den naasten omtrek van onze
posten , vijandige Rokka's waargenomen, maar enkele salvo's waren genoeg om hen te doen verdwijnen. Het
invallen van den regentijd in de tweede helft van October,
waardoor de verbindingswegen ontzaglijk veel herstel
vorderden en toch telkens weder in schier onbegaanliaien
staat geraakten, dwong echter tot veel inspanning voor
den transporttrein. Ook de gezondheidstoestand werddaardoor in 't algemeen minder gunstig (o. a. overleed aan
buiklijden de hooger genoemde kapitein VAN BAARDA ,
die, sedert de overgave van het bevel over de colonne aan
den majoor COLLARD , als chef van den staf bij de expeditie was opgetreden). Vooral onder de dwangarbeiders
nam het aantal zieken toe, zoodat er nog in de laatste
weken dwangarbeiders aangevoerd moesten worden. Den
18den November was de colonne in haar geheel in het
strandbivak Wai Mokeh samengetrokken, zonder op den
tocht daarheen door den vijand te zijn bemoeilijkt. Twee
dagen later was zij ingescheept aan boord van twee
stoomschepen, die haar den 23sten teSoerabaija brachten.
De gevangen genomen inboorlingen waren, vóórdat de onzen
Zuid-Flores verlieten, na overleg met den resident, in

niog MUI bet hooger aangehaalde gouveruementsbesluit
van 10 September, uit do Aimcre-bnai vertrokken mijningenieur en zijn otiderhebhend personeel, maar nog niet
de civiele gezaghebber KI.KIAN, die eerst met oene latere
gelegenheid van de zuidkust had kunnen vertrekken en
die, wegens zijne bekendheid tor noordkust, mede was
aangewezen om deel van de noordercolonne uit te maken.
Het debarkement der colonne, dat eenige vertraging ondervond, doordat het aanvankelijk gekozen landingspunt
niet Toa, maar Toreng bleek te zijn, had eerst op 7 0c
tol) r en volgende dagen definitief plaats. Te Toreug, waar
no^r slechts een gedeelte der troepen ontscheept en onder
dak gebracht was, werden wel vriendschappelijke nnnrakingen, maar geen inlichtingen omtrent de naar het binneuland loopende bergpaden verkregen. Na de aankomst
op 30 September van den meergenoeinden civielen gezaghebber werd van Toreng oostwaarts gestoomd ter verkeunii.g van het eigenlijk Toa, doch vermits dit punt geen
geschikte landiugspla'its aanbood, viel de keus op een
verder oostwaarts, dicht bij de Gomon-baai, gelegen
strandgedeelte, Wai Lobn genaamd. Hier werd vervolgen»
een strandbivak met aanleghoofd en op 3 paal afstands
van daar, te Remang, aan den linkeroever der Nanga
Koli, een rivierbivak opgericht, terwijl het voorloopig
bivak te Toreng werd opgebroken. Tolken werden verkregen
van Rioeng, een westwaarts gelegen gebied, waarover
straks meer, en van Maumeri, de standplaats van den
posthouder van Noord-Flores, die zich mede doorgaans bij
do colonne ophield. Door de tolken omtrent de bedoelingen
van onze komst ingelicht, verschenen den 14den October
de hoofden van een drietal hoogerop aan of nabij de Kolirivier gelegen kampongs in het bivak te Remang, waar zij
nader verzekerden zich tegen een vredelievenden doortocht der
onzen niet te zullen verzetten. Eene verkenningspatrouille, die
des anderen daags (15 October) bedoelde kampongs langs een
vlakken of weinig oploopenden weg gemakkelijk bereikte,"
vond dan ook niets verdachts. Door middel van de tolken had
een onderhoud met hoofden en bevolking plaats, waarbij
onzerzijds nogmaals geruststellende verzekeringen werden
gegeven en het voornemen werd aangekondigd om , in het
belang der van daar uit te ondernemen onderzoekingen naar
tin, in een der bedoelde kampongs, met name Nbai (op
p. m. 8 paal afstands van Remang) een tijdlang een gedeelte
van onze militairen te doen verblijven. Dit voornemen scheen
echter minder in den smaak te vallen, waarom nog een
paar dagen met de uitvoering werd verwijld, in de verwacbting dat nadere bespreking, waartoe de hoofden naar
het strandbivak werden opgeroepen, de gerezen bezwaren
zou doen verdwijnen. Alras bleek echter de stemming
niet vertrouwbaar: de hoofden lieten zich wachten ; opeen
transport van liet strand- naar het rivierbivak werden
schoten gelost, en toen den 18den de colonne-commanvrijheid gesteld, met uitzondering van ANQGO MOLO, die dant met eene troepenafdeeling (waarbij ook artillerie en
naar Koepang werd overgebracht, doch later, op last van de genie) en een groot transport levensmiddelen naar Nbai
Indische Regeering, naar zijn land is teruggezonden.
oprukte, zagen zich de onzen spoedig omgeven door eene
Had de zuidercolonne, in verband met de buitengewone bende van een 100-tal geweerdragenden en een grooter
moeilijkheden van het terrein en de houding der bevol- aantul met lansen gewapende ruiters, die slechts door
king, bij haren opmarsch slechts met groote tusschen- machtsvertoon van onze zij Ie in toom schenen gehouden
poozen en met kleine etappes kunnen vooruitgaan, voor te worden. Gaandeweg evenwel verdween deze bende,
de op den 26sten September ter noordkust gekomen co- zoodat de onzen Nbai zonder vijandelijkheden bereikten ,
lonne, die onder bevel stond van den majoor der infanterie ofschoon in de kampongs die doorgetrokken werden de
W. J. N. BOSBOOM J ) , was het, met het oog op het toen mannelijke bevolking overal gewapend stond, terwijl
reeds vergevorderde seizoen, van dubbel belang dat zij vrouwen en kinderen niet werden gezien. In de nabijheid
in de gelegenheid was hare tochten spoediger voortgang van Nbai werd het bivak betrokken, dat aanstonds van
eene ijzerdraadversperring omgaven en op de flankendoor
te doen hebben.
Bij aankomst van de troepenmacht ter noordku9t bevon- een paar vuurmonden gedekt werd. Het duurde niet lang
den zich daar reeds de weinige dagen te voren, in voldoe- of er ontstond eenige toenadering, daar de bevolking eetwaren te koop kwam aanbieden en in de kampongs,
waarlangs de transporten van en naar Remang kwamen,
'> Blijkens den sterktestaat van 1 October 1890 telde toen de
vrouwen en kinderen waren teruggekeerd. Den 22sten
expeditionaire eolonne op Zuid-Flores 17 officieren en 495 minderen
meldden zich een 7-tal inwoners van Soö, eene bergkampong
(144 Europeanen en 351 inlanders), deze laatsteu verdeeld als
(wellicht dezelfde als het lager te vermelden Soa), naar
volgt: infanterie 411, artillerie 54, genie 15, hospitaaldien^t IJ en
het scheen op vrij grooten afstand gelegen van de lager te
militaire administratie 3. De inlandsehe infanteristen, ten getale
van 315, waren voor het meerendeel .Soendaneezen en overigen* noemen kampongs Moendé en Poma, in het bivak te
Timoreezen, Maleiers en N'ias.-ors.
Nbai, Inrichtende dat zij over een vijftal dagen zouden
wederkeeren met vruchten , kippen, enz., en de onzen
5) Deze colonne was samengesteld uit één Europeesche en twee
welgezind in hunne kampong zouden ontvangen. Ininlandsehe compagnieën van het 5de bataljon, MM -<-etie bcrgartillerie met bediening en het noodige personeel voor de genie. M
tusschen was van Koepang (Timor) de resident overgeadministratie, den geneeskundigen dienst en den trein. waarbjj 500 komen ten einde zich bij de colonne te voegen. Eene op
dwangarbeiders. De geheele troepensterkte In-stond uit 21 oiflcieron
en 530 minderen (waaronder respectievelijk 15 en 452 van de infan- den 24sten October door hem gehouden conferentie met
den colonne-commandant en den mijningenieur (welke
terie), benevens 21 paarden en muildieren.
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laatste juist teruggekomen was van oen tocht langs de
kust, ten einde het terrein oostwaarts van het strnndbivnk
te overzien en tevens den geologischen toestand in de omstreken van Maumeri op te nemen,) ') had ten doel de
politieke en militaire maatregelen te bespreken, die in
verband met liet tinonderzoek dienden genomen te worden.
Besloten werd dat gedurende de eerste vier dagen zooveel
mogelijk vivres zouden worden in voorraad gebracht te
Nbai, en dat, door uit te zenden tolken, getracht zou
worden onze aanrakingen uit te breiden tot Moendé ( 7 a
8 paal van Nbai), in de richting waarvan liet onderzoek
naar tin een aanvang zou nemen. Den 27sten October
werd het hoofdkwartier overgebracht naar Nbai. De ons
reeds bekende hoofden , onder wie het hoofd van Nbai de
voornaamste bleek te zijn, hadden thans ook eene ontmoeting met den resident en verklaarden zich genegen
den troep te vergezellen op eene naar Moendé en Poina
te maken verkenning; vooraf echter weuschten zij alle
hoofden uit den omtrek in het bivak bij den resident
te brengen, zich vleiende dat zulks den volgenden dag
zou kunnen geschieden. Een dien/.elfden morgen vernomen
bericht dat de bevolking van Soa » de tinstreek" omheind had en drie versterkingen had opgeworpen, werd
in zoover door hen bevestigd dat zij verklaarden dat de
bedoelde versterkingen van uit Poma waarneembaar waren.
De beloofde komst der hoofden uit den omtrek bleef'
achterwege. Het hoofd van Nbai toch kwam berichten
dat zij, om hem onbekende redenen, waren weggebleven.
Desniettemin had de voorgenomen verkenning in de richting van Moendé den 29sten October plaats, onder geleide
van een neef van genoemd hoofd en van een Maleisch
sprekenden inwoner van Nbai, die reeds op vroegere tochten
van den civielen gezaghebber KLEIAN als tolk had dienst
gedaan. Wegens ziekte van den mijningenieur, die, na
in de nabijheid van Nbai nog eenige waschproeven te hebben
doen nemen en gesteenten te heb beu doen verzamelen , naar
Makasser moest worden geëvacueerd, ging in zijne plaats als
deskundige mede de tot het aanwezig mijnpersoneel be
hoorende opziener A.F.H. HEUSCH. Eveuals de transporten
geschiedde ook deze tocht, die langs een niet zeer moeilijk
bergpad voerde, onder sterke militaire dekking. Op het
verst bereikte punt bleek niet duidelijk of Moendé te
naderen was langs een tusschen twee bergruggen loopend
pad, dan wel of een bergrug moest worden overgetrokken.
Naar de meening van den mijnopziener gaf het door hem
overzien terrein niet den indruk dat er tinerts zou te
vinden zijn. Twee kampongs ging men voorbij, welker
bevolking niet de minste onrust aan den dag legde. Wel
was dit het geval bij eene den volgenden dag, mede van
Nbai uit, doch in andere richting, ondernomen verkeuning, toen de mannelijke bevolking van de aan de Kolirivier gelegen kampong Dangan schreeuwende en tiereude
te hoop liep, ten einde den onzen te verbinderen hun weg
door de kampong te nemen, hetgeen op raad van de
gidsen dan ook werd nagelaten. Bij deze gelegenheid
verrichtte de mijnopziener een paar ertswasschingen.
Gedurende de eerste acht dagen van November werden
de tochten en mijubouwkundige onderzoekingen, zoover
als de onzen konden komen zonder de voeling met het
hoofdkwartier te veel te verliezen, onverpoosd voortgezet.
Waar men nederzettingen van de bevolking aantrof, werd
wel is waar geen verzet geboden, maar voorlichting of
hulp werd over 't algemeen evenmin verleend. Het scheen
dat wij enkel geduld werden ter wille van onze overmacht
en bewapening. Een tocht, met eere sterke militaire
macht deels langs den linker Koli-oever, deels door de
vallei van een zijriviertje, naar Moendé ondernomen, duurde
twee dagen, waarbij den tweeden dag de bergkam, waarop
') Ook in de eerste weken na zijne aankomst op Noord-Flores
had de hoer VAN SCHELLE herhaaldelijk verkenningstochten langs
de kust ondernomen, meestal in sloepen, terwijl zoowel l>ü Toreng
als bü Wai Loba gesteenten werden verzameld en waschproeven gcnomeii. Een monster by Toreng verzameld ertszand bleek bn' scheikundig onderzoek tin te bevatten. Tc Maiuncri bevond genoemde
ingenieur dat sommige bewoners in het bezit waren van tinnen
armbanden en zelfs van stukken tin, hetgeen, naar hem verzekerd werd,
eveneens te ltiocug het geval moest Jdjn. Ook vernam hy dat op het
eilandje liocsa Kauja , aan welks kusten veel vischvangst wordt
gedreven, de vischnetten bezwaard worden niet tin , welk metaal
door de bergbewoners van Flores zou verschaft worden. Verder wist
men te Maumeri den ingenieur de wyze aan te geven waarop de
bergbewoners by de uitsmelting van tin zonden te werk gaan.
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Moendé ligt, met veel moeite werd beklommen. Wegens
het steile brokkelige bergpad werd op het laatste gedeelte van den tocht de dekking achtereenvolgens op
een minimum gebracht. De mijnopziener bevond de beklommen bergkam van vulkaniscben aard, hetgeen, naar
zijne meening, ook het geval was met het voorliggend
gebergte, waarachter, volgens de medegenomen gidsen,
Poma zou liggen. Op het omliggend gebergte zag
men hier en daar groepen van huizen en tuinen, wier
bewoners zich rustig hielden. Na eene voorafgaande voorloopige wegverkenning (den 5den November), werd den
Oden een vierdaagsche tocht, weder onder sterke militaire dekking, ondernomen stroomopwaarts langs de
Nanga Koli. Den eersten dag was de weg niet bijzonder
moeilijk, doch inoe3t een paar keeren van oever verwisseld worden, de laatste maal op een punt waar 0.9 M.
water stond Den tweeden dag kwam men slechts weinig
vooruit, deels wegens een lastigen rivierovergang, deels
doordien een met veel moeite afgelegd voetpad over naakte
rotsblokken in het gebergte bleek te voeren, zoodat de
troep genoodzaakt was terug te keeren om op hetzelfde
punt dat men verlaten had weder den rivieroever te bereiken. Het gelukte op de plaats waar nachtverblijf werd
gehouden een paar gilsen te vinden, onder wier geleide
(dat echter weinig nut gaf) een klein deel der onzen, waarouder ook het mijnpersoneel, nu aan dezen dan weder aan
genen oever van de rivier voorwaarts ging. Het gevolgde
pad was zoo moeilijk dat men hier en daar op handen en
voeten vooruit moest, terwijl het doorwaden van de rivier
op een paar plaatsen, zoo door hare diepte als door den
feilen stroom, niet zonder gevaar was. Overal in het tot
dusver bezochte deel der Nanga Koli-vallei bleek men
met vulkanisch terrein te doen te hebben, zoodat de mijnopziener het onnoodig achtte verder te gaan. Op het
verste waarnemingspunt, waar de onzen zich bevonden
(p. m. 11 paal van Nbai), werd het uitzicht aan drie zijden
beperkt door een onbeklimbaar, uiterst steil gebergte,
waarop ook geen huizen werden gezien. Weldra was de
patrouille op de kampeerplaats wedergekeerd. De geheele
verkenningscolonne vertrok den 9den weder naar Nbai,
waar zij nog dieuzelfden dag aankwam. Volgens het
zeggen ook van de bevolking, daarover door onzen van
Nbai medegenomen tolk op den terugtocht ondervraagd ,
bevatte de bezochte streek geen tin, maar zou dit wel
het geval zijn in het stroomgebied van de Nanga Poetih,
die gezegd werd te ontspringen bij Soa en ten westen van
Rioeng in zee uit te monden.
Pogingen daarop door den resident in het werk gesteld
om nog eene algemeene sameukomst van hoofden te Nbai
te verkrijgen, bleven vruchteloos, daar aan de oproepingen
geen gehoor werd gegeven. Geraadpleegd over de voortzetting van het tinonderzoek, verklaarde de mijnopziener
dat dit niet als afgeloopen kon worden beschouwd zoolang
niet tot Soa en voorbij de op G t/m 9 November bezochte
zoogenaamde Rindoe-streek was doorgedrongen, welke
tochten elk in 3 a 4 dagmarschen zouden zijn af te leggen ,
terwijl dan op de gewilde punten minstens 1 a 4 dagen
zou moeten worden verbleven voor het eigenlijke onderzoek.
Van militaire zijde werd echter voor die tochten de aanwezige troepenmacht — niettegenstaande in de eerste dagen
van November de geëvacueerde militairen waren vervangen
door eene van Soerabaija gezonden (aan het 8ste bataljon ontleende) aanvulling — geheel ontoereikend verklaard. Met het
oog op den naderenden westmoesson en de dan te duchten
hooge rivierstanden ; het, althans in Soa, te verwachten verzet van de zijde der inboorlingen , en den reeds minder gunstigen gezondheidstoestand der colonne (alleen aan militairen
telde men op 10 November 115 zieken, ruim voor de helft
koortslijders) ; ) , zou de voortzetting van het onderzoek,
volgens het oordeel van den colonne-commandant, zelfs na
bekomen ruime versterking, voor het oogenblik niet uitvoerbaar zijn. Krachtens de hem daartoe onder zekere voorwaarden door de Indische Regeering verstrekte machtiging
besloot de resident mitsdien , in overeenstemming met den
*) Volgens opgaven van den geneeskundigen dienst zyn er, te
zamen by de noorder- en bfl de zuidercolonne, onder de militairen,
alleen voor zooveel betreft de verpleegden in de hospitalen te Wai
Mokeh en te Keiiiang, 5'2.'i zieken geweest (211 Europeanen en 312
inlanders), waarvan 213 (en daaronder 79 Europeanen) van Flores
werden geëvacueerd. Van de 310 overigen heratelden er 295 en
overleden 16.
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colonne-comman.Jant, de expeditie niet verder door te zetten,
maar de troepen tot vertrek gereed te doen houden Reeds
aanstonds (11 November) kwam een deel der bezetting v«n
Nbai naar Remang af, waarheen den 22sten ook de staf
der colonne werd verplaatst, nadat inmiddels, ter vergomakkelijking van den rivierovergang in r!en weg naar
Remang , eene overbrugging was gemaakt en , met liet oog
op mogelijke vernieling door boogen waterstand, vlotten
waren in gereedheid gebracht. Bij het onderhandelen met
de inboorlingen over den aankoop van materialen bood oén
hunner aan den officier van het genie-detachement op bedekte wijze eenige stukjes tin te koop nnn . welk tin van
Soa heette afkomstig te zijn. ') Dra 23stou Novemb r werd
Nbai en den 2den December Remang ontruimd zonder dat
zich daarbij iets bijzonders voordeed. Op laatstgemelden
datum g i n g de geheele colonne scheep naar Java. Voor het
zoeken van aanraking met de zuidercolonne had geen aanleiding bestaan.
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te keeren, waar hij onder zijne partijgenooten uit de bergkampongs weder genoegzamen aanhang vond om zijne vroegere roof- en plundertochten naar de strandkampongs te
hervatten. Zijn wederoptreden verspreidde onder de doorgaans rustige strandbewoners een algemeenen schrik,
zoodat velen de wijk namen naar het in de baai van
Kiileli gelegen eilandje Nocsa Endeh en de hoofden
'sGouvernements hulp inriepen. Zoodra de resident van
het voorgevallene kennis had bekomen, werden, hoofdzakelijk ter geruststelling van het strnndvulk, HO gewapeude politiedienaren, onder leiding van een adjudantonderofrk'i?r, van Koepnng naar Kudeh gezonden en ging
de posthouder van Endeh, die zich bij de hooger bedoelde
tin-expeditie in het binnenland van de Aimere-baai b e vond, naar zijne standplaats t e r u g , om den radja aan te
sporen Endeh in staat van tetrenweer te brengen en te
trachten HARANOERI in handen te krijgen. Ten einde den
ra tja en de strand-Endehneezen tot handelen te nopen,
begaf in 't laatst van Juli ook de resident zich voor
eenige dagen naar Endeh. Ofsehoon de ra Ija verklaarde
dat zijne strijdmacht zich tegen het moedige en beter van
vuurwapenen voorziene bergvolk, dat tot de aanhangers
van BARANOERI behoorde, niet opgewassen gevoelde, beloofde hij toch ten stelligste alle middelen te zullen a a n wenden om laatstgenoemde tot onderwerping te brengen.
De belofte werd echter slecht nagekomen. Wel trokken
af en toe kleine benden strand-Endehneezen tegen One
Kore op — eene bergknmpong p. m. 2 u u r gaans van
E n d e h , waar BARANOERI zich versterkt had ,— doch deze
lieden bepaalden zich tot het lossen van eenige schoten
en keerden dan terug. Eindelijk rukte eene g r o t e r e
macht u i t , ten deele uit gehuurde berg-Endehneezen
samengesteld , maar cok deze aanvallers waren ongezind
om de van paggers en loopgraven voorziene kampong
binnen te dringen. Zij staken eenvoudig One Kore in brand
(30 September), zonder te verhinderen dat BARAXOKRI
ontkwam. Deze vluchtte naar !e bergkampong M:: oe N g o
Oh (p. m. 2 1 /, uur gaans van het strand). Reeds daags
na den brand van One Kore verliepen de door den radja
gehuurde berg-Endehneezen, zoodat hem niet genoeg gewapenden overbleven om tegen Manoe Ngo Oh iets van
belang te ondernemen. In zijne pogii gen om met veel
opoffering nieuwe bergtroepen aan te werven slaagde de
radja evenmin als in het aanknoopen van onderhandelingen
met andere berghooflen om tot eene minnelijke uitlevering
vaii BARANOERI te geraken. De stranübevolkiug kreeg
weldra dubbelen overlabt, daar niet allten de benden van
BARANOERI , maar ook sommigen dergenen die tot de
buurtroepen van den radja hadden behoord, de nabij het
strand gelegen klapper- en cassavetuinen plunderden.
Onder deze omstandigheden besloot de Indische Regeering,
o p l a t de resident in de Endehsehe zaken krachtiger zou
kunnen tusschenbeide treden , een oorlogsschip naar Endeh
te doen opkomen. Het daartoe uit de Molukken ontboden
schroefstoomschip 4<!e klasse Java kwam den 8sten Januari jl. voor Endeh. Intusschen waren een paar malen
— op 17/18 October en daarna eerst weder op 8—10 December — de door den radja telkens met veel moeite
bijeengebrachte , doch weinig strijd vaardige benden tegen
het sterke Manoe Ngo Oh opgerukt, maar die pogingen,
waarbij den radja de steun der betere bergtrcepeu ontbrak,
hadden slechts zijne onmacht bevestigd om BARANOERI
door wapengeweld tot onderwerping te krijgen. Jn December, toen de resident weder naar Endeh was overgekomen, werden nogmaals pogingen aangewend, thans van
bestuurswege, om BARANOERI langs minnelijken weg tot
rede te brengen , maar ook deze pogingen faalden.

Alvorens den 24sten November de noordercolonne voorgoed te verlaten , had de resident weinige dagen to voren
met het mijnpersoneel en den posthouder van Maumeri, en
overigens enkel vergezeld door den chef van den staf der
colonne. zich over zee begeven naar de baai van Rioeng,
eenige uren stoomens westwaarts van de Gomon-haai, ten
einde vooreerst eene ontmoeting met den bestuurder van
Rioeng te hebbet; (wiens gebied zich uitstrekt van Pota
onder Mangerai — hei; westelijk gedeelte van Flores dat
administratief tot het gouvernement Celebes en onderhoorigheden behoort — ten westen,tot Toreng en Tadn ten oosten),
en ten andere na te gaan of bij de door Rioeng loopende
Poetih-ri\ ier wellicht tin te vinden zou zijn. zo^als tijdens
den tocüt der colonne was vernomen. Tor. het Rioengsch
gebied moeten een 14-tal landschappen behooren , alle op
vrij aanzienlijken afstand van de kust gelegen, waar,
evenals schier overal in de door de troepen bezochte gedeelten
van Flores, diegenen als hoofd fungeeren die zicii door
eenigeii rijkdom of persoonlijken invloed hoven het gros
weten te verheffen , doch zij hebben over hunne onderhoorigen niet veel meer te zeggen dan ieder zelf gezind
is toe te laten. Met den r^eds bejaarden radja werd zonder
veel moeite eene vriendschappelijke aanraking v r k r e g e n
in eene balverweg tusschen zijne woonplaats en liet
strand gelegen k a m p o u g , Bero genaamd. De radja leverde
eene vanouds in zijn bezit, zijnde aanstellingsakte van den
vorst van Goa (Gelebes) u i t , verbond zich onder eede tot
gehoorzaamheid aan het Gouvernement, en werd daarop
door den resident van eene Nederlandsche vlag en eene
akte van erkenning voorzien, welke erkenning sedert door
de Indische Regwring is goedgekeurd (besluit dd. 1 April
1891 n°. 16). (iepolst over het denkbeeld der plaatsing van
een posthouder te Rioeng, gaf de radja niet aanstonds een
bepaald antwoord, omdat hij daarover met zijne hoofden
wenschte t» rade te gaan. Als gevolg van dit overleg gaf
hij drie dagen later te kennen de aanwezigheid van een
gouvernementsambtenaar te Rioeng onnoo'lig te achten,
daar hij toch in voorkomende gevallen zich kon wonden
tot den posthouder te Maumeri. Aan dezen en aan diens
chef, den gezaghebber van Larantoeka, is dan ook sedert
van regeeringswege opgedragen af en toe Rioeng te bezoek e n , om de bevolking van dit gedeelte der noordkust
geleidelijk aan bestuursaanrakingen te gewennen en zoodoende onzerzijds beter bekend te worden met de toestanden
en verhoudingen aldaar. Het onderzoek naar tin leverde
ook hier niets op. De op een verder gedeelte tier kust uitmondende Poetih-rivier werd, onder geleide van te Rioeng
aangetroffen vreemde prauwvoarders, voor een gedeelte
opgeroeid en verder op kleineren of grooteren afstand van
hare kronkelingen een eindweegs overlaud gevolgd, alles
door eene onbewoonde streek, doch het terrein bleek van geDe onwillige berghoofden hadden inmiddels gelegenheid
lijken aard te zijn als in het stroomgebie 1 van de Koli-rivier. gevonden Manoe Ngo Oh door nieuwe werken nog aauzienlijk te versterken, zoodat zij zich achter hunne verschan»
singen geheel veilig waanden. Dat een aanval op die stelling
Nopens de hooger met een enkel woord besproken moei- geen lichte taak w a s , ondervonden de onzen daags na
lijkheden in een ander gedeelte van Flores, namelijk in aankomst van de Java, t o e n , op last van den resident,
de onderafdeeling Endeh ter zuidkust, valt het volgende eene landingsdivisie van dien bodem , in vereeniging met
aan te teekenen.
de gewapende politiedienaren en ongeveer duizend man
De door den radja van Endeh uit zijn gebied verbannen hulptroepen van den radja (welke benden evenwel niet in
onruststoker BARANOERI wist, terwijl hij voorloopig te het vuur k w a m e n ) , uittrok om te trachten de tuchtiging
Koepang werd aangehouden (verg. vorig verslag blz. 22), van de vijandelijke versterkingen , welke te voren eenige
in J u n i 1890 van daar te ontsnappen en naar Endeh terug uren door de Java met granaatvuur beschoten waren , te
voltooien , en de kampongs , die BARANOEBI'S zijde hadden
gekozen, zoo mogelijk te noodzaken tot zijne uitlevering.
') Men zie ook de uoten 1 op blz. 26 en 28.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.
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Het bleek echter dat liet scheepsgeschut, deels door deu
grooten afstand, deels door de deining, weinig uitwerking
had g e h a d , terwijl de op steile hellingen aangelegde en
on lerling verbon len versterkingen den daarachter in kuilen
opgestelden vijand gelegenheid gaven ongestraft do o.zen
te bestoken, z >odat de landingsiivisie, alvorens feitelijk nog
in actie te zijn geweest, twee gekwetsten bekwam (de conimamleerende officier en een marinier), terwijl ook een
politiedienaar en een dwangarbeider gewond werden Daar
ons geweervuur aan de van lossen steen opgetrokken
borstweringen weinig schade toebracht, werd het onraadzaam
geacht deu tocht door te zetten. In de be^teordeeu zonder
bemoeilijking van de zijde des vijands kon de terugmarsch
geschieden. Van een ageeren te land tegen BARANOBRI scheen
ook verder geen heil te verwachten. Voor het beschieten
van zijne versterkingen van uit zee was evenwel verder
dragend geschut noodig dan waarover de Java beschikte.
Daarom werd nog het oorlogsstoomschip 1ste klasse Van
Speijk naar Endeh gedirigeerd, dat al laar den 18den
Februari zich bij de Java voegde. Deze laatste bodem had
intusschen nog af en toeeenige granaten in Manoe Ngo Oh
geworpen, om blijk van onze aanwezigheid te geven, maar
merkbare verandering in den toestand was daardoor niet
teweeggebracht.
In de eerste d::gen scheen de komst van de Van Speijk
op BARANOBRI en de met hem heulende kampougs geen
i n d r u k t e maken. Bij eene verkenning, onder leiding van
den posthouder en van eenige als Endehneezen verkleede
politiesoldaten , door de troepen van den radja ondernomen ,
werd aan de onzen door den vijand toegeroepen dat zeifs
de komst van meer oorlogsschepen do verdedigers van
Manoe Ngo Oh niet bevreesd zou maken. Ook deed da
vijand eenige uitvallen tegen eene der versterkingen die
door volk van den radja waren opgeworpen. Deu 2Ssten
Februari werd nu de vijandelijke stelling door de beide
marineschepen : esto >kt De Van Speijk vuurde op Mar.oe Ngo
Oh en de daaromheen liggende voorwerken, de Java op eene
terzijde gelegen afzonderlijke verschansing, welke laatste,
n a l a t daarin eenige gr.uiateu waren neergekomen, door de
verdedigers een p:. JS o n t r u i m d , maar nog dienselfden dag
weder bezet werd , toen het volk van den radja er niet
durfde stand te houden. Den volgenden d a g gingen de
beide schepen met ite beschieting voort, thans met gunstiger
uitslag. Heeds de twee Ie grauaatworp van de Van Speijk
veroorzaakte een bra::d , die de kumpoug Manoe Ngo 0!i,
tevens «Ie hoofdvers'erking, geheel in de asch legde. Door
verdere goed gerichte schoten werden later op den dag
nog 3 kleinere versterkingen vernield . hetgeen een groot
deel der strijders van BAHANOERI deed vluchten. Het heschieten werd nu op 3 , 4 en 5 Maart voortgezet, en
daarbij niet alleen de g"ed versterkte woning van BARANOERI
getroffen, maar ook de achterliggende kampong Hoa Kiki
belangrijk beschadigd. Van de zijde van Roa Kiki werden
op laatstgemelden datum onderhandelingen met den posthouder geopend, die ertoe lei !den dat deze ambtenaar drie
dagen later ia genoom ie kampoog (dezelfde waar in Noveinber 1889 — zie vorig verslag, blz. 2 2 , — de toenmalige posthouder van Kndeli met veel vrie:idschappelijkhei 1 outvange:; was geworden) inderdaad eene ontmoet i n g met BAKANOERI h a d , die, ondur erkenning van
schuld , beloofde zich den Volgenden dag aan boord van
de Van Speijk op genade of ongenade te zullen overgeven.
De afspraak was dat de postbonder hem zou afdalen en
verder begelei ie:i. Toen deze zich echter tot da*, <loeleinde weder naar Hoa Riki hal begeven (9 Maart), v ( r k l a a r l e BARANOBRI nog niet aanstonds te kunnen medegaan. Blijkbaar gevoelde hij zich weder Sterker door de
komst v;.n een 3004a] nieuwe strijders uit Woro Ma.-i.
De posthouder ') aarzelde i.iet, ofschoon slechts :; gewapende politiedienaren bij ziel» hebbende, in Roa Kiki te overnachten om te trachten BARANOERI bij zijne onderwerpingsplannen te doen volharden. Hij was zoo gelukkig daarin te
slagen en BARANOBRI te bewegen hem via One Kore naar
End-h te volgen. Nadat BARANOBRI Ierlaatstgemelde plaatst
de verschillende hoofden van Endeh ha ! ontmoet en tusschen
i) Als posthoader in Endeh was, na het vertrek wegens ziekte
(Januari 1891) van den hooger (blz. 24) reeds genoemden ambtenaar
BRUGMAN, tijdelijk opgetreden de ambtenaar W. L. KOZET, posthouder te Paritti op Timor, wien voor zjjn moedig en beleidvol
gedrag in deze bij gouvernementsbesluit dd. 10 Mei 1891 n". 7 de
bijzondere tevredenheid van den Goaverneur-Generaal is betuigd.

hen en het medegekoraen bergvolk de vrede was gesloten,
liet hij zich den Uden Maart door den jiosthouder aan
boord van de Van Speijk brengen, waar hij zich voorden
resident verootmoedigde, die hem vervolgens, in afwachting van de beslissing der Regeering omtrent zijn verder
lot, naar Koepang medenam. *) Inmiddels hadden ook verschillende hoofden der met BARANOBRI geheuld hebbende
kampongs te Endeh hunne onderwerping aangeboden.
Zoowel de Java als de Van Speijk verlieten nu Flores,
terwijl de gedetacheerde politiedienaren naar Koepang
teruggingen.
Ten opzichte van de overige onder Endeh ressorteerende
streken valt slechts te melden dat de kampong Touggo
in November 1890 door de bevolking van het naburige
landschap Keo, naar aanleiding van een grensgeschil, in
de asch werd gelegd, ten gevolge waarvan verscheidene
harer bewoners de wijk naar Noesa Endeh namen.
De gespanueu toestand, waarin, blijkens het verslag
van 1889 (blz. 24), het landschap Sicka (onderafdeeling
Oost-Flores) na de ia December 1888 aldaar plaatsgehad
hebbende ongeregeldheden verkeerde, nam iu 1890 eene
gunstige wending door de bemoeiingen van den te &cka
geplaatsten Koomsch-katholieken geestelijke, die eene verzcening wist tot stand te brengen J ). In de overige onder
den civielen gezaghebber van Larautoeka staande streken,
met name op de Solor en de Allor-eilanden, hadden aanhoudend kleine oorlogen en oneeuigheleu plaats, grootendeels als een gevolg van de machteloosheid der radja's en
hoofden. Vooralsnog is het voor onze daar gevestigde
posthouders niet raadzaam anders dan raadgeveud tusschen*
beide te treden. Die oneeuigheleu vinden in den regel
hare aanleiding in gepleegde moorden, rooftochten, :-lavenquaesties of schending van grondgebied, waarvoor volgens
de landsinstelliugen slechts door het nemen van weerwraak voldoening kaa worden verkregen.
Vorderden ditmaal de gebeurtenissen op Flores *) veel-. u l dige bestuursbemoeimg, elders in den Timor-archipel noopten
de omstandigheden ons niet tot een buitengewoon optreden.
In het eigenlijke gouvemementsgrondgehied op Timor
bleef alles rustig; van veediefstallen, het gewone euvel,
hoorde men in 1890 minder dan anders. Wat de vaak in
beroering zijnde zelf besturende staatjes op dat eiland
betreft, ook in 1890 bleven daar tweespalt en twisten niet
uit. Zelfs niet aangrenzen Ie Portugeesche onderhoorigheden
ontstonden herhaaldelijk geschillen, tot oplossingwaarvan
een gemeensehapjielijk en plaatselijk optreden van het
Portugeesch en het Ne 'erlaiinsch bestuur noodig zou zijn,
doch hiertoe is het tot dusver niet gekomen. Waar
onze ambtenaren tij lig hun invloed kunnen doen gelden,
gelukt het soms gewelddadigheden te voorkomen. Zoo
bijv. in Juli 1890, toen een 40-tal gewapende lieden van
Djenilo naar Atapoepoj (de standplaats van den posthouder
van Belus) waren gekomen, met bet voornemen uw eenige
aldaar voor handelstaken zich ophoudende bewoners van
het landschap Koam aan te vallen. De posthouder slaagde
ar toen i : om dat voornemen te verijdelen en den »auvoerder ier bende doot de hoofden van Djenilo eene boete
te doen opleggen. In het landschap Klein•8onnebart,
welks bestuurder in 1889 door een hoofd van bat landschan Ainabi werd neergeschoten, tra 1 een door de bevolking gelezen nieuwe ralja o p , die in November 1890
als zo .danig door ons bestuur werd bevestigd.
") Sedert is BABAXOZBI naar Java gerelegcerd, waar hem de
hoofdplaats Poerwakarta (residentie K ra wang) als verblijfplaats is
aangewezen (goavernementsl>esluit dd. 11 Jnni 1891 n . 20).
3
1 In Augustus 1890 is door den in Januari te voren opgrtreden
resident zoowel te Larautoeka als te Maumeri een onderzoek ingesteld naar <!e onder zijn voorganger gerezen klachten aangaande de
verhouding van de daar gevestigde Koomsch-katholieke missie tot
het bestuur (zie vorig verslag blz. 22'. Daar di • verhouding reeds
meikbaar verbeterd was en de door den resident bi) gelegenheid
van zijn onderzoek gehouden besprekingen eu getroffen regelingen
daartoe verder zullen bijdragen , is de Gouverneur-Generaal, bl jjkens
eene mededeeling van October j l . , tot de slotsom gekomen dat deze
aangelegenheid verder kon blijven rusten.
4
) Tot dusver deden de ingevolge contract varende paketbooten
— in de maandelijks van Makasser uitgaande zoogenaamde Timorl|jn — op Flores alleen Maumeri op de noordkust en Larautoeka
op de noordoostkust aan. Van 1891 af wordt de Timor-lu'n om de vier
«eken bevaren en zyn in dien verplichten dienst voor 't eerst
opgenomen Endeh op de zuidkust van Flores, zoomcde Allor,
op de noordwestkust van het eiland van dien naam, waar wij mede
een posthouder hebben.
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De politieke toestand op Bostnbft werd door den aldaar
geplaatsten eivielen gezaghebber niet ongunstig genoemd,
hoezeer de invloed der Endehneezen meer en meer toenam.
Te Wningapoe («.ie standplaats van genn.naden ambtenaar)
vielen in Mei 1890 eenige ongeregel 1 heden voor, i aar
aanleiding van een twist Uisschen In-t hoofd der Eudehneezen te dier plaatse eu een zo.«u van den radja van
Lewa. l)e voor down la itste partij trekkende .Soeinbauee/.eu
werden met «Ie liiMlehiicczen handgemeen, doch het gelukte den gezaghebber de vechtenden te scheiden. Korten
tijd nadat de SownUuwouu zich halden Verwjjderd, keerden
zij echter in grooteren getale en goud gewapund terug ,
doch trokken weder af toen eeno eveneens van wapenen
voorziene bevolkingspatrouille tegen nen oprukte. Weldra
wist het Irfj-tnur eeno verzoening tus.-ehen de beide hoofdpersonen te bewerken
'lussdie:! da \ele kleine lun lafihap: e.i van Rotti doen
zich gedurig grensge chdlen voor , die echter slechts zelden
een ernstig verloop hebben en veelal door commissien van
hoofden tot oplossing worden gebracht. In 1890 k.vam
dit weder eenige malen voor.
Op Savoe overleed m Februari 1890 de beruchte radja
van Seba, in wiens plaats zijn broeder, een veel meer
handelbaar persoon, als bestuurder werd aangesteld.
Voor zoover ter zake berichten bij het bestuur inkwamen,
was het afgeloopen jaar voor de stoffelijke belangen der
bevolking in tle meeste gedeelten van het gewest niet
ongunstig. De verschillende voedingsgewassen leverden
over het algemeen een bevredigend beschot, terwijl menschen en vee van epidemische ziekten verschoond bleven.
"Voorts konden voor de voornaamste producten, a l s : was,
copra en tamarinde, betere prijzen bedongen worden. De
uitvoer van die artikelen nam t o e , evenals ook de uitvoer van paarden.
§ 20. BaH m

L-vhok.

In de gouvernementsafdeelm_:e:! Bjelelengcn Djembra:.a,
uitmakende het. noordelijk m westelijk deel van Bali, lieten
gedurende 1890 orde en rust niets te wenschen over. On«ler
de werking vau ons bestuur verkeert de bevolking er in
vele opzichten ir. betere omstandigheden dan in de omringende inlaiidsche landschappen. Du hoofdplaats Boeleleng breidt zich snel u i t , hoofdzakelijk door immigratie
zoowel van inlanders uit de overige gedeelten van het
eiland als van Ohinonmii en andere vreemde oosterlii:gen van elders, vooral uit Singapore. In de beide afle-lingen werd blijkbaar de algeineene veiligheid gebaat,
deels door eenige gelukkige arrestaties, deels door het
volgen vau een doeltreffender stelsel vau bestraffing waar
het geldt vee- en andere dijfs!allen Uit een stoffelijk
oogpunt was het jaar 1890 niet bijzonier g u n s t i g , en
wel d"or de geringe koffieproductie, die niet naliet haren
terugslag op den handel te doen gevoelen. Daarentegen
viel de oogst der veMgewassen io «wel in Boeleleng als
in Djembrana bevredigend uit. Ge .rek aan voedingsmiddelen, zooals in het begin van het afgeloopen jaar in de
omringende inlandsche staten heerschte, kwam dan ook
in de gouvernementslanden niet voor.
Met de m-este der in het genot van zelfbestuur gelaten
vorsten op Bali had het Europeesch bestuur in 1890, voor
't eerst sedert versch-idene j a r e n , weder persoonlijke aaurakingen ' ) , en wel bij gelegenheid dat de controleur ter
beschikking van den resident in September/October eene
zending te vervatten ha i in het verst verwijderde laudschap Badoeng, ttroverLrengiug van een urief van n.uwbeklag van den ü ui «naar-Generaal, in antwoord strek
kende op de door «-en Badoengsch gezantschap naar Bueleleng overgebracht schrijven aa;: ie.i Lai dvougü , houdende
kennisgeving van het overlijden in Maart te voren vanden

ralja van Deo Pater, een der twee regeerders van Badoeng.
Genoemde ambtenaar begaf zich derwaarts overland, verezeld van twee Boelo'.engsche districtslioofdeu en het geruikelijk gevolg, en bracht, na voorafgaande verwitti-

f

>) S<edert in 1883, ter voorkoming van misverstand omtrent onze
bedoelingen met de kort te voren plaats gehad hebbende verheffing
van Bali en Lombok tot eene afzonderlijke residentie, ten opzichte
van het bezoeken door onze ambtenaren van de zelfbcstnrende Iandschappen aldaar eenige beperking was voorgeschreven, waren dergeliike bezoekreizen , tenzü strikt noodig gebleken , achterwege gebleven. Die gedragslijn wordt echter thans niet langer noodig,
noch wenscheiyk geacht.
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g i n g , op de heenreis een bezoek aan de radja's van Bengli
en Kloengkoeng (tot welk laatste landschap sedert LS.-d
Giaujar behoort), en op de terugreis aan die VHII Mengoei
en 'labanan. De ontvangst was overal uitermate heu.-ch,
en blijkbaar scheen de komst van ten gouveniemdi;isvertegonwoordiger op prijs te worden gesteld.
De overgang van het medebestuur over Badoeng op
deu oudsten wettigen zoon van deu overleden radja vau
Dèu Paanr, trouwens de eenige wettige candi laat, had
bij niemand tegenkanting ontmoet. Ook moet hij een goedaardig en minzaam karakter bezitten. O.i deu ralja van
Pametjoetau , de andere medebestuurder vau Ba m e n g ,
rustte dit medebestuur slechts in n a a m , daar hij, hls
lijdende aan eene zielsziekte, in de laatste jaren aan de
zaken niet meer deelnam. Om d:e reien werd d a n k t e v e n
verband door deu nieuw opgetre.leu ra ija van Dèu i'asar
zoowel uit eigen hoofde als namens den ra ilja van Pametjoetau
onderteekend , evenals ook in 1864 bij he'. optre len van den
vaderdeseerstgenoemdengesth'e 1 was, umdatoestijds lezelfde
radja van Pametjoetau nog minderjarig was. Daar van de
rijde vau Badoeng bezwaar bestond tegen wijziging of aanvulling van het bestaande contract, werd ook n u , evenals
in 18(i4 , genoegen genomen met eene e-nvoudige akte van
verband , waarbij de radja's het in 1849 door hunne voorgangere met het Gouvernement gesloten contract ook voor
zich verbindend erkenden eu mitsdien bel ofden de daarin
omschreven dan wel daaruit voortvloeiende verplichtingen
getrouw te zullen nak««meu. De on ierteekening vau die
akte ba I eerst plaats o,) 15 Discemoer Ie9Ü, ten overstaan vau
den resident (deze had zich daartoe over zee naar Badoeng begeven), waarna door hem .ie beide radja's, in naam en van»
wege liet Gouvernement, als regeerders van Badoeng warden
erkend en bevestigd. Op een en ander werd goe ikeoring \erleend bij gouvemcmei.tsb'.'sluit dd. 12 Februari 1^91 n*. 7.
Ook in Karang-Asera overleed i:i Maart 1890 een
f
beide bestuurders, die «ioor een jongeren broeder vervangen
werd. Deze benoeming ging evenwel u.t van de v r ^ . u
van Lombok, aan wie Karang-Asem door bet Gruveitum. :ic
ter besturing is afges'aan.
In de verhouding tussclien de Balische radja's onderling
kwam gedurende 1890 weinig verandering ten goede. Bad o e n g , het kleinste der Balische rijkjes, schikt Z'ch doorgaans naar Kloengkoeng eu T a b a n a u , doch is voor eenige
j a r e n , over een naar Boropeesebe begrippen nietig gBSCtiil
van persoonlijken aard, met Meogoei iu vna «dschau geraakt,
en blijft, ofschoon de aanleidende oerzaan aan zich te wijten
hebbende, uog steeds ongeneigd de eerste stappen to;
nadering te doen. Van vaal langer •Jagteekent de gespannen
verhouiling waarin Mengoei met Tabauau verkeert,en dezelfde
plagerijeu (het afleiden van irrigatiewatcr en het afsluiten
der verkeerswegen) die door Mengoei tegenover Badoe:;g
worden toegepast, waaronder de welvaart in dit laatste
landschap zichtbaar lijdt, past Tabanau op Mengoei toe .
voor welk landschap zich de nadeelige gevolgen daarvau
echter iu mindere mate doen gevoelen, Kloeogkoeng op
zijne beurt wantrouwt zoowel Mengoei als Bangli, beducht
dat de bestuurders aldaar er op uit s q n zich gedeelten vau
Gianjar toe te eigenen , bijaldien aommige hoofden vuu
dit vroeger zelfstandige landechap de gehoorzaamheid aan
Kloengkoeng mochten opirggen.
Aan den kraehtigen bijstand van «ie:; ra Ija van Kloengkoeng was het te danken dat de opvarenden eu een groot
gedeelte der lading van eene uit bngwiveroementagebird
af komstige p r a u w , die in October 1890 naby PueloeNoaM
strandde , kooien worden gered.
De Balische ra.lja's worden gezegd o w r !:et algemeen
weinig l>esef te hebben van hunne taak els regeerden,
daar zij de bemoeienis met bestuurszaken beneden hunne
waar.ligheil schijnen te acht'm en dezen arbeid veelal aau
hun schrijver Of vertrouweling overlaten. (Juk d>; groote
apanagehouders bekommeren zich weinig over hunne onderhoorigen. De feitelijke uitoefening vau het gc.-.-.g berust
dan ook geheel in handm van onderge-t hikte hoofden,
bij wie onverschilligheid omtrent de beve&J van hunne
l meerderen geen zeldzaamheid is. Hierain wordt het dan
I ook toegeschreven dat aan h - on-ferhutd van wegen en
| bruirgen weinig of n u t s wordt gedaan. In T a ' a n n n mag
wellicht op (iit punt e-.nige verbetering worden verwacht,
daar c;e radja het voornemen heeft t.: kennen gegeven om
personen die zich aan kleine vergrijpen hebbeu schuldig
g e m a a k t , op het voorbeeld van hetgeen in het gouver-
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Miu«nt*galifol g'.s.-la : l t , aan de wegen te werk testellen.
D« in 't vi-i.-lag van 1889 (blz. 24) vermelde Chiueezenvervolging, naar aanleiding van door aardbevingen aangeric'.ite verwoestingen , Ijleek in Tabiiiiiiii jreen op zich
zelf st.iand feit ta zijn ; telkens wanneer het land door de
eene of andere ramp getroffen wordt, waarvan de machtheb'ienden zich da oorzaak niet kunnen verklaren , wordt
de schuld aan de Chineezen ge wet MI, waarop deze vreeuidelingnn , met uitxoiidern ;r van eeui^e bevoorrechten , alleu
het land uitgejaagd en eerst weJer toegelaten worden als de
ramp gowekeu is. In de laatite jaren moet dit driemalen zijn
voorgekomen, doch telkenmale keerden de Chineezen,
dio, iiiettegenstinnle de «fzetterijeii waaraan zij blootstaan,
niet den opkoop van kodie g>ede zuken schijnen te maken ,
in even graoten ^et^le t u r u g .
Omtrent Lombok zijn voor deze paragraaf van het
ver-dug geen bijzondere bericht n ontvangen.
Onderscheidt de Hindue-bevolking van dit gewest zich
door h t r e verdraagzaamheid tegenover andersdeukeu len ,
eene sterke te^en>.t-d!i g hiermede vormen de Balisehe
Mohammedanen , die stee Is ijverig propaganda trachten te
maken en tegenover huune Hindoesche landgenooteu eeue
groote miunchtin* aan den dag leggen. Onderling a;ineongaslotan, besch-rmen zij hunne ^eloofsgenooten dikwijls
in r-c:.t en onrrciit, n u o W ilaM me; h-iienen i'i ge;onil
ger.iken. Overigens toonen de Baliscbe Mohammedanen zich
zeer stipt in het vervullen van hunne godsJimstplichten.
lïeu naar onze begrippen onmenschehjk godsdieustiggebruik, waarmede in de gouvemeuients-afdeeliugjn Boeleleng
en Djembrana reeds lang gebroken i s , bleeK in de zelfbestuur uitoefenende Balische landschappen nog altijd in
z w a n g te zijn. Het te Boeleleng vernomen gerucht toch ,
dat bij drie weduwen van den overleden radja van Uèn
Pasar het voornemen zou bestaan om zich met diens
lijk te doen verbranden , werd den controleur, tijdens zijn
aanwezen in Uadoeng, zonder omwegen bevestigd. Alle
pogingen vau den controleur om den nieuw opgetreden
radja van de weuscheüjkheid te overtuigen om bedoelde
vrouwen van haar plan t9 doen afzien, bleven zonder
uitwerking. En toen weinige maanden later ook de naar
Badoeng gekomen resident nogmaals beproefde het verbrandingsfeest wegens het overlijden van den radja zonder
bedoelde gruwelen te doen afloopeu , bleven de Badoengsche
woordvoerders onverzettelijk bij huune reieneering d a t ,
waar de wettige vrouw van den overledene en twee zijner
bijvrouweu telkens met aandrang op haar verzoek om hun
echtgenoot in den dood te mogen volgen waren teruggek o m e n , dit moest beschouwd worden als eene ingeving
der goden en de bestuurders van Badoeng niet alleen over
zich zelven, maar over het geheele land groot onheil
zouden brengen indien zij zich tegen den duidelijk geopeubaarden wil der goden zouden meenen te moeten verzetten.
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In den loop des j a a r s , toen het verbrandingsfeest voor
oen familielid van den radja van Kloengkoeng gevierd w a s ,
moet ook daar het besproken gebruik nog gevolgd zijn.

O. Landmacht.
§ 1. Levende

strijdkrachten.

Samenstelling van het leger. De wijzigingen gedurende
1890 iu de « n o r m a l e " formatie gebracht - buiten
de jaarlijksche herziening van het cijfer der voor den
hospitaaldienst benoodigde onderofficieren en minderen —
waren geene andere dan d i e , bedoeld bij het reeds in 't
vorig verslag (blz. 2 4 , noot. 1) besproken Koninklijk besluit dd. il Maart 1890 n°. 20 (ludisch Staatsblad n°. 104)«).
N'umeiiek had een en ander ten gevolge eene vermindering
van net aantal ter voldoening aai: de normale formatie benocdigde officieren en als loodanig dienstdoende adjudantenomleroflicier van 145'J tot 1437 (bij de militaire a d m i ntrtratie werden 14 en bij de geni- 3 officiersplaatsen
dieven, terwijl 2 paardenartsen méér werden toeges:;,un) en eene vermeerdering van het aantal ter voldoennig aan de normale formaiie benoodigde onderofficieren
en mindere militairen van 29 631 tot 29698.
Weder 'ieed zich de babuafa vo >r , eu zelfs in nog
gru I U M mate dan in 1889, om — bij wijze van tijdelijke
voorziening — personeel in dienst te stellen of te houden
boven of in afwijking van de normale formatie. Vandaar
dat de feitelijk geldende, m. a. w. de » t e g e n w o o r d i g e " formatie op uit. 1890 de indiensthouding toeliet
van 1447 officieren en fungeerende officieren zootnede van
34 015 onderofficieren eu minderen. Dat deze overschrijding
van de normale formatie zooveel grooter was dan op uit.
1889 — toen waren 32 512 militairen beneden den r a n g
van officier in de » tegenwoordige " formatie begrepen —
was hoofdzakelijk het gevolg hiervan: 1°. dat h e t , ter
verzekering op den duur van eeue geregelde aanvulling
vau de troepen in Atjeh , raadzaam werd geoordeeld (gouvernementsbesluit dd. 20 November 1890 n°. 23) de g e legenheid te openen het sinds 1887 toegestane overcompleet
van 2750 inlanders (waaronder hoogstens 700 Amboineezen) op te voeren tot 4000 inlauders (waaronder hoogstens
760 Amboiueezen), en 2*. dat het ingevolge gouvernementsbesluit dd. 2 April 1890 n°. 10 (zie Algemeene Orders
n°. 26) in Atjeh opgerichte korps marechaussee te voet
(verg. vorig verslag blz. 5) voorloopig mede een boven de
formatie te voeren onderdeel van het leger uitmaakt.
In hoever de aanwezige s t e r k t e bij het einde zoowel
van 1889 als van 1890 aan de eischen der formatie b e antwoordde, kan , afzonderlijk voor de verschillende landM l d e n , blijken uit het volgende staatje, terwijl een uitgewerkt overzicht, aangevende den toestand op uit. 1890,
werdt aangetroffen in bijlage B hierachter.
Bovendien behoorden tot het
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a) Onder de officieren zijn in deze kolom ook medegeteld de als zoodanig dienstdoende adjudanten-onderofficier, wier aantal zoowel
') De wijzigingen van lateren datum — Koninklijk besluit dd.
14 Januari 1891 n \ 31 (Indisch Staatsblad n\ 75) — zün v»n g*ringe beteekenis. Zjj hadden slechte ten doel eenige verbeteringen
te brengen in de organisatie van het ondergeschikte personeel b(j
sommige militaire inrichtingen.

Een tot en met bovenaangehaald Koninklijk besluit van 27 Maart
1890 bijgererkle afdruk van het organiek formatie-besluit van 28
Januari 1882 n°. 13 vindt men in de Algemeene Orders voor het
Indisch leger 1890 n». 52.
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volgens de „normale" als volgens de „tegenwoordige" formatie in beide Jaren 17 bedroeg.
b) XanndUk 1330 officieren (waaronder 35 gcletachcerd van het tapsf hier te lande) en 17 aljudanten onderofficier dd. officier (waaronder I — bl) de cavalerie — die slechts tot WSlSNfSSggSM ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
c) Bovendien werden op uit. 1889 0Ü9 plaatsen van in de formatie begrepen nülilnire* door burgerpersonen vervuld. Uit was het geval
bjj den hospitaal" en den tnpographischcu dienst i'ii b|j de militaire bureaiix.
(Met het verder nog gebezigde civiel personeel ter vervulling van emplooien, waarvoor de legerformatie bepaaldelijk niei-miliiainn aanwyst, wordt te de/.er plaatse geen rekening gehouden. Ook dit personeel vindt men gespecificeerd op blz. 7 van bijlage B.)
S) Hier worden bedoeld, wat do officieren betreft: tÊ die zich met verlof buiten Ndcrlandsch-Indic bevonden, die welke nonactief
waren of voor memorie werden gevoerd, en de gi detacheer Jen hier te lande (deze laatsten op uit. 1889 en 1890 achtereenvolgens ten
getale van 38 en 42), — en wat de onderofficieren en minderen aangaat: de voor memorie gevoerden, de gedetineerden , de gestraften b(J
de strafdetachementeii, de militairen die bl) de subsistentenkaders op schceps,'elegenheid naar Nederland wachtten en zi( die bl) het
«uppletiedepót vertoefden in afwachting van indeeling.
e) Namelijk 1364 officieren (waaronder 46 gedetacheerd van het leger in Nederland) en 20 adjudanten-onderofficier dd. officier (waaronder 3
b(j de cavalerie — die slechts tot wederopzeggens ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
f) Bovendien 610 burgerpersonen, in dienst ter vervanging van ontbrekende tmlilaimi (verg. noot c).
g) 34 officieren en 3 adjudanten-onderofficier (van deze laatsten 2 bH de artillerie blijvend voor den officiersdienst aangewezen, en 1 , b|j
de cavalerie, die tot wederopzeggen» een ontbrekenden tweede-luitenant verving).
Uit vorenstaand over/ieht ziet men dat de > s t e r k t e "
der in de formatie tellende officieren (zonder te rekenen
de blijven 1 <T tijdelijk voor den officier-dienst aan„-cwe::en
adjudanten-onder .flioier} gedurende 1890 van 1330 tot
1304 steeg. In verband hiermede en met de hiervóór bsdoelde opheffing van eenige officiersplaatseu liet de \,>!talli"heid van het <.füeierskorps minder te wenschen over
dan "op uit. 1889. Tegenover de » normale " formatie was
er thans een incompleet van slechts 56 officieren (op uit.
1889 van 105), en tegenover de » tegenwoordige " formatie
een incompleet van 06 officiereu (op uit. 1889 van 108) ').
Niet zo • gunstig was in 1890 de toestand ten opzichte
van de voltallighonding van onderofficieren en minderen .
echter alle-u « a t de Europeanen betreft. Terwijl de »tegenwoordige" formatie bij het einde van 1890 41 Europeanen
meer vorderde dan op uit. 1889 , in totaal 14 329 man, gin^f
in 1890 de sterkte aan Euiopeauen (en Afrikanen) t<?ru^ van
14 226 tot 13 720 man, i.etgeeu een incompleet gaf van 609
m a n , terwijl op uit. 1839 slechts 62 Europeanen on!
braken Daarentezen i;a.u ie sterkte aan Amboineesen V>o
(van 1976 tot 2290 mun) .;a bleef die der overige inlanders
nagenoeg onveranderd (10 537 op uit. 1890, tegen 16 5-45
op ulr. 1889). O ui het leger aan Ambcineexefl en <tn • tre
inlanders compleet te nebben ea tevens het maximum
van 4000 man dezer landaarden te bereiken dat iaaistelijk — bij het hiervóór aangehaalde gouvernetuentsbe luit
van 20 November 1890 u°. 23 — als tijdelijke uitbrekii g
is toeg s l a a n , moesten op uit. 1890 n o g g e w o r v e n w o r . c n
859 iulan.iers :'::• t-Amboiueezen). Het benooügdo getal
Amboiueezeu was reeds ruimschoots voorhanden, nooit
het overcompleet ouder die:: landaard (48 man) was niet
zoo groot dat daardoor in de plaatsen kon worden voorzien
van die Amboinee3che fuseliers die niet valide genoeg
waren om in ue gelederen te dienen en daarom bij den
hospitaal denst gebezigd werden , terwijl ook een 67-tai
Amboineesche iufaiiteri-teii overgingen btj het in Atjeh
opgerichte korps marechaussee te voet.
Vandaar dat bij de infanterie, waarbij zich nog een
•) Over de verschillende wapens en diensten waren de cijfers
van 108 op uit. 1889 ca van 06 op uit. 1890 verdeeld als volgt:
uit. 1889. uit. 90
uit. 188'.). uit. "90
Per transp. — 78 —34
— 43 —'J8
infanterie,
officier, v. geziiiidh. — 18 — M
— 4 — 1
cavalerie.
— I
mil. apotheken . — io — 4
artillerie .
— 8
genie
mil. paardenartsen.
„ — 1
andere dicr.stcn . — 2 — 3
mil. administratie .
66
— 108
78—34
Transp
Hierbij valt op te merken: dat 1MJ de cavalerie het oflicier>incniuplcct in beide jaren feitelijk 1.1-in r was d.ni liier is opgegeven , omdat lij dat wapen eenige adiudantea-onderoi'iicier tijdelijk
als tweede-luitenant dienst deden ; dat hl) de artillerie het aantal
van 17 bljjveud voor den officiersdienst aangewezen adjudaMteuonderofficier op uit. 1890 geheel voltallig was, terwijl er op uit.
1889 slechts 15 in dienst war n: en verder dat aan liet incompleet
onder de militaire apotheken werd tegemo't_"dcomen doordien
men op uit. 1889 over 13 en op uit. 1890 over 12 geëxamineerde
apot'uekerslieili.nden ('onderofficieren) beschikte. Eindelijk zM nog
aangetcekeii.i dat het incompleet aan officieren van gezondheid
spoedig afnam sedert 1 Januari 1891, op welken datum l.r> pas
aangestelde ofti icren van g. zondheid op reis waren naar Java of
wel in Nederland gereed om eerlang hunne bestemming te volgen,
terwijl gedurende de eerste helft van 1891 hier te lande nog de
benoeming volgde van een gelijk aantal.
Handelingen der Stftten-Geoermal.
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overcompleet san Europeanen en gelrjkgesteldan voordeed
(dat e-:.ter van 597 tot 209 man was Ingeemolten), op
uit. 1890 nog ntbrak'n 110 Am oineetsn en 629 andere
inlanders, doch dit was voor deie laatsten uitsluitend en
voor de Ambnineezen grootendeell een gevolg van de
boogare eisenen der formatie door de opvoering der b-oogde)
buitengewone legeruitbretding aan Ambotneeaeo van 700
tot "6 I en aa ; a n d e r ' inlanders van 2050 tot 3240 m a - .
t)te o p m e t i n g , weike in c!e formatie-taldeaux uitsluitend
bij de infanterie wordt verantwoord, deed iian ook de
» tegenWOor lige" formatie van dit wapen stijgen van 25 232
tot 26 482 m a n , maar door afneming van het Europeesch
element in het leger en van liet aantal inlan Isclie (u:etAmlioineesche) infanteristen g i n g de sterkte der infanterie
van 26421 tot 25 952 man terug. H a l dus het lielangrijk
overcompleet, dat oj) uit. 1889 bij dit napen bestond,
bij bet einde van 1890 — Benig e:i alleen uoor for:natiouitbreidiog — plaat* gemaal
voor een incompleet, het
gehd sieken en geBvacoeerdeo, dat der voor den velddienst
ufgekeirden, alsook iiet geta: rei'.rutjn tras vrjj iieduidend
kleiner gc\vor:eu, loodat, ondanks de variuiuderiug van
de totale sterkte -:er infanterie, onder Je categorie der
voorwerkeïnkeudienst » beschikbaren" *j tarangschikken
waren 2J V70 inunteristen , teg~n 20 159 op u:t. lo89.
Voor verdere Specificaties hieromtrent, ook v/at den toestand
bij de e n d e n wapens en diensten betreft, moge verwezen
worden Maar de uitgewerkte opgaven in ttbel I van
b lage C bisracht r.
Reeds is opgemerkt dat er bij het leger op uit. 1890
leu incompleet •
ran 609 Europeanen en gelijkikl n , terwijl toch bij de infanterie onder hen n e g e e n
compleet was van 209 man. Bij de and?re wapens
en diensten moest dus net incompleet onder het Europeest be element bedragen 818 man (op uit. 1889 bedroeg
het 659 man). Dit tekort openbaarde zich , evenals bij bet
einde van 18:-*9, hoofdtak dijk, namelijk ditmaal voor
respectievelijk 2 8 7 , 250 en iGo m a n , bij den hos;,itaaldienst, het schrijve: spersoneel en rle artillerie. Aan inlanders
(niet-Amboineeaen) was e r , buiten de i fa: t e r e (zie honger),
over 't ij'hed een tekort van 278 man , doch iti 158 dezer
plaatsen werd door Amboineesen vooriieu. B;j den bospitaaldiinst idle-jt: bedroeg het tekort aan inlanders zelfs 145
m a n , en zulks na aftrekking van n.ig S8 plaatsen die
vervuld werden <!ocr daarbij niet orgauiek ingedeelde
Amboineesen. Het incompleet aan militairen bij dei: hospitaaldienst en op de militaire bureaux (z >oals gezegd bedragende 537 Buropeanen en 145 inlanders) leverde echter
geen ongerief o p , omdat daarin nagenoeg geheel door
5
) Niet al deze „beschikbaren" (wier aantal bp de vcld- en de
depot bataljons gestegen was van 10 779 tot 10 950) waren echter
in staat om te velde te worden gezonden. Dit geldt namelijk voor
een aantal reconvalescenten van berriberri, die in de sterktestaten
onder de valide militairen worden verantwoord zoolang zij niet gesignaleerd zijn als slechts voor bentingdienst geschikt. Hun aantal
is niet met juistheid op te geven.
Tot de drie van de 12 veldbataljons op Java die meer bijzonder
als marschbataljons zijn aangewezen, gereed om aanstonds compleet
te velde te worden gezonden, behoorde laatstelijk het 5de bataljon
van Samarang. Na den terugkeer van dit korps van Noord-Flores
bleek het wenschelyk het als marschbataVjon door een ander te vervangen , en wel door het 7de bataljon van Magelang. De beide
andere ,marschbataljons" zijn het 6de, mede te Magelang, en
het 9de te Weltevreden.
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Imrgerpersoneel, namelijk door 012 ') ni«t-:nilitiiren,
werd voorzien , waartoe de legerformatie vrijheid luat.

troepensterkte vindt men opgegeven in bijlage C hierachter.
Daaruit blijkt dat van de 33 931 man (met inbegrip van
de officieren) waai uit op genoemden datum het leger bestond , la de drie militaire nfdeelingen van Java zich bevonden 16 106 m a n , in Atjeh 5628 en elders in de
buiten bezittingen 1 1 8 5 3 ; de overige 344 militairen waren ,
deels o p , deels buiten J a v a , » op marsch ter bereiking

Plaatselijke indeeling. Van Mugelang vertrok den 2den
J u n i 1890 op expeditie naar Edi (Oostkust van Atjeh) het
Ode bataljon' infanterie, doefa was reeds ilen loden Juli op
Java terug. Tijdens de afwezigheid naar Flores van een
groot gedeelte van het 8ste bataljon dat te Willem I ,
en van het 5de bataljon dat te Samarang gelegerd «na ,
kwamen ter eerstgemelde plaats tijdelijk (van 3d Juni tot
25 November) in garnizoen het linkerhalf 1ste bataljon
van Banjoebiroe, en te Samarang (van 20/22 September
tot 6/7 December) de te Kedong Kebo gelegerde stnf en
twee compagnieën van het garnizoeus-bataljon der 2de militaire afdeeliug van Java. Andere troepenverplaatsingen
kwamen niet voor.
De in 't vorig verslag bedoelde tijdelijke uitbreiding van
de garnizoenen in Bantam (Java) en ï o b a (Sumatra's
Westkust) bleef in 1890 no^ gehandhaafd. In de Westerafdeeling van Borneo werd een aan het garnizoen van
Pontianak ontleend troepengedeelte o:n bijzondere redenen
(zie blz. 15 hiervóór) voor zoolang noodg gedetacheerd op
eene landbouwondememing in Sambas.
De op uit. 1890 in elk militair commandenient aanwezige

van hunne bestemming".

Aanvulling van het korps officieren. De veranderingen ,
hetzij definitief, hetzij tijdelijk gedurende 1890 voorgekomen
in de actieve sterkte van het korps officieren wijzen in
totaal op een verlies van 180, tegenover eene aanwinst
van 214 officiereu, dus op eene vermeerdering van 34
officieren. Bent specificatie der hierbedoeide verliezen 5) en
winsten is opgenomen in bijlage C hierachter (tabel I I I ) ,
waar men tevens de gelijksoortige cijfers over de vier
voorafgegane jaren vindt vermeld. Onder de 214 officieren
die in 1890 voor 't eerst of bij vernieuwing in de sterkte
werden g e b r a c h t , waren 89 nieuw benoemden en 2 die
van het Noderlai'dsche bij het Indische leger waren overgeplaatst. Deze 91 nieuw verkregen Indische officieren
waren over de verschillende wapens en diensten verdeeld
als v o l g t :

Aantal officieren gedurende 1890
in Indië benoemd.
W A P E N OF D I E N S T V A K .

Afkomstig van
de Militaire
school te Mees
ter-Cornelis.

Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Genie
Genees- i officieren van gezondheid . .
kundige < apothekers
dienst ( paardenartsen
Militaire administratie (kwartiermcesters).

Opgeleid
i>ij d e

korpsen
of elders.

10
77

Totalen . .

in Nederland benoemd en in Indië in dienst gesteld

14

i

Speciaal
opgeleid, u)

Opgeleid by de Overgeplaatst
korpsen of by
van
het instructie het leger in
bataljon.
Nederland.

19
4
6
2
17
4
1

15

53

19

b)
b)

1
1
r
n
r>
n
n
n

Totaal.

45
6
7
4
17
4
1
8
91

o) Van de in deze kolom vermelde officieren waren die van de infanterie, cavalerie, artillerie en genie opgeleid aan de Koninklijke
Militaire Academie, die van den geneeskundigen dienst aan eene Nederlandsche universiteit, en wel de apothekers en de paardenarta
uitsluitend aan die te Utrecht.
b) Afkomstig van de Koninklijke Militaire Academie.
c) Magazynraeesters (opgeleid by het wapen).
Over de in Indie bestaand i gelegenheid tot opleiding
voor den officiersrang wordt gehandeld onder
Militair
onder/vijs (zie blz. 37). Het aantal cadetten , die zich bij
de Koninklijke Militaire Academie te Breda voor den
officiersrang bij het Indisch leger bekwaamden , beliep op
uit. 1890 149 3), terwijl voor de toekomstige aanvulling
van den It.dischen militairen geneeskundigen dienst op
genoemden datum hier te laude in opleiding waren 97
medische en 5 pharmaceutische studenten , deze laatsten
allen te Utrecht. Van de 97 aanstaande officieren van
gezondheid — onder welke er 20 destijds reeds het
radicaal bezaten om het artsexamen af te leggen — studeerden er aan de universiteit te Leiden 31 , te Utrecht
2 0 , te Groningen 11 en te Amsterdam 35. Dit jaar zijn
ter opleiding voor militair geneesheer 8 plaatsen en ter
opleiding voor militair apotheker 2 plaatsen opengesteld.
Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den
rang van officier. E<-n uitgewerkt overzicht der winsten
en verliezen aan militairen beueden den rang van officier
') Dat in noot f op de voorgaande bladzyde een totaal van 616
burgerpersonen wordt genoemd, viudt zyne oorzaak hierin dat
by de lithographische inrichting van het departement van oorlog
te Batavia nog 4 voor militairen bestemde betrekkingen door civiele
personen worden vervuld.
') Van de met verlof buiten Nederlandsch-Indië aanwezige, dus
niet tot de actieve sterkte behoorende, officieren ontvielen er —
voor zooveel de mutatiën gedurende 1890 in Indië bekend werden —
17, nameiyk 6 door overiyden en 11 door pensionneering.

zoowel over 1890 als over de vier voorafgegane jaren vindt
men in het tweede gedeelte van de bovenaangehaalde tabel
III van bijlage C. Danrom moge men zich hier slechts tot
eenige korte aanteekeningen bepalen.
Evenals in 1889 wogen ook in 1890 de winsten aan
Europeanen niet op tegen de verliezen, hoofdzakelijk
weder door mindere aanbrengst van suppletietroepen en
door toeneming van het aantal dergenen die met paspoort
of g a g e m e n t , voora! met tijdelijk g a g e m e n t , het leger
verlieten. Het aantal dezer laatsten, namelijk der voor
den dienst » tijdelijk " ongeschikt bevondenen , toch bedroeg in 1890 4 0 8 , tegen 200 in 1889 en 248 in 1888.
De sterkte aan Amboineezen ging in 1890, dank zij de
gunstige uitkomsten der werving, zooals hiervóór is gezegd, belangrijk vooruit.
Da-irentegeu nam de sterkte der andere inlandsche landa a r d e n , welke in het leger dienden, met 48 man af.
Wel nam liet aantal Soendaneezen, Madureezen , Niassers
en Timoreezen toe (respectievelijk met 3 5 3 , 101 , 17 en 14
m a n ) , doch hiertegenover stond eene vermindering met
496 J a v a n e n , 15 Boegineezen en 22 andere inlanders.
3
) Nameiyk voor de infanterie 105 (waarvan 24 reeds in het 4de
studiejaar), voor de cavalerie 12 (allen nog in het late, 2deof3de
studiejaar), voor de artillerie 19 en voor de genie 13 (waarvan
respectievelijk 5 en 2 reeds in het 4de studiejaar), in 1891 zijn te
Breda 37 plaatsen voor Oost-Indië opengesteld, zynde 2 minder dan
in 1890, toen het aanvankelijk op 32 bepaalde getal (zie vorig
verslag blz. 27) nader verhoogd is tot 39.
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i everde de werving hier te lande in 1889 1316 n u u
o p , waaronder -101 vreemdelingen, i: • 1890 werden \vrkre^en ió.V2 man en daurui.der 337 vreemdelingen. 1'er
niuau 1 waren de uitkoui-teii der ivervii

Nederlanders

Nederlanders

<
-,

Jan. .
Febr..
Maart
April.
Mei. .
Juni .

overK 6- buiten Vreemnomen
Tobet
devan
het
leger
taal.
leger
gewor- lingen.
hier
te
ven.
laude.

f.
H

o
<

9

overffe- buiten Vreemnomen
het
devan

het
leger
leger gewor- lingen.
hier
te
ven.

54

30

102 Aug.

33

173 Sept.

64

36

39

53

29

49

83

82

58

10
55

Totaal.

dan in 1890, looali
kun blijken.

lande.

104 Juli.

22

34

25

113

46

39

30

115

36

40

19

95

170 Oct.

3G

51

20

107

42

136 Nov.

32

48

25

105

121 Dee.

73

49

29

151

277

261

148

686

66

36

19

344

333

189

6 77

»

2de bulrjaar 1890.

1ste halfjaar 1890.

M
O

g a ' s volgt

866

Koninklijk besluit van 11 Maart 1MJI n*. 18 {Xe, lerlan lach
Staatsblad n°. 7 3 ) , bestond te meer aanleiding , omdntile
nieerbedoelde lagere tisjhen dezelfde zijn die bij aanneming
vau recruten in Indie gelden en ook bij aanneming van
vrijwilligers voor den dienst hier te lande gesteld wolden.
Te Harderwijk verbonden zich gedurende de eerste /.es
maanden van 1891 809 man (57 man minder dun gedurende hetzelfde tijdperk van 1890), namelijk 0*17 Ne '<•».
landers en 172 vreemdelingen. Üi der de 63'; Nederlanders
telde men 355 man die uit het Nederlandsen*, leger ovetw
g i n g e n , en wel 244 voorgoed, en 111 (14 onderofficieren
benevens 97 miliciens) als gedetacheerd.
In Indi6 g i n g liet in de eerste maanden van 1891 m«t
de werving «eer het algemeen niH minder voorspoedig

5 38

Onder de 621 man uit het leger hier te lande verkreg e n , telde men 207 militairen die Lij het Indisch leger
niet voorgoed overgingen, maar daarbij slechts gedetacheerd
werden , en wel 12 onderofficieren — v. or welke categorie
de gelegenheid daartoe in 't laatst van 1890 heropend
werd (verg het verslag van 1889, bis. 30) — en 195
miliciens. van welke laatsten 56 in werkelijk en dienst en
139 met groot verlof waren.
Bij de zeer hooge contingenten suppletietr«.epen , die in
de jaren 1887 en 1888 werden bijeengebracht, valt het
niet te verwonderen dat de resultaten oer koloniale werving
te Harderwijk sedert dien tijd weder aanzienlijk minder
werdpn. Het ia een sedert jaren waargenomen verschijnsel
dat de werving steeds aan zeer sterke schommelingen
onderhevig is; en de bedoelde geringere resultaten stelden
de Regeering ten plichc opnieuw ernstig - na te gaan wat
gedaan kon worden om de werving te bevorderen. Zeker
zou het te verkiezen zijn geweest de inderdaad zeer strenge
eischen van physieke geschiktheid bij de koloniale werving
niet te verminieren, want het is natuurlijk een voordeel
het leger aan te vullen met personen bij wie ook geen
enkel klein gebrek kan worden geconstateerd, m a a r , bij
de zeer hooge numerieke eischen die tot geregelde aanvuliing vau het Indisch leger moeten gesteld worden,
m a g men geen enkel individu om gezondheidsredenen
uitsluiten van wien nog goede diensten in de tropen verwacht mogen worden. Toen dan ook gebleken wits dat
hier te lande in een jaar tijds niet minder dan 748 personen krachtens het keuringsreglement moesten afgewezen
worden voor den kolonialen dienst, terwijl de hen onderzocht hebbende geneesheer moest verklaren, dat h i j ,
ongeacht de eischen van het keuringsreglemeut, nog goede
diensten in Indiö van hen verwachtte. werd met de
Indische Regeering een overleg geopend omtrent de vraag
of de eischen van het meergenoemde reglement niet verminderd dienden te worden. Wel kwamen daarbij zoowel
de commandant van het leger als de Gouverneur-Generaal
tot de slotsom , dat die vermindering wenschelijk w a s ,
maar het Üpperbestuur heeft toch gemeend voorzichtig te
handelen door haar niet aanstonds in volle toepassing te
brengen. Men heeft zich er toe bepaald de wenschelijk
geoordeelde lagere keuringseisehen vooreerst alleen te
stellen ten opzichte: a van in Indiö geboren personen , of van
hen die minstens twee jaar aldaar vertoefd hebben , d. i. het
acclimatisatie-proces reeds hebben doorstaan , en b. van de
zoodanigen , die — door zich bij de koloniale reserve te
verbinden — niet in de gelegenheid zijn o m , zoodra als
de kleine gebreken waarmede zij behept zijn hen eenigermate hinderlijk worden , daarvan misbruik te maken om
met genot van pensioen (gagement) naar Nederland t e r u g te
keeren. Tot zoodanige regeling, tot s t a n i gekomen bij

uit de v

dgende

kwartaal-

pgav< u

Europeanen Amhoi- Andere
Afrikanen. lieezen. inlander'. Tc zninpn.
1ste kwartaal van 1890
170
H
C82
911
48
111
601
601
'-*'1''
i
•
.
3^
„
M
M
408
510
4 d e
34
G2
6M
n
gas
011

lste kwartaal van 1891
(voorloopigc opgaat)

174
34

442

u

2131
815

2747
892

Met bet oog op denojr altijd weuschclijke vermeerdering
van het Amboineesehe of daarmede gelijk te stellen (dement
in bet leger is in October 1890. nn overleg met den resident
van Menado, besloten ook op deriangi-en Talaut-eilanden
de werving open te stellen , uitsluitend echter onder het
Cbnstengedeelte der bevolkii g. De in 1888 (zie het verslag
van dat jaar bis. 35) tijdelijk ingevoerde gunstige \vervingsvoorwaardeu voor inlanders (niet-Amboineezen) bleven geha'dhaafd , uitgenomen (Indisch besluit d l 13 Augm-ius
18y0 n c . 40) de voor geoe'.ende manschappen dm I siissan
korpsen op Madura opengestelde gelegenheid *'MI voor vier
jaren bij het leger over te gmm tegen dezelfde | remi i als bij
zesjarige verbintenis wordt genoten , welke gunstige bepaling
zoo goed als z^rder uitwerking was gebleven. IHJ ruim
voldo-nde toeloop \nn Javiianscbe • :i Suendaiieeecbe recruten
levert het voordeel op dat minder krachtig gebouwde
individuen kunnen worden uitge*ioten, hetgeen aan de
slagvaardigheid van bet leger ten g<«de komt Inlanders
vau eenigszins gevorderd' n leeftijd behoeven nu ook niet
meer te worden langonotneii , hetgeen de nfexerceering
bespoeligt. De toenemi :g (van 556 tot 909) van bet aantal
Soendaueezen in bet leger was zeer welkom ten einde het
inlandsch gedeelte der in Midden-.lava g-legerde infanterieen andere korpsen zoo min mogelijk uit eigenlijke Javanen
te doen bestaan. Wat de in de laatste jaren in klein
aantal bij het leger dienende Timoreezen en Rottineezen
betreft, wier aantal op uit. 1890 geklommen was t o t 7 7 ,
heeft de expeditie naar Zuid-Flores . waaraan 43 hunner
deelnamen , geleerd dat zij ook te velde een zeer te waar*
deeren element uitmaken. In k r a c h t , gespierdheid en
vlugheid boven iederen anderen inlandfch-n landaard nitmuntende, bleken zij uitermate voor verkenuingsdieneten
geschikt te zijn.
Schier even g u n s t i g als in 1889 was bet ook in 1890
met de reengag-menten gesteld. Van de 4N29 militairen

(2326 BnropeuMn, 21 Afrikanen en 2482 Amboineexe'i
en andere inlanders) die gedurende I N : O te kiezen hadden
om óf het leger met gagement of paspoort te verlaten ,
öf_eene nieuwe verbintenis aan te gaan , bleven er namelijk
3850 , of ruim 79.7 pet., doordienen , hetgeen in löS9 ,
toen van 4882 man de eerste of volgende verbintenis kwam
te verstrijken , het geval was geweest met 3953 m <n of
bijna 81 pet. Naar bunnen duur waren de bedoelde 3850
reöngagementen verdeeld als volgt:
Voor Voor
Voor
Voor
ljaar. 2jaren. 4jaren. 6jaren. Totaal.
Europeanen
104
777
4i.8
163
l i l 2 = 6 5 pet. van 2326
Afrikanen. . . .
3
1
8
13=62
„ _
21
1
Amboiaeezen en
andere inland. 128
1041
171
985
2325 = 9 3 . 7
.. 2482
235

1819

333

1461

3850 = 7 9 . 7

„

4829

Van de 979 militairen die zich niet reöngageerden,
werden er 653 gegageerd (555 Europeanen , 8 Afrikanen
en 90 Amboiueezen en andere inlanders) en 326 gepasporteerd
(259 Europeanen en 67 Amboineezen en andere inlanders).
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Me lui:les voor lungdurigen trouwen dienst

(gouden,

silveron en bronzwi) wnrnVn • ~ In JISÏJO uitgereikt 1721,
tegen "2:102 bet jaar ui vuren.
Met de op bil. 27 vnn liet vorig verslag in list vooruitzicht (reutelde oprichting, dij wijze van proefneming,
van een korps be«teiU'i otn «Ie wegens tijd lijkt ongeschikt*
bei i uit ludlfl torugkeerende militairen op te nemen en
om hier te luude t j dienen als kern voor de uitzending

van suppletietroepen, werd in de maand Ootober 1890 een
aanvang g e m a a k t , nadat die oprichting en het beheer van
het he loeide korps nader geregeld waren geworden bij
Koninklijk besluit van 24 A.ugustus te voren n°. 18 (StaatsOOurant van 7/8 September en Juvasche Cour.int van 31
O c b - r daaraanvolgende). Ingevolge punt C , 1°., van
dat beidort, hetwelk ook is afgekondigd in liet Ueeueil
Militair (bis. 322), moest de daarbij vastgestelde regeling g lenielijk in werking treden, en dienovereenkoinstlg heeft de oprichting van het korps, dat den naam

draagt van >koloniale reserve", ook trapsgewijze plaats.
Eeist — van Üctober 189Ü tot Maart 1891 werd,
onder toezicht van den korpscommandant, te Zutpnen
de eer-t* compagnie bijeengebracht, bestemd om wegens
physieke ongeschiktheid uit Indië teruggekeerde militaii-en, die als reco*valttOMltt* worden opgenomen , onier
dagehjksch geneeskun lig toezicht te stellen en zoodoende te trachten hun de gezindheid te doen herwinnen.
Toen liet, ondanks de bezwaren die de buitengewoon
Strenge winter Aanvankelijk aan de oprichting ilezercou.pageie in den weg stelde, gelukt was haar tot eene
Sterkte van ]). m. 100 man op te voeren, ging de stal'
van bet korps, voor zooveel hij gevormd w a s , naar
Nijmegen over, alwaar de kurpscouiniandsint uu de opricuting van het valide gedeelte van het korps ter hand
n::::i , die uit den aard oor za:tk niet dan zeer langzaam
kon vorderen, vooreerst om lat het altijd zeer moeilijk
valt nieuwe wervingsvoorwaarden bij het volk te doen
ingang vinden , maar ook omdat in het belang van de
geregelde aanvulling van het Indische leger , welks sterkte
aa:i Europeanen sedert den aanvang van 1890 weer
merkbaar afneemt, zeer bedachtzaam gezorgd moest worden
alle, concurrentie met ae koloniale werving te Harderwijk
te vermijden. Het is intutscheu een verblijdend verschijnsel il.it 'io werving ter laalstgemelde plaatse in de laatste
wek"n (Juni en J u ü ) weer aanzienlrjk meer oplevert en dat
het toch op 1 Augustus 1891 ree is gelukt was 03 valide
onderofficieren en minieren te Nijmegen samen te brengen.
Het zou voorbarig zij:i reeds nu een oordeel te willen
uitspreken over de levensvatbaarheid van het korps,
omtrent welks verdere oprichting en instandhouding,
ngevolge punt C , 4°., ven het booger genoemde Koninklijk
besluit van 24 Augustus 1890 n 0 . 1 8 , nader zal zijn te
beslissen vóór 1 Januari 1894 ; maar tot dusver leeft de
Kegeering geen reden om te twijfelen aan het welslagen
der proefneming. Üp 1 Augustus 1891 telde het korps
12 officieren en 179 minderen.
Eindelijk dient hier nog g e w a g gemaakt te worden van
eene andere poging om de geregelde aanvulling van het
Indische leger beter te waarborgen, door namelijk te trachten
het allengs uitstervende neger-element in dat leger te doen
herleven. Toen op het einde van 1889 steeds duidelijker werd
dat de resultaten der Europeesche werving in den eersten
tijd weder niet zouden opwegen tegen de verliezen van
het l e g e r , achtte de Kegeering bet oogenblik gekomen
om nader in te gaan op bet ree Is herhaaldelijk tot haar
gekomen aanbod van eens Rotterdamsche firma, die bijzondere handelsrelatie!) in Liberia heeft, om daar te lande
neg^rrecruten voor den Iudischen dienst aan te werven.
Die firma wenschte de leiding, de kosteu en de verantwoordelijkheid voor de werving geheel voor hare rekening
te nemen ; van de zijde der Regeering werd een officier
van gezondheid, die naar Java moest ver!rekken , in de
gelegeuheid gesteld om , door de zorgen der firma , de
reis te doen om de Kaap de Goede Hoop, waarbij hij
Liberia zou aandoen en de aan te werven recruten geneeskundig onderzoeken, die zich dan schriftelijk zouden
moeten verbinden om den Staat der Nederlanden, na
hunne ontscheping op J a v a , gedurende drie jaar als soldaat
te dienen. Aan de firma zou per hoofd voor eiken physiek
geschikt lievonden op Java ontscheepten recruut eene
recognitie van f 800 worden betaald, voor de helft na de
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ontvangst bij bet Departement van Koloniën van het
proces-verbaal van inscheping, voor de wederhelft na de
ontscheping op Java. Ofschoon zij eerst als soldaat zouden
worden aangemerkt na de ontscheping, had toch de firma
de wenschelijkiieid te kennen gegeven om hen reeds g e dure:.de de reis in uniform te kleedeii, waartoe, op haar
verzoek, de n •<> lige equipementsstukken waren beschik*
baar gesteld. Werkelijk zijn in den aanvang van 1891
18b' uegerrecruten, waaronder 17 tolken, te Samarang
aangebracht, waarbij van de zijde der firma de door getuigen gewaarmerkte schriftelijke verbandsakte werd overgelegd, opgemaakt overeenkomstig de hierboven omschreven
bepalingen , maar de Afrikanen — hoewel erkennende die
aicte te hebben onderteekend — verklaarden nochtans niet
begrepen te lieoüen dat zij als soldaat gedurende drie
jaar moesten dienen. Met hunne inlijving als sol iaat namen
zij spoedig genoegen ; van een verplichten diensttijd van
drie war wilden zij echter niet weten, en daar nu hunne
verklaringen en die der tolken, gevoegd bij de omstandigheid dat hun gedurende de reis geen uniformen waren
verstrekt geworden, die toch tot dit doeleinde waren
mede.rege\e:i , twijfel deden rijzen omtrent de vraag of
zij allen werkelijk ten volle bewust waren geweest van
den aard en den duur der verbintenis, heeft de Regeering,
die zelfs den schijn wilde ontgaan van misbruik te, maken van
hunne geringe ontwikkeling, bun aanvankelijk toegestaan
zich nader voor slechts één jaar als soldaat te verbinden.
De negsrreeruteu. die ie Willem 1 in een \tzonderlijk
korps samengetrokken zijn, onder aanvoering van daartoe te
vor^n nangewezdu officieren, door Europeesch kader bijge.>taan , bleken iiiertoe allen genegen te zijn , en onder
deze omstandigheden heeft do Regeering het wenschelijk
geoordeeld te hunnen opzichte vooreerst eene afwachtende
bouding aan te nemen ; maar levens aanleiding gevonden
om , in verband daarmede, de wederhelft der bedongen
recognitie vooralsnog niet uit te betalen.
Kadercu ir:ichia(/. ïu tabel IV van de meermalen aangeh-.a! :e bijlage O vindt inen eene numerieke opgaaf van
de in 1890 voorgekomen mutatiën rnder de onderofficieren
en korporaals der verschillend'! wapens, doch alleen voor
zooveel Europeanen en Afrikanen betreft, kunnende een
dergelijk overzicht nopens het ;Vmboineesche en overig
inlandsch ka Ier niet met de vereisebte nauwkeurigheid
worden opgemaakt.
Onderstaand overzicht doet zien in hoever hel aanwezig
kader bij het cin::e van elk der jaren 1889 en 1890 de
behoefte overschreed of daarbenedeu ble f.
Formatie

Incompleet of
overcompleet.

OMSCHRIJVINU.

Infanterie

Kuropeanen.
Amboineezen.
Andere
inlanders.

jo i.dcrofHc.

j Ko rporaab.
Oiideroffic.
Korporaals.
Onderoffic.
Korporaals.

13(11
998

n
13ii t /. 1348
e 1312
998 J) 1035 e) 998

SS

46

46
66

69
71

463
611

463
611

448
649

Cavalerie.
Europeanen. ( Onderoffio.
) Korporaals.
Inlanders (niet- j Ocdpro/fic.
Amboineezen). j Korporaals.
Oi..leroffic.
Europeanen. ! Korporaals.
Inlanders (niet-( OcdcroföV
Amboineezen).) Koiporoals

031
59

35i
• t i l ii
3641
175
41
56;

Genie.

BI
M
14 f)
37
364
175
41
56i

+ «
37
23

77 +

5

25
11

Ml —

15
38

21
105

J

2

1

1

716 +

65
B| +
58
M—
14 /) II
34
:n—

StSj
164

•a

47!

II

+
71 +

.

1

I

319|- 421
152
41
51 U
9\ —

Fh "*

45
23
5

14U
13
Ondcroftic.
131
133 —
Europeanen. J Korporaals
f]
3h 88 «J 8 | * ; | 87
1
Inlanders (niet-1 Onderoffic.
Amboineezen).) Korporaals.
n 11 »o:a) Wat uitsluitend de Europeanen betreft, zijn niet medegerekend,
zoomin onder de formatie- als ouder d* sterktecijfera :
1°. de stafhoornblazers — graden van sergeant (ol sergeant-majoor)
en korporaal —, omdat de formatie het getal in elk dier graden nietaangeeft. (Van de benooligde 50 waren er op elk der beide opgegeven
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tijdstippen 49 ia dienst, en wel laatstelijk 36 in den graad van onderofficier en 13 in dien van korporaal);
2°. het kader van de militaire school, van het korps pupillen en van
het militair buis van arrest.
6) Hieronder 7 Afrikanen.

e)

„

7

„

d)
«
8
«
e)
„
13
„
ƒ)
1 Amboinees.
ff) Ten aanzien van de 8 conducteurs der genie 3de klasse (graden
van sergeant en korporaal) geeft de formatie niet het getal in elk dier
graden aan. Zij zijn hier allen onder de sergeanten begrepen.
h) De aanwezige conducteurs der genie 3de klasse (op uit. 1889 ten
tretale van 7 en op uit. 1890 ten getale van 6) zijn als sergeant gerekend, omdat niet blijkt hoeveel korporaals zich onder hen bevonden.

De voorafgaande cijfers doen zien dat in 1890 bij deartillerie en genie het bestaande vrij belangrijk incompleet aan
kader , vooral aan liuropeesche onderofficieren , nog eenigszins toenam; dat bij de cavalerie het kader op weinig na
volledig was, en dat bij de infanterie, daargelaten dat
eenige voor inlanders (niet-Amboiueezen) bestemde onderofficiersplaatsen onvervuld moesten blijven, over 't algemeen
een overcompleet zoo aan onderofficieren als aan korporaals
bestond. Er valt hierbij echter in het oog te houden dat
de fonnatie-cijfers in het staatje opgegeven nog dezelfde zijn
als waarop de behoefte was berekend vóórdat in 1886 en laMwerd toegestaan de infanterie buitengewoon uitte breiden,
voor welke uitbreiding, in 188R bepaald op 1500 inlanders
(A.mboine:>zen en anderen) en in 1887 verhoogd tot 2750 man,
in 1890 zelfs 4000 man als maximum is aangenomen.
Voor liet kader der genie in Indiê bevonden zich hier
te lande — bij het korps genietroepen te Utrecht — op
uit. 1890 in opleiding 13 man (2 korporaals, 6 • eniesoldaten 1ste klasse en 5 der 2de klasse), tegen 15 mnn
bij liet einde van 1889. In 1890 werden afgeleverd 3
sergeanten , 2 korporaals en 2 geiiiesoldaten 1ste klasse,
terwijl 1 korporaal overging bij de infanterie;, In opleiding
werden genomen 6 man, waarvan 3 no<r niet gediend
hadden. Op uit. 1890 waren bij de Indische genietroepen
van lien die te Utrecht voor dit wapen waren opgeleid
nog 26 man in dienst, en wel 22 gegradueerden (1 sergeantmajoor , 11 sergeanten , 2 founers er; 8 korporaals) en 4
geniesold-iten (3 der 1ste en 1 der 2de klasse).
Het dreigend incompleet aan kaler bij de artillerie gaf
op liet einde van 1890 aauleiding tot eene bijzondere .ianvrage uit Indiö om geoefend kader voor het bedoelde
wapen uit te zenden , en het mocht, door overgang en
detacheering van onderofficieren uit het leg'-r hier te lande,
gelukken van 1 December 1890 tot 1 Juli 1891 reeds
niet minder dan 27 onderofficieren en 12 korporaals der
artillerie ter uitzending beschikbaar te krijgen. Op laatstgemelden datum hadden daarvan reeds 17 onderofficieren
en 11 korporaals hunne bestemming gevolgd.
Militair ond»i wijs. Naar aanleiding van de weinig gunstige
resultaten in den barsten tijd verkregen bij de overgangs- en
eindexamens aan tW) onderofficiersseliool ta Meestrr-Cornelis
zijn bij gouvernementsbesluitdd. 17 Mei 1890 (Indisch Staatsblad n°. 107), met het doel om daarin verbetering te brei.gen , eetdge wijzigingen ingevoerd zoowel in het reglement
voor de school als in de verschillende examen-prograi:ma's.
Bij liet einde van 1890 telde de inrichting 25 élèvi-s,
zijnde 5 minder dan op uit. 1889. Op belle tijdstippen
war.-iii do élèves verdeeld als volgt:
CATEGORIEËN
VAN'

ONDEROFFICIEREN.

Uit. 1889.
1ste
studiejaar.

2de 'IV Iste 2de Te
stustu- stu- zadiedie- die- men.
jaar.
jaar. jaar.

Adspirant-officieren a)
Volontairs dingende naar den rang van
officier b)
Andere onderofficieren

11

1
8

Te zamen . .

15

15

Hiervan bekwaamden zich:
voor den $ bij do iufanterie
offic-rangj „ „ militaire administratie.

15

n

11
4

Te zamen als boven .

15

15

4
11

Uit. 1890.

6

10

M

N

11

17

Tweede Kamer.

37
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Indisch Staatsblad 1872 n°. 136) zijn na 31 December 1882 niet meer
aangenomen en thans geheel uit de sterkte van het leger verdwenen.

Gedurende 1890 werden 14 élèves tot tweede-luitenant
benoemd. waarvan 10 bij het wapen der infanterie en 4
bij de militaire administratie.
Aan de voorbereidende cursussen voor meerbedoelde school
werd bij den aanvang van bet leerjaar 1890/91 deelgenomen door 5 adspirant-officieren en 37 andere militairen.
Vau deze 42 leerlingen, zijnde 7 minder dan bij den aanvang van 1889/90, telde de voorbereidende cursus bij het
lste depótb'italjon te Meester-Cornelis er 30 en die bij het
2de depot bataljon te Magelang 12 . waarvan respectievelijk
15 en 4 tot de hoogste klasse behoorden. In de eerste
maanden van het leerjaar 1890/91 verminderde het aantal leerlingen met 2 , zoodat er op 31 December 1890
nog 40 de lessen volgden, te^en 44 op uit. 1889. Naar
hunne graden waren deze 44 en 40 leerlingen verdeeld
als volgt:

Uit. 1889.

CATEGORIEËN

Uit. 1890.

i

VAN

Ser- Korpo- Te
Ser- Korpo- Te
geanten. raals. zamen. geanten. raals. zameu.

LEERLINGEN.

Adspirant-officieren .

.

4

9

Andere militairen.

.

.

15

16

T e zamen

.

19

25

2

2

31

21

17

38

44

21

19

40

13

Ter aanneming als » adspirvit-officier " meldden zich in
1890 TOor de opengestelde 13 plaatsen niet meer dan 9
jongelingen ian. Slechts '2 hunner voldeden aan de eischen
van bet examen. Voor 1891 zijn 14 plaatsen opengesteld.
De lmdeneholen (bij de cavalerie en de genie tevens
korpsscholen) werden bij het begin en bij het einde van
1890 door onderstaand aantal leerlinsreu bezoent.
AANTAL

LEERLINGEN.

1 Januari 1890. <<

31 December 1890.

OMSCHRIJVING.
KorMin- | Te
MinTe
deren, zamen. poderen, zamen.
raals.
raals.
i
Kor-

. .
Europeanen.
Infantene
^AfrikHanen
ikaderscholen).v
J
if i \ Amboineezen

47
|
M

130
3
15
91

186
3
17
116

l Totaal . .

74

248

Vesting" en /Europeanen.
garnizoens- ilnlanders . .

7
3
10

T r

Andereinl

kaderschool). f Totaal
Veld-en b e r f
ffiSET.
artillerie (één
kaderschool). / _
Totaal . .
Cavalerie /Europeanen,
(één kader- JInlanders . .

27
1
22

69
1
28
102

96
2
39
124

322

51

200

251

17
5

24
8

I'

10
5

16
5

22

32

6

15

21

11
5

29
7

1
40 '
12 '

3
1

12
6

15
7

16

36

52

4

18

32

3

7
3

10
3

4

11

9
6

13
6
19

•

12

korpsschool). ( Totaal . .

3

10

13

4 I 15

13

Genie
(Europeanen,
(één kader- /Inlanders. .
tevens
1
korpsschool).*)! Totaal . .

12
6

3
14

15
20

5
ii

i«

»

18

17

35

5

9

14

25

17

a) Zie Indisch Staatsblad 1882 n». 175 en 299 en 1885 n». 111.
b) Élèves als de hierbedoelde (wier toelating geregeld was bij

Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

i

9

a) Voor de infanterie en de beide kaderscholen der artillerie zijn de
cijfers van 31 December 1889. in het vorig verslag (blz. 30) opgegeven ,
niet dezelfde als de hiervermelde van 1 Januari 1190, omdat onder
laatstbedoelde opgaven zijn begrepen de in den loop .an het lste kwartaal 1890 bijgekomen nieuwe leerlingen, voor zooveel zij aangewezen
waren om den cursus . gerekend van 1 Januari af. to volgen. In de
opgaaf betreffende de kaderschool der veld- en bergartilleriezijn boven-

38
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dien uug begrepen de leerlingen die in het 4de kwartaal 1889 den cursus
gevolgd, doch op 1 Januari 1890 nog geen examen voor den hoogeren
graad afgelegd hadden.
i) Aan de kader- en korpsschool der genietroepen wordt in den vervolg-e alleen lager onderwijs uan inlandsche minderen gegeven (korpsschool). De verdere vorming van inlandsen kader geschiedt buiten de school.
Ten slotte volgt hier een overzicht betreffende het gebruik dat bij het einde der jaren 1889 en 1890 va i de
35 korpsscholeu werd gemaakt.
Aantal leerlingen.
31 December 1889.
OMSCHRIJVING.

/
1
Infantenel
(31
\
scholen), f

[

OnderOnder
officie- Minofficie- Min- Te
Te ren
ren eu
en
deren.
zamen. korpo- deren. zamen.
korporaals.
raals.

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

162
8
78

361
4
81
351

Totaal . .

248

797
1

/ Europeanen . . .
•-, i l
Amboineezen. . .
Cavalerie \ A d
in|anders
(1 school). \
(
ToUal . .

31 December 1890.

156
a
4
80

401
557
6
4
86 «f 90
449 *|529

1045

242

940

1

4

523
4

A 89

"J429

M
ii

a

n

4
' 6

6

6

10

3

3

11

11

n

5

5

1

6

7

ii

18

18

Totaal . .

1

17

18

23

23

! Europeanen . . .
r,
\ Inlanders (nietr(1 school).
Amboineezen,.

16

12

28

6

27

10

21

31

5

5

Totaal . .

26

33

59

i Europeanen . . .
. — . \ Inlanders (nietS S A ]
Amboineezen,.

11

4

1183

21
ii

21

"

32

«) Hieronder 50 zoons van inlandsche militairen.
è) Hieronder 75 zoons van inlandsche militairen.
Het korps pupillen te Gombong leverde in 1890 42 man
aan het leger af (hetzelfde »etal als in 1889); 24 verlieten
op andere wijze het kor 'S. Hoewel I!-J formatie van het
korps het gelijktijdig verblijf van 600 pupillen toelaat en
de sterkte aan pupillen sedert 1885, b.'t jaar waarin het
korps werd gereorganiseerd, niet p. m. 200 jongelingen
is toegenomen, werd het door de formatie toegestane
maximum aantal pupillen tot nog toe niet bereikt. Het
korps telde op uit. 1889 467 en op uit. 1890 472 pupillen.
Op 7 n a . waren deze 472 pupillen allen in Indie geboren
(20 uit Europeesche ouders en 445 kleurlingen). Onder
hen bevonden zich 172 betalenden en 300 met-betalenden ;
13 van hen zijn kinderen van officieren . 256 van onderofficieren en soldaten (Kuropeanen) ' ) , 20 van ambtenaren
en 178 van particulieren; van 5 zijn de ouders onbekend.
Van de wet d l . 21 Juli 1890 (Nederlandse!! Staatsblad
n°. 126), betreffende de eerlang iu werking te brengen
nieuwe algemeene regelinjr van het militair onderwijs bij
de landmacht hier te lande voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hoogere vorming van
den officier zijn betrokken , werd onder d a g t e k e n i n g van
6 Maart 1891 (Indisch Staatsblad n°. 71) in Indië afkondiging gedaan , omdat bedoelde regeling ook betrekking
heeft tot de vorming en de hoogere vorming van officie»

•) Voor de zonen van Afrikaansche, Aniboineesehe en andere
inlandsche militairen bestaat bjj de gewone korpsen van het leger
gelegenheid om als pupil te worden opgeleid. Hiervan wordt echter
luttel gebruik gemankt: op uit. 1890 slechts door 8 jongelingen (7
zoons van Afrikaansche militairen en 1 zoon van een inlandschen
militair).
Ten vervolge op de verleden jaar gedane opgaven teekent men
hier aan dat het aantal kinderen van op uit. 1890 !>ü het leger
dienende Europeesche militairen op dat tijdstip beliep 1292, waaronder 669 jongens (565 beneden den leeftijd van 8 jaren , 96 tusseben
8 en 15 jaren en 8 van 15 tot 17 jaren).

ren — voor zooveel die opleiding bier te lande plaats
heeft — ten behoeve van den dienst in de koloniën. De
uitvoering der wet werd , voor zooveel noodig , door overleg
tusschen de Departementen van Oorlog en van Koloniën
voorbereid.
Met betrekking tot den stand op uit. 1890 van de opleiding hier te lande voor den officiersrang bij bet Indische
leger is reeds op blz. 34 hiervóór het een en ander gezegd.
Ter aanvulling zij hier nog aangeteekend dal op uit. 1890
10 reeds tot officier bij het Indischa leger benoemde gewezen cadetten (4 der artillerie en 6 der genie) hunne
vakstudiën nog voltooiden aan de 1ste afdeeling der krijgsschool (te Breda), en dat op gemelden datum de lessen
bij de tweede afdeeling der krijgsschool (te 's-Gravenhage)
gevolgd werden door 9 officieren van het Indisch l e g e r ,
allen eerste-luitenants, waarvan 3 (der infanterie) in 1889
en de 6 andere (4 der infanterie, 1 der artillerie en 1 der
genie) in 1890 tot den cursus waren toegelaten (de zes
laatsten hadden allen in Indië aan het toelatingsexamen
voldaan), terwijl aan den iotendance-cursus op uit. 1890
deelnamen 1 kapitein-kwartiermeester en 2 eerste-luitenantskwartienneester van genoemd Jpger, die allen hier te
lande M l goed gevolg het toelatingsexamen hadden afgel e g d , de «erste in 1889 en de beide laatsteu in 1890.
Zes Indische officieren (2 der infanterie, 3 der artillerie
en 1 der (renie) volbrachten in 1890 den cursus voor
algemeene krijgskundige studiën en 2 der Indische militaire
administratie den intendance-cursus.
W a t aangaat de opleiding hier te lande van onderofficieren voor den officiersrang bij het Indische leger is
ten slotte nog te vermelden dat op 1 Januari 1891 te
Kampen voor den r a n g van tweede-luitenant-kwartierme.-ster in Indië werden opgeleid 17 onderofficieren , waarvan 7 in het tweede studiejaar en 10 in het eerste. Nopens het aantal onderofficieren die zich op gemelden
datum hier te lande (mede bij den boofdcursus te Kampen) voor tweede-luitenant bij de Indische infanterie bek w a a m d e n , kunnen geen opgaven worden verstrekt,
o m d a t , onder de thans nog werkende bepalingen , de op
leiding voor het leger hier te lande en voor dat in Indië
niet gescheiden is. Door de bovenaangehaidde wet van 21
Juli 1890 wordt echter ook ten behoeve van de zich voor
Indisch infanterie-officier bekwamende onderofficieren eene
afzonderlijke opleiding bij de cursussen hier te lande in
het leven geroepen.
Bewapening. Tegen 49158 stuks (volgens eene verbeterde
opgaaf) op uit. 1889, waren bij het einde van 1890 onder
militaire verantwoording 49 036 achterhiadjreweren kl. k a l ,
waarvan in gebruik bij het leger, zoomede bij de sjhutterijen , legioenen en barissans , of voorhanden in de wapenmagazijnen der verschil ende korpsen 33983 (op Java en Madura
18 5 9 5 , in Atjeh en onderhoorigheden 4 355 en elders in
de buiten bezittingen 1 1 0 3 3 ) . en als reservevoorraad opgelegd, meerendeels op Java, 15 053. Afgeschreven moesten
worden gedurende 1890 82 geweren (77 als afgekeurd en
5 als vermist). terwijl 40 stuks aan civiele autoriteiten werden verstrekt voor het bewapenen van politiedienaren , enz.
Het ligt voer de hand d a t , bij (ie zeer belangrijke verbeteringen die in de jongst verloopen jaren tot stand kwamen op het gebied der draagbare vuurwapenen, gevolgd
door de invoering bij verschillende legers van repeteergeweien en zoogenaamd rookeloos of rcokzwak buskruit, de
Regeering zich eerlang ook ten opzichte van het Indische
leger voor de gewichtige vraag gesteld zal zien , hoe,
zonder al te grooten financieelen d r u k , de bewapening
van infanterie eu cavalerie weder zal zijn op te beffen
tot op het tegenwoordig peil der techniek. Van de gelegen heid ter bestudeering van dit vraagstuk , welke zich
voordeed door de proeven , die eene speciale commissie ten
behoeve van de bewapening van het leger hier te lande
n e e m t , werd daarom , in overleg met den Minister van
Oorlog, gebruik g e m a a k t , door die proeven te doen bijwonen
door eeltige officieren van het Indische leger, wier opdracht , terwijl zij als zelfstandige commissie optreden,
zich uitstrekt tot de indiening van een schriftelijk r a p port omtrent de vraag: wat leeren de meerbedoelde
proeven in bet belang van de toekomstige bewapening
der infanterie van het leger in Nederlaudsch-Indië ¥ Het
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is op voorstel dezer commissie, gepresideerd door den
gepeusionneerden generaal"majoor van het wapen tier
infanterie in Nederlandsch-Indie J . H. ROMSWINCKBL , <lut
in Juli jl. een paar partijen rookzwak buskruit m a r
Java zijn gezonden om daarmede daar te lande OM
servatie-proeven te nemen , welker uitslag natuurlijk vun
zeer grooten invloed zal moeten zijn op de oplossiDg vun
het vraagstuk. Ten dienste van het onderwijs aan de
militaire scliool to Meester-Cornelis zijn voorts eenigo
repeteergeweren uitgezonden ; maar het scheen aanbeveling
te verdienen de door do Indische Regeering ten babuere
van de schietschool aangevraagde uitzending van soortgelijke vuurwapenen vooralsnog niet te bewerkstelligen ,
in afwachting van hetgeen de hier te lande te neme*
proeven zullen opleveren. Het is trouwens gebleken dat
de door l.et legerbestuur gevraagde geweersoorten meerendeels óf vooralsnog niet verkrijgbatr zijn, óf wel /eer
bezwaarlijk en dan nog slechts tot een zeer beperkt annlal.
Het cijfer der in verantwoording zijnde achterlaadkarabijnen vindt men niet opgegeven. Dit vuurwapen is ook
aan het nieuw opgerichte korps marechaussee in Atjeh
verstrekt, doch slechts voorloopig, zijnde als definitieve
bewapening voor het korps bestemd, behoudens eenige wijzig i n g , de hier te lande aangenomen karabijn-marechaussee.
De patroonfabriek te Soerabaija leverde in 1890 3 322 500
scherpe patronen en 6 244 300 patroonhulzen tot achterisadgeweren kl. kal. en achterlaadkarabijnen af, benevens
237 488 scherpe patronen tot revolvers, tegen respectievelijk
4 000 000 , 5 023 000 en 170 136 stuks in 1889. Waren
bij het ein Ie van laatstgemeld jaar bij de korpsen en in
de ocrlogsmagazijuen voorhanden 10 313 532 scherpe patronen tot achterlaadgeweren en achterlaadkarabijnen , op
uit. 1890 bestond de voorraad uit 10 015 360 stuks.
Het voornemen bestaat de getrokken stalen aciiterlaadmortieren van 7.5 c.M. uitsluitend in dienst te stellen bij
de vesting- en garnizoens-artillerie. In de eerste plaats
zullen <lau eenige van deze mortieren naar Atjeh worden
gezonden. In beginsel is reeds besloten o m , tegelijk met
de icdicnststelling van bedoeld materieel, de mortieren
geheel van de bergbatterijen af te scheiden en alsdan dit
onderdeel van bet wapen derhalve te ontlasten van de tot
dusver daarbij ingedeelde zes bronzen Coehoornmortieren
van 12 c.M. met bijbehoorend materieel voor bedieningen
vervoer benevens munitie-uitrusting.
De proeven om in Indië zelf tot den geregelden aanmaak van kiezelkruit te geraken werden in ^ 9 0 voortgezet. Thans wordt de gegronde hoop gekoesterd dat
binnenkort die proeven zullen slagen.
Tevens is men er op bedacht om sommige soorten
van projectielen , die tot dusver uit Nederland werden ontboden, voortaan te doen aanmaken bij den artilleneconstructiewinkel te Soerabaija, zooals granaten en granaatkartetsen tot 12 c.M. A. Daartoe zijn van hieruit de
noodige gegevens verstrekt.
Kleeding en uitrusting. De verschillende proefnemingen ,
waarvan in 't vorig verslag (blz 31) melding werd gemaakt , zijn nog niet afgeloopen Aan de Indische Regeer i n g is de opdracht verstrekt om , na beëindiging van die
proeven , al dadelijk een volledig voorstel aan te bieden
tot definitieve vaststelling van de uniform, ook voor de
officieren.
Huisvesting. Verschillende bij het einde van 1889 onvoltooid gebleven geniewerken kwamen in 1890 gereed.
Te Meester-Cornelis (Batavia) kwam zoowel in het permanente als in het temporaire kampement eene belangrijke
verbetering tot stand door het aanbrengen van eene leiding
van artesisch water voor kook- en drinkwater en het
bouwen van bad- en waschkamers.
Te Magelang (Kadoe) werd een begin gemaakt met
den bouw van een se:ni-permanent hospitaal 1ste klasse,
terwijl te Malang (Pasoeroean) eene belangrijke uitbreiding
van het bestaande hospitaal onderhanden is genomen. Te
Oenarang (Samarang) kwam eene ziekenzaal voor 28 lijders
in a a n b o u w , terwijl de ziekeninrichtingen te MeesterCornelis en Samarang belangrijk werden verbeterd door
het oprichten van afzonderlijke paviljoens, bestemd tot
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten.

Te P a l a n g (Sumatra's Westkust) wer 1 een ii'ou>v buskruitmagazijn gebouwd en te Padang Pan ljang in hetzelfde
gewrtst overgegaan tot geleidelijke verbeteihg ion het
oude temporaire infauteriekampeinent door ue o[ne.itiLg
van nieuwe seiai-permaneute gebouwen.
In Atjeh werd het infanterieknmpement te Kotta Alam
verbouw.1 en uitgebreid, en werden de troe|ieiikampeinenten
te Panteh Perak verbeterd. Te Gedali werd eene nieuwe
oflicierswoniug bijgebouwd en eene bestaande verbeterd.
Het oude en vervallen ofücierslogies te iVnditi werd opgeruund en door een 4-tal nieuwe woningen vervangen ,
terwijl tok te Panteh Perak 8 nieuwe woningen , bestemd
voor luitenants, gereed kwamen. Voor het nieuw opg—
richte korps marechaussee te voet werd logies gebouw I
te Pauteli Perak en te Ulehleh. Te Kotta Radja wer 1 >!e
ban 1 gelegd aan eene verbetering van de in.teel ing der
geoouwen binnen den kraton en van de wacht-011 errwN
lokalen. Te Olehleh werd begonnen met eeue noodzakelijke
uitbreiding enz. van het kampement op df lan.itoug ; ook
kwam aldaar eene nieuwe woning, zoomede een bureau
voor den militairen commandant gereed. Op beide laatsfgenoem !e plaatsen werden voorts verschillende onder beheer
van de militaire administratie staande magazijnen verbeterd.
W o n i n g e n , voor één of meer officieren bestemd , werden
ook nog 111 aanbouw genomen : op Sumat. a te Baros, Padang
Sidempoeau en Telok Betong, en op J3>rueo te Bandjermasin en Sintang.
De uitvoering van geen der tot stand gekomen bouwwerken kon aan particulieren worden opgedragen , aangezien de ter zake gehouden aantaste iir,gen mislukten.
Voor de levering vau materialen ten behoeve van die
werken slaag :e:i echter 9 aanI*stellagen en 4 publieke
inschrijvingen.
Voorbere.dende stappen worden gedaan om te eeni *er
tijd ook met betrekking lot West-Java tot verwezenlijking
te brengen het reeJs in MidJen- en Oost-Javn in loepen»
sing gekomen beginsel om de garnizoenen der kualplaauen
zooveel doenlijk te beperken en de troepen op g e n ida
plaatsen 111 het binnenland te legeren, in Deosmber il. is
namelijk door do Indische Begeering li-.-liten ooKlooreea
genie-officier, gezamenlijk mei een meteoroloog (van het
observatorium te Batavia), plaatselijk oe noodige gegevens
te Uoen verzamelen betreffende de klunatologie enz. van

een zestal der belangrijkste in het binuealandder Preeoger
Regentschappen aan oen spoorw.-g verbonden plaatsen,
uit welke eventueel voor den bouw van militaire lUMBM*
menten eene keuze zal zijn te doen.
Voeding. De in Mei 1890 (Indisch Staatsblal n'. 100)
vastgestelde nieuwe voedingstarieven , waarop in 't vorig
verslag gedoeld werd , zijn sedert in werking getreden ,
behalve in Atjeh , alwaar he: nog ut tij I als noodzakelijk
erkend wordt de bestaande bijzondere regelingen te blijven
toepassen. Voorshands ia besloten deze nog tot uit. 1891 te
handhaven (Indisch besluit dd. 9 September 1890 i r 1).
De werking der elders dan in Atjeh ingevoerde nieuwe
tarieven kon in den aanvang van 1891 nog niet volledig
worden beoor'eeld. In verband met hu;.11e invoering weid
aanvankelijk — na 1 Juli 18ü0 — niet verder vo.rtgegaan met de toekenning van bijslag op de soldij aan de
militairen van het garnizoen te B;.li;_iupa (Oelebes en
onderhoorighedeu), doch op bygiènUche gronden is in

den aanvang van 1891 de bewuate tegemoetkoming opnieuw
moeten worden toegelegd. Ook voor de overige in 't
vorig verslag bedoelde garnizoenen (in de afdeeling Heli
en te Tjilatjap) bleef de verdere toekenning van een Lijslag
op de soldij nog noodzakelijk.
Algemeene gezondheidstoestand et ziekenverpleging. Met
de berriberri was het in 1890 1 ij tiet leger min .er gunstig
gesteld dan in hei voorafgegane j a a r , doch de ziekte
verkreeg toch niet zulk eene uitbreiding als in 1888. In
Atjeh blijven zich nog steeds de meeste gevallen voordoen
(in 18^0 3 2 9 3 , tegen 2008 in de gezamenlijke garnizoenen
elders). In gemeld gewest heerschte de ziekte gedurende
1890 het sterkst in April en September, toen gemiddeld
per d a g 13.46 en 13 06 militairen werden aangetast;
daarentegen beliep dit gemiddelde in Mei slechts 5.86 en
in November slechts 5.13. Hieronder volgen eenige nadere
opgaven over 1888, 1889 en 1890, ook wat betreft de
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M

ree ii.iir eluclie verliezen die liet leger iu tiio juren door
de i* riiein leed.
/ Java en Mailuru (met Billiton) .

1888.
1870

1880.
1201

1890.
1U8

4170

-Ji;:t7

a) 3293

353

185

104

577
8971

748
48Ul'

750
5301

JNieuw y Atjoli en onderhoorigheden . .
DlJgukO- j J
"
men ^ Sumatra'8 Westkust
liderj.
Overige commnndementou in de
buitonb'zit ingen . . .
. .
ï e zumen. . .
Van lift voorafgegane jair in behandeling g'bleven
Totaleu
Aan berriberri stierven

en wegens die ziekte

warden oijrekrarJ.

595

701

iiiO

7507

5501

0002

i Europrai.en
Inlanders
In 't gelieel

12
359

2G

209
295

17
221
238

\ Europeanen. . . .
/ Inlanders
. . .
In 't geheel

132
792
924"

147
i) 597
744

120
093
813

;ni

ff) Omtrent het eend berriberri-lijders in Atjeh gedurende de reeds
verloopen maanden van 1891 zijn hier te lande nog slechts voorloopige
opgavrn ontvangen, die bovei.dien niet over manndelijksche tijdvakken
loopeu. Daaruit bli|kt dat gedurende het tijdvak van 29 December
1890 t;m 4 Juni 18:M in het hospitaal te 1'anteh Perak , zoowel van
Kotta Radja als van de posten, als lijdende aan berriberri werden o p genomen 1130 militiiircn (daaronder 2-0 Europeanen), terwijl over het
tijdvak v i n 24 December 1889 t/m 31 Mei 1890 de overeenkomstige
opgavi n bedroegen: iu totaal 1080 en voor de Europeanen alléén 288.
Slet betrekking tot de opgaven over Januari t/m Maait 1890 , voorkomende in noot 1 op blz. 33 van het vorig verslaar. moet nog opgemerkt worden dat deze nidcr zijn gebleken betrekking te hebben tot
het getal aanwezige lijders bij het einde van elke dier maanden.
il Hieronder één Afrikaan.

Eene proef ia Atjeh genomen , om berriberri-lij Iers met
creosoot te behandelen , had geen afdoend resultaat, vooral
omdat de lijders zoo spoedig mogelijk v<in Atjeh worden
weggezonden. In het hospitaal te Buitenzorg vond eene
nauwkeurige beproeving plaats , doch me ie zonder dat
daarvan op het verloop der ziekte eenige noemenswaardige
invloed viel te bespeuren , met een aan de Regeering hier
te lande aau de hand gedaan middel . dat, naar verzekerd
werd , iu Brazilië met goed gevolg tegen de berriberri
werd aangewend. Het aanbevolen praeparaat, in Indië
volgens de ontvangen aanwijzingen — in pillenvorm —
aangemaakt, werd toegediend aan een 40-tal berriberrilijders, waarbij andere in gelijkeu ziektetoestand verkeerende patiënten werden geobserveerd, aan wie, ter vergelijking, geenerlei geneesmiddel werd toegediend. Zoowel
bij de droge als bij de natte lernberri bleken de resultaten
dezer pillen zeer gering.
De cholera deed zich iu 1890 weder zeer verspreid voor ,
doch gelukkig waren in geen enkel garnizoen de gevallen talrijk te noemen , zooals het volgende overzicht kan doen zien.
Aangetasten.

Overledenen.

GARNIZOENEN,
Euro- Afri- Azi- Tota Euro- Afri- Azi- Totape- k»pc- kalen. aucn. in n. aten. len.
ancn. nen.

ENZ.

11!

8

I

1

*

t

1

Weltevreden
Meester-Cornelis.

.

.

.

Buitenzorg
Samarang

8

6

14

12

Willem I

7

3

10

9

Magelaug

o

4

6

5

Salatiga

3

.'i

2

Djokjokarta

3

2

5

3

Soerakarta

G

3

9

6

Ngawi

2

2

2

81

Soerabaija

12

43

24

10

ï--'

33

105

Overledenen.

Euro< Afri Azi- Tota Euro Afri' Azi- Tota.
ka
peanen nen. ateu. len. anen ii' ii. I aten. len.

EHZ.

72

33

105

M

28

83

3

4

7

8

8

6

43

17

60

22

Lambaroe

1

1

2

Edi

1

P e r transport .

Kotta Radja

n

1

35

1

Expeditionaire troepen in
Edi

26

1

27

12

13

Padang

16

3

19

10

13

Oeloe Limou Manis .

.

.

Solok

3
ff

3

ff

6

6

i
4

Medan

1

2

3

1

3

Bandjermasin

1

1

2

1

1

1

1

Makasser

»

Balangnipa

1

1
Totalen .

.

168

69

1

ff

1

1

237 106

55

161

Alle maatregelen werden getroffen om de verspreiding
der ziekte in bovengenoemde garnizoeusplaatsen zooveel
mogelijk tegen te gaan of hel ontstaan daarvan te voorkomen.
In het begin van April 1890 begon, ongeveer tegelijkertijd
tar Sumatra's Westkust en in dn Zuider- en OosterafdeeliDg van Borueo , de influenza onder de troepen epidemisch
te heerschen. Spoedig daarop volgde ook bet uitbreken van
de epidemie iu enkele garnizoenen van de lsteeu 2de tuilitairo afdeeling op Java, van de Westerafdeeling van Borneo,
van Palemlang , van Sumatra's Oostkust, van Celebes ,
Menado en Tiraor, van Amboina en Ternate, van Banka
en vau R;ouw, terwijl de 3de militaire afdeeling op Java ,
Atjeh en onderhoorigheden en de Lampongsche Districten
verschoond bleven. De uitbreiding der epidemie was in
de onderscheidene garnizoenen zeer verschillend. Terwijl
in sommige gewesten bijiia allo garnizoenen werden aaugetast en het aantal influenza-lijders in verhouding tot de
gamizoenssterkte groot was, werden in andere gewesten
slechts één of twee garnizoensplaatsen bezocht en was
somwijlen het aantal influenza-lijders zóó gering dat men
nauwelijks vau eene epidemie kon spreken. De ziekte, die
onder de gewone verschijnselen verliep en meestal van
korten duur was, had over 't algemeen een goedaardig
karakter, zoodat het voor 't grootste deel der lijders niet
noodzakelijk was om in de zieker.inrichting ter bahr.ndeling te worden opgenomen. Het aantal sterfgevallen aan
influenza, of liever aan ziekten welke daarbij als complicatie
optraden , was dan ook gering ').
Met verwijzing naar de bijlagen D en E hierachter,
houdende meer uitgewerkte opgaven betreffende de ziekenverpleging bij het Indische leger, laat men hier een
algemeen overzicht volden der in de laatste drie jaren bij
gemeld leger behandelde zieken (uitgenomen de militairen beneden den rang van officier die in bet kwartier
behandeld werden, zooals, gelijk boven gezegd, met
het gros der influenza-lijders het geval was). Verder
is met betrekking tot de in het ove-zicht voorkomende
cijfers in het oog te houden dat de lijders, ook wat
betreft de overledenen en hen die de ziekeninrichting verlieten als voor verderen dienst afgekeurd, gerangschikt
zijn naar de ziekte waarvoor zij iu behandeling kwamen ,
dus zonder er rekening mede te houden of zij tijdens hun
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') E e n afzonderlijk „ verslag van de influenza-epideniie in 1890 bjj
het leger in Nederlandsch-Indië " , van de hand van dr. C. W I N K L E B ,
officier van gezondheid der 2de k l a s s e , is afgedrukt in het Geneeskundig Tydschrift voor Nederlandsch-Indië, deel X X X I .
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in de ziekeninrichting lijdende bleken aan eene andere ziekte.
BEHANDELDEN

OMSOHHIJVINO.

a)

VOOB VERDEKEN DIENST AFOEKEURDEN

(zonder de hoartienieke
militairen
beneden den rang van
officier).

(namelijk zij die als zoodanig' de
militaire ziekeninrichtingen verlieten).

In de militaire ziekeninrichtingen
(of tijdens de evacuatie vua Atjeh naar
Padang en Batavia) OVERLEDENEN.

( H e t overzicht omvat
ook de officieren.)

Voomaamste
vormen b).

1H0O.

1HSU.

1KSS.

ls-.li

1888.

1888.

1890.

1V.II).

!

ziektepet

pet.

pet.

pet.

Malaria-ziekten. . . . 11 0 0 3 : : 19.53 12 605 = 21.3 jl2 433 = 21.46
2 0 5 = 0.35, 2 1 5 = 0.37
295: : 0.48
Cholera
7 194: : 11.80 4 8 6 7 = 8.22, 5 6 1 4 = 9.69
Berriberri

127=
M

pet.

6.39

110=

4.97

510 = 23.01

Europeanen

1 0 9 = 18.33

149 = 18.30

1 4 8 = 19.73

334 = 30.22

241 = 2 9 . 0 1

204 = 27.2

1989 = 100. 2 216 = 100. 2 106 = 100.

Totaal.

0.76

1=

0.18

2=

0.27

2.06

34=

4.18

24=

3.2

270 = 29.29

253 = 31.08

251 = 33.47

922 = 100.

814 = 100

750 = 100.

pet

pct.l

pet

pet.

pet.

646 = 32.48

954 = 43.05

796 = 37.8

335 = 30.33

pet.

4 = 0.19
7 = 0.35
8 = 0.36
Inlanders (waaronder
ook Amboineezen) . 29 073 = 47.00 27 041 = 48.7o'28 734 = 49.59 1 336 = 67.17 1 254 = 56.59 1 306 = 62.01
Afrikanen

7=
19=

3 1 7 4 2 : : 52.07 31 437 = 53.11 29079 = 50 19
138: : 0.33
1 1 5 = 0.19| 1 2 4 = 0.22

pet.

60 9 5 3 = 100. 59 1 9 3 = 100. 57 937 = 100. 1 9 8 9 = 1 0 0 .

121 = 16.13

638 = 30.29

.

Verdeeling van hetto
taal zieken naar den
landaard.

pet.

130 = 16.71

123 = 13.34

2 2 = 0.99
9 7 5 = 1.08
1 115: : 1.83 1 0 0 0 = 1.09
2 0 = 1.24
2 6 = 131
4 2 = 1.90
9 876: :16.2I ! 10717= 18.10 10 315 = 17.81
3 8 = 1.8
51 = 2.50
'Overige ziekten . . . 30 570: : 50.15 29 799 = 50.34 28 385 = 48.99 1 078 = 54.20 1 532 = 69.13 1288 = 61.16
Totaal . . . 60 953=100. 59 193 = 100. 57 937 = 100

pet.

5.51

116=

M

707 = 35.54

pet.

pet.

Syphilis
Venerische ziekten. .

o)

INMU.

2 2 1 6 = 1 0 0 . 2 106 = 100.
I

1=

0.11

1 =

586 = 63.50
922=100.

pet.

pet.
337 = 41.4
0.12

476 = 58 48

I

276 = 36.8
1=

0.13

473 = 63.07

814 = 100. i 750 = 100.

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

Europeanen
Afrikanen
Inlanders (waaronder ook Amboineezen) .
Totaal

.

1 Jan. 1888
1885
7
1545
3437

1 Jan. 1889.
1975
5
1633
3613

D e gemiddelde legersterkte, zonder de garnizoenen te rekenen waar
over 1888: 33 903 man (t6 020 Europeanen, 109 Afrikanen en
„ 1889: 33 659 „ (16153
„
117
„
,,
„ 1890: 31727 ,, (14 641
„
01
„
„

1 Jan. 1890.
2043
4
1024
3671

1 Jan. 1891.
1812
7
1539
3358

geen officier van gezondheid bescheiden w a s , beliep 1
17 174 Amboineezen en andere inlanders).
17 389
„
,.
,,
).
17 025
,,
„
.,
„
).

b) Zoowel de behandelden. als de afgekeurden en de overledenen zijn in dit overzicht verantwoord naar gelang van de ziekte. waarvoor zij in
behandeling waren genomen , onverschillig of eene andere ziekte de oorzaak van hunne afkeuring of van hun overlijden is geweest.

De van hier uitgezonden ontsmettingsovens waren bij
het begin van dit jaar nog niet alle opgesteld. Een algemeen verslag nopens de werking daarvan kon dan ook
nog niet worden opgemaakt. Voorshands kon wel K6di
worden gezegd dat de oven bij eene groote ziekeninrichting als bet militair hospitaal te Batavia goed volduet en
in eene bepaalde behoeft.' voorziet.
De CmMBUKLAND-filters (systeem PASTEUR) , in Aijeh
en te Soerabaija in gebruik , werden , om de reeds in 't
vorig verslag (blz. 33) aangevoerde redenen , buiten gebruik
gesteld. Als TOorloopige maatregel werd net voor de militairen bestemde drinkwater aldaar gefiltreerd door middel
van leksteenen , gevuld met patent gekorreld heenzwart
of gepraepareerde houtskool en geplaatst op leggerswatervaten. Thans wordt proefondervin ielijk nagegaan,
welke van de inmiddels ontvangen twee soorten van filters,
de gewijzigde C;iAUBF.;;i.A.\D'sche of de verbeterde C H E A viN'sche, voor het algemeen gebruik in de kazernes en
hospitalen de voorkeur verdient.
Voor de verpleging van zieke militairen in het koele
klimaat der Preauger Regentschappen werd in 1890 weder
met gewenscht gevolg gebruik gemaakt van de pnrticuliere gezondbeidsetablissemen'en te Sindanglaija en Boete*
boemi. De bepalingen betreffende de opneming van landsdienaren in genoemde etablissementen tegen verlangd tarief
ondergingen verandering, o. a. in dien zin dat geper.sionnesrde land-^lienaren van dat reetit zijn uitgesloten.
Iu Januari 1891 (Indisch Staatsblad u°. 23) werd een
nieuw voedingstarief voor dn verpleegden in de militaire
ziekeninrichtingen vastgesteld.
Manoeuvres. Groote militaire manoeuvres vonden ook iu
het afgeloopeu jaar op Java niet plaats. Echter eerden
aldaar en ter Sumatra's Westkust door de veldbataljous,
in vereenigiug met de andere ter plaatse aanwezige wapens,
veldoefeniugen op kleine schaal gehouden. Deze oefeningen
bleven aau de verwachtingen voldoen. Nergens verwekten
Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1891-1892.

zij onrust onder de inlandsche bevolking, terwijl slechts
zeer geringe bedragen wegens beschadiging van particuliere
eigendommen behoefden te worden uitgekeerd.
Schietoefeningen. Aan de in 1890 gehouden twee cursussen
van de infanterie-schietschool te Meester-Cornelis werd in ' t
geheel deelgenomen door 19 officieren en 47 minderen.
In Februari 1890 (Algemeene Orders n°. 12) werd door het
legerbestuur een reglement voor do schietschool vastgesteld.
Sedert April 1890 (zie Algemeene Orders n°. 19jisdoor
bet legerbestuur de gelegenheid opengestel 1 om in groote
garnizoenen, hetzij ten laste der cantinefondsen, hetzij
uit vrijwillige bijdragen, met uit 's lands voorraad —
tegen betaling — te verstrekken munitie door onderofficieren eenmaal per jaar onderlinge schietwedstrijden
met hft achterlaadgeweer kl. kal. te doen houden
Remonte. Alleen door voortdurend bijzondere zorg aan
de rernonteering te besteden , slaagde m m er in , het in
1890 voor de troepen benoodigde aantal paarden aan t e
schaffen. Daartoe was bet echter noodig dat de remonteprijs voor Soerabaija met dien op de beide andere hoofdpl»atsen va'i Java gelijkgesteld en derhalve van f 220 op
f 260 gebracht werd (Indisch besluit dd. 9 Augustus 1890
n° 13). Tegen 205 stuks in 1889, werden in 1890 voor het
leger 194 paarden aangekocht, meerendeels op verschil*
lende vendut.es en overigens uit do band. Daarvan werdeu
er 136 bij de cavalerie en 58 bij de artillerie ingedeeld ').
Intusschen leed men een vrij belangrijk verlies, doordien
in de laatste helft van het jaar ongeveer 30 paarden te
Salatiga wegens kwaden droes moesten worden afgemaakt
en het aantal voor den dienst afgekeurde paarden in
1890 aanmerkelijk meer bedroeg dan in vorige jaren. De
poging um van de paarden op bet onbewoonde eilandje
PoeloeMojo nabij Soembawa (gouvernement Celebes en
') Uit. 1890 telde men b(j de cavalerie G90 paarden , en by de
artillerie 394 paarden en 150 muildieren.
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onderhoorigheden) partij te trekken voor de remonteering I gewerkte «Verzameling op de Algemeene orders voor het
(zie vorig1 verslag bis. 34) is geheel mislukt. Naar aan- I Nederlandsch-Oostindisch leger". Ten gevolge van de
leiding van een van particuliere zij Ie mm liet legerbestuur bewapening der ad judanten onderofficier en sergeant majoors
gedaan aanbod om in den aanvang van 1891 te Batavia der infanterie, met de revolver (zie vorig verslag blz. 31)
aan te brengen eeiiige voor het leger geschikt' kleine werd uitgevaardigd een «Voorschrift omtrent de samenAustralische paarden (hoog 4.1 a4.4 Rijnl. voet), verleende stellinjr, het onderhoud en de aanwending van de revolver
de Indische Begeering in üctoher 1890 machtiging om en de daarmede te houden schietoefeningen bij de infanterie".
daarvan een 60-tal, mits bij de keuring goed bevonden , Ten behoeve van de bereden wapens werd ingevoerd
aan te koopen tegen een middenprijs van f 360 per stu':. een »Voorloopig reglement op den inwendigen dienst der
In den aankoop van voor het remonte-depót ti Poerabaija cavalerie " , terwijl ook de 1ste aflevering van het 13de
(Preanger Regentschappen) geschikte jonge (twee- a drie- bijvoegsel van den » Instructie-inventaris voor de artillerie ",
jarige) paarden van lndisclie rassen slaagde uien niet zoo zoomede een » Reglement voor den militair-veterinairen
gemakkelijk als wel verwacht werd. Niettegenstaande m dienst" de pers verlieten. Bij de Vilde afdeeling van het
April 1890 ('e gemiddeld te besteden maxitnum-prijs van departement van oorlog (onderafdeeling > topographische
f 150 op f 180 weid gebracht, konden in ISI'0 slechts dienst''; zag voorts het licht eene tweede herziene uitgave
64 stuks verkregen worden. De omtrent de voeding der van de in 1875 verschenen » Terrein leer". Ook werden
jonge paarden bij het remonte-depèt getroffen naden vastgesteld nieuwe » Instructiën voor den chef van den
regelingen , wuarvan in 't vorig verslag sprake is, waren topographischeu dienst, voor de chels der opnemingsnog te kort in werking om daarvan reeds eene merkbare brigades, voor de opnemers en voor de triangulatiebrigade
verbetering in den toestand der paarden te kunnen ver- van den topographischen dienst".
wachten. De inrichting zelve laat niets te wenschen over;
De door gebrek aan personeel herhaaldelijk gestaakte
de weiden worden geleidelijk beter; het klimaat blijkt omwerking der » Administratieve voorschriften voor den
uitstekend te zijn; ziektegevallen van beteekeuis kwamen dienst bij het wapen der genie" (zie daarover laatstelijk
niet voor. Alleen werden moeilijkheden ondervonden met blz. 44 van het verslag van 1889) kon in het laatst van
de bewakers, die in dat gedeelte der Preanger Regent- 1890, met vooruitzicht op geregelde voortzetting, weder
schappen ongeschikt blijken om met paarden om te gaan. onderhanden genomen worden.
Men tracht thans gewezen iulandscbe militairen aan het
Bij gouwrnementsbesluit van 25 September 1890 n°. 2
depot te verbinden. Slechts 11 paarden werden in den loop (Algemeene Orders n'. 03) werd vastgesteld eene nieuwe
van het jaar afgeleverd. Dit geringe resultaat is uitsluitend » Instructie betreffende het inschrijven en verzeuden van
toe te sc'irijven :ian den minder goeden voe lingstuesta'id , de conduiteliJ8ten der hoofd- en verdere officieren van het
die het noodig maakte de paarden wat langer bij het Xederlaudsch-Indisch leger ".
depot te houden
Van de muildieren der artillerie werden er eenige ingeBdooningcii en straffen. Ten vervolge op vroegere regedeeldbij de naar Flores gezonden expedities. Vooral op Zui!- lingen — zie laatstelijk het Koninklijk besluit dd. 6 Juli
Flores werd bij den transport lienst tusscheu de verschillende 1886 n°. 33 (Iudisch Staatsblad L°. 1*62) — betreffende de
potten van den ' r a n g c s t - n veel nut getrokken.
toepasselijkverklnring van het » Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven op de in Atjeh en onderhoorigheden
Postduiven. De proefneming betreffende het gebruik van in bet tijdvak 1873 t/m 1885 door zee- eu landmacht
postduiven in Atjeh heeft tot dusver geen zeer bevredigende bewezen diensten , zijn bij Koninklijk besluit dd. 'lb Mei
uitkomsten opgeleverd. Wel was tussehen Kotta Radja en 1891 n°. 42 (Staatscourant van den 5den Juni ji.) ook al
Poeloe Bras (38 K.M.) eene postduivengemeen chap tut degenen die in de jaren 1886 t/m 1890 aan de krijgs•tand gebracht, moar op de lange lijnen Kctta Radja- verrichtingen in genoemd gewest hebben deelgenomen
Malaboeh (180 K.M.) en Malaboeh-Singkel (280 K.M.) gerechtigd verklaard om met genoemd eereteeken begiftigd
kon v.in loodanigen dienst neg geen sprake zijn. Ofschoon te worden. De daarbij behooreude gesp drangt nu het
men aanvankelijk meende dat de duiven, door da kustlijn opschrift » Atjeh 1873—1890", terwijl de over eeuig
te volgen, trapsgewijze africl.ting , door oefeningsvluchten vroeger tijdvak uitgereikte Atjeh-gespen tegen de nieuwe
over geleidelijk grootere afs'anden , zouden kunnen ont- verwisselbaar zijo gesteld.
beren, en dus geen bezwaar werd gezien in het gemis
Spreekt het evengemeld Koninklijk besluit van 25 Mei
van tusschenstations op de beide laatstgenoemde trajecten , 1891 in algemeenen zin de tevredenheid van de Koninginhadden slechts enkele van de tot dusver gebezigde duiven Weduwe Regentes uit » over de inspanning en de volharde bedoelde vluchten in haar geheel kuunen volbrengen. dende dapperheid waarmede de zware taak der bezetting
De meesteu waren echter onderweg verloren gegaan, zonder en bewaking van Atjeh en onderhoorigheden en de strijd
dat daarvan met eenige zekerheid de oorzaak kon worden aldaar worden volgehouden", ter zake van uitstekende
opgegeven. Nu het voor dezen eigenaardige/ dienst aau- militaire gedragingen in dat gewest vielen , sedert het
gewezen personeel (enkele onderofficieren en minderen der medegedeelde in 't vorig verslag (blz. 34/35), aan enkele
genie) de noodige ervaring aangaande de behandeling van officieren en minderen van het Indisch lager nog afzonde dieren verkregen heelt, wenscht het legerbestuur de derlijke eereblijken ten deel. Als zich onderscheiden
proefneming nog voort te zetten. Tot aanvulling van de hebbende bij ontmoetingen met den Atjehschen vijand
zeer geslonken duivenkoloniën is zeer onlangs de uitzen- gedurende het tijdvak van 12 December 1889 tot 5 Decemding gevraagd van 100 koppels nieuwe duiven , voor welker ber 1890 werden namelijk benoemd tot ridder 4de klasse
aanschaffing de tusschenkomst is ingeroepen van de twee der Militaire Willemsorde 1 eerste» en 1 tweede-luitenant
postduiven-vereenigingen hier te lande welke zich reeds der infanterie, benevens 3 Europeesche minderen van dat
vroeger voor deze zaak moeite hebben gegeven. Daar wapen (een sergeant, een korporaal en een fuselier), werd
voorts de mogelrkheid wordt verondersteld dat het tot aan een reeds met gemelde orde versierden kapitein van
verkrijging van betere uitkomsten kan leiden , ook wat den generalen staf de eeresabel toegekend, en verwierven
betreft de bewaring der ras-eigenschappen bij het in Indiö zich 3 Europeesche fuseliers eene eervolle melding (Koverkregen gebroed, wanneer over duiven kou worden ninklijke besluiten dd. 26 Juni 1890 n°. 27 en 13 April
beschikt, voor welke het Indische klimaat minder verschilt 1891 n«. 37).
Ter zake van de krijgsverrichtingen ia Edi (Atjeh's
als voor die uit Nederland (of België) afkomstig, tracht
het legerbestuur ook duiven uit Perzie — zoo mogelijk Oostkust) in den loop van 1889, waarvoor reeds blijkens
50 koppels — te verkrijgen , waartoe de bemiddeling van het vorig verslag (blz. 34/35) aan enkele officieren en
het Nederlandsen consulaat te Bender Bushir is ingeroepen. mindere militairen eerbelooningen waren ten deel gevallen , werd alnog tot ridder 4de klasse van de Militaire
Reglementen en voorschriften; handleidingen bij het militair Willemsorde benoemd een tweede-luitenant der infnnterie
onderwijs. Door het legerbestuur werden in 1890 vastgesteld (Koninklijk besluit dd. 24 Januari 1891 n°. 9) en alsnog
en afzonderlijk in druk uitgegeven een » Reglement voor eene eervolle melding toegekend aan een inmiddels tot
de infanterie-schietschool" (zie hooger), zoomede een adjudant-onderofficier bevorderden sergeant-majoor der
» Reglement voor het korps marechaussee in Groot-Atjeh " infanterie (Koninklijk besluit dd. 13 September 1890 n°. 24).
Verder is hier nog te verwijzen naar het medegedeelde
(zie Algemeene Orders 1890 n". 26). Ook verscheen in druk
eene door het departement van oorlog tot uit. 1889 bij- in noot 3 op blz. 26 hiervóór.
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Aan de voorhanden opgaven omtrent het aantal militairen | hun knrpi werden afgevoerd, ontleent man pvordel
die om niet-cervolle redenen uit het leger of tijdelijk uit | verloopen drie jaren onderstaan te statistici..
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a) Overigens bevonden zich in gemeld arresthuis nog een aantal van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden tallen
Europeanen), en wel op uit. 1888 29, uit. 1889 32 en uit. 1890 26.
b) Sedert in de eerste helft van 1890 de in 't vorig verslag (blz. 69) besproken wijzigingen in de militaire strafwetgeving zjin in
werking getreden, wordt het in deze rubriek bedoelde tuelitmiddel niet langer enkel op disciplinair gestraften toegepast, maar ook op
de militairen die bd vonnis (als bijkomende straf) tot eene strengere tucht worden verwezen (zie Algemeene Orders 1890 n°. 4P1, en
zulks in afwijking van vroeger, toen — althans sedert 1 Maart 1883 (verg. het verslag van 1884 blz. 36) — zoodanige door den
militairen rechter opgelegde bijkomende straf werd ondergaan bjj de korpsen, door plaatsing namelijk in de 2de klasse van militaire üiseipline.
(Hoeveel militairen op uit. 1890 tot laatstbedoeldcn strafcursus te rekenen waren, vindt men niet opgegeven.)
c) Van de vroeger of later gedeserteerde of vermiste militairen werden w< der in de sterkt • teru.'gebracht, als vrijwillig t rng<-ekeerd
of door de politie opgevat, in 1888 11 Europeanen en 74 inlanders, in 1889 respectievelijk 5 en 96 en in 1890 6 en 95.
Als vau de bezetting in Atjeh gedeserteerd z(jn onder de in het staatje opgegeven getallen b-grepen: over 1888 3 Europeanen, 'i: over
1889 en 1890 telkens 2 inlanders. Bovendien werd in 1890 in Atjeh de poging van een inlindsch militair om te deserteeren door de
bevolking verhinderd, die (te Iiitall den man arresteerde en naar Lamdjan.oe terugbracht. In Februari jl. liep een Europre.-cli sergeant
in Atjeh naar den vijand over met medeneming van geweer en patronen.
d) Mcerendeels waren deze militairen in preventief arrest. Slechts telde men onder hen : in 1888 en 1869 achtereenvolgens 3 en 10
(allen Europeanen) en in 1890 17 veroordeelden (9 Europeanen en 8 inlanders).
» Ouder bet Europeescb. kater (te:: omiehte van Ainboineezen of andere inlanders ij zulks met gemeld) werden
in 1890 gedegradeerd of tertiggestcli! 25 onderofficieren
en 50 korporaals, lagen in 1883 et' 1S80 achtereenvolgens
35 en 37 van de eersten en 67 en 65 van <!e laatsten.
Maatregelen en jnstrlÜMftu in het itbtug van helzeddijk
en stoffelijk welzijn van den soldaat. Ltj voortduring blijft
het legerüüstuur bedacht op hetgeen kan worden gedaan
tot verhooging van het zedelijk peil der militairen. Bij
elegenlieid dat bij gouverr.emeiitsbesluit dd. 20 Augustus
890 n'. 1 de bepalingen betreffende het ter kerk gaan
van militairen in overeenstemming werden gebracht met
hetgeen ter zake voor het Nederlandsche leger is voorgeschreven , werden door de Iitdi«-ch<! R»geering tov«ns bekrachtigd eeuige dcor het legerbestuur in den laatsten
tijd reeds in werking gestelde verbeteringen met lietrekking
tot de voorschriften omtrent het verrichten van diensten
op Zon- en godsdienstige feestdagen (zie nopens een en
ander n°. 58 van de Algetneene Orders 189o).
Over de uitvoering te geven aan het Koninklijk besluit
üd. 28 Mei 1889 u°. 19 (Indisch Staatsblad u°. 170) heef:
de Indische Regeering in den aanvang van 1891 haar
gevoelen doen kennen , hetwelk hierop nederkomt dat de
ingevolge dat besluit voor de voorziening in de godsdienstige
behoeften der militairen en van minder gegoede andere
gemeenteleden te bestemmen personen niet buiten eenig
kerkelijk verband zouden behooren te staan , en dat derhalve
zoowel aan het Protestantsch Kerkbestuur als aan het
Hoofd der Roomsch-katholieke missie in NederlandschIndie de mededeeling ware te richten dat voor enkele
niet onbelangrijke garnizoenaplaatsen, waar een predikant
of Roomsch-katholieke geestelijke ontbreekt, toelagen uit
's lands kas beschikbaar zijn voor door het Kerkbestuur
voor te dragen zendelingleeraren of andere personen en
door den Bisschop aan te wijzen hulppriesters die zich

f

daarvoor — onverlet hun ar'.iri! onder andere gemeenteleden — zouien hebben te behtsten met de go ^dienstige
verzorging d>>r mj idere militaireningaruiaueueuen kaaornea.
In Maart jl. U aan (ie Indieeba Rc-geering geantwoord
uat met de gedacht" wijze van uitvoering dezerzijds wordt
ingestemd en dat t>et aanbeveling c c een te verdienen
o m , in afwachting dat de practnk nitapraak aal hebben
g e d a a n , voorshan>is met betrekking tot den maatregel
niet te veel te rfgl. uienteoren.
Daar het verschaffen van een nver gezellig verbhjf aan
de mindere militairen gedurende hun vrijen tijd outegenzeggelijk n;oet medewerken tot wering van uitspattingen,
i is men in 1890 begonnen om de voor ontspanning bescbik| bare gedeelten <!er kwartieren, de zoogenaamde dagver*
| blijven, beter te menbeleeren en te verlichten, zoo . ede
' van eenig servies en van middelen tot tijdverdrijf t.>vi>or! zien. Aanvankelijk v.ijn op die \v:i/. • op 's lands kosten
I beter ingericht 10 dagverblijven (waarvan 1 ia Atjeh) en
| bovendien uit do eantinefondeen 3 dagverblijven. Het
onderhoud en «ie verlichting >.ull-n nu verder geheel voor
1
's lands rekening genomen worden, en in 1891 zt! de
I verbetering op nog 10 dagverblipeti worden toegepast.
i Het is toch gebleken dat de maatregel door ile militairen
j zeer wordt gewaardeerd; de verbeterde dagverblijven trekken
bij voortduring veel bezoek , en zelfs viel up te merken
, dat vooral op si-ldijdagen vele militairen er ontspanning
j zochten; wel een bewijs, schrijft de legercnmmaudant,
! dat de soldaat zich in de dagverblijven thuis gevoelt ook
| dan wanneer zijne middelen hfm niet verhinderen elders
! zijne genoegens te zoeken.
Omtrent het door de »Afdeeling Bafavii van den Nederlandschen Militairen Boud " (zie vorig verslag blz. 36) te
Batavia gestichte Christelijk Militair Tehuis zijn voor dit
verslag tot dusver geen berichten ontvangen.
De zorgen van het » Centraal Comité in NederlandschIndie van het Roode Kruis " , gedurende 1*90 bestaande
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in liet toezenden van versnaperingen anu do troepen in
Groot-Atjeli , in E .i N op Zuid- en Noord Flores, en
in do verstrekking van kunst ogen aan een drietal rnilitairi'ii, waren weder zeer op prijs te stellen. In 't geheel
werd voor een en ander I 6357 besteed. In de statuten
van bal Indisch Centraal Comité (Javasche Courant van

24 October 1873) kwam in November 1890 deze wijziging
(zie Javasche Courant van 6 Januari 1891) dat daarin ,
waar s;»rake is van liet optraden van het Comité, nu niet
alleen van oorlog is gewag gemaakt, maar ook van
oproer, verzet en radere omstandigheden die het noodzakidijk doon zijn dat in Nederlandscli-Indiü' de wapenen

«orden opgevat.
Dn mibuire cnntinea hieven ook in het afeeloopen jnar

aan liet doel beantwoorden. Uver liet laatst bakemie j;:ar
(1889) weien de gezamenlijke cantiue-verantwoordingen
een voordeelig saldo aan van f 100 350, tegen f 134 183
over 1888. lutusacheu zijn in 1889 te Makeaeer (Celebes),
Fort de Koek (Sumatra's Westkust) en Kotta-Alam(Aijeh)
nieuwe csntinea vefiomn, terwijl verscheidene cantine*
gebouwen belangrijke uitbreidingen e:i herstellingen hebben
ondergaan. Het gevolg hiervan was, dat de waarde aan
gebouwen, meubilair en bibliotheken in hetzelfde jaar
steeg van f 403 845 tot f 541 646 , zoodat er in werkelijk heid van een bc-l.mgi ijken vooruitgang •preki kan zijn.
In den geest van bet medegedeelde in 't vorig verslag
(blz. 36) is door het lcgerlx.stuur in den aanvang van
1891 eene regeling getroffen om ook in <!e niet aan de
groote gemeenschapswegen gelegen garnizoenen door de
cantines het hier te doen slijten zoovee! mogelijk tegen
prijzen die voor de middelen van den soldaat bereikbaar
zijii , en wel door o. a. de vrachtkosten, die uit denaard
der zaak voor de eene plaats veel hooger loopen dan voor
do andere, te doen omslaan over al de cantines voor zoover

zij t jt betselfdd militaire comman dement beboortn.

Ten opzichte van net inili:air spaarfn.ds is mede te
deelen dat in 1889 (eene latere verantwoording is nog niet
bekend) het aantal deelhebbers terugging van 3722 tot 3282
en hun gezamenlijk tegoed van f 242 923 tot f 227 492.
Eene bepaalde reden voor deze wijziging in den stand
van het fonds kan niet worden opgegeven
Aan het in 1889 weder aan de orde gestelde denkbeeld ,
om o. a. gewezen militairen van gouvernementswege in
de gelegenheid te stellen kleine grondbezitters te worden,
werd, zooals reeds gemeld is op blz. 4 hiervóór, in 't
laatst van 1890 een begin van uitvoering gegeven.
§ 2. Fortificatiea.
Van de in 1888 onderhanden genomen nieuwe versterkingen kwam die te Seroewaij (Oostkust van Sumatra)
en Segli (Atjeh's Noordkust) geheel, en die te Loeboe
Sikaping (Padangsche Bovenlanden), waarvan het reduit
reeds in gebruik was genomen, nagenoeg gereed ; dit laatste
was ook het geval met de uitbreiding van de veraterking
te Taroetoeng (Tapanoli).
Aan de nieuwe etablissementen te Djambi en Lahnt in
Palembang, zoomede te Moeara Teweb en Tandjoeng in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd met
kracht voortgewerkt.
De oprichting der nieuwe versterking te Edi (Atjeh's
Oostkust), waarmede men in 1889 begonnen was, ondervond belangrijke vertraging door de krijgsbedrijven aldaar
in Mei, Juni en Juli 1890.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd een
aanvang gemaakt met den bouw van eene nieuwe versterking te Pengaron en in de Lainpongsche Districten
met de verbetering van de ver.terking te Tel>>k Betoug.
Na de voltooiing vau het reduit te Loeboe Sikaping werd
de versterking (redoute) te Rau (Padangsche Benedenlanden) ontruimd; de daartoe behoord hebbende gehouwen
werden verkocht, terwijl de slechting der omwalling aan
den tand des tij<ts wordt overgelaten. (Bij Indisch Staats
blad 1890 n°. 153 werd de redoute te Rau uit de permanente versterkingen afgevoerd.)
Op Banka werd de versterking te Blinjoe , in de Westerafdeeling van Borneo werden die te Siotang en Singkawang
en in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo die te
Marabahau, Kwala Kapoeas, Kendaugan, Rautau en
Barabei beter stormvrij gemaakt. Eeue dergelijke verbete-

ring van de versterkingen te Padang Sidempoean (Tapanoli),
Solok (Padangsche Bovenlanden) en Nanga Pinoh (Westerafdeeling van Borneo) werd onderhanden genomen.
In Groot-Atieh werden geen nieuwe versterkingen opgericht , noch bestaande ingetrokken De watervoorziening
op de posten Tjot-Iri en Roempit, die in gebrekkigen
toestand verkeerde, werd verbeterd door het boren van
artesische putten en het bouwen van steenen reservoirs.
Met het oog op de verbind baarheid der bepalingen nopens
de verboden kringen bij vestingwerken enz. werd in 1890
ten aanzien van eenige nieuwe of gewijzigde versterkingen
bij ordonnanti'e vastgesteld de klasse waartoe zij behooren.
Zulks geschiedde ten opzichte van de hooger reeds genoemde nieuwe versterking te Seroewaij (Oostkust van
Sumatra), van het te Boentok (.Zuider-eu Oo.-terafdeeling
van Borneo) geuouwde blokhuis, ter vervanging van de
tegelijkertijd uit de permanente versterkingen afgevoerde
redoute aldaar, en ten opzichte van bet defensief kampement te Obhleh-Oost in Groot-Atjeh (Indisch Staatsblad
1890 n°. 1 en 153). Oi.der de versterkingen die tot geene
klasse behooreu , dat zijn die zouder verboden kring , werd
bij ordonnantie vau 17 Februari 1890 (Indisch Staatsblad
n . 51) gerangschikt de redoute te Gorontalo (residentie

Monade).

§ 3. Topogruphische dienst.
Door de dr.e opnemiugsbrigades, welke in het gouvernement Sumutra's Westkust werkzaam waren (zie vorig
verslag blz. 36), werd de terreinarbeiu geregeld voortgezet
en eene oppervlakte van ruim 1657 K..\i'. up de schaal
van 1:20 000 opgemeten '). Üe brigade iu de residentie
Westerafiieeling van Burueo breidde het opgemeten terrein
uit met de belangrijke oppervlakte van 20 253 K.M!. op
de schaal van 1 : 200 000 , terwijl het n*t van astronomisch
bepaalde plaatsen in dal gewest vermeerderd werd met
27 punten, die berekend en verzekerd zijn. Bovendien
werü voortgegaan met het vaststellen vau de grenzen

tnaecben verschillende lijkjes aldaar.

Aan bet in 't vorig verslag aangekondigd voornemen ,
om het ho flkwartier der triangulatie-brigade van Padang
(Padangsche Benedeulanden) naar Padang Sidempoean
(Tapanoli) te verplaatsen , kou iu October 1890 uitvoering
worden gegeven. Nu iu dat jaar het triangulatie-net ook
in de Padangache Ber.ed°!il«>.!eii voltooid is en de \verkzaamheden in de residentio Tapanoli daardoor krachtiger kunnen voortgezet en de overgang naar de resi sentie Oostkust
van Sumatra vourbereid kan worden , komt bedoelde verplaatsing aan het werk ten goede. Op 11 secundaire en
op 132 tertiaire punten werden in 18y0 pilaren gebouwd,
waardoor het geheel aantal pilaren van 908 klom tot lü51
(57 op primaire, 83 op secundaire en 911 op tertiaire
punten). Nieuwe primaire punten werdeu in 1890 niet
oepasld , omdat het hiermede belaste personeel let geheele
jaar besteedde aan verkenningen voor dat doel; het bleek
toch niet gemakkelijk leboorlijke aansluiting te verkrijgen
aan punten iu de residentie Oostkust van Sumatra. Thans
hebben die verkenningen echter den weg tot voortzetting
van het primaire net doen vinden. Het aantal punten,
waarvan cle ligging in de projectie en de hoogte boven
het zeeoppervlak berekend weren , vermeerderde in 1890
van 613 tot 672 (42 primaire, 52 secundaire en 578
tertiaire punten).
De uitkomste: van de definitieve herberekening der
triangulatie van Java , welke arbeid bier ta lande geschiedt,
werden gedurende 1890 vastgesteld voor zooveel betreft
de reaidentifcl Banjoema-, Bagelen, Kadoe, Samarang en
Ja] ara. Aan het over die herberekening handelend verslag,
dat intusschm geleidelijk ter perse wor It g-leg 1, werd door
dr. J. A. C. OUDKMANP voortgewerkt. Ook werden ten behoeve
van dat verslag gewestelijke kaarten van het triangulatie-net
gen ed gemaakt, waarvan er reeds verscheidene op steen

zijn gebracht.

Van de bij het topographisch bureau te Batavia iu be') Naar de uitkomsten der opneming zullen de alstandspalcn ter
Sumatra'» Westkust worden verplaatst en vernummerd.
Reeds ia
bepaald (gouvernementsbesluit dd. 17 Juli 1890 nn. 32) dat by die
verplaatsing en vernummering als uitgangspunt zal dienen het
station Padang van den staaUspoorweg en dat de onderlinge afstand
der palen zal worden gebracht op 1.5 K.H.
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werking zijnde kaarten kwamen gedurende 1890 gereed
en zageu aldaar liet licht:
in photo-lithogruphie: 1°. 10 detailbladeu ( l : 20 000)
van de topographische kaart van Sumatra, elk groot 5
minuten in het. vierkant; 2°. 44 bladen der weg- en
rivierkaarten (1 : 50 000), behoorende bij de bladen I Paloh ,
II Singkawang, 111 Pontianak, VI Dato en VII Siding
van de chromo-lithographische kaart der residentie Westerafdeeling van Borneo;
in photo-litbographie met kleurendruk: de kaarten van
de vierkante paal gouvernementsgrondgebied te Sanggou en
te Soekadana in de Westerafdeeling van Borneo (1: 50 000);
in photo-litliographie met krijtdruk : de kaart der fiattak*
landen en van het eiland Nias (1:200 000);
in chromo-lithographie: 1°. de bladen II Siugkawang
en VI Dato van de kaart der Westerafdeeling van Borneo
(1:200 000); zoomede 2°. twee graad-afdeelingsbladen
(1:80 000) van de topographische kaart van Sumatra,
elk groot 20 minuten in het vierkant.
Voor verkochte kaarten werd in 1890 ontvangen f 6 267,14,
tegen f 5 361,85 in 1889 , terwijl de waarde van kosteloos
en tegen regularisatie verstrekte kaarten, in laatstgemeld
jaar f 5 399,54, in 1890tot f 35 205,58 klom, tengevolge
van eene extra verstrekking van kaarten aan hetdeparte»
ment van oorlog, bestemd tot aanzienlijke vermeerdering
van den voorraad aldaar. Aan retributie voor het nemen
van kopieën van kaarten werd ontvangen f 320, tegen
f 50 in 1889.
Door ambtenaren van het binnenlandsch bestuur werden
in bet afgeloopen jaar geene andere bijdragen tot vermeerdering van de topographische kennis der buiten bezittingen
bij het topographisch bureau te Batavia ingeleverd (zie
Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4356) dan eene op
de aanwijzingen van inlaudsche hoofden berustende kaart
van het vroeger onafhankelijk landschap Tanah Djawa,
thans deel uitmakende van de residentie Oostkust van
Sumatra.
Met de samenstelling en reproductie van de residentiekaart der Preanger Regentschappen wordt hier te lande
voortgegaau. Deze omvangrijke arbeid geschiedt bij de
topographische inrichting van het Ministerie van Oorlog.
Van de residentiekaarten van Kediri en Bagelen zagen bij
die inrichting verbeterde herdrukken het licht.
§ 4. Krijgsverrichlingen.
Met terugzicht op hetgeen nopens de militaire verrichtingen in Atjeh en onderhoorigheden, in Midden-Sumatra
en op Flores reeds gezegd is in het voorgaande hoofdstuk
(zie aldaar de §§ 3, 4 en 19) valt te dezer plaatse hoofdzakelijk nog alleen te handelen over de krijgsbedrijven
in het landschap Edi (Oostkust van Atjeh), waar landmacht en marine krachtig moesten optreden tot verdrijving
van eenige Moslimsche benden die zich in gemeld landschap zochten te nestelen en waartegen de radja en zijn
volk zich niet opgewassen gevoelden. Zooals reeds uit het
vorig verslag (blz. 40) gebleken is, was hiertoe onze
plaatselijk voorhanden macht, ofschoon reeds met één
compagnie infanterie uit Kotta Radja aangevuld, niet
voldoende. Niet alleen moest in de tweede helft van Mei
1890 eene nadere versterking, ook aan artillerie , cavalerie
en genie, uit Groot-Atjeh worden afgezonden, maar zelfs
werd het raadzaam geacht nog eene vrij sterke troepenmacht van Java te ontbieden, welke colonne, mede uit
verschillende wapens samengesteld, den lOden Juni te
Edi debarkeerde.
Den 23sten Mei werd de kampong Pedawa Pon tong,
waar de Moslemin zi;h versterkt haddon, onder vuur genomen en met 74 granaten en 10 granaatkartetaen getuchtigd. Aan deze beschieting werd tevens deelgenomen
door twee aan wal gebrachte vuurmonden van het oorlogsstoomschip Prins HendriA , onder bevel van een officier.
De vijand bekwam hierbij 5 dooden en 2 gewonden, doch
des avonds bleek dat de kampong nog niet verlaten was.
Volgens ingekomen berichten zou de vijand in Pedawa
Pontong, in de heuvel ben tings en op den Boekit Mata
Aijer circa 300 man sterk zijn, waaronder nagenoeg een
200-tal geweerdragenden. Ten einde de Moslemin te beletten
zich westwaarts uit te breiden en om de door hen ingenomen stellingen zooveel mogelijk te beheerschen, werd
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den 25steu, ouder dekking van het halve 14de bataljon
van Kotta Kadja, op den Boekit Panas eene tijdelijke versterking opgeworpen en door 40 man infanterie en 11 artilleristen bezet. Ons geschutvuur had tot uitwerking dat dj
vijand niet meer in zijne versterkingen bleef, maar zich
legerde langs de hellingen aan de andere zijde der heuvels. Voor en na begonnen zich ook vijandelijke benden
ten noorden en ten westen van Edi te vertoonen. Eene
van die nieu we benden , eon paar honderd geweerdragenden
sterk, nam den 28sten Mei bezit van eene door den radja
van Edi op den Boekit Roembia tegenover het Chineesche
kamp aangelegde versterking, welke daarop door de Ediueesche bezetting lafhartig verlaten werd. Wel trachtten
eeuige goedgezinde Kdineezeu en mata-mata's den volgenden dag dien vijand weder te verdrijven en herbaalden
zij die poging den 31 sten, nadat hun aanval door ons
geschut was voorbereid, doch beide keeren vruchteloos.
De eerste maal werden hierbij 17, de tweede maal 11
hunner buiten gevecht gesteld, terwijl de Moslemin de
eerste maal p. m. 20 dooden en gewonden bekwamen.
Hoe weinig trouwens in het algemeen op het volk van
den radja te rekenen viel, bleek o. a. den 29sten Mei
toen het bericht werd ontvangen dat de uit 30Edineezen
en 27 mata-mata's bestaande bezetting van het versterkte
huis van TOEKOE BANTA (het van verstandhouding met
den vijand verdachte en daarom naar Kotta Radja opgezondeu hoofd van Pedawa Pontong) haren post verlaten had,
terwijl den volgenden dag des radja's versterking op den
Boekit Sikimboeng , ofschoon betrekkelijk dicht bij de onze
op den Boekit Panas gelegen, zonder slag of stoot door
zijne lieden werd prijsgegeven. Deze laatste benting kon
de vijand evenwel niet bezet houden. Om hem verder te
verhinderen de Edi-rivier nabij de monding ongemerkt
over te trekken. werden de twee aan weerszijden van de
rivier opgerichte blokhuizen (een van den radja en een van
ons) den 29sten elk bezet door 1 Europeeschen sergeant
met 15 bajonetten; het Chineesche kamp werd inmiddels
's nachts bewaakt door 100 Chineezen , gesteund door een
detachement van 40 bajonetten ouder een officier. Den
31sten Mei begaf zich de gewestelijke gouverneur naar
Edi om zelf de leiding van zaken aldaar op zich te nemen .
in verband waarmede de bevelvoerende hoofdofficier, de
luitenant-kolonel W. HELDERMAN , door wien, overeenkomstig do hem verleende bevoegdheid, de opzending van
de op Java gereed gehouden colonne per telegraaf was
gevraagd geworden, den 15den Juni naar Kotta Radja
terugkeerde.
Bij de komst van den gouverneur hielden de Edineezen
nog 4 bentings bezet, en wel 2 aan de Pedawa Pontongrivier , 1 op den Boekit Bintara Blang en 1 op den Boekit
Ara, terwijl na eene gedane verkenning de oprichting
van nog een blokhuis aan de Koeala Edi door den gouverneur bevolen werd. Bedoeld blokhuis werd bezet door 1
officier en 20 minderen.
Gesteund door het vuur van het oorlogsstoomscbip
Samarang, werden de vijandelijke stellingen den 2den
Juni en volgende dagen met veel succes door de in stelling
gebrachte 12 c.M. A. bestookt. Den eersten dag zag men
30 dooden of gekwetsten wegdragen en ook aan de
vijaudelijke borstweringen werd belangrijke schade toegebracht. Ten gevolge van dit vuur waagde de vijand het
overdag niet meer zich op de kam der hoogten en in
zijne bentings te vertoonen. Op den 3den Juni werd door
de landmacht en de landingsdivisie van de Samarang een
inarsch gemaakt, en twee dagen later zou dit weder geschieden, toen bericht werd ontvangen dat een 100-tal
vijanden , door omtrekking van den Boekit Panas, zich,
p. m. 1800 M. verder, genesteld hadden op den Boekit
Palawi en er loopgraven aanlegden. Door eene met veel
beleid uitgevoerde beweging werd de vijand uit deze zijne
stelling verdreven, 11 dooden en eenige wapens achterlatende.
Aan onzo zijde werden 8 minderen (2 Europeesche eu
6 Amboineesche fuseliers) licht gewond.
Intusschen nam het toestroomen van vijandig volk voortdurend toe, en op den 6den Juni werd TOBKOB HITAM
van Tapian Batoe door de Moslemin uit zijn gebied verdreven. Dienzelfden dag begonuen zij ook weder op den
Boekit Palawi loopgraven aan te leggen, doch toen een
hunner aanvoerders dcor een granaatscherf doodelijk getroffen werd , trokken zij terug. Des anderen daags kwam

46

Hf. 2.]
Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oo8t-) Indie.]

liet hoofd van Edi Tjoo. berichten dut hoofden en volk uit kam peeril, vervolgde de colonne HALBWIJN den 14den
•zijn gebied zich insgelijks bij de Moslemin hadden aan- Juni haren tocht langs het strand tot Koeala Bagoh , en
gosloten. Eenige Atjehers, die in den loop van den dag sloeg in den avond van dien dag het bivak op aan den
getracht hadden de lijken hunner gevallen makkers weg linkeroever van do Bagob-rivier. De opmarsen was vertraagd
te halen, werden door geschutvuur van den Boekit Panas geworden omdat men door den opkomenden vloed zich
verdreven.
genoodzaakt had gezien eene toevlucht te zoekeu op hoogcr
Bij eene den Oden ondernomen marsch over den Boekit gelegen dicht begroeid terrein, Jat over eene vrij groote
I'anas en den Boekit Bintara Blai g bleek het dat op de uitgestrektheid moest worden opengekapt.
heuveltoppen ten zuiden en zuidwesten van Pedawa Pontong
Den 15den werd rust gehouden. In den ochtend van
\ erschillende nieuwe vijandelijke versterkingen waren nan- den 16 ten rukten de troepen van de Koeala Bagoh op en
golegd. Ook werd gedurende de volgende dagen herhaal- bereikten, zonder tegenstand te ontmoeten, het hooger
i lelijk waargenomen dat de vijand bezig was op de hellin- gelegen terrein, aan den linkeroever, tegenover de kedei
gen vóór zijne versterkingen op den linkeroever der Edi- van Bagoh. Bij eene kromming van dei: weg stuitte de
rivier loopgraven aan te leggen. Door artillerievuur werden colonnn evenwel op eene versperring en twee vijandelijke
de werkers verdreven, de arbeid waar mogelijk belet en , versterkingen. Door eene omtrekkende beweging op schier
in vereeniging met het oorlogsstoomschip Benkoelen, dat onbegaanbaar terrein kwam men op de linkerflank van
de Samarany vervangen had, nu en dan vuur gegeven 's vijands stelling, die nu van twee zijden aangevallen en
op 's vijands stellingen.
vermeesterd werd. Wij bekwamen daarbij 2 licht gewonden
Zooals gezegd , was de van Java gezonden expeditiouaire (mindere militairen); de vijand liet 7 dooden in onze handen.
colonne den lOden Juni te Edi aan wal gekomen. Nadat Door artillerievuur werden de Atjehers ook verdreven uit
dos nachts uit eenige tongkangs eene brug was samen- de kedei, die daarbij afbrandde. Onmiddellijk daarna werd
gesteld en eene compagnie infanterie aan de overzijde der de tocht naar Oleh GaJjah voortgezet. Üp bare rechterflank
Edi-rivier in de kampong van TOEKOE HITAM had post ontmoette de colonne eene vijandelijke stelling, doch vergevat, rukte in den vroegen morgen van den Uden de joeg de verdedigers, waarna zij zich op haren verderen
geheele te Edi aanwezige troepenmacht, versterkt met de weg den doortocht betwist zag door eene zware versterlandingsdivisie van de Prins Hendrik onder persoonlijk king, die door de onzen bezet werd nadat de vijand door
bevel van den gewestelijken gouverneur, tegen 's vijands artillerievuur tot ontruiming daarvan genoopt was.
stellingen op den Boekit Roembia aan den linkeroever der
Intusschen waren de troepen , ten gevolge van de doorrivier op. Ofschoon de Moslemin in de loopgraven moedig gestane vermoeienissen, zóó afgemat dat het niet wel
standhielden , waren zij niet in staat het opdringen der mogelijk was den vijand nog in het heuvelterrein van
stormloopende troepen tegen te gaan. Na een gevecht van Oleh Gadjah op te zoeken. De colonne-commandant bepaalde
anderhalf uur werd de versterking bezet, waarna de vijand zich daarom tot eene tuchtiging van de kedei door artilzich uit zijne overige stellingen terugtrok. Slechts van lerievuur, waarna de terugmarscb naar het bivak aan de
een der loopgraven waagde de 15 man sterke bezetting Koeala werd aangenomen. Aldaar aangekomen, bleek
het nog met den klewang in de hand een uitval te doen, buikloop onder de troepen te zijn uitgebroken, zoodot
maar werd na een kort gevecht afgemaakt. De tocht werd, thans besloten werd naar Edi terug te keeren. Den 17den
zonder ernstig verzet te ondervinden , voortgezet tot Tapian werd de colonne door de gouvernementsstoomschepei]
Batoe, waarna de terugmarech begon. Omstreeks 5'/j uur Zeemeeuw en Albatros, met nog eenige tongkangs op
in den namiddag waren de troepen binnen de versterking sleeptouw, van de Roesla Bagoh afgehaald en waszijn«'g
terug. Tapian Batoe werd nog denzelfden avond door vóór den avond te Edi terug. Vijf Europeesche militairen
TOEKOE HITAM bezet. De onzen bekwamen dien dag geen
waren aan buikloop bezweken, terwijl een groot aantal
gesneuvelden , doch 35 gewonden , namelijk de landmacht manschappen ziek was. Gewond werden op dezen tocht
2 officieren benevens 17 Europeesche en 14 niet-Europeesche 4 Europeesche en 2 Amboineesche minderen; de verliezen
minderen, en de marine-landingsdivisie 1 officier en 1 des vijands bedroegen in Bagoh 13 dooden en eenige geEuropeesche mindere. Op de verschillende gevechtsplaatsen wonden en in Edi Tjoet 13 dooden en 3 ge.-.onden.
werden 83 gesneuvelde vijanden gevonden.
Op den 18deu Juni kwamen zoowel uit de Pasei-stmk
Tot tuchtiging van TONGKOE OESOBF, hoofd van Oleh als uit Pedawa berichten in , dat het naar Edi opgekomen
Gadjah (Bagoh), voor zijne deelneming aan den strijd vijandig volk voor een groot deel verliep en dat te Pedawa
werd, in den vroegen morgen van den 13den J u n i , naar Pontong alleen nog standhielden enkele leiders, gezameugemelde kampong afgezonden het 6de bataljon met eenige lijk met niet meer dan hoogstens 200 volgelingen.
De gezondheidstoestand van de van Oleh Gadjah terugartillerie , onder bevel van den majoor G. H. K. HALEWIJX ,
vergezeld van een ambtenaar bij het binnenlandse!» be- gekeerde colonne verbeterde spoedig, zoodat reeds den
stuur, terwijl drie compagnieën van het 14de bataljon, 21 sten de gewestelijke gouverneur met de geheele brigade ,
met eenige cavalerie, waren aangewezen om , onder bevel waarbij weder de marine-landingsdivisie van de Prins
van den majoor S. DE LA PARRA (waarbij de gewestelijke gou- Hendrik, tegen de vijandelijke stellingen bij Pedawa Poutong
verneur met zijnen staf zich aansloot), denzelfden tocht tot kon oprukken. De eerste daarvan bestond uit het zeer
EliTjoet mede te maken. Reeds even voorbij Tapian Batoe versterkte Pedawa Pontong en eene aangrenzende, het
werd de opmarsen van het 6de bataljon bemoeilijkt, door- geheel beheerschende, heuvelstelling, waarvan de Boekit
dien men op vier vijandelijke versterkingen stiet, maar Toekoe Imam Moeda de rechter- en de Boekit Moedang Ara
na een kortstondig artillerie» en infanterievuur sloegen de Poentoeng de linkervleugel uitmaakte. Door omtrekking
verdedigers op de vlucht, met achterlating van één ge- van 's vijands linkervleugel, die daarna in flank en in front
sneuvelde , terwijl aan onze zijde één Amboinees licht werd aangevallen , werden wij zonder eenig verlies meester
gewond werd. Ook de andere versterkingen in Edi Tjoet, van dien vleugel en tevens van de hoogste punten der
door den vijand langs den weg opgericht, werden spoedig stelling , waarop de vijand , nagenoeg zonder tegenstand ,
door hem verlaten. Zoowel hier als voorbij Tapian Batoe werd zijne eerste positie geheel prijsgaf en onze troepen Pedawa
de vervolging nog een poos voortgezet, waarbij de cavalerie Pontong binnenrukten.
nog eenige Atjehers neersabelde. De tocht tot de kedei van
Na voorbereiding door artillerievuur werd omstreeks den
E li Tjoet werd nu zonder verderen tegenstand volbracht. middag 's vijands tweede stelling, Niboeng-Toealang,
Na hier ongeveer een uur rust te hebbeu genomen , keerde in front gelijktijdig door twee infanterie-colonnes aangedi> colonne DE LA PARRA naar Edi terug, waar zij om 3 i vallen. De eene colonne (drie compagnieéu van het 6de
uur in den namiddag aankwam zonder verder iets van ! bataljon) bestormde 's vijands rechtervleugel (benting op
vijanden te hebben bespeurd , terwijl de colonne HALBWIJN j den Boekit Niboeng), de andere colonne (één compagnie
den marsch vervolgde tot aan de Koeala Edi Tjoet.
van het 3de bataljon , de marine-landingsdivisie en één
In den voormiddag van denzelfden dag hadden de Mos- j compagnie van het 14de bataljon) richtte zich tegen 's vijands
lemin van Pedawa Pontong zich opgesteld in het begroeid ' linkervleugel (bentmg op den Boekit Toealang). Met achterterrein ten zuidoosten van den Boekit Pauas, vanwaar zij | lating van een 3-tal dooden gaf de vijand ook de geheele
een vrij hevig vuur op de tijdelijke versterking onderhielden, j tweede stelling prijs, vóórdat tot den storm werd overgeZonder verliezen aan onze zijde was die aanval echter door gaan. Wel hielden eenige vijanden aanvankelijk nog stand
op den nabij gelegen heuvel Roeng, doch, zoodra tegen
de te Edi achtergebleven troepen afgeslagen.
Na des nachts aan de Koeala Edi Tjoet te hebben ge- j deze bende door eene compagnie van het 3de bataljon
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werd opgerukt, vluchtte zij in allerijl uuar eene sterke
benting op den bijna ongenaakbaren top van den Boekit
Mata Aijer.
Tegenover deze laatste stelling des vijands kwam de
artillerie op den heuvel Roeng iu batterij, en nadat zij
's vijands vuur nagenoeg tot zwijgen had gebracht, rukte
de infanterie wederom iu twee colonnes ten aanval vooruit:
de colonne, die den BoekitToealang had genomen, zou,
versterkt roet één compagnie van het 14de bataljon,
de benting van de westzijde, — de andere 's vijands
positie van de noordzijde aanvallen; de cavalerie dekte de
linkerflank van deze laatste colonne, 's Vijands weerstandsvermogeu scheen echter gebroken te zijn, want ook hier
werd de storm niet afgewacht, maar na een vrij hevig
geweervuur op de eerstgenoemde colonne, dat ons op 1
doode en 2 gewonden te staan kwam, de zeer sterke
stelling prijsgegeven. Door dit voortdurend spoedig verlaten zijner stellingen was de vijand steeds in degeïegenheid zijne dooden en gewonden te vervoeren, en vielen,
Iwhalve op de Boekits Niboeng en Toealang , geene dooden
of gewonden in onze banden.
Na het nemen van den Boekil Mata Aijer werd van den
vijand niets meer bespeurd, weshalve de brigade, na het
terrein in den omtrek verkend en 's vijands pondoks aan
de vlammen prijsgegeven te hebben, den terugmarsch
aannam. Onze verliezen bedroegen één gesneuvelde (1
Amboineesche mindere) en vier gewonden (2 Europeesche
en 2 Amboineesche minderen); die des vijands beliepen
37 dooden en gewonden.
Tijdens den opmarsch van de brigade naar de eerste
vijandelijke stelling werden Pedawa Pontong en de bentings
op den Boekit Toekoe Imam Moeda door de oorlogsschepen
Sindoro en Benkotlen ouder vuur gehouden, terwijl de
beide 12 c.M. achterlaadkanons van uit de versterking,
en de veldstukken, zoomede de mortier van 20 c.M. van
uit de benting op den Boekit Panas, op den sterken
rechtervleugel der vijandelijke positie vuurden.
Den 23sten rukten weder twee colonnes uit: het 6de
bataljon infanterie, waaraan eene sectie bergartillerie en
eenige cavalerie werden toegevoegd, om een marsch te
maken naar Pedawa Besar, terwijl de tweede colonne,
samengesteld uit twee compagnieën van het 14de en één
compagnie van het 3de bataljon, eene sectie artillerie en
eenige cavalerie, in last had zich over Pedawa Pontoug
en Niboeng-Toealang naar den Boekit Mata Aijer te begeven, ten einde aldaar de vijandelijke versterkingen te
slechten, en eene opnemingsbrigade te dekken, die deze
in teekening moest brengen. Bij deze marsenen werd van
den vijand niets meer ontwaard; overal heerschte rust;
de bevolking was bedrijvig, en vrouwen en kinderen
werden in de kampongs aangetroffen.
Gedurende de volgende dagen werden die marsenen in
verschillende richtingen herhaald , terwijl met de opneming
van het terrein voortgegaan en het bedekte terrein in de
vlakte ten zuiden en oosten van onze versterking opgeruimd
werd. Den 24sten werd de tijdelijke versterking op den
Boekit Panas ingetrokken , en den 26sten het tijdelijk blokhuis tusschen de versterking en de Koeala Edi afgebroken
en opgelegd , waarna den 29sten hetzelfde geschiedde met
bet blokhuis op den linkeroever der Koeala Edi.
Vermits de tocht naar Oleh Gadjah op den 16den
Juni, ten gevolge van het opkomen van ernstige ziekteverschijnselen onder den troep, niet ten volle de gewenschte uitkomst had opgeleverd, werden het 6de
bataljon en één compagnie van het 3de bataljon aangewezen om opnieuw naar Oleh Gadjah op \i rukken , ten
eiude dat broeinest van fanatisme op meer afdoende wijze
te tuchtigen en zoo mogelijk te vernietigen. Deze macht
scheepte zich daartoe den 30steu van genoemde maand
in op een dertigtal tongkangs, die door de Benkoekn. en
de reeds genoemde gouvernementsstoomschepen naar de
Hagoh-rivier werden gesleept. Het opvaren van die rivier,
zoomede het debarkeeren der troepen, werd door de gewapende sloepen gedekt. In den avond van denzelfdeu dag
was de colonne bij de kedei Bagoh op beide oevers der
rivier ontscheept.
Met achterlating van één compagnie van het 6do
bataljon , werd in den vroegen ochtend van den lsten Juli
tegen Oleh Gadjah opgerukt en over het heuvelterrein de
vijandelijke positie (bestaande uit de kedei en eene versterkte

! kotta vau TONGKOE OKSOEK) omgetrokken , nadat de vijand
1
eerst van een door hem bezetten heuvel door artillerievuur
verdreven was. Toen daarop de colonno in den rug van
de kedei en de kotta verscheen, verliet de vijand in allerijl
zijne stelling. De kedei en het huis van TONOKOK OESOBK
werden in de asch gelegd. Niettegenstaande het zeor
levendig geweervuur van den vijand werd slechts één der
onzen (een dwangarbeider) gewond. Om 12 uur des middags bevond de colonne zich weer in het bivak (kedei
Bagoh) en zij keerde nog dien dag naar Edi terug, waar
zij den volgenden dag ontscheepte.
Aangezien de rust in het landschap Edi volkomen hersteld was, werd den lsten Juli aan de Indische Regeering
machtiging verzocht de van Java aangekomen expeditionaire
colonne derwaarts te doen terugkeeren , terwijl den 3den
Juli de te Edi aanwezige compagnie infanterie van het
3de bataljon en eene sectie artillerie naar Kotta Radja
werden teruggezonden.
Bij een marsch over Pedawa Pontong en Boekit Mata Aijer
naar Seneboeh-Koeijoen op den 5den Juli werd voor het
laatst nog iets van den vijand bespeurd , doch hij nam , na
eenige geweerschoten gelost te hebben , overhaast de vlucht.
Den 7den Juli keerden de gewestelijke gouverneur met
zijn staf, en de van Groot-Atjeh gezonden detachementen
cavalerie, genie enz. te Kotta Radja terug. De troepen
van Java emharkeerden bij gedeelten den 7dcn, 9den en
Uden op de daarvoor gezonden stoomschepeu. Voorloopig
bleven te Edi nog achter de beide compagnieën van het
14de bataljon infanterie en 1 kanon van 12 c.M. A.
Sedert werd de rust niet meer verstoord, hoewel de
berichten omtrent het voornemen van den vijand om weer
naar Edi te trekken nog eenigen tijd aanhielden en ook
uit de Pasei-streek dergelijke berichten inkwamen. Toen
daarvan echter niets meer vernomen werd , keerden ook de
laatst achtergebleven troepen den 24sten en 31sten Augustus naar Kotta Radja terug.
In het begin van September herhaalden die berichten
zich , en in den avond van den loden dier maand werden
werkelijk schoten gehoord in de richting van Koeala Pedawa
Pontong, die evenwel een gevolg bleken te zijn geweest
van eene gehouden wraakoefening. Eene in het laatst van
September te Simpang Olim verzamelde bende bleek verder
geen vijandelijkheden tegen Edi in den zin te hebben.
De bezetting van Edi maakte intusschen voortdurend
marsenen in alle richtingen , en daar ook een marsch naar
Pantoeu Raijoet, de gewone verzamelplaats der Moslemin
in tijden van onrust, wenschelijk werd geoordeeld, werd
die bezetting den 21 sten November van uit Groot-Atjeh
tijdelijk aangevuld met 1 officier en 27 bajonetten, 1 opnemer en de noodige dwangarbeiders. Den 26sten November
des morgens om 3 1 /; uur werd alsnu met eene colonne van
150 bajonetten , benevens ambulance en trein , onder bevel
van den postcommandant, den kapitein H.F.C. VAN BIJLKVELT , uitgerukt en over Pedawa Besar naar Pantoeu Raijoet
gemarcheerd. Na een zeer moeielijken marsch van p. m.
12 uren werd des namiddags om 6 uur Pantoen Raijoet
bereikt, dat geheel verlaten was. Twee op heuveltoppen
aangetroffen bentings verkeerden in goeden staat, doch
waren reeds sedert eenigen tijd niet bezet geweest. In een
dezer bentings bivakkeerde de colonne. Beide werden den
volgenden morgen geslecht, waarna om 10 uur desvoormiddags de terugmarsch werd aangenomen; tegen den
avond was de colonne weder te Edi. De bovenbedoelde
tijdelijke aanvulling der bezetting keerde den 5den De| cember naar Kotta Radja terug. Ook na dien tijd bleef
; het rustig. De troepen gingen voort marschen in verschillende richtiugen te maken en TONGKOE TJIHIK Eoi zou eene
benting op den Boekit Roembia (linkeroever) laten oprichten.
Hoofdzakelijk tot dekking van terreinopnemingen werd
in Februari 1891 andermaal eene compagnie van het 3de
bataljon infanterie uit Kotta Radja naar Edi gezonden. De
gewestelijke gouverneur vergezelde deze compagnie, d'>ch
keerde spoedig weder naar Groot-Atjeh terug. Bedoelde
opnemingen strekten zich uit tot op 1 a 2 uren in den
omtrek der versterking, en daarbij werden terreinen doorloopen die vroeger steeds de zetel waren van vijandige
benden, terwijl thans niet de minste vijandelijkheid word
ondervonden en de bevolking rustig aan haren arbeid bleef.
Ook in Groot-Atjeh hadden onze troepen gedurende 1890
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weder eene zware taak te vervullen, niettegenstaande de
daur zich ophoudende benden veel van hare werkzaamheid
verloren. Na hetgeen daaromtrent reeds in hoofdstuk C ,
8 3 , is aangeteekend , moge men zich kortheidshalve van
eene bespreking in bijzonderheden der daar plaats gegrepen hebbende ontmoetingen met den Atjebschen vijand
onthouden. Gelukkig waren de onzerzijds daarbij geleden
verliezen minder groot dan in 1889.
De militaire voorvallen , zoo in Groot-Atjeh als in de
onderhoorigheden , kwamen in 1890 aan de landmacht te
staan op 12 gesneuvelden, allen militairen beneden den
rang van officier (7 Europeanen, 2 Amboiueezeu en 3
andere inlanders), en op 136 gewonden, namelijk 13 officieren en 123 minderen (70 Europeanen, 25 Amboineezen
en 28 andere inlanders), terwijl ten gevolge van in Atjeh
Inkomen wonden overleden, mede voor zooveel de landmacht
betreft, 1 officier, 2 Europeesche en 2 inlandsche minderen.
Hoewel de gezondheidstoestand van de troepen in Atjeh
over het algemeen geen reden tot groote bezorgdheid gaf
en de berriberri in het laatst van het jaar zelfs aanmerkelijk in hevigheid afnam , moesten toch niet minder dan
42 officieren , 1064 Europeesche en 2303 niet-Europeesche
minderen worden geëvacueerd. Bij eene gemiddelde driemaandelijksche sterkte van 205 officieren ,2103 Europeesche
en 2867 niet-Europeesche minderen, waren gedurende het
afgeloopen jaar dan ook voor aanvulling noodig 113 officieren, 1644 Europeesche en 3501 niet-Europeesche minderen, zoodat alle krachten moesten worden ingespannen
om de bezetting op de organieke sterkte te houden.
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GEWESTEN.

PLAATSEN.

OnderOnderOffi- officiereu ora- officiereu
en
en
eieren.
cieren.
minderen.
mindereu.

Per transport

41

Soerabaija. . . .

Soerabaija . . .

20

Djokjokarta . . .

Djokjokarta . .

4

Soerakarta. . . .

Soerakarta . . .

4

Sum. Westkust.
Celeb. en onderh.

ld
ld
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Makasser. . . .

41

024

20

83

3

07

93

3

03

1059
e)

OOI

8

90

7

90

5

98

5

92

8

344

7

Oorontalo . . .

d)

Amboina . . . .

e) 20

Saparoea . . . . / )

4

1143

308

d)

d)

d)

r)

003

e) 19

e)

600

f)

f)

142

184

/) 1

ld

1

30

1

30

ld

1

30

1

30

5

11S

5

101

ld

Aij

5

ff) t
7

ff)

/) » ff)
1
190
"

17
213

§ 5. Korpsen niet rechtstreeks tot het leger behoorende.
Totalen.
130
371G
133
3485
Schutterijen. Bij de meeste schutterijen op Java bleef
in de laatste jaren de getalsterkte onevenredig klein in
verhouding tot het toenemend aantal Europeesche ingezetenen, hetgeen grootendeels op rekening was te stellen
(i) Zonder liet korps muzikanten en de tamboers (respectievelijk 25
van het onvoldoende der tot dusver bestaande regeling
van het geneeskundig onderzoek der schutterplichtigen. Europeanen en 11 inlanders).
Thans is hierin — ook met opzicht tot de schutterij te
/') Vermoedelijk zonder de tamboers.
Padang voor welke te dezer zake dezelfde bepalingen als
voor Java golden — door de Indische Regeering voorzien.
c) Zonder de tamboers (inlanders). ten getale van 9 op uit. 1889 en
Bij ordonnantie van 19 Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. van 10 op uit. 1890.
152) is namelijk eene nieuwe verscherpte regeling uitge</) Nog niet opgericht.
vaardigd omtrent het constateeren van lichamelijke ongeschiktheid voor den dienst bij de schutterijen op Java en
r) Hieronder nok artillerie-schutterij (op uit. 1889 2 officieren en 75
ter Sumatra's Westkust, terwijl tevens het in sommige minderen
en op uit. 1890 2 officieren en (tl minderen). Een groot aantal
opzichten verouderd keuringsreglement van 1838 dooreen der ingedeclden bij de infanterie is niet met geweren, maar inet pieken
nieuw vervangen is. In het afzonderlijk reglement voor gewapend. Op genoemde tijdstippen beliep het aantal dezer piekeniers
de schutterij in het gouvernement Celebes en onderhoorig- achtereenvolgens 311 en 309.
heden werd in Maart 1891 (Indisch Staatsblad n°. 69)
ƒ) Ook de schutterij te Saparoea bestaat gedeeltelijk uit piekeeene wijziging gebracht om duidelijk te doen uitkomen niers,
wier aantal op uit. 1890 niet is opgegeven (op uit. 1889 beliep
dat de buiten de hoofdplaats woonachtige schutterplichtigen
mede verplicht zijn om aan de schutterlijke kas te Makasser
bij te dragen. De wijziging bij Indisch Staatsblad 1891
y) Gedetacheerd van Neira en niet in de voor die plaats opgegeven
n°. 3 gebracht in het afzonderlijk reglement voor de sterkte begrepen.
snhutterijen in de residentie Amboina is op zich zelf van
geen belang; zij houdt slechts verband met de gebleken
Pradjoerits. Detachementen pradjoerits zijn opgericht in
noodzakelijkheid om eene andere dan de in het reglement
genoemde localiteit aan te wijzen als de plaats waar te 15 gewesten van Java, en wel op 12 gewestelijke hoofd Neira (Banda) de tot arrest verwezen onderofficieren en plaatsen en op 44 andere plaatsen (verg. het vorig verslag
van 1889 blz. 48). De formatie van deze 56 detachemenminderen der schutterij die straf moeten endergaan.
, bij welke 57 Europeesche onderofficieren nis instrueUit het volgende staatje blijkt op welke plaatsen schut- ten
teurs-commandanten zijn ingedeeld, onderging in 1890
terijeu zijn ingesteld , en welke sterkte die korpsen lm Men geen verandering en bestond dus in 't geheel uit 2073
op uit. 1890, vergeleken met hetzelfde tijdstip van 1889. inlanders (67 sergeanten, 163 korporaals, 56 tamboers en
1787 pradjoerits). Nagenoeg al de detachementen waren
op uit. 1890 voltallig; slechts bij een viertal ontbraken
31 Dec. 1890.
31 Dec. 1889.
toen in 't geheel 6 man.

GEWESTEN.

PLAATSEN.

30

a)

818

28

a)

782

Samarang'. . . .

11

b)

325

13

b)

277

Transporteeren.

41

1143

41

Batavia
Samarang . . . .

OnderOnderOffi. officiereu OÜÏ- officieren
cieren.
en
eieren.
en
minderen.
minderen.
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Lijfwachten-dragonders in Soerakarta en Djokjokarta
en legioenen aldaar. Omtrent het beheer en de verantwoording van de draagbare wapenen bij deze korpsen werden
in April jl. (zie de Javasche Courant van den lOden dier
maand) doelmatiger bepalingen in het leven geroepen ,
en zulks met wijziging van de voor bedoelde korpsen
bestaande organieke regelingen.
Zooals uit bet volgend overzicht blijkt, liet de voltallig.
heid aan officieren en minderen zoowel bij de lijfwachten-

Bijlage C.
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dragonders (Europeanen) als bij de legioenen (inlanders) niet te wenscheu over.
Sterkte op 31 December

] formatie
Op

Wapen
K 0 U P S E N.

enz.

Offl-

Min-

1889.

1

Paar

Offl-

Min-

1890.

Paar-

49
49

40
40

1
1

49
48

32
40

1
1

49
47

37
39

.

2

98

80

2

97

72

2

96

76

Staf.
Infanterie.
Cavalerie.
Artillerie, d)
Depot, e)
Muzikanten.

•)|

*>.

5
26
4
4

II

ff

Totaal

j

Paar-

1
1

26
4
4
n

641
72
67
10
26

39

816

it

.

ém

cieren. deren. den.
1

ftS

Staf.
Infanterie.
Cavalerie.
Totaal

.

18
1

405
26

22

430

cieren. deren. den.

5
26
4
4

39

817

4

405
25

4

430

c)

|

I

ff

110

39

816

3
16
1

405
25

4

4
18
1

19

430

4

23

ff
ff

4
c)

4
4

4

ff

V

»

ff

ff
ff

ft

4
«)
»

|

60
60

ff

ff

641
72
67
10
27

641
72
67
10
26

1

Legioen van pangeran PAKOE ALAM (Djokjokarta),
(uitsluitend bestaande uit inlanders).

Min-

den.

Totaal

1

Offi-

cieren. deren.

Cavalerie,
ld.

Legioen van pangeran PRANG WBDOHO CSoer.ikarta),
(uitsluitend bestaande uit inlanders).

.'11 l l e e e l l l l H T

1889 en 1890.

n

1»

ff

1

o) Hieronder 2 officieren van administratie (1 majoor-intendant en 1 eerste-luitenant-kwartiermeester).
6) De 4 en 2 paarden, in 't vorig verslag b(j den staf en by de infanterie van het legioen vermeld. hehooren niet tot de fermatie en
Ejjn daarom nu weggelaten,
c) Niet opgegeven.
</) De artillerie bestaat uit ecne halve lichte veldbatterlj van 7 c.M.
e) Dit dep6t, bestemd voor de africhting van recruten , bestaat uit 2 onderofficieren en 4 korporaals der infanterie, 2 sergeanten en
1 korporaal der artillerie en 1 korporaal der cavalerie.
f) Hieronder 1 eerste-luitenant-kwarticrmeester.
Barissa?is op iladura. Deze inlandsche infanterie-korpsen,
bestemd om in de residentie Madura in de behoefte aan
gewapende macht te voorzien en in buitengewone otnstandighsden voor militaire doeleinden te worden gemobiliseerd ,
•worden thans gereorganiseerd overeenkomstig het bij gouvernementsbesluit dd. 4 April 1891 n'. 12 vastgestelde
nieuwe reglement, waarin alles is opgenomen wat met
betrekking tot de Madureesche barissans te regelen valt.
De strekking dezer reeds in het verslag van 1888(blz.48)
aangekondigde reorganisatie is hoofdzakelijk om de waarde
der barissans als strijdmacht te verboeren en door verbetering der voorwaarden van dienstneming, met gelijl:tijdis-e inkrimping der formatie, de voltallighouding beter
te verzekeren. De barissans, wier kleeding, wapening en
oefeningen op gelijken voet als voor de infanterie van het
leger geregeld zijn, zullen voortaan geheel in geld bezoldigd worden , met afschaffing dus van de neg gebruikelijke geheele of gedeeltelijke betaling in sawahs '). Daar
de onderofficieren en minderen niet worden gekazerneerd
(hunne wapening en kleeding worden in de tot do kam wmenten behoorende magazijnen bewaard i, placht hun , als
prikkel om hen vo<>r oefeningen en diensten te doen opkomen , voor die dagen dat zij dienst doen, boven de
gewone inkomsten , eene toelage (zoogenaamde belandja)
te worde:? tegoedgedaan. Deze belanrlja-betaling is bij
het nieuwe reglemant behouden gebleven. Evenals reeds
vroeger voor de officieren der barissans was bepaald , zullen
nu voortaan ook de onderofficieren en minderen dezer
korpsen bij eervolle'! langduriger) werkelijken dienst hegiftigd worden met het te di-r zake voor de schutterijen
') De officieren en adjudanten-onderofficier waren reeds sedert
Augustus 1888 (verg. het verslag van 1889 blz. 48/49) in het genot
van de hun b(j het nieuwe reglement toegelegde traktementen,
evenwel, wat de barissans te liangkallan en Sumanap betreft, verminderd met de inkomsten die uit apanage-velden genoten werden.
(Voor de officieren bf) de barissans te Pamakassan was dit apanagebezit toen reeds afgeschaft.)
Handelingen der Stuten-Gennrual.

Bijlagen. 1891-1892.

ingestelde eereteeken (zie art. 59 van het nieuwe barissanreglemieut). Het voornemen I estaat om , op een door den
resident van Maiura nader vast te stellen datum , de nietuitvallcnde officieren den eed van trouw te doen afleggen
onder de van regeeringswege uit te reiken nieuwe vaandels,
ter vervanging van de tot dusver gevoerde panembahanvaandels. en de onderofficieren en minderen , bestemd om
bij de gereorganiseerde korpsen te blijven doordienen , eene
nieuwe verbintenis te doen aangaan. Eerst nadat een en
ander heeft plaats g e h a d , zijn voor officieren , onderofficieren en minderen der barissans verbindbaar de in het
nieuwe reglement opgenomen , inaar tevens afzonderlijk
bij ordonnautie (Indisch Staatsblad 1891 n°. 96) uitgevaardigde strafbepalingen tot handhaving van de tucht bij de
barissan-korpseu. Onder de overgangsbepalingen is het
noodige opgenomen betreffende de toekenning van pensioen
of onderstand aan die leden der barissans, welke ten gevolge van de reorganisatie daarvan geen deel meer blijven
uitmaken.
Op uit. 1890 bestond het korps barissan te Pamakassan,
geheel in overeenstemming met de toen nog geldende formatie, uit 10 officieren benevens 25G onderofficieren en
minderen, waren bij het korps te Bangkallan in dienst 25
officieren en 748 onderofficieren en minderen (toenmalige
formatie 29 en 1010) en bij het korps te Sumanap 24 en
455 (toenmalige formatie 24 en 847). Eischten dus vroeger
de Madureesche barissans, om voltallig te zijn , i n ' t geheel
63 officieren en 2113 minderen, volgens de nieuwe organisatie (welke zoo spoedig mogelijk zal worden ingevoerd)
zullen die cijfers niet meer behoeven te bedragen dan 38
en 1365, en "wel voor het korps te Bangkallan 18 en 681
en voor elk der beide andere korpsen 10 en 342.
§ 6. Koninklijk
In

Koloniaal Militair
Bronbeek.

Iiivalidenhuis

op

189Ü werden in het invalidenhuis opgenomen 4 5
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gewezen koloniale militairen , terwijl uit de sterkte werden
afgevoerd 4:{ invaliden , namelijk 29 op verzoek , 10 wegens
overlijden en 4 wegens wangedrag. Het ann'al verpleegden
was daardoor bij Let einde van 1890 geklommen van 148
tot 1 5 ' (26 onderofficieren en 124 minderen). Op 9 na
(en daaronder 2 onderofficieren), die afkomstig waren van
de landmacht in West-Indifl, hadden allen gediend Lij
het leger in Oost-Indie. Over het geheele jaar verdeeld,
was het aantal verpleegden in 1890 gemiddeld per dag
152, tegen 15(5 in 1889. De gezondheidstoestand gaf geen
stof tot kingen. Op het einde van elk kwartaal van 1890
waren in de infirmerie opgenomen achtereenvolgens 1 6 ,
1 2 , 12 en 18 invaliden , welke cijfers over 18»9 waren
1 8 , 1 2 , 16 en 17.
Door de indienststelling van de in 'I vurig verslag (blz.
42) bedoelde 4 bur{rer-ziekerjoppas.sers bedroeg het aantal
bij het gesticht in functie zijnde invaliden in 1890 4 minder
dan in 1889, namelijk 2 3 , waaronder 7 onderofficieren.
In verband met het gereedkomen van eene brand- en
waterleiding in het gesticht en van de aansluiting daarvan
met Arnhem , was de betrekking van machinist, die mede
in den laatsten tijd door een der invaliden werd vervuld,
overbodig geworden, weshalve deze betrekking uit de
formatie werd afgevoerd, tegen vermeerdering van het
getal oppassersplaatsen met één (Koninklijk besluit dd. 4
November 1890 n°. 84). Een daarvoor geschikt invalide
zal nu kunnen worden aangewezen o m , in plaats van
den machinist, met dikwerf voorkomende kleine berstellingen aan smidswerk enz. te worden belast.
De u i t g a v e n , in 1890 ten behoeve van het gesticht
gedaan , beliepen volgens voorloopige opgaven f 75 4 2 3 ,
tegen f 74 577 (volgens de afgesloten rekening) in 1889.
Daarentegen kwam in genoemde jaren aan het gesticht
ten goede een bedrag van respectievelijk f 18 837 en
f 2 0 152. wegens ten bate van het invalidenhuis ingehouden gagrmenten der verpleegden.

De in i889 benoemde Staatscommissie, aan welke was

O M S C H R IJ V I N G.
Officieren.

1 Bepaalde sterkte o) .
Uit. 1889 I
f Aanwezige sterkte 4) .
i Bepaalde sterkte a) .
Uit. 1890 <
f Aanwezige sterkte b) .

.
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§ 1.

Algemeen

ieheer.

Bij Koninklijk besluit van 2 Haart 1891 n°. 7 werd de
vice-admiraal P . T B N BOSCH eervol ontheven van de betrekking van commandant der zeemaent en chef van het
departement der marine in Nederlaudsch-Indie, met ingang
van den dag waarop gemelde vlagoflïcier het bewuste
commandement en beheer zou overgeven aan den bij hetzelfde besluit tot zijn opvolger aangewezen schout-uij-nacht
Jhr. J. A. RoëLL, adjudant in buitengewonen dienst van
H. M. de Koningin. Op 7 Juli jl. heeft bedoelde overgave
plaats gehad.

§ 2.

Oorlogsmarine,

a. P e r s o n e e l .
Uit het volgend overzicht kan blijken in hoever de bij
het einde der jaren 1889 en 1890 aanwezige sterkte van
het tot de oorlogsmarine in Nederlandsch-Inuie behoorende
Europeesche en inlandscbe personeel de » bepaalde " sterkte
nabijkwam dan wel overschreed.

E. Z e e m a c h t .

Personeel der eigenlijke
marine (Indisch
en auxiliair eskader).

opgedragen advies uit te brengen over de vraag of de
bestaande indeeling van het materieel der oorlogsmarine
in Nederlandsch-IndiC in een Nederlandsen auxiliair eskader
on in eene Indische militaire marine al dan niet behoort
te worden bestendigd, heeft in April jl. hare taak volbracht
en is bij Koninklijk besluit dd. 18 J u n i j l . n ' . 45 ontbon(!en, onder dankbetuiging voor de wijze waarop zij zich
van haie opdracht heeft gekweten. Het door de commissie
aan de K o n i n g i n - W e d u w e , Regentes, uitgebracht rapport
dd. 20 April 1891 is in J u n i JL in druk aan de StatenGeneraal medegedeeld an ook m den handel verkrijgbaar
gesteld. Het rapport maakt thans bij de Regeering een
onderwerp van overweging uit.

Stoomvaartdienst.

Mariniers.

Totalen.

OnderOnderofficieren
Onderofficieren en
officieOfficieen minderen. Officie- ren en Officieminderen.
renmicdemachiren. Europeren.
ren
InInInEuropeTe
nist. Europe(Europeanen. landers.
anen. landers. zamen.
anen. landers.
anen).
Onderofficieren
en minderen.

1587

543

o

314

413

7

479

250

2380

956

3336

3

307

403

5

435

228

2166

913

3079

467

243

2287

909

3196

490

217

2281

1140

3421

.

220

1424

f) 510

.

235

1526

526

1

294

383

.

209

1497

d) 064

2

294

476

:

a) Zonder de verhooging, die onder de benaming van „bovenrol" is toegestaan (in September 1890, wat de inlandsche schepelingen
betreft tijdelijk van 10 op 20 pet. gebracht), doch met inbegrip van het personeel (13 officieren en 1 schrijver) dat vast was aangewezen
voor het vervullen van betrekkingen aan wal.
b) Onder de aanwezige sterkte zjjn ook de van boord geëvacueerden begrepen, ten getale van 5 officieren en 139 minderen op uit. 1889
en van 4 en 147 op uit. 1890. Behalve het vast personeel aan wal werden nog gebezigd in functiën of voor doeleinden, waarop bh de
bepaalde sterkte niet was gerekend: op uit. 1889 5 officieren en 7 minderen en op uit. 1890 8 officieren en 31 minderen. Ook dit perBoneel, mede onder de aanwezige sterkte begTepcn, komt dus in mindering van de beschikbare bemanningsaterkte.
r) Hieronder 21 inlanders die dienst deden als hofmeester, kajuits- of officierskok, voor welke „qualiteiten" bü de „bepaalde" sterkte
Op Europeanen is gerekend.
rf) Hieronder 22 inlanders als voren.
Zoowel aan Europeesche onderofficieren en mindere | der sterkte teweegbracht van 104 Europeanen en 227
schepelingen als aan i n l a n d r s waren in 1890 de verliezen I inlanders. Het volgende staatje bevat daaromtrent de geminder dan de a a n v u l l i n g , hetgeen eene vermeerdering wone opgaven.
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Kl'BOl'KAXKS.

IMIAXDEBS

(onderoftlOnderoffl- cieifii
Officieren. cieren en rn minminderen. deren).

AAKD DER MUTATIËN.

Aanvulling.
Aangebracht uit Nederland :
per oorlogsstoonischip Van Galen.
,
„
Aljek. . .
Te zamen .

. .

Teruggekeerde gedeserteerden of ver-

236
284
626
1146

27
30
36
93

|

. . . .

522

n

10
1145

93
Totalen.

V e r 1 i e aten.
Teruggekeerd naar Nederland:
per oorlogsstoomschip Van Galen .
„
„
De Ruyler .
Te zamen

.

. .

220
287
478
985
6
32
7
1030

20
21
58
99
2
3
n

104
Totalen.

532

12 38

. .

.

172
54
79
305

11 34

De gemiddelde sterkte van het personeel der oorlogsvloot
wordt opgegeven over 1890 te hebbeu bedragen 239 officieren bei.evens 2412 Europeesclie en 998 inlandsche onderofficieren en mindere schepelingen , in ' t geheel derhalve
3649 koppen, tegen 3514 over 1889. Hoeveel man (officieren en minderen te n m t a ) bij het einde van 1890 in
de rol van elk der 26 schepen en vaartuigen , waaruit
destijds de oorlogsmarir.e heston 1, was ingeschreven, kan
blijken uit bijlage F hierachter. Die tabel doet zien dat
van de aanwezige 2498 Europeanen en 1140 inlanders er
respectievelijk 790 en 198 waren ingeschreven in de rol
der schepen . uitmakende liet auxiliair eskader. Afzonderlijk
voor het matrozen personeel, wareu de cijfers van uit. 1890
voor al de 26 scl epen eu vaartuigen te zamea als v o l g t :
Europeanen.
G B A D E N.
Bepaalde
sterkte.
Matrozen 1ste klasse .

Aanwezige
sterkte.

Inlanders.
Bepaalde
sterkte.

Aanwezige
Bterkte.

.

193

162

24

21

246

24

26

„

2de klasse .

.

262

„

3de klasse a) .

384

474

206

198

. . . .

144

») 134

206

303

Te zamen . .

983

1016

460

648

1025

979

474

445

Lichtmatrozen

Jaren.

Wegens ziekte llf | l htlttf
naar Xe.leiland terugge- Overleden , gesneuveld,
zouden of, wat inlanders viTiirnnkeii of o;i andere
betreft, voor verderen
wijze omgekomen, t)
dienst afgekeurd. •<)
Europeanen.

U i t 1889 waren deze

a)
lste
ging
b)

(Ingevolge n°. 4 3 van datzelfde Staatsblad maken nu de
scluiftingstarieven geen deel meer uit van het algemeen
reglement voor het korps inlandsche schep.'.Inguii , mudat
wijzigingen in de voeding niet langer bij algemeen* verordening behoeven t e worden vastgesteld )
W a t de kleeding en uitrusting betreft i s , mede na
voorafgaande proefneming, sedert 1 Jnnuari 1891 voor J e
Europeesche onderofficieren met d n graad van korporaal
en voor de mindere schepelingen een hoed van gevlochten
bamboe ingevoerd, voorzien van het z.vurt zij ten lint van
model. De witte mutsjvertrekken en nekkleppen zijn
daardoor komen te vervallen. Ten einde tot meer vereenvoudigicg in zake het schoeisel der schepelingen te geraken , werd bepaald dat in tenue voortaan alleen lederen
schoenen zullen gedragen worden, doch dat het geuor*
loofd zal zijn om na den middag eu on Ier bepaal.Ie omstandighedeii een bijzonder licht en gemakkelijk so.it v,m
schoenen van wit doek te d r a g e n , dit laatste lij wijze
van proef.
Do gezondheidstoestand op de vloot gedurende 1*90 was
over het algemeen niet ongunstiger te noemen dan in
voorgaande jaren. In de wateren van Atjeh evenwel , waar
berriberri doorgaans 't meest voorkomt en in 1890 e*D
grooter aantal schepen dienst deed dan in 1889, klom het
aantal door die ziekte aangetasten , vooral onder de iulandsche bemanningen , tot een hooger cijfer dan in laatstgemeld jaar. Op geen der schepen intusschen trad de
berriberri epidemisch op. De talrijke evacuaties gaven der
Indische Regeering in September 1890 aanleiding machtiging te verleenen om de sterkte van lift korps inlandsche
schepelingen der oorlogsmarine, boven de reglementair
toegestane 10 | et. » bovenrol" . tijdelijk n o g met 10 pet.
te doen uitbreiden. De gebruikelijke statistische opgaven
betreffende den geneeskundigen dit_..st bij de zeemacht
zijn over 1890 nog niet ontvangen, doch die over de jaren
1885 t / m 1889 zijn afgedrukt aan het slot van de reeds
aangehaalde bijlage F hierachter. Wel kan intus.-chen over
1890 worden opgegeven dat in gemeld jaar onder het
peroneel der oorlogsmarine: a. voor langer verblijf in Indië
of voor verderen dienst aldaar wegens lichamelijke ongeschiktheid werden afgekeurd 199 Europeanen en 144 inlanders, en b. w e g e r s riekten of gebreken in lndië overleden 23 Europeanen en 5:< inlanders, ongerekeud n o g
13 andere sterfgev«llen , betreffen 'e nanelijk één luitenantter-zee 2de klasse en één marinier die overleden ten gevolge van in den strijd bekomen verwondingen , en 11
anderen (10 Europeanen en 1 inlander) die verdronken of
door eenig noodlottig toeval omkwamen. Uit het volgende
v
' j \ j n r ' g staatje kan blijken hoe deze cijfers zich voordoen
tegenover die der vier voorafjjpgfiiie jaren , en hoerelen
ter zake van Lerribmi w w i e n afgekeurd.

Voor inlandsche matrozen v.-.n een minderen graad dan de
of 2de klasse ia de benaming enkel matrozen (zonder bl(voe3de klasse).
Hieronder 1 „jongen".

Op enkele schepen kwam in 1890 reeds in beproeving
het in 't vorig verslag bedoelde nieuwe schaftingstarief
voor dt Europeesche schepelingen, d a t , om meerafwisseling in de voeding te brengen , de verstrekking voorschrijft
ook van stokviscb , hutspot in blik en Australisch vleesch
in blik. Zoodra deze nieuwe artikelen in genoegzamen
voorraad voorhanden zonden zijn, zou de proefneming tot alle
schepen worden uitgebreid. De in den loop van 1889 in
beproeving gekomen nieuwe schaftingstarieven voor de
inlandsche bemanningen (ook voor het inlandsen personeel
der gouvernementsmarine) zijn in Februari 1891 (Indisch
Staatsblad n \ 49 en 82) voorgoed in toepassing gebracht.

Inlanders.

Europeanen.

Inlanders.

1880.

IM(TS)

302 ,292;

UT ( f )

--i(i)

1887.

103(17)

08 (56)

te (8>

17 (l.i

1888.

171 (30)

rro

r.4 (4)

37(1)

1889.

c) 320(59)

129(112i

M (G)

39(1)

1890.

199(76)

144 [117)

:;: fl*)

M (1)

S3

u) De cijfers in deze rubriek tusschen ( 1 vermeld, wijzen aan
hoevelcn wegens berriberri onder de ecrstvcrmelde totalen begrepen
zl)a.
b) In deze rubriek vindt men tusschen i i vermeld het aantal
dergenen die sneuvelden, aan hunne voorden vfaad bekomen wonden
overleden, verdronken, door eenig and'r noodlottig toeval omkwamen, dan wel zelfmoord pleegden.
r) Tegen in andere jaren 4 a 6 , werden in 1889 niet mnmVrdan
89 Europeanen afgekeurd wegens oogziekte (welke ziekte zich toen
epidemisch had voorgedaan aan boord van het ramtorenschip l'rins
Vendrik der Nederlanden).

C5. 20
K<bni*»l vp.rAng
//.

van 1 8 9 1 .

Materieel.

Sterkte en toestand.
Op 1 April 1891 wuren in Indiö
a l s eigenlijke oorlogsschepen dezelfde 21 bodems (daaronder
ook gerekend de torpedoboot Cerberus) in dienst als op 1
April 1 8 9 0 , s l e c h t s met deze uitzondering 1 dat bij de
scliruef.stoomschepen 4de klasse op 18 Februari 1891 inviel
de weder in orde gebrachte en van n i e u w e ketels voorziene
Madam
(van December 1889 af buiten dienst g e w e e s t ) ,
o m de plaats te vervangen van de Pontianak,
die op
dienzelfJen d a t u m , tot bet ondergaan van herstellingen
eo ook om van n i e u w e ketels te worden v o o r z i e n , tijdelijk
aan de actieve sterkte onttrokken werd. Ook de 2 wachtschepen bleven n o g d e z e l f d e , doch van de 3 o p n e m i n g s vaart' i g e n werd o p 11 November l f 9 0 voorgoed buiten
dienst g e s t e l d , w e g e n s a f k e u r i n g , d e Hydrograaf
'),
w e l k schroefstoomschip op dien d a t u m vervangen werd
door het schroefftoomscbip4de klasse Banda , dat — reeds
s e l e r t September 1888 tijdelijk buiten dienst g e w e e s t —
inmiddels van n i e u w e ketels voorzien en speciaal tot op
n e m i n g s v a a r t u i g ingericht w a s geworden. Overigens b e vonden zich op 1 April 1891 n o g in I n d i ö , maar maakten
g e e n deel van de nctieve sterkte u i t : 1° het raderstoomschip 4'ie klasse Soembing dat te Soerabaija in reserve l a g ;

[Nederl. (Oost-) Indiö.]
2 ° . het raderstoomscbip 2de klasse Bromo,
dat aldaar tot
w a c h t s c h i p wordt ingericht ter v e r v a n g i n g in 1892 van
de Soerabaija , die dan o n t v a l t ; en 3°. het straks g e n o e m d e
schroefstoomschip 4de klasse
Pontianak.
Voor de Banda
en de Bromo, d i e , zooals g e z e g d , in
't vervolg niet meer voor a l g e m e e n e diensten zullen g e bezigd w o r d e n , het eene omdat bet voor den h y d r o grnphischen dienst is aangewezen , het andere omdat het
w a c h t s c h i p w o r d t , komen in 1892 bij het Indisch eskader
in de plaats de bier te lande op stapel g e z e t t e schroef8toomschepen 4de klasse Lombok en Sumlatca
(verg. noot
1 op blz. 4 4 van het vorig verslag).
Zoowel op 1 April 1890 a l s op 1 April 1891 was de
vastgestelde sterkte der scheepsmacbt in Indiö c o m p l e e t ,
behoude; s dat m e n aldaar n o g niet beschikte over de
n i e u w e pantserdek-korvet. Wel vorderde de f o r m a t i e , voor
zooveel de raderstoomscbepen 4de klasse b e t r e f t , 4 dezer
bodems en waren er slechts 3 in d i e n s t , doch daarin werd
voorzien doordien er aan scbroefstoomschepen 4 d e klasse
één boven de formatie in dieust was (12 iu stede van 11).
Uit het volgende staatje kan meer in bijzonderheden
blijken hoe op beide d a t u m s do oorlogsmarine in Nederlandsch-Indië was samengesteld.

Aanwezige

Bepaalde actieve
sterkte voor:

L> E 1! S C H E P K N.
18".K).

luili'tlt
rsLcle,.
Raiier.stoomschepen
2de klasse
Idem
4de
»
Schroefstoomschepen 4de
Idem
(bestemd voor den liydrosriiuhi-chen dienst)
Schoen^rbrikkeii (voor id.>
Pantserdek-korvet fl)
Waclitschepen
Torpedoboot
Aurilmir

1891.

Voor
sta- Bij het
tions-o]I inarini'
andere etadien- blissesten ment
vertoebezi-'d vende,

1
4
11

1
I
10
1
1

2
1
23

1
2
1
2
1
23

2
o

2
2

,
4
11
1
2

ï

enz.

op 1 April 1891.

op 1 April 1890.
In dienst.

SOORT

oorlogsbodems,

Tijdelijk

In dienst.

uit de sterkte

Tijdelijk
uit de sterkte

afgevoerd.

afgevoerd.

In
conservatie.

Voor
sta- Bij het
tions-of marine
andere etadien- blisseIn
sten ment
herstelg«- vertoeling.
vendp
bezigd.

In
conservatie.

In
hersteU
ling.

1
3
12

1
19

22

etlader.

Gepantserde schepen
Schroefstoomschepen 1ste klasse

2
2

a) Met den bouw van dit oorlogsstoomschip. Sumalia gedoopt, is uien in het voorjaar van 1891 hier te lande gereed gekomen. Het is
in Mei jl. in dienst gesteld en zal «erlang naar Indie' vertrekken. Door eene commissie die de verschillende inrichtingen aan boord heeft
nagegaan, wordt over de Sumatru over het algemeen een gunstig oordeel geveld. Wel is bij de 4-uurs vollekrachts proef de voorgeschreven
vaart van 17 niijl niet ten volle bereikt, maar op het behaalde gemiddeld is van grooten invloed geweest de omstandigheid dat, door
het warm loopen van een der metalen — niet het gevolg van een organisch gebrek maar waarschijnlijk van onoplettendheid — de proeftot'ht gedurende eenigen tijd werd gestoord.
A a n kleine vaartuigen , niet in bovenstaande tabel beg r e p e n , behoorden tot bet Indisch eskader op 1 April
1 8 9 1 : 17 s t . i o m s l o e p e n , hetzelfde getal a l s Oj> 1 April
1 8 9 0 , zoomede G •toombarkmnen e n 2 stoomjaohten , tegen
7 en 1 op laatstgemelden d a t u m . In het behandelde tijdvak
ontvielen 2 s t o o m s l o e p e n , die door nieuwe vervangen
werden (waartoe de uit Nederland o n t v a n g e n r i m p e n te
Soerabaija voorzien worden van machines en ketels n f k o m s t i g van vroeger afgekeurde s t o o m s l o e p e n ) , zoomede I
stoom b a r k a s , die n i e t vervangen werd *). Daarentegen
•) Sedert werd van dit vaartuig nog party getrokken door het
in de naar Socrabaya leidende vaarwaters tydeiyk als loodsuitlegger
dienst te laten doen in de plaats van de daarvoor gebezigde schoeners van het loodswezen die herstelling behoefden.
") In het by de marine gebezigde aantal stoombarkassen bracht
dit feiteiyk geen vermindering, omdat het Indisch eskader in den
loop van 1890 weder de beschikking verkreeg over de stoombarkas
die in October 188» (verg. het vorig verslag, blz. 46) tydeiyk was
afgestaan aan het departement der burgerlijke openbare werken ten
dienste van den baggerarbeid te Samarang.

werd een te Singapore a a n g e k o c h t particulier s t o o m s c h i p .
Koerier g e d o o p t , als tweede stoomjacht iu dieust gesteld
(Juni 1 8 9 0 ) , bestemd o m , evenals het stoomjacht
Satelliet,
bij de in Atjeh a a n w e z i g e scbeepsmacht als advies- en communicatievaartuig te worden g e b e z i g d . Terwijl de Koerier
voor dat doel bij het station Noordelijk S u m a t r a is ingedeeld . verricht de Satelliet
dezelfde diensten bij de vereenig Ie scheepsmacbt ter N o i r d k u s t .
Omtrent den toestand van de verschillende bodems . voor
zooveel zij tot het Indisch eskader b e h o o r e n , va;t het
volgende aan te teekenert.
R a d e r s t o o m s c h e p e n 2de en 4de klasse (aanwezig
6 . waarvan 4 in dienst). Van de 2 raderstoomschepen
2de klasse w a s de Merapi,
die i n ' t laatst van 1889 n i e u w e
ketels had g e k r e g e n , sedert voortdur-nd in d i e n s t , terwijl
de trausformatie van de Bromo tot wachtschip werd onderhanden g e n o m e n . In bet begin van 1892 kan die bodem
gereed zijn. Van de 4 raderstoomschepen 4de klasse waren
de Onrust.
Oeaarang en Sindoro voortdurend in dienst en
bleef de Soembing. in conservatie. In Maart/April 1890

BUlage C.

C«. 2 0

^Tweede Kamer.

w
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onderging de Onrust eenige kleine herstellingen bij het
particuliere dok op het eiland Amsterdam (baai van Batavia).
De Oenarang dokte in November/December 1890 teSoerabaija, ten einde onder water te worden schoongemaakt eu
nagezien. Tevens werden eenige weinig omvangrijke herstellingen aan schip, machine en ketels verricht. De Sindoro
vertoefde in Mei/Juni 1890 en daarna gedurende eenige
dagen van November te Pinang tot het, ondergaan van
herstellingen. In Januari/Februari 1891 dokte dezelfde
bodem ta Singapore, ten einde onder water te worden
schoongemaakt en eenige herstellingen aan de ketels te
ondergaan. De Soembing en de Sindoro verkeerden in goeden, de Onrust en de Oenarang in bruikbaren staat.
S c h r o e f s t o o m s c h e p e n 4de klasse. Doordien de
Banda in November 1890 als opnemingsvaartuig werd in
dienst gesteld, ging het aanwezig getal der voor algemeene diensten bestemde schroefstoomschepen 4de klasse
terug van 14 tot 13. Daarvan was op 1 April 1891 tijdelijk
buiten dienst (zie blz. 52) di Pontianak. Van de 12 In
dienst zijnde schroefstoomschepen 4de klasse kon van de
meesten , met namen Mores , Ceram , Java , Madura ,
Benkoelen, Batunia, Bandjermasin en Sambas, gezegd
worden dat zij in goeden staat, van de 4 andere {Bali,
Padang, Samarang en Makasser) dat zij in vrij goeden
staat verkeerden. In de eerste helft van 1890 is achtereenvolgens bij de Java, de Ceram en de Mores de koperen
dubbeling door eene zinken huid vervangen '). voorts
hebben 't laatst herstellingen ondergaan de Bali en de
Madura, welke herstellingen afliepen in April 1890 en
Februari 1891. De Madura is nu ook ingericht voor bewapening met het snelvureude kanon van 3.7 c.M. (verg.
het verslag van 1889 blz. 53) Gedurende het behandelde
tijdvak werden de Batavia en de Benkoelen te Pinang, de
Bandjermasin , Sambas, Makasser, Padang en Samarang
te Singapore in het dok opgenomen , ten einde onder
water te worden schoongemaakt en meer of minder uitgebreide herstellingen aan schip, machine en ketels te
ondergaan.
O p n e m i n g s v a a r t u i g e n . Bet sohroefstoomschip
4de klasse Hydrograaf ontviel, zooals reeds gezegd, in
November 1890 aan den dienst en werd door de Bauda
vervaugen. De schoenerbrikken Blommendal en Mdvill
van Carnbée verkeerden in goeden staat.
W a c h t se h e p e n . De korvet Gedeh (wachischip te
Tandtang Priok) verkeerde in bruikbaren staat. Hoewel
nog steeds sterk door witte mieren aangetast, wordt dit
vaartuig geacht nog een tweetal jaren voor zijne bestemming geschikt te zullen blijven. De toestand van het
vroegere raderstoomschip 2de kkissv Soerabaija (wachtschip
te Soerabaija) maakte een onderzoek van het vaartuig in
het droge dok noodig. Het bleek toen dat het huidkoper
verteerd en de romp onder water op verscheidene plaatsen
vervuurd w:as. Nadat eenige voorzieningen getroffen waren ,
om te trachten het schip met de minst mogelijke kosten
nog zoolang boven water te houden totdat een ander wac!:tschip (de hooger bedoelde Bromo) gereed komt, werd
het echter raadzaam geoordeeld de Soerabaija niet meer
ter reede op diep water te doen ankeren, maar haar naar
de keel van het bassin te verhalen en aldaar den wachtscheepsdienst te doen verrichten.
Stationneering, enz. Gerekend tot 31 Maart 1891 (tot
zoover loopen de ontvangen berichten) warea in de toen
verloopen twaalf maanden van de voor oorlogsbodems
aangewezen stations, buiten Atjeh, slechts bezet geweest
dat tier Zuider- en Oosteraft deling van Borneo en dat van
Menado en de Molukken, doch niet doorloopend, en zelfs
waren beide stations, waar laatstelijk respectievelijk de
Oenarang en de Java aanwezig waren , sedert het najaar
van 1890 onbezet, het eerste reeds van 21 October, het
andere van 29 December af, omdat de Oenarang naar Java
moest opkomen om vrij belangrijke herstellingen te onderaan en de Java voor militaire diensten in de residentie
imor moest gebezigd worden. Op 1 April jl. waren beide
bodems te Soerabaija aanwezig: de Java om gedokt en
schoongemaakt te worden , terwijl de Oenarang er sedert
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't laatst van December voor den dienst gereed lag. Sedert
de eerste dagen van April jl. was op Java ook weder
beschikbaar, als uit de wateren van Endeh (Flores) teruggekeerd , de Van Speyk, de eenige bodem Tan bet auxihair
eskader die niet in Atjeh gebezigd werd 5). In de Westerafdeeling van Borneo hield zich doorgaande de Onrust
op, minder om aldaar stationsdienst te veirichten dan wel
om er de vlag te vertoonen. Al de andere eigenlijke oorlogsbodenis , uitgenomen de torpedo boot Cerberus, hielden zich
in de Atjehsche wateren op. Onafhankelijk van het station
Noordelijk Sumatra , waarvoor 6 oorlogsbodems waren aangewezen (laatstelijk het raderstoomschip 2de klasse Merapi,
de schroefstoomschepen 4de klasse Benkoelen , Bali, Flores
en Bandjermasin,, zoomede het raderstoomschip 4de klasse
Sindoro), bestond namelijk de vereenigde scheepsmacht,
bestemd voor de afsluiting van Atjeh's noordkust *), uit
10 oorlogsbodems, zijnde van het auxiliair eskader de
Koning der Nederlanden, de Prins Hendrik en de Atjeh ,
en van het Indisch eskader de schroefstoomschepen 4de
klasse Makasser, Padang , Batavia, Samarang , Sambas,
Madura en Ceram.
Te Tandjong Priok (haven van Batavia) bleef de Gedeh
en te Soeiabaija de Soerabaija als wachtschip gestationneerd.
Over de benuttiging van de opnemingsvaartuigen wordt
lager gehandeld onder v Hydrografische dien*f .
De voor spartorpe lo's ingeriente torpedo boot Cerberus
bleef te Soerabaija station houden en maakte van daar uit
kleine tochten tot oefening. Af en toe werd het vaartuig
ter behoorlijke conservatie » van het levende deel" in het
dok opgenomen. In het bassin te Soerabaija vertoevende ,
heeft de Cerberus hare ligplaats onder eene opzettelijk
daarvoor vervaardigde drijvende over.lekkingskap. In Mei
1890 deed de torpedoboot een reisje naar de Zuidkust van
Madura, ten einde aldaar een onderzoek in te stellen naar
eene gelegenheid waar met schepen , van vischtorpedo'e
voorzien, practiache oefeningen in het lanceeren zouden
kunnen gehouden worden. Ofschoon sedert van de Indische
Regeering voorstellen ontvangen zijn omtrent het makei?
van een inschiet bassin voor vischtorpedo's en daarbij behoorende inrichtingen (verg. vorig verslag blz. 4 8 , noot),
is dezerzijds evenwel, met het oog op de hoogst aanzienlijke kosten , geen vrijheid gevonden tot de uitvoering
daarvan hij de Indische begrooting gelden aan te vragen.
Wel zijn vischtorpedo's opgenomen in de bewapening van
de nieuwe tantserdekkorvet Sumatra, maar omtrent eene
meer algemeene invoering van dit torpedo-materieel ten
behoeve van de marin : in Indië schijnt liet wenschelijk
vooralsnog met eene beslissing te verwijlen , ook omdat
dit onderwerp van zelf aan de orde komt bij de bohandeling van de voorstellen der op blz. 50 hiervóór bedoelde
Staatscommissie.
"Van de tot het Indisch eskader behoorei de. kleine stoomvaartuigen waren de meesten me ie in Atjeh , namelijk de
stoomjachteu Satelliet en Koerier als advies- en communicatievaartuigen *), 3 van de 6 stoombarkassen en 12
van de 17 stoomsloepen. i verigens waren toegevoegd aan
de wachtschepen 2 stoombarkassen en 1 stnorn-loep, en
aan de opnemingsvaartuigen 1 stoom barkas en 2 stoomsloepen , terwijl 1 stoomsloep in conservatie was te Soerabaija e:, i in de uitrusting begrepen was van het elders
dan in Atjeh gebezigde scbroefstoomscbip 4i 'e klasse Java.
Vier stoomsloepen werden te Soerabaija op stapel gezet.
Steenkolen. Ingevolge door het Departement va;; Koloniën
gesloten contracten werden gedurende 1890 ten behoeve
van de militaire» en gouvernement.—marine uit Engeland
in IndiS aangebracht 14 011 ton steenkolen, meerendeels
2
) (n Juli 1890 uit de Atjehsche wateren bij de vlag opgekomen,
bleken machines en ketels van de Van Speyk zulke aanzienlijke herstellingen te behoeven dat die bodem gedurende den geheelen verderen
loop van het jaar daardoor aan den dienst onttrokken w a s . Eerst
in Februari jl. waren de bedoelde werkzaamheden beëindigd.
3
) Omvattende de kuststreek van de Atjeh-rivier tot de westelijke
grens van Telok Seniawé en sedert 15 Augustus 1890 ook het
verdere oostelijk deel der noordkust tot Diamantpunt.
*) Iu November 1890 werd de Satelliet te Singapore in het dok
opgenomen, ook tot het ondergaan van eenige herstellingen aan
romp, machines en ketel, terwijl in Februari 1891 de Koerier te
Pinang werd gedokt om onder water te worden schoongemaakt.
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Cardiff-kolen. Van die soort werdeu op een vijftal bestem»
mingsplaatsen de volgende hueveelheden geleverd tegen
de daarachter vermelde prijzen: te Soerabaija 6517 ton
tegen f 29.8G , f 30,44 , f 30,81 en f 32,05 per ton , te
Bandjermasin 699 ton ti f 37,55, te Amboina 2280 ton a
f 38,05 , te Ternate 1197 ton a f 39,05 en te Hunsisi (Timor)
1014 ton u f 37,05 Voor de in Engeland aangeschafte
2304 ton New-Castle-koleu werd, voor levering te Soerabaija, een prijs bedongen van f 28,45 per ton. Overigens
werd dezerzijds nog gecontracteerd voor de levering te
Soerabaija van 511 ton sineodkolen tegen f 30,90 per ton.
Voor de gedurende 1890 te Singapore en te Pinang
aangeschafte hoeveel lieden , bestaande uit 4566 ton Cardilien 1583 ton New-Castle-koleu, werd betaald per ton:
voor eerstgemelde soort te Singapore 12,10 a 14,64 en te
Pinang dooreengenomen 15,23 dollar, en voor de NewCastle-kolen ter eerstgeinelde plaats 10,35 a 14,33 en te
Pinang gemiddeld 14,84 dollar.
Door de in de wateren van Borneo dienstdoende oorlogsen gouvernementsstoomschepen en ter aanvulling van onze
depots te Pontiuuak en Sintaug werden van verschillende
leveranciers ingekocht 1994 ton Borneo-kolen, namelijk
in de Westerafdeeling van Borneo 1405 ton, gemiddeld
tegen f 18,31 per ton, en in de Zuider-en Oosterafdeeling
van Borneo 589 ton tegen f 16, f 14, f 10 en f 8 per
ton. Van laatstgenoemde hoeveelheid werden 241 ton gelever 1 door de Oost-BorneoSteenkolenmaatschappij tegen
f 16 per ton. Met de door genoemde Maatschappij geleverde
(pas uitgegraven) kolen uit de mijn Batoe-Panggal (Koetei)
werd in de^i loop van 1890 aan boord van het raderitoomschip 4de klasse Oeuarang eeue proef genomen, ten einde
na te gaan in hoever deze kolen — zij het dan ook voor
een deel — de duurdere Cardiff-kolen zou ien kunnen doen
ontberen. De proef leidde tot de bevinding dat de BatoePanjrgal-kolen, hoewel van betere qualiteit dun andere
tot dusver beproef Je soorten van Koetei-kolen, nog niet
in aanmerking konden komen om, zelfs voor schepen met
lage-druk stoomketels als de Oeuarang, de CardifF-kolen
te vervangen, en zulks zoowel door het grooter verbruik als door het geringer stuwingsverinogen, ter .vijl
ook voor de schepen van 's lands vloot, in sommige gevallen waar verrassend moet worden opgetreden, als
eeu bezwaar is aan te merken de zware rook die bij verbranding uit den schoorsteen ontsnapt. De mogelijkheid
bestaat evenwel dat wanneer de Koetei-kolen niet meer aan
de oppervlakte der mijnvelden, maar in d>: diepte zullen
gewonnen worden, zij de aangeduide nadeelen in mindere
mate zullen opleveren.
Gedurende het behandelde tijdvak werd tweemalen,
eens op het eiland Kuiper (baai van Batavia) en eeus te
Soerabaija, bro.-iir.g geconstateerd in de aldaar opgeslagen
West-Hartley-Main-kolen. Tij dge ontdekking en welberaainde maatregelen voorkwamen ernstige gevolgen van
deze zelfontbranding.
De plannen i.etreflende bet tot stand brengen van eeu
particulier kolenstation op bet eiland Way nabij Atjeh's
noor ikust (zie vorig verslag blz. 46) zijn nog in voorbereiding.
§ 3. Gouvernementsmarine.
a. P e r s o n e e[l.
Zonder de 2 Europeesche opvarenden te rekenen van
het communicatievaartuig Boor te Batavia, dat slechts
in zoover tot de gouvernementsmarine behoort dat het
daarbij in administratie i s , vereischte di: deel ^;er Indische
zeemacht, voor zooveel de stoom vloot betreft, op uit. 1890
eeu personeel van 119 Europeanen, namelijk 18 geza^hebbers (waaronder één bestemd om bij het departement
der marine te Batavia gedetacheerd te zijn), 42 stuurlieden, 42 machinisten en 17 machii.ist-kerlingen, zoomede
566 inlanders. Dit Europeesck jiersoneel was , op één derdestuurman n a , voltallig, terwijl men voor de inlandsche
bemanningen zelfs beschikte over 670 koppen , alzoo over
een overcompleet van 104 koppen. Toch kon het meer
ervaren deel der inlandsche bemanningen (in de graden
van uiaudoor, timmerman, roerganger, matroos lste klasse
en vuurstoker 1ste klasse) weder niet geheel naar eisch
worden aangevuld, daar hierin een tekort van 59 man

bestond. Intusschen kwam het overcompleet in de mindere
graden zeer te stade om den dienst gaande te houden ,
daar zich onder de inlandsche opvarenden, vooral in de
wateren van Atjeh, talrijke gevallen van berriberri en
andere ziekten voordeden Op uit. 1890 waren 73 inlandsche
schepelingen der gouvernementsmarine in ziekeninrichtingen opgenomen , terwijl er gedurende dat jaar 113 voor
den dienst werden afgekeurd. Het personeel der Europeesche
stuurlieden kon vrij geregeld worden aangevuld door van
hier uitgezonden jongelingen , afkomstig van de Kweekschooi voor do Zeevaart te Amsterdam. Voor de vervulling
der openvallende plaatsen van machinist-leerling was in
Indie steeds voldoende stof te vinden.
De bij het einde van 1890 in dienst zijnde 17 adviesbooten vorderden eene bemanning van 187 inlanders, terwijl de sterkte uit 185 koppen bestond. Deze opvarenden
behoeven geene vaste verbintenis aan te gaan en maken
dan ook geen deel uit van het vaste korps.
b. M a t e r i e e l .
Sterkte en toestand. In het thans te behandelen tijdvak
(1 April 1890-31 Maart 1891) werd het aantal gouvernementsstoomschepen aangevuld van 16 tot 18, door de
indienststelling, achtereenvolgens op 30 April 1890 en
20 Februari 1891, van de hier te lande gebouwde zeestoonischepen Raaf en Zeeduif. Het aan de formatie nog
ontbrekende 19de gouvernementsstoomschip, Zwaan gedoopt , is hier te lande in aanbouw , terwijl onlangs, als
reserveschepen, op stapel zijn gezet — op de werf van
de Ne lerlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam —
de Flamingo en de Pelikaan. Blijkens het vorig verslag
lag het in de bedoeling om ook bij het marine etablissement
te Soerabaija een stoomschip voor de gouvernementsmarine
te doen op stapel zetten, en wel van het kleinere, voor
den dienst op de rivieren , bestemde type , waartoe machine
en ketel van hier zouden worden uitgezonden Nader is
gebleken dat het om geldelijke en andere redenen meer
aanbeveling verdient het rivierstoomschip in zijn geheel
hier te lande te doen vervaardigen , doch niet verder afgewerkt dan voor den proeftocht noodig is, zoodat aftimmering en beschieting kunnen plaats hebben bij de ineenzetting van den (stalen) romp in Indie. Voorde definitieve
opuiitking van eau bestek zijn in April jl. nog nadere
geg.vens uit Indië ontboden.
Onder de thans in Indie aanwezige 18 gouven.ementsstoomsebepen telde men 5 rivierstoomschepen , zooals nader
blijken kan uit bijlage O hierachter. Op het oudste dezer
rivierstoomschepen — de Boni — na , waarop niet langer
dan tot in tiet aanstaande jaar gerekend zal mogen worden , verkeeren de vier andere {Singkaicatig, Koetei, "jamèi
en Indragiri), ofschoon mede reeds ettelijke jaren in dienst,
nog in betrekkelijk goeden slaat. Echter begint zich in
de buitenhuid nut de Koetei vervuring te vertoonen,
terwijl de werktuigen van de Indragiri mede niet meer
in den besten staat verkeeren. Vau de zeestoomsciiepen is
het oudste de Ternate', deze bodem zal waarschijnlijk in
1892 mede ontvallen. Drie andere, namelijk de hooger
genoemde Zeeduif va Raaf, zoomede de Reiger, zijn nog
pas of eerst sedert vrij korten tijd in dienst. Van de 9
andere zullen in 1891 moeten dokken en herstellingen
ondergaai: <ie Arend en de Condor, hetgeen in i890 het
geval is geweest met de Havik en de Valk, die nu weer
in betrekkelijk goeden staat verkeeren , welk laat.-t i mede
gezegd kan worden van de Zwaluw en van de Zeemeeuw.
Ouk de sedert vier a vijf jaren tot gouverne;uentsstoomselicj.tu vertimmerde voormalige hopperi.arges uier, Albatros en Sperwer kunnen nog goede diensten bewijara,
maar moeten , als zijnde ijzeren schepen (al de ai N
zeestoomschepen der gouvernementsmarine, uitgenomen
de houten Ternate, zijn van composite-bouw), ongeveer
om de zes maanden dokken; ue machines dezer drie
schepen, die bewijzen beginnen te geven dat daarvan
reeds veel gevergd is, moeten dan steeds worden nagezien.
Naarmate men bij de gouvernementsmarine ruimere besciiikking krijgt over stoonischepen of naarmate liet blijkt
dat door veranderde omstandigheden de diensten der adviesbooten overbodig worden , wordt tot inkrimping van het
aantal dezer zeilvaartuigen overgegaan. Onlangs (lste kwartaal 1891) zijn namelijk ingetrokken 3 van de 4 advies-
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booten ter Sumatra's Westkust, de adviesboot te Japara ,
die te Riouw, die te Palembang, en nog 2 andere in d»
gewesten Zuiler- en Uosterafdeeling van Borneo en CehibM
en onderhoorigheden. De formatie is daardoor van 19 tot
11 stuks teruggebracht, namelijk voor laatstgenoemd ge
west tot 2 , voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
tot 3 , en voor Sumatra's Westkust tot 1 , terwijl van do
overige er 2 tehuis behooren in de WesterafJeeling van
Borueo en 3 in de residentie Timor en ouderhoorighe.ien.
Bij het einde vnn 1890 waren 17 dezer vaartuigen indiei.M ,
daar aan de toen geldende formatie ontbrak deadviesboot
te Palembang e:i één van de twee voor de Westerafdeeling van Borneo toegestaan. In den loop van gemeld jnnr
werden 2 adviesbooten afgekeurd en verkocht, waarvoor
slechts één in de plaats kwam , ontleend aan de 5 die in
conservatie waren.
Stationneering Zooall uit de reeds vermelde bijlage G
van dit verslag kan blijken, kwam er geduren'e het
tijdvak van 1 April 1890 tot 31 Maart 1891 weinig verandering in de wijze, waarop de stoomvloot der gouvernementsmarine over de verschillende gewesten verdeeld was.
In de wateren van Atjeh bleven gestationneerd de Zeemeeuw, do Condor en de Albatros. De Condor moest echter
in Februari/Maart. jl. tijdelijk ter Sumatra's Westkust
gebezigd worden, welk gewest al sedert Januari 1890
een gouvernementsstoomschip miste, terwijl de Albatros
tweemaal, doch tplkens voor korten tijd , uit het station
afwezig was om te Singapore te dokken en eenige voorzieningen te ondergaan. Voor de Oostkust van Sumatra
bleef de Teraale aangewezen , die echter van half September 1890 tot begin Februari 1891 (gedurende w.dk tijdsverloop nog ruim één maand voor herstellingen te Soernbaija
werd vertoefd) in het station Bunka en Billiton moest
dienst doen tijdens de afwezigheid naar Noord-Flores (resideutie Timor) van de Gier. welk stoomschip, iu verband
met eenige daarna nodig gebleken voorzieningen , eerst
in het begin van Februari 1891 van Tandjong Priok
(Batavia) in de wateren van Bauka terugkeerde. In de
residentie Zuider- en Oosterafd'dinc: was, na het vertrek
in December 1889 van de Tagal (sedert voor verderen
dienst afgekeurd), gedurende bijna het geheole, jaar 1890
alleen de Boni gestationneerd. Wel was voor dit gewest,
na de afkeuring van de Tagal, de Raaf aangewezen,
doch dit stoomschip moest eerst dringer.de diensten verrichten in de residentie Terna'e, waar het dan ook van
't laatst van Mei tot in 't begin van September verbleef
en toen via Flores en Süerabaija, op welke laatste plaats
bet eenige voorzieningen onderging, eerst medio December
naar zijn eigenlijk station kon worden gedirigeerd.
Tot dusver hadden de watereu van Ternate en Menado
één station uitgemaakt, dat tot medio Februari 1890 bezet
was door de Havik. Die bodem moest echter in genoemde
maand naar Java opkomen om voorzieningen te ondergaan ,
en toen deze iu het begin van Augustus waren afgeloopen , kreeg de Havik, alleen de residentie Ternate tot
station , en kwam daar nog in dezelfde maand aan. In
Februari jl. evenwel moest de Havik in het station Amboina
de Arend gaan vervangen, die op hare beurt, na in 1890
steeds in de wateren van Amboina dienst te hebben gedaan , naar Scerabaija moest opkomen oin herstellingen te
ondergaan x). Toen iu Juli 1890, door de aanwijzing van
de Havik uitsluitend voor de residentie Ternate , het station
Menado/Ternate gesplitst werd , kreeg de residentie Menado
als eigen stoomschip voorloopig de Valk uit het gouvernement Sumatra's Westkust, welke bodem sedert de laatste
maanden op Java had vertoefd tot het ondergaan van
herstellingen. Thans is echter de uit Nederland a«ngekomen Zeeduif, ook omdat zij eene grootere kolenberging
heeft, voor de residentie Menado bestemd zoodra dit nieuwe
schip eenige voor Indie noodige vertimmeringen te Soera' aija
zal hebben ondergaan.
In de Westerafdeeling van Borneo bleven de Sinakairang
en de Djambi gestationneerd. De Singkawavg was g-dureude l1/» n.aand uit liet station af wezig om het resideutie-

•tOOtnjoeht van Pontiauak naar Tandjong Priok over te
hrengeu en aldaar eenige voorzieningen te ondergaan. In het
gouvernement Celebes en ouderhoorigheden bleet de Sp'rirrr,
en in de residentiön Timor, Riouw en Palembang bleven
de Zwaluw, de litdraijiri en de Koetti ge*iati..nijeerd.
Laatstgenoemd schip vertoefde echter in Uctober/Novemuer
1890 ter Oostkust van Sumatra, terwijl de Spencer in
1.^90 een paar malen uit het station afwezig was (e-ns
voor eene dienstreis naar Menado en vervolgens om ta
Süerabaija eenige voorzieningen te oudergaan) en gedurende
een gedeelte van Januari jl. in de wateren van Madura
dienst verrichtte. Voor de twee stations Soerabaiju/Madura
en Bali/Loujbok met Bezoeki en Pasoeroiai m a s t voorshands
nog alleen (ie Jieiger blijven aangewezen , die van 't laaUt
van December 1890 tot begin Februari 1891 ta Süerabaija
herstellinge:; onderging.
Het correspondentie-stoomschip liogor, dat niet de
gouveruemeutsmari: e slechts administratief in betrekking
staat, bleef in de vaart tusschen Batavia en de eilanden
Onrust en Kuiper, doch vereischte telkens voorziening aan
de machines. Soms deed de Bogor ook andere diensten.
Over de stationneering van de 17 o., uit. 1890 nog in
dienst zijnde advicsbooten is hooger ree is gehandeld.
§ 4. Maritieme inrichtingen.

liet in 1889 te Kertosono (Keliri) opgerichte buskruit»
magazijn der marine werd op 15 Mei lh9i) in dienst gesteld.
Met betrekking tot het technisch en administratief beheer
ressorteert het onder het marine-etabliso,,:nent te Soerabaija.
De verbouwing bij dit laatste etablissement werd ook
gedurende 1890 met kriclit voortgezet. Het nieuwe groote
magazijn werd voltooid , het bestaande inagaziju hersteld
eu bij het nieuwe getrokken, zoo! at het geheel nu aan
alle eischen voldoet. Bij het einde van 1890 waren de
nieuw gebouwde werkplaatsen voor smederij, draaierij ,
bankwerkerij eu stelwinkel, op het plaatsen en stellen
van enkele werktuigen en accessoires na, geree:. In den
loop van dat jaar werden zij in gebruik genomen. De oude
draaierij en smederij venten ingericht tot ir.wl-dmakerij
en iiiodelleubergpl.wits en daarna me.le In gebruik gesteld.
De nieuwe ijzergieterij naderde hare voltooiing, terwijl
van de nieuwe ketelmakerij de fundamenten gelegd wer•ien. Voor het nieuw te bouwen gsermi uaziju kwam men
in het begin van 1890 gereed mei Let balla ten van het
daarvoor aangewezen terrein.
Het vast beambten-personeel by bet etablissement, dat,
op een tweetal vice-com manden rs ia , compleet was , werd
met één vice-commandeur vermeerderd. Voor een groot
gedeelte kon de nieuwe formatie toegepast worden bij de
benoeming van het personeel voor bet onderdeel » marinestoomwezen ".
Doordat bijna <\e geheel.: vloot zich ter Noordknst van
Atjeh bevon 1 t :i de daar vertoeven Ie oorlog** e-i gouvernementsstoouischepen gemakshalve te Singapore of te
Pinang dokten en herstellingen on ieigingeu, was er ge»
durende het behandelde tijdvak zeer weinig werk aan het
marine-etablissement en had, als gevolg daarvan, i
verloop van volk plaats. Voor hetgeen er te verrichten viel,
was bij de werf e:i <!e bbriekvi 1
volk te verkrijgen.
Gedurende bet afgeloopeii jaar was de gezondbeidstoesti :.'!
vau het op en naoij het etablissement wonend personeel
zeer gunstig. Vau de "274 zieken etterren <i Europeanen;
hoeveel inlanders overleden . kan vief w rd»i> opgegeven ,
daar .leze, na de eers!e hulp te bobben ontvangen , _-ewooulijk naar banna kampongs terugkeeren. Het aantal
choleragevallen bleef tot 8 beperkt, waarvan 4 (onder de
Europeanen) een doodelijken afloop hadden. Verwondingen
kwamen voor ten getale van hz; Mn der verwonde inlanders overleed onder de behandeling ven den geneesheer.
Bij het vak van scheepsl>ouw war len 83 werken onderhanden ge: omen , waarvan 2 ten behoeve van bet auxiliair
eskader, 24 ten behoeve van .ie Indische militaire marine,
27 voor de gouvernementsmarine en 30 voor andere dieusttakken. Vau die werken waren e;- bij hei. eiu e van 1890
nog 18 onafgedaau. Aangebouwd werden gedurende 1890
') In Mei jl. ia voor het station Ternate aangewezen de hooger één ijzeren lichtopsta' d van 13 M. en éé'i va;: 10 M. ten
genoemde Zecmeeuu, die in het station Atjeh vervangen zou worden behoeve van de kustverlichting, zoomede één ijzeren drijfdoor de Havik. Na afloop van de bovenbedoelde herstellingen komt privaat, terwijl de ijzeren kiellichter voltooid werd De
namelijk de Arend weder voor Amboina beschikbaar.
sleephelling benoorden de uieuwe sloepmakerij bewees bij
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1 2 voor de g o u v e r n e m e n t s m a r i n e en 8 voor a n d e r e d i e n s t t a k k e n ; bij h e t einde v a n h e t j a a r w a r e n d a a r v a n 9 n o g
o n a f g e d a a n . B e h a l v e bedoelde 4 5 w e r k o r d e r s had de fabriek
n o g 6 w e r k o r d e r s voor d e n a a n m a a k van s t o o m k e t e l s ,
w a a r v a n er bij h e t einde v a n h e t j a a r 3 o n u i t g e v o e r d
bleven ; totaal d u s 51 w e r k o r d e r s , waarvan 39 werden
a f g e w e r k t . In d e oorlogsschepen Ba»da en Aladura w e r d e n
n i e u w e k e t e l s g e p l a a t s t , terwijl drie k e t e l s voor h e t b a g g e r niaterieel g e r e e d k w a m e n en n i e u w e ketels voer de Bali
en de Print Hendrik
der Nederlanden
onderhanden werden
g e n o m e n . Ketels voor stooinsloepen werden n a a r behoefte
a a n g e m a a k t . O v e r i g e n s w e r d n o g voldaan aan t a l v a n
b e s t e l l i n g e n t e n behoeve van d e in dienst zijnde s c h e p e n ,
a l s m e d e r e p a r a t i e w e r k u i t g e v o e r d voor h e t m a r i n e - e t a b h s s e n i e n t en voor v e r s c h i l l e n d e niet t o t de m a r i n e b e h o o r e n d e
diensttnkken.
In het volgend o v e r z i c h t zijn de v e r r i c h t e w e r k z a a m h e d e n
g e l u r e n d e de l a a t s t e vijf j a r e n e e n i g e r m a t e o n d e r cijfers
gebracht.

het o p h a l e n van w e r k v l o t t e n , c o r p s - m o r t s e n boeien g o e d e

dienvton.
Hel 5 0 0 d - t o n s ijzeren d o k , w a a r v a n in 1 8 9 0 g e d u r e n d e
311 d o k d a g e u g e b r u i k w e r d g e n a a k t , w e r d in Miiart j l .
b u i l e n d i e n s t gesteld om g e r e e d te worden g e m a a k t voor
O p n e m i n g in den d o k p u t . l i e t IJOOO-tons ijzeren dok w a s
137 d a g e n in g e b r u i k en m o e s t in B e p t e m b e r 1890 a a n
d e n d i e n s t w o l d e n o n t t f o k k e n oiu m e i e in den d o k p u t t e
w o r d e n o p g e n o m e n , w a a r t o e in October d. a. v. w e r d
o v e r g e g a a n ] de b e r t t e l l i n g e n w e i d e n d a a r o p m e t k r a c h t
a a n » . v a t (o. a. w e r d e n de k e t e l s v e r w b s 1 1 ) en zijn in
April van dit jaar « r e e d gekomen ' j . Het 1400-tons
ijzeren d o k v e r k e e r d in zeer g o e ie:i t t t u t e n telde in 1890
341 d o k d e g e n . Voor de drie d o k k e n d u s g e d u r e n d e 1890
een t ' . t a a l v a n 789 d o k d e g e n , w a a r v a n 34') op r e k e n i n g
kw.Éiiien van de Indische militaire m a r i n e , 100 van de
g o u v e r n e m e n t s m a r i n e en M43 v a n a n d e r e vaat t u i g e n .
De fabriek bad in 1890 4 5 w e r k o r d e r s , en wel 2 voor
h e t a u x i iair e - k a d e r , "2.'] voor d e I n d i s c h e m i l i t a i r e m a r i n e ,

Aantal
Verbruikte hoeveelheid arbeiders
Gemiddeld
Gelds(in K . G . ) :
dagloon l
gemiddeld
waarde
1
dagelijks
der verwerkte
|aer
voor
materiavoor
(bewerkt en smeedkolen en l d l e °P t a a k anibaclits
len.
koelies.
onbewerkt).
cokes), c)
werklenj.rf) lieden.
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[ N e d e r l . (Oost-) I n d i e . ]

J A RE
door
anibaelits
lieden.

1880

•164 3 M

1887

408 234

II | r i n e - e t a b l i s s e m c n t ( z o n d e r d e m a r i n e - f a b r i e k ) .
t opgegeven.
109 709| 1160 372 r 891806 f55.1177 f 420 263 Niet opgegcvci
1 854 680
114 958' 195 585
351823
547 408
517 329
337 913

1888

350 9S0

116 354!

1889

310 586

131 537!

1890

428 STB t l C SIM
I

1836

201 025j

9 060 4) . . . .

1887

209 922j

8 846

1888

261723j

1889

MS SM!

1890

133 482

u)

135 544

36G493

502 037

392 869

261669

I
90 960
118 573

300 918
424 686

391878
543 259!

1980

f 0,72

1744

0,74

0,44
0,43k

1 374 420

1540

0,77»

0,48

1 189 190

1474

0,74*

0,50

329 342
465 459

332 966
427 779

2 030 421

2 119

0,79

0,43

SIari n e - 1 a br ie k.
1 171 285 f171285 f 99 359

283 440

1 021 977

695

f 0,83

0,50

197 100

197100

151400

445 518

1421917

729

0,93

0,50

5 969

226 222

226 222

146124

395 881

1 463 724

889

0,85

0,50

18 248

199116

199116

102 839

239 086

1 314 062

678

0,93

32 402

! 24 693

124 693

64 450

330 628

1 030 558

553

0,50
s

0,82

0,44

Ook de koelies (waaronder in deze opgaven tekens de po'itieoppassers en magazijnsknechts zijn medegeteld) zijn vrije lieden.

b) Onder de bij het eigenlijke marine-etablissement in de opgegeven vijfjaren uitbetaalde arbeidsloonen was, ter zake van overwerk ,
achtereenvolgens bej-repen f 8 806, f 4 655 , f 3 104, f 2 006 en f 11 077.
r)

Hieronder is niet begrepen het steenkolenverbruik der baggervloot.

i/)

BU de marine-fabriek wordt niet op taak gewerkt.

§ 5.
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mier
der

bekeer van het
marine.

departe-

Kuslvcrlichting,
bebahtniug <~n loodswezen.
De i n r i c a t i n »
ge:i t e n behoeve van d e v e r l i c h t i n g en b e b a k e n i n g der
K o n i n g i n n e - b a a i nabij P a d a n g (ver;.;, vorig v e r s l a g blz. 50)
k w a m e n t o t s t a n d . Zij b e s t a a n u i t een s c h i t t e r l i c h t d e r
4 d e o r d e op O e d j o n g S o e n g e i B r a m c i (zuidoosthoek d e r
h a a i ) , e e u rood bneonlicht lier 6 d e orde op den k o p v a n
den zeel.reker in de E : n m a - h a v e n , een ijzeren v - n k e n m e r k
o p het rif P a s i r , e e n e H e r b e r t s b a k e n t o n a a n de zuidzijde
v a n een d e r drie riffen b e z u i d e n g e n o e m d rif, e n e e n
vijftal k l e i n e ijzeren tonnen, t e r a a n d u i d i n g v a n h e t v a a r :
w;>ter n a a r de s t e i g e r s . H e t k u s t l i c h t o p O e d j o n g S o e n g e i
B r a m e i , g e p l a a t s t op een o p e n g e w e r k t e ^ ijzeren o p s t a n d v a n
10 M. h o o g t e , w e i d o p 11 A p r i l j l . o n t s t o k e n ; d e l i e h t b r o n is 167.5 M. hoven volzee v e r n e v e n .
H e t k u s t l i c h t der 4 d e orde op Z w a a n t j e s d r o o g t e ( S t r a a t
M a d u r a ) w e r d v a n een n i e u w liclit— en rotatie-toestel en
') Dit dok zal nog slechts eenige maanden te Soerabajja ter
beschikking van de marine verblijven , daar het bestemd is om eerlang
naar de haven Tandjong Priok (Batavia) te worden overgebracht,
ter uitvoering in zoover van de in 't vorig verslag (blz. 49, noot 1)
bedoelde overeenkomst betreffende de exploitatie van die haven en
het in gebruik geven van droge dokken aldaar, waarover meer in
hoofdst. L , , afd. I I , van dit verslag.

van l a m p e n met g r o o t e r l i c h t v e r m o g e n voorzien.
De van Z w b a n t j e s d r o o g t e a f k o m s t i g e lichttoestel w e r d ,
n a d e u g d e l i j k g e r e p a r e e r d t e rijn , g e b e z i g d om net vaste
b a k e n l i c h t t e B a t a v i a t e t r a n s f o r m e e r e n in een s c h i t t e r l i c h t ,
d a t df il 24sten Sept e m b e r 1890 o n t s t o k e n w e r d . S l e c h t s
g e d u r e n d e eenige d a g e n w a s h e t oude licht g e b l u s c h t
g e w e e s t . Do:>r deze v e r b e t e r i n g is een einde g e m a a k t a a n
de vele en niet o n g e g r o n d e k l a c h t e n die v r o e g e r o m t r e n t
d e zichtsverhei 1 e n d e h e r k e n n i n g van bedoeld h a v e n l i c h t
waren ingebracht.
Door betere l a m p e n w e r d ook een g r o o t e r l i c h i v e r m o g e n
g e g e v e n a a n h e t b a k e n l i c h t o p Poeloe Boeroe ( A t j e h ) , a a n
h e t h a v e n l i c h t t e P r o b o l i n g g o en a a n d a t t e G o r o n t a l o
(Menado).
I n S t r a a t .Mucclesfield ( Z u i d o o s t k u s t van Bauka) w e r d e n
in J u n i 1890 de k l a p p e r o l i e - h i j s c h l i c h t e n v e r v a n g e n door
k r a c h t i g e r vaste p a r a f i u e - l i c h t e n o p ijzeren o p s t a n d e n .
T o t v e r b e t e r i n g van de z i c h t l a a r h e u l van het b a k e n l i c h t
op Poeloe Daoen , behoorende tot h e ' stelsel van v e r l i c h t i n g
v a n den zuidelijken i n g a n g van S t r a a t B a n k a , werd o p
1 O c t o b e r 1890 al ; a a r e e n wit iicht g e p l a a t s t ter v e r v a n g i n g v a n h e t roode. Voorbereid w o r d t de o p r i c h t i n g v a n
een k u s t l i c h t der 2de o r d e op h e t westelijkste d e r N a n g k a »
e i l a n d e u , w a a r m e d e de v e r l i c h t i n g van S t r a a t B a u k a z a l
voltooid zijn.
I n de o e v e r v e r l i c h t i n g t e r S u m a t r a ' s O o s t k u s t werd v e r -
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betering gebracht door de aanwending van lantaarns met
branders van meer lichtgevend vermogen. Eene regeling
werd getroffen tot verzekering van het toezicht op die
oeverlichteu, waarbij geen vast personeel is geplaatst.
Een der oeverlichteu ter Sumatra's Oostkust, dat te Si
ParéParé, kon worden gebluscht (1 Augustus 1890). Het van
bier verzonden gaslichtschip , bestemd om aan den ingang
van de Deli-rivier bet aanvankelijk danr geplaatste houten
lichtschip te vervangen (zie vorig verslag blz. 50), werd,
na te Singapore verder In orde te zijn gebracht, den 7den
September 1890 in dienst gesteld. Het is een stalen schip,
voorzien van een 5 M. hoogen toren, die met ijzeren
pooten op het dek rust en waarop de gaslantaam geplaatst
is. In den toren bevindt zich eene bel. De hoogte van de
lichtbron boven water bedraagt 6.8 M. Aanvankelijk voldeed het licht vrij goed , doch na eenige maanden viel te
constateeren dat het meermalen , zonder bekende oorzaken ,
ophield te branden. In 'net begin van Februari jl. werd
tijdelijk het oude lichtschip weder in gebruik gesteld,
ten einde de oorzaak van het aangeduide gebrek nauwkeurig te kunnen opsporen. Hierin is men geslaagd Het
gebrek, dat aan eene kleine oorzaak lag, is verholpen
en sedert de eerste dagen van April brandt de gasvlam
nu weder goed.
Het door middel van drie gas boeien verlichte Oostervaarwater van Soerabaija zal nog van eene vierde gasboei
voorzien worden, terwijl zoodanig drijvend licht ook zal
geplaatst worden iu het Westervaarwater aldaar. De drie
tot dusver in werking zijnde gasboeien voldoen over het
algemeen ;;oed, hoewel het daarbij enkele malen ook '.vel
voorkomt dat het licht zonder bekende oorzaak weigert te
branden.
Omtrent den ;_ci-zondhei(]sto3st:;nd van het bij do kustlichten geplaatste personeel — onlangs (Indisch Staatsblad
1891 n°. (58) uitgebreid met bet noodige personeel voor
het pas ontstoken kustlicht in de Koninginne-baai nabij
Pa lang — gelden dezelfde opmerkingen als in 't Torig
verslag gemaakt werden.
Ten opzichte van den dienst der bebakening val; te
vermelden, dat, ia verband met de verondieping van de
westelijke geul van het Westervaarwafer van Soerabaija,
de aldaar geplaatste üerberts-bakentonnen zijn weggenoinen. i)e bebakening vau het Oostervaarwater en van do
oostelijke g^ul van liet Wester vaar water zul wijziging en
vereenvoudiging ondergaan wanneer ook aldaar gasboeien
geplaa+st zullen zijn (zie hooger). Aan de riviermondingen
ter Sumatra's Oostkust en aan den ingang dor Pa'embangrivier werd de bebakening weder verbeterd en uitgebreid.
Met het oog op de toeneming der scheepvaart aldaar werd
ook eene bebakening aangebracht aan den ingang der
kleine Koeboe-rivier in de Padang Tikar-baai (\Vesterafdeeling van Borneo). Ter vergemakkelijking van de
vaart naar de reede van TandjongPandan (Billiton) werden op een paar riffen in het daarheen leidende zuidelijk
vaarwater twee groote driebeer.ige bakens met driehoek
opgesteld.
Ten einde bij den loodcdienst voor de naar Soerabaija
leidende vaarwaters het ber.waar op te heffen dat loodsen ,
die binnenvallende schepen hadden aangebracht, soms
langer dan één etmaal noo.lig hadden om naar hunne
kruisposten terug te keeren, doordien de voor de gemeenschap met de loodsstationschepen bestemde teilvaartoigeu
niet tegen de sterke strooming aldaar waren opgewassen .
is in 't laatst van 1890 (Indisch Staatsblad n°. 263) besloten beide scheepjes in conservatie te nemen en ze te
vervangen door eene bij de spoorweg" en havenwerken
ter Sumatra's Westkust overtollig geworden stalen stoumbarka;;. liet zal nu niet meer behoeven voor t3 komen ,
dat, door niet tijdigeu terugkeer der loodsen, voor de
naar Soerabaija opkomende schepen soms geen loods beschikhaar is.
In 1890 bracht de loodsdienst voor Soerabaija en Grissee
aau loodsgelden f 13SC00 op, tegen f 140 388 in 1889.
Te Banjoev.angi (loodsdienst voor Straat Bali) werd aan
loodsgelden ontvangen f 740G en te Tjilatjap f 9066,
welke sommen in 1889 bedroegen f 9864 en f9828. Sedert
1 Januari 1891 (zie de ordonnantie in Indisch Staatsblad
1890 n°. 202) wordt ook van de schepen die de haven
Tandjong Pri'dc (Batavia) binnenvallen loodsgeld gelieven ,
en wordt aldaar tekens eene retributie gevorderd van de
Handelingon der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.
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schepen die aan de kaaimuren der binnenhaven meren ' '
In verband met verschillende wijzigingen die de reglementcn voor do drie eerstbedoelde loodsdiensten bleken te
behoeven, werden die reglementen bij ordonnantie van
21 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n°. 133) opnieuw vastgesteld , met bepaling dat deze herziening op 1 Januari
1891 zou in werking treden. Soortgelijke bepalingen voor
het loodswezen van Tandjong Priok werden vastgesteld bij
ordonnantie van 24 December 1890 (Indisch Staatsblad
n°. 261).
Het voltallig houden van het loodspersoneel leverde geen
bezwaren op.
Have'HiiiriclUiiigen. Ten einde aan de eigenlijke havenpolitie te Tandjong Priok (haven van Batavia) voldoende
middelen ten dienste te stellen tot handhaving van eene
goede orde in die haven en langs het Priok-kanaal (verg.
het verslag van 1887 blz. 4f>) werd, speciaal voor deze
doeleinden, de politie der afdeeling Stad en voorsteden van
Batavia in Juni 1890 op voorloopigen voet, en in Februari jl. voorgoed , met een 20-tal politieoppassers uitgebreid. Met betrekking tot het vervullen van de functiöu van havenmeester te Benkoelen , te Bangkallan en
te Sampang op Madura, zoomede op verschillende eilanden in de residentie Amboina, werden nieuwe maatregelen getroffen; zie Indisch Staatsblad 1891 n c . 54, 58
en 83 Tot de bemoeienis van den havenmeester te Pontianak
(Westerafleeling van Borneo) werd gebracht het toezicht
op- en de zorg voor- bet losse materieel en de pompen
van het bulplok, dat de marine aldaar bezit aan den
oever der Kapoeas-rivier (zie Indisch Staatsblad 1890 n°. 169).
In het belang van eene behoorlijke toepa.-sing van het
algemeen politiereglement voor reeden , ankerplaatsen en
havens in Nederlandsch-Indië (Indisch Staatsblad 1885 n°.
87) werden alsnog voor de gewestelijke hoofdplaatsen
TandjongPii:M!g (Riouw) en Benkoelen de grenzen der

reade bepaald (Indisch Staatsblad 1890 n* 94 en 132).

llydrographisclie dienst. Het opnemwgsvaartoig IIydro(jraaf voltooide de opneming van Straat Sapoe li en het
oostelijk deel van Straat Madura, verrichtte daarna opnemingeu op de zuidoostkust van Borneo bij Poelue Laut en
kwam in Augustus 1890 te Soerabaüa , waar het, wegens
afkeuring, in November bnitcn dienst werd gesteld en
vervangen door het schroe&toomschip 4de klasse liauda,
dat den lsten December naar de zuidoostkust van Borneo
vertrok om de aldaar door de ITydrotjraaf aangevangen
opnemingen te •vervolgen. De beide opnemingsbrikken
zetten de opnemingen voort, van de oostkust van Suniatra ,
de eene bezuiden 15a ka en do andere bij Deli.
De vo;ngeschreven vierjaaiiijksehe opneminsr van het
westervaarwater van Straat Madura bad in 1890 weder
pbiats. Daar het vroeger voor deze opreming gebezigde
eigen stoomjaciit Satelliet in de wateren van Atjeh dienst
deed , moest nu voor 'ezen hydrographischeij arbeid een
particulier stoomschip worden gehuura.
Door den in 't luatst van 18^6 speciaal voor I et ver-

richten van sterrakundige plaatsbepalingen aangewezen

luitenant-ter-zee lste klasse L. A. H. LAMIE werden zijne
laatstelijk volbrachte waarnemingen becijferd , waarna bedoekie zc-ofiieier in Augustus 1890 naar Nederland terugkeerde. Daar vermeerdering van het aantal astronomisch
bepaalde ponten dringend noodig is. kwain in April jl.
te zijner vervanging ten ander zeeolficier, de luitenantter-zee 2de klasse R. POSTHUMUS MBYJES. te Batavia aan,
die gedurende eenigen tijd bij de sterrewaebt te Utrecht
voor werkzaamheden op astronomisch gebied was opgdeid.
Bij bet hydrographisch bureau te Batavia wer:en in
189u uitaegeven de volgend.) kaarten als : Noordkust Java ,
blad Vil"; 'idem , blad VIII; Eiland Java , blad III; Reede
Sangkapoera (Bawean); Re;de S>;uianap (Madura); Reede
TandjongPandan (Billiton); Ankerplaatsen Sermata- en
') Sedert 1 Juli 1891 (zie Indisch Staatsblad n°. 131) moet ook
steigergeld betaald worden voor liet meren aan de steigers der
binnenhaven, en huur voor het opslaan van steenkolen op het daarvoor aangewezen gedeelte van het haventerrein te Priok. Tevens
ligt het in de bedoeling om te Priok, zoomede aan den Grootcn en
den Kleinen Boom te Batavia, de verstrekking van artesisch water
aan de schepen niet meer geheel kosteloos te doen plaats hebben.
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brandwacht lagen , ten einde tot dicht onder den wal toezicht uit te oefenen en daardoor de sluiting der kust onverpoosd en afdoende te verzekeren. Overtredingen tegen
de verbodsbepalingen betreffende de vischvangst, die nog
meermalen bij de mondingen der riviertjes bedreven werden
door kleine sampans, die bij de nadering der onzen weder
haastig in die kwala's verdwenen, werden gewoonlijk bestraft door de naast bij gelegen karapoug met enkele granaten te tuchtigen. Ten einde de op brandwacht liggende
§ 6. Verrichtingen der zeemacht.
sloepen minder zichtbaar te maken , werden deze grijs geZooals blijkt uit § 2 van dit hoofdstuk en meer in bij- schilderd. Verder geschiedde het varen des nachts steeds
zonderheden uit bijlage F hierachter, was ook in 1890 het met gedekte lichten, terwijl de ten anker liggende vaargrootste gedeelte van de actieve oorlogsvloot van Neder- tuigen geene ankerlautaarns heschen. In verband hiermede
landsch-Indiö in de Atjehsche wateren samengetrokken, waren voor de oorlogs- en de gouvernementsstoomschepen
voornamelijk in verband met den nog steeds volgehouden geheime verkenningsseinen bepaald. Na hetgeen reeds in
en in Augustus 1890 zelfs weder eenigszins uitgebreideu hoofdstuk C , § 3 , hiervóór is gezegd omtrent de tot dusver
dwangmaatregel betreffende de sluiting van een groot deel van den sluitingsmaatregel verkrejren resultaten , kunnen
van het kustgebied aldaar voor allen in- en uitvoeren voor uitweidingen omtrent het voorgevallene op de verschillende
de vischvangst, een en ander als uitvloeisel vandeordon- kruisposten te dezer plaatse achterwege blijven. Trouwens
nantien in Indisch Staatsblad 1 8 8 8 ^ . 3 3 611195') en 1890 vindt men daarover in bijzonderheden gehandeld in de
n°. 103 '). Terwijl de bekruising van de west- en van de door middel van de Javasche Courant *) openbaar gemaakte
oostkust was opgedragen aan de tot het station Noordelijk kwartaalberichten van de verrichtingen der zeemacht in
Sumatra behoorende oorlogsbodems, wier aantal in April Indie.
1890 van 5 op 6 gebracht w e r d , was voor de bewaking
Eenige malen werd van de marine ook partij getrokken
der noordkust eene afzonderlijke scheepsmaclit aangewezen , bij militaire verrichtingen te l a n d , en zulks niet enkel in
laatstelijk sedert Augustus 1890 — toen ook de kuststreek Atjeh, in het bijzonder bij de krijgsverrichtingen in Edi
van Telok Semawé tot Diamantpunt in den sluitingsmaat- (verg. blz. 45/47 hiervóór), maar ook op Nieuw-Guinea en
regel werd begrepen — van 9 op 10 oorlogsbodems geiiracht. in Endeh op Flores (verg. blz. 21/22 en 29/30).
Om als commuuicatievaartuig voor algemeene en huishouVoor zooveel nog vaste marinestations buiten Noordelijk
delijke belangen hij deze laatste scheepsmacht dienst te doen , Sumatra konden worden bezet, waren de verrichtingen der
was daarbij een stoomjacht ingedeeld , hetgeen eveneens bij stationschepen van gelijken aard als vroeger, bestaande
de tot het t t ition Noordelijk Sumatra behoorende schepen in het bekruisen van de k u s t e n , baaien en rivieren, het
het geval was. Bovendien deden voortdurend nog 3 gou- vertoonen van de v l a g , het weren van zeeroof en slavenvernementsstoomschepen in de wateren van Atjeh dienst. han lel en het verzamelen van hydrographisehe gegevens.
W a t de verrichtingen der stoomsebepen van de gouMet veel toewijding kweet ook in 1890 de marine zich
weder van de haar opgelegde taak , niet alleen in Atjeii, vernementsmarine betreft, kan mede naar de bovenbedoelde
maar ook waar zij elders in Nederlandsch-Indië ons gezag kwartaalberichten worden verwezen , die thans ook uitvoerig vermelden welke diensten in verschil'ende gedeelten
moest steunen.
Om het toezicht op de te bewaken Atjehsche kustge- van den Archipel van dit bestanddeel der Indische zeemacht
deelten zoo afdoend mogelijk te doeu zijn , verplaatsten zich gevorderd werden.
de aldaar dienstdoende oorlogsstoomschepeu meermalen,
F. Rechtswezen.
zoowel bij dag als bij n a c h t , binnen de grenzen van het
aan elk hunner toevertrouwde kruisgebiei ' ) , terwijl de g e § 1. Rechterlijke
macht.
wapende stoom barkassen, 3toomsloepeu en andere lichte
vaartuigen bijna aanhoudend in de vaart waren of op
Hooggerechtshof. Ingevolge art. i l van de door het
Opperbestuur vastgestelde bepalingen betreffende 's Hofs
') Ten einde den sluitingsmaatregel niet aan kracht te doen ver- organisatie en zijne verdeeling in kamers (Indisch Staatsliezen door onbelemmerde toelating van het vervoer van goederen blad 1874 n°. 101 en 1882 n». 66) was de president beoverland van binnen onze postenlinie in Groot-Atjeh na ir gedeelten
van het gesloten kustgebied en ten einde, in verband daarmede, voegd om » in zaken van veel gewicht of van grooten
ook aan beperking te kunnen onderwerpen het vervoer van goe- o m v a n g " één of meer raadsheeren boven het bepaalde
deren van Kotta Halja en Olehleh naar andere plaatsen l>inncn onze getal als bijzitters te benoemen. Daar het Hof van oordeel
postenlinie , is bg or Innnantie van 4 November 1890 Indisch Staats- was dat deze bepaling alleen betrekking had op rechtsblad n\ 221) op dit punt alsnog de noodige wettelijke vooiziening zaken , en de wenschelijkheid zich bad doen gevoelen dat
getroffen. Ook is het wcnschelyk geacht de bestaande politekeur
tegen de aanwezigheid van vuurwapenen aan boord van inlandsche de president alsnog bevoegdheid bekwam o m , wanneer
vaartuigen in de Atjehsche wateren door eene regeling bg algemeene het Hof door of vanwege den Gouverneur-Generaal werd
verordening te vervangen en het verbod teven» tot blanke wapenen gevraagd om bericht, consideratien en advies omtrent
nit te strekken. Daartoe strekte de ordonnantie in Indisch Staats- onderwerpen van wetgevenden a a r d , soms ook één of
blad 1890 n». 220. Een repr.-saille-maatregel van tijdelijken aard
ten opzichte van h"t landschap Perlak ter Oostkust van Atjeh, meer leden niet tot de betrokken kamer behoorende tot
waar eene tegen ons gekante partij den boventoon voerde, werd zoodanige adviezen te doen medewerken, is bij Koninklijk
genomen bjj de ordonnantie dd. 19 November 1890 (Indisch Staats- besluit van 19 Mei 1891 n°. 30 (Indisch Staatsblad n°. 179)
blad n°. 230).
het aangehaalde art. 11 aangevuld met eene nieuwe alinea
van die strekking.
J
) In November 1890 (Indisch Staatsblad n". 232) is de hier
aangehaalde ordonnantie, betreffende het verbod van vischvangst
Raad tan justitie te Batavia. De verdeeling der werklangs het gesloten kustgebied, aangevuld in dien zin dat de gewesteljjke gouverneur bevoegdheid bezit om ten aanzien van één zaamheden, aan elke der beide kamers van dit college
of meer der gesloten kuststaatjes op het verbod uitzonderingen toe opgedragen, was tot dusver geregeld bij Indisch besluit
te laten.
dd. 9 Mei 1867 n« 2 (Bij lad op het Indisch Staatsblad
*) De door de scheepsmacht voor de afsluiting der noordkust te n°. 1971). Bij besluit dd. 5 Januari 1891 n°. 29 is door
bewaken knstljjn (van de Koeala Atj»h tot Diamantpunt) was in den Gouverneur-Generaal eene nieuwe regeling ter zake
negen kruisposten verdeeld, die steeds zooveel mogeljjk elk door vastgesteld, welke van die van 1867 slechts in zoover
een afzonderlijken oorlogsbodem bezet waren , terw(jl voor één der verschilt dat n u , in navolging van het in 't vorig verslag
belangrijkste posten , wanneer de omstandigheden het maar eenigszins
toelieten , af en toe twee oorlogsschepen waren aangewezen. Niet (blz. 51) bedoelde besluit dd. 9 April 1890 n°. 1 9 , bealtgd echter waren al de tien schepen beschikbaar, daar het steeds trekking hebbende tot de verdeeling der werkzaamheden
terngkeerende kolenladen te Olehleh, het opkomen om (te Singa- bij den raad van justitie te S a m a r a n g , tevens is bepaald
pore of te Pinang) te dokken, enz. telkens bodems aan de divisie dat de president bevoegd is om belangrijke zaken, niet
onttrok , hoewel in de laatste oorzaak van afwezigheid meermalen behoorende tot de eigenlijke rechtspraak, alsmede zake»
tegemoetgekomen kon worden door detacheering van één der tot het
Itation Noordelijk Sumatra behoorende oorlogsbodems. Kon zulks
4
miet plaats hebben , dan werden tgdeljjk twee der kruisposten aan
) Zie voor die over 1890 de nommers van 30 September ea 94
•én schip ter bewaking toevertrouwd.
October 1890 en 10 Februari en T Jtli 1891.
Tei.iinber-eiland^n ; en Ankerplaatsen Nieuw-Guinea.
De onderdepó;s van zeekaarten, ten getale van ü op
Java en 7 in de buitenhezittingen, bleven in 1890 aan
hunne bestemming beantwoorden. In Mei jl. (Indisch
Staatsblad 1891 n°. 12'i) is ook een onderdepót ingesteld
te Laboean DAi (Oostkust van Sumatra). Wegens verkochte
meekaarten werd in 1890 in Indie ontvangen f 4927.
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(uitgezonderd gratie-requesten) waaromtrent door of fan
wego den Gouverneur-Generaal bericht, consideratifin en
advies worden gevraagd, door 's raads beide kamers in
vereenigde zitting te doen behandelen.
Revisie van landraadsvounissen. Overbrenging daai-ean
bij de raden van justitie. Rvenals reeds vroeger (verg bet
verslag van 1880 blz. 55/56) is in 1890 nogmaals opzettelijk
nagegaan of het aanbeveling kon verdienen de revisie <!<T
vonnissen, in zake van misdrijf door de landraden op
Java en Ma lura gewezen , van het Hooggerechtshof over
te brengen naar de drie raden van justitie. Het denkbeeld
is door de Indische autoriteiten beslist ontraden. Niet alleen
zouden de raden van justitie in hunne tegenwoordige
samenstelling die vermeerdering van werkzaambeden niet
kunnen dragen, maar ook de maatregel op zich zelf werd
niet wenschelijk geacht, eensdeels omdat de leden der
raden van justitie doorgaans nog do noodigo ervaring
missen, anderdeels omdat door het venkelen van de n-vi i a
over drie colleges de gelijkheid in de rechtsbedeeling ver
loren moet gaan.
Inlandsche rechtbanken. Nadat de Indische begrooting
voor 1891 gelegenheid had verschaft tot de in 't vorig
verslag (blz. 51) beJoelde aanstelling van nog drie rechtsgeleerde landraadvoorzitters in het ressort der rechtbank
van omgang in de eerste afdeeling van Java, i> daartoe,
ingevolge de ordonnantie van 29 Januari 1891 (Indisch
Staatsblad n°. 24), in Maart jl. overgegaan. In verband
hiermede werd in gemelde afdeeling, omvattende de residentiën Batavia, Bantam , Krawang, Preanger Regentschappen en Cheribon , de betrekking van omgaand rechter
opgeheven en zijn met diens functiën belast de in gemelde
gewesten geplaatste rechtskundige landraalvoorzitters,
ieder binnen het ressort der door hem voorgezeten landraden
(zie Indisch Staatsblad 1891 n°. 60). Dientengevolge is
thans op Java en Madura de scheiding van rechterlijke
macht en administratief gezag volledig tot stand gekomen.
Aan den rechtskundigen voorzitter van de landraden te
Demak en Poerwodadi (residentie Samarangj, die reeds
sedert eenigen tijd vergunning had om, in plaats van te
Demak, zooals was voorgeschreven bij Indisch Staatsblad
1874 n°. 123, te Poerwodadi verblijf te houden, werd in
Mei 1890 (Indisch Staatsblad n°. 111) laatstgemelde plaats
organiek als standplaats aangewezen.
Aan den inlandschen officier van justitie iu het regentschap Sidoardjo (residentie Soerabaija) werd in Januari
1891 (Indisch Staatsblad n°. 28) een tweede adjunct-djaksa
toegevoegd.
Presentiegeld aan leden van inlandsche rechtbanken; bijzondere onderscheidingen. Werd reeds in 't vorig verslag
(blz. 51) medegedeeld dat en waarom is afgezien van het
denkbeeld om voor inlanders, die aan zekere voorwaarden
voldoen, het lidmaatschap van eene inlandsche rechtbank
tot een bezoldigd ambt te maken , uit de nader ontvangen
Indische adviezen is gebleken dat ook de toekenning van
zeker presentiegeld aan de niet met een bezoldigd ambt
bekleede inlandsche leden van landraden of andere inlandsche
rechtbanken als dlgemeene regel evenmin noodig als wenschelijk wordt geacht. Waar in bijzondere gevallen de toekenning van eene schadeloosstelling voor het bijwonen van
de zittingen noodig blijkt, wordt daartoe overgegaan. Nog
in het afgeloopen jaar (Indisch Staatsblad 1890 n°. 32) is
eene voorziening van dier. aard genomen ten opzichte van
de landraden in de residentie Amboina en van dien te
Menado. Overigens krijgen zoowel op Java en Madura
als in de buitenbezittingen èn bezoldigde èn niet-bezoldigde
leden van inlandsche rechtbanken, zoo het bijwonen van
de zittingen voor hen niet te vermijden uitgaven wegens
transport- en verblijfkosten medebrengt, deze uitgaven
van landswege vergoed.
In het afgeloopen jaar werd aan den hoofddjaksa bij
den landraad te Kotto Radja (Atjeh) de gouden, en aan
den Chineeschen adviseur bij den residentieraad te Soerakarta de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten
toegekend, terwijl een padanda (rechter) in den raad van
kerta's te Negara (Djembrana), bij gelegenheid van het
hem ep zijn verzoek verleend eervol ontslag uit 's lands
dienst, werd begiftigd met een zilveren schenkblad, vooraien van een opschrift met het Nederlandsche wapen.

Inlandsche officieren van justitie. In verban 1 niet de in
da Tweede Kamer der Staten-Geucraal geopperde bedenkingen tegen het in 't vorig verslag (blz. 52j bedoelde
pl.-in tot oprichting, bij wijze van proef, van een ounraa
speciaal voor de opleiding van inlandsche officieren wan
justitie, is in het voorjaar van 1891 deIndieebeRegeering
uitgenooligd om, afgescheiden van de aanhangige overwegingen betreffende eene uitbreiding der leervakken aan
de scholen voor zonen van inlandsche hoofden en andere
aanzienlijke inlanders, tevens een plan te ontwerpen beIreffendc het inrichten, auivunkelijk van éér.e dier scholen ,
tot opleiding van inlan !sche ambtenaren in het algemeen.
Jurisdictie-geschil. In September 1890 werd, ingevolge
art. 162, 4°., van het reglement op de rechterlijke orgn»
ni atie en het beleid der justitie in Nederlan!sch-I:H:e,
de beslissing van den Gouverneur-Generaal ingerut*|-en In
een tusschen bet Hooggerechtshof en het Hoog Militair
Gerechtshof bestaand verschil van meening omtrent de
competentie in de strafzaak van een militair, die zich
aan verschillende misdrijven had schuldig gemaakt zoowel
met als zonder medewerking van een burger als medeplichtige. De Gouverneur-Generaal verwees de berechting
der feiten, welke door bedoelden militair waren gepleegd
zonder hulp van een burger, naar den bevoegden militairen rechter.
Politierechtspraak. Tegen het denkbeeld om aan de
controleurs op Java en Madura eenige meerdere bemoeienis
met de politie te geven, en in het bijzonder hun de rechtspraik ter politierol op te dragen (zie vorig verslag blz. 52),
zijn door de Indische Regeering bedenkingen geopperd,
die eene nadere correspondentie hebben ten gevolge gehad.
Dezerzijds is daarbij ten slotte aanbevolen om , op plaatsen
waar de meeste behoefte bestaat aan rechtspraak door een
niet te ver verwijderden rechter, de politierol te ''oen
houden door controleurs , wanneer men k;;n aannemen dat
aldaar hun tij 1 niet te veel door hunne, eigeohjke \verkzaamhelen wordt in beslaggenomen. Het antwoord hierop
van den Gouverneur-Generaal i3 nog niet ontvangen.
§ 2. Rechtsicezcn in het algemeen.
Wetgeving voor inlanders. Met het doel om de inlandsche
Christenen bij de rechtsbedeling niet langer te onderwerpen aan formaliteiten of verplichtingen , die een Mohammedaansch karakter dragen, is op voor.-tel van de Indische
Regeering bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1891
n°. 20 bepaald dat, waar volgens de bestemde voorschriften
de tegenwoordigheid van adviseurs ter terechtzitting en
hunne raadpleging worden vereisoht. die voorschriften
niet van toepassing zijn indien in strafzaken de beklaagde
en in burgerlijke zaken de verweerder den Christelijken
godsdienst belijdt.
Eenige Arabieren te Soerabaija wendden üeh in het
afgeloopen jaar tot den Gouverneur-Generaal met het verzoek om hunne geschillen omtrent huwelijks- en erfrecht
niet meer door den priesterraad te doen berechten , maar
daartoe, op de plaatsen waar hunne landgenooten onder
eigen hoofden staan , een Arabischen rand op te richten.
Dit verzoek werd door de Indieebe Regering afgewezen.
Rechtswezen in de Vorstenlanden op Java. Ingevolge overleg, voor zooveel noodig, met de betrokken inlandsche
vorsten en krachter.sde reeds verkregen Koninklijke macbtiging zullen de bepalingen van 1831 betreffende de regeling
van het rechtswezen in de Vorstenlanden, afgekondigd in
Indisch Staatsblad 1876 n°. 140, eerlang nader in dien
zin worden aangevuld en gewijzigd dat de inlandsche
gouvernements-ambtenaren en beambten aldaar, ter zake
van misdrijven en overtredingen in hunne ambtelijke betrekking gepleegd, niet langer hebben terecht te staan
voor de rechtbanken der inlandsche vorsten, maar voor
de naar onze wetten rechtsprekende residentieraden in
de Vorsteulanden.
Rechtswezen ter Sumatra's Westkust. In Januari en
Maart 1891 werden door den Gouverneur-Generaal de
noodige benalingen uitgevaardigd (Indisch Staatsblad 1891
n°. 9 en 8 8 , 89 en 90), ten einde de rechterlijke inrich-
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ting iu sommige gedeelten van het gewest, wat de zetels
en ilu MmenstelUug vau verschillende rechtbanken en

gerechten betreft, verband te doen bonden net kort te
voren tot Btaud gekomen wijzigingen in de administratieve

Indeeling.

Rechtswezen in Atjeh en onderhoorigheden. Tot dusver
waren de onderdanen der vorsten en hoofden in de Atjehsche

ooderhoorigbedeo, waaneer zij in overtreding waren van

do beperkenlo bepalingen omtrent di-n invoer en het vervoer
van opium in genoemd gewest (In lieeh Staatsblad 1879
n°. 210), alleen dan niet justitiabel voor de gouvernementsNebtbanken of rechtere als zij do overtreding gepleegd
badden binnen het gebied van hun vorst of hoof 1. evenals ,
reeds in 1881 (Indiech Staatsblad nu. 63) bepaald was met :
opzicht tot de verbodsbepalingen betreffende den i n - , uiteu doorvoer vau iju.-kruit en vuurwapenen iu Atjeh en |
onderhoorigHeden, rollen voortaan, ingevolge de ordoo» I
nantie van 9 December 1890 (Indisch Staatsblad n°.238), .
do overtredingen op het stuk van invoer of vervoer van ;
opium aldaar zonder uit/.ondering door de gou vernementsreebtbenken of rechters worden berecht. Door gemelle |
ordonnantie is, aUnog ook met betrekking tot de \erbods- |
bepalingen betreffende den iu-, uit- en doorvoer van buskruit
en vuurwapenen, tevens komen te vervallen dat gedeelte
der vroegere ordonnantien, 't vrelk, ingeval de overtreding
binnen bet gebiei der vorsten eu hoofden had plaatsgehad, •
de verdeeling der beloopeu boeten enz. aan dexen overliet, j
Rechtswezen op Banka. Van de blijkens het vorig verslag
(bit. b'i} door liet Opperbeetnur verleende machtiging —
Koninklijk besluit dd. .',0 Mei 1890 n°. 28 (Indisch Staatsblad
n°. 17C) — om tiet reglement op bet rechtswezen voor dit
gewest (Indisch Staatsblad 1874 n°. 'J'S) in dier voege te
wijzigen dat tot president van den landraad te Muutok ,
tevens residentierechter, ook kan worden aangewezen
een ambtenaar die den graad van o'oet'r in de rechtswetensciiap niet bezit, werd door den Gouverneur-Generaal
gebruik gemaakt bij ordonuantie van 26 Augustus 1890
(Indisch Staatsblad n°. 177).
Rechtswezen in de rtttintit»
Menado en Amboina. Naar
aanleiding van de in bet verslag van 1888 (blz. CO/61)
bmJotüo aanschrijving lic !t de Uouverneu:"Generaal een
onderzo k oen instellen naar tie werking \an de in 1882
kot »':!'.i i gekomen re rganisatie vau het rechtswezen in
het oostelijk gedeelte van den Indischeu Archipel, en wel
in 't bijzonder naar de gevolgen van de opheffing der
raden van justiiu te Amboina, Banda en Ternatc en de
verei-niging van het nebtsget ed dezer colleges met en
onder dal van den r;ial van justitie te Makasser. Bij dit
on ersoek is gebleken, dat de bezwaren, welke, naar
•ommiger meening, door de opheffing der bedoelde drie
radeu van justitie, en door den verren afstand van den
raad van justitie te .Makasser worden ondervonden , Overdreven ziju , en dat de opgeheveu drie colleges, die steeds
weinig te doen hadden gehad, indien zij waren blijven
bestaan, slechts eon zeer klein aantal van de nu door den
raad van justitie te Makasser afgedane zaken te behandelen
zouden gehad hebban '). Door de uitgebreide competentie ,
welke bij de organisatie van 1882 aan de residentiegerechten in de batrokken gewesten is verleend , konden
voorts verreweg de meeste gedingen in de tot het ressort
Makasser beboorende gewesten Celebes en onderhoorigheden, Menado, Amboina, Teruate en Timor plaatselijk
worden berecht. Bestond er dus geen aanleiding om de
wederoprichting van één of meer der opgeheveu rechtscolleges aanbevelenswaardig to achten , toch is eene nadere
voorziening weuschelijk geoordeeld om , voor zooveel redelijkerwijze mogelijk was, tegemoet te komen nan den
grooten afstand van den raid van justitie en de daardoor
veroorzaakte meerdere kosten voor hen die ten civiele
hadden te procedeeren, zoodra de vordering meer dan
f 500 bedraagt ea zij dus de grens van bevoegdheid van
i) Ware de toestand van vóór 1 Juli 1882 van kracht gebleven,
dan zouden namelijk, gerekend tot 1 Juli 1888, dus volgens eene
statistiek over zes jaren , de opgeheven raden van justitie te Amboina, Banda en Ternate, te zamen genomen, gemiddeld jaarlijks
niet meer dan 7 misdrijf" en 19 civiele zaken in eersten aanleg te
berechten hebben gehad.
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het residentiegerecht overschrijdt. Te dien einde is n u , na
verkregen Koninklijke machtiging, sedert 1 Mei 1891 de
competentie van de residentiegereebten , voor zooveel zij
in het bewuste ressort, buiten het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden zelf, door rechtskundigen worden
voorgezeten, namelijk van die ter hoofdplaats Menado,
ter hoofdplaats Amboina, te Saparoea, te Wahaai en te
Neira , uitgebreid in dier voege dat deze gerechten voortaan
in burgerlijke zaken kennis nemen van vorderingen tot
een bedrag van f 1500 en overigens gelijke bevoegdheid
bezitten als het residentiegerecht Ier hoofdplaats van de
residentie Oostkust van Suma»ra. Tot de bedoel Ie wijziging
der reglementen op liet rechtswezen in de residentiën
Menado en Amboina hebben betrekking het Koninklijk
besluit van 18 December 1890 n°. 23 en twee ordonnantien
van 28 Maart 1891 (Inriisch Staatsblad 1891 n°. 92, 93
en 94).
In het reglement voor Menado was kort te voren —
ordonnantie van 15 Maart 1891 (Indisch Staatsblad n°. 77) —
onder nadere en sedert verleende Koninklijke goedkeuring,
nog eene wijziging gebracht, met het doel om de beWOOrdingen van art. 17, welke het vergaderen van den
landraad buiten de plaats waar hij gevestigd is slechts
toelieten wanneer daarvoor gewichtige redenen bestonden,
in overeenstemming te brengen met de ruimere opvatting,
die du; man sedert eenige mannde*.i met opzicht tot den
landraad te Menado in de practijk was gegeven , door
namelijk dit college — en dan samengesteld uit leden in
de betrokken efdeeling tehuis bahoorende — in alle zaken
zonder onderscheid op de afdeelings-hoofdplaatsen der
Minahassa te doen zitting houden , hetgeen, wegens het
groot verschil in plnutselijke en bijzondere toestanden,
noodzakelijk was gebleken vorr eene deugdelijke rechts»
bedeeling.
Rechtswezen in de residentie Bali en Lombok. Met toestemming van den Gouverneur-Generaal — zie art. 20
van het reglement op het rechtswezen voor Bali en Lombok
(Indisch Staatsblad 1H82 u°. 142) — houdt, ingevolge
gouvernementsbeslnit dd. 3 April 1891 n°. 25, het residentiegerecht in dit gewe-t voortaan op Bali niet enkel
ter hoofdplaats Boeleleng, maar ook op de hoofdplaats
Negara der r.fdeeling Djerabrana zitting.
Toepusselijkverlihiring tan de Europeesche wetgeving op
de vreemde oosterlingen. In afwachting van eene wettelijke
regeling van het Chineesch erfrecht zijn de boelelkurr.ers
in Nederlandsoh-IndiB namens de Indische Regeering aanreven om ten aanzien van de vraag, of de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek omtrent de legitime portie
toepasselijk zijn op de Chineezen (zie het verslag van 1889
blz. 00), zich te gedragen naar de jongste jurisprudentie
van het Hooggerechtshof, volgens welke die vraag in
oi.tkeunenden zin moet worden beantwoord.
Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen; naamlooz* vennootschappen. In 1890 werden in Indië, op den voet van
het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 n°. 2 (Indisch
Staatsblad n°. 64), 30 vereenigingen als rechtspersoon
erkend , waarvan 3 waren aangegaan voor onbepaalden
tijd , 1 voor 75 jaren , 16 voor 29 jaren of voor bijna 30
jaren en 10 voor 25 jaren. Drie daarvan waren Chineesche
vereenigingen, van welke twee de stichting beoogden van
een begrafenisfon Is, terwijl één eene vereeniging w.-is tot
gezellig verkeer. Van de 27 overige vereenigingeu verdienen
afzonderlijke vermelding: de »Afleeling Batavia van den
Nederlandschen Militairen Hond tot bevordering van het
welzijn vau den soldaat" (Javasche Courant dd. 7 Februari
1890); de » Suikervereeniging Oosthoek " te Bezoeki tot
bevordering vau de belangen der suikerindustrie in de
oostelijke residentiën van Java (Javasche Courant dd. 21
Februari 1890); de » Kedirische Lana bouw vereeniging"
te Kediri, tot bevordering van de belangen van den landbouw in de koloniën (Javasche Courant dd. 21 Februari
1890); de » Del-Plantersvereeniging te Medan " , tot bevordering van de belangen van landbouw en industrie ter
Oostkust van Sumatra (Javasche Courant dd. 27 Juni
1890); de magonnieke vereeniging » Loge Deli " te Medan ,
tot ontwikkeling van moreele en intellectueele beschaving
en bevordering van liefdadigheid (Javasche Courant dd. 8
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Juli 1890); het «Onderling ondersteuningafonds " teSamarang, ten doel hebbende het doen van uitkeeringen bij
overlijden aan de betrekkingen der leden (Javasche Courant
dd. 5 September 1890), en het > Perkarbeiders-hospitaal"
te Banda , tot geneeskundige behandeling van zieke perkarbeiders in dienst van de leden (Javiische Courant dd.
18 November 1890). Onder de in 1890 als rechtspersoon
erkende vereenigingen was er ook eene, welke de oprichting beoogde van eene Fröbelschool (te Makasser). Verder
waren daaronder 1 wedloopsocieteit (te Sidoardjo), 1 to >neelvereenigiug (te Soerakarta), 1 leesgezelschap (te Salatiga),
6 schietverenigingen (te Pasoeroean, Menes, Kendal,
Cheribou , Dioinbang en Blitar), 1 cricketclub (te Batavia),
1 gymtiastiekclub (te Soerabaija) en 8 vereenigingen voor
gezellig verkeer. Van 11 reeds vroeger erkende vereenigingeu werden in 1890 gewijzigde, dan wel geheel nieuwe ,
statuten goedgekeurd.
De bewilliging van den Gouverneur-Generaal, die volgens het Indisch Wetboek van Koophandel vereischt wordt
alvorens in IndiB naainlooze vennootschappen wettig kunnen
tot stand komen , werd in 1890 verleend voor 30 dergelijke
maatschappijen, waarvan 6 gevestigd waren te Batavia,
8 te Samarang, 12 te Soerabaija, 1 te Djokjokarta, 1 te
Klatten (Soerakarta), 1 te Salatiga (Samarang) en 1 te
Pekalongan. Het meerendeel waren weder cultuurmaatschappijen, namelijk 11 voor het in cultuur brengen of
de verdere exploitatie van erfpachtsgrouden op Java, 2
voor de verdere exploitatie van huurlamlen in Soerakarta,
2 voor het voortzetten van de suikerindustrie op thans
nog met de Regeering in contract staande ondernemingen
op Java, 3 voor het drijven van nieuw opgerichte indigoondernemingen in Banjoemas en Kediri, en 1 voor het
drijven van de tabakscultuur in Assahan (Oostkust van
Sumatra). Van de voor andere doeleinden opgerichte 11
Indische vennootschappen hadden er 6 de overneming ten
doel van door de inbrengers tot dusver voor eigen rekening geiireven zaken , namelijk van eene scheepsleverantiezaak te Batavia , eene toko enz. te Samarang en Salatiga,
eene apothekerszaak te Pekalongan, eene dito te Samarang, eene hötelzaak te Salatiga en de uitgaaf van een
dagblad te Batavia. De 5 andere vennootschappen werden
voor nieuwe industrieele ondernemingen in het leven geroepen , namelijk voor de vestiging van een kantoor in
vendu- en commissiezaken te Soerabaija , — het in werking
brengen van eene stooinvaartonderneraing, inzonderheid
voor het vervoer van suikerrietstekken , — het bouwen en
exploiteeren van eene rijstpeliurichting te Buitenzorg, —
de opening van eene algemeene wiukelzaak te Batavia , —
zoomede de oprichting van een koffiepel- en drogingsetablissement in de residentie Pasoeroean. Van de vóór
1890 in Indië opgerichte vennootschappen erlangden in
dat jaar 13 bewilliging op in hare statuten gebrachte
wijzigingen , en 3 op verlenging van haren duur.
Voor verdere opgav-n betreffende de in 1890 in Indiö
tot stand gekomen naamlooze vennootschappen zij verwezen naar bijlage H hierachter, in welk overzicht, in
navolging van vroeger, tevens zijn opgenomen de in let
jongst verloopen jaar hier te lande — ingevolge bewilliging bij Koninklijk besluit — tot stand gekomen naamlooze vennootschappen . namelijk van die, welker werkkring
tot Nelerlaudsch-Indië betrekking beeft. Als zoodanig
vermeldt het overzicht er 31 en daarenboven 3 , welke
geen nieuwe lichamen waren , maar hier te lande goedkeuring op hare statuten behoefden , omdat de zetel der
vennootschap uit Indië naar Ne Ierland werd overgebracht, i
Vac de bedoelde 31 nieuwe Xederlandsche vennootschappen i
voor Indische zaken waren er 25 eigenlijke cultuurmaat- ;
schappijen (10 had len meer bijzonder betrekking tot crf- |
pacbtsonderneuiingcii op Java , 4 tot suikerfabrieken aldaar,
1 tot beiJe, 1 tot een particulier land op Java, 8 tot
tabaksoudernemingen ter Oostkust van Sumatra en 1 tot
eene landbouwouderneming in Palembang); voorts had
1 vennootschap niet de exploitatie, maar den handel in
gronden ten deel, had 1 betrekking tot cultuur- en
handelszaken in het algemeen , betriffen er 3 mijnzaken
(één de petroleum-ontgiuning aan de Lepan «rivier in
Langkat ter Sumatra's Oostkust en twee het opsporen en
ontginnen van goudmijnen, meer bijzonder in Sambas in
de Westerafdeeling van Borneo), terwijl eindelijk 1 vennootschap ten doel had bet verzekeren van roerende en onroc
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rende goederen tegen brandschade.
Gelijkstelling met Europeanen; rechtstoestand van personen.
Art. 109, laatste alinea, van het Rogeeringsreglement
vond in 1890 toepassing ten aanzien van 27 personen
(allen Christen-inlanders). In 7 gevallen kon de bij het
aangehaald wetsvoorschrift bedoelde gelijkstelling met
Europeanen niet aanstonds worden verleend, omdat de
aanvragers nog niet on de voorgeschreven wijze (Indisch
Staatsblad 1883 w. 192) in het wettig bezit van een geslachtsnaam waren gekomen, terwijl nog aan één persoon
in 1890 vergunning werd verleend tot het aannemen van
een geslachtsnaam , wiens gelijkstelling met Europeanen
echter eerst in 1891 plaats had.
Voorts werd, in beschikking op een ten behoeve van
een minderjarig pleegkind gedaan verzoek om vergunning
tot het aannemen van een geslachtsnaam en om gelijkstelling met Europeanen, te kennen gegeven dat de aanvrager van het eerste gedeelte van zijn verzoek aankondiging zou hebbeu te doen in het officieel nieuwsblad,
en dat op het verzoek om gelijkstelling eerst zou kunnen
worden beschikt, nadat zijn pleegkind een leeftijd zou
hebben bereikt, waarop diens opvoeding geacht kon worden voltooid te ziju. Zeven verzoeken om gelijkstelling
met Europeanen, alle van Cbristen-inlauders, werden
afgewezen, omdat do belanghebbenden niet voldeden aan
de gestelde vereischten. Aan een persoon van Beugaleesche
afkomst, Jie door het plaatselijk bestuur als vreemde
oosterling was aangemerkt en daartegen bezwaren bij den
Gouverneur-Generaal inbracht, met verzoek om te bevelen
dat hij geheel als inlander worde beschouwd, werd t«
kennen gegeven dat voor tusschenkomst van de Regeering
in deze geen termen werden gevonden.
§ 3. Burgerlijk

recht, handelsrecht en, burgerlijke
rechtsvordering.

Eigendomsoverdracht van onroerende zaken; inschrijving
van hypotheken. In verband met eene reorganisatie van
het personeel op de kantoren der assistent-resident te Bangkallan en Sumanap op Madura kwam het wenschelijk
voor om de bedoelde assistent-residenten te ontheffen van
hunne bemoeienis met het verlijden van akten van eigendom
en hypotheek in hunne afdeelingen, en om derhalve op
Madura, evetals in de meeste andere gewesten van Nederlandsch-Indië het geval is, beJoelde akten voortaan te
doen verlij ien ten overstaan van den resident. In dien zin
werd het uoodige verordend bij ordonnantie van 21 Maart
1891 (Indisch Staatsblad n". 84).
Omtrent de blijkens het vorig verslag in Indië aan de
orde gestelde herziening van de oversehrijvingsordonnantie
van 1834 (Indisch Staa'sblad n°. 27) is nog niets naders
mede te deelen. Intusschen werden hij ordonnantie van
4 Maart 1891 (Indisch Sti.atsblad n». 67; een paar artikelen
der bedoelde verordening gewijzigd, ter verzekering van
eene betere controle op de heffing van de belasting die
onder den naam van » recht van overschrijving" op den
overgang van vast goed geheven wordt.
Waarneming der belangen van den lande in burgerlijke
gedingen bij de inlandsche rechtbanken in de buiteube:ittiiigen.
lu navolging van Indisch Staatsblad 1^77 n°. 250, houdende dat de inlandsche officieren van justitie op Java en
Madura bij de landralen als vertegenwoordigers van de
Regecring optreden in alle burgerlijke gedingen waarbij
de belangen van den lande zijn betr.kken, is bij ordonnantie van 7 Augustus 1890 ("Indisch Staatsblad n°. 164)
eene gelijksoortige vooziening voor de buitenbezittingen
getroffen. Tot dusver moest men zich daar telkens met
bijzondere op die ambtenaren verstrekte machtigingen behelpen.
Oogstterband. Ten vervolge op de in 't vorig verslag
(blz. 54) gedane opgaaf wordt hier aangeteekend dat gedurende 1889 (over 1890 is het cijfer nog niet opgegeven) ,
op den voet van het Koninklijk besluit dd. 24 Januari
1886 n°. 22 (Indisch Staatsblad n°. 57), werden verleden
114 akten van oogstverhaud (5 meer dan in 1888). In de
meeste gevallen was het verbondene gelegen binnen het
ressort van den raad van justitie te Samarang. Voor rechter-
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coininissarissen aldaar werden namelijk 65 akten verleden. In 16 en 33 gevallen was het verbondene gelegen
binnen het ressort der raden van justitie te Batavia en
Soerabaija.
Faillissement. Betreffende de in de Indische wetgeving
op het faillissement te brengen wijzigingen, met het doel
de daarbij vaak voorkomende misbruiken tegen te gaan ,
heeft in de tweede helft van 1890 een voorbereidend overleg
laats gehad tusschen bet Indisch Bestuur en de Regeering
ier te lande. Dientengevolge mogen thans spoedig uit
Indiö de noodige voorstellen worden tegenioetgezien om,
zonder te wachten op eene beslissing aangaande de voor
Nederland nan de orde zijnde herziening der wetgeving
op het faillissement, voor Indie alvast in tweeërlei opzicht
voorziening aan te brengen , door wijziging namelijk van
het Wetboek van Koophandel, in dier voege dat 1°. bemoeilijkt worde de faillietverklaring op eigen aangifte,
en 2°. uitgebreid worde de bevoegdheid om den gefailleerde
in verzekerde bewaring te nemen ingeval bij aan zijne
verplichtingen niet voldoet, welke wijzigingen dau door
den Gouverneur-Generaal geheel of ten deele zullen kunnen worden toepasselijk verklaard op de vreemde oosterlingen, ten opzichte van welke klasse van ingezetenen zij
het dringendst noodig schijnen.
Geheel afgescheiden van het vorenstaande is inmiddels,
bij Koninklijk besluit dd. 9 Januari 1891 n°. 13 (Indisch
Staatsblad n°. 8'i), eene wijziging gebracht in art. 109,
lste lid , van gemeld Wetboek , krachtens welke bepaling
tot dusver zoowel iedere schuldeischer in een faillissement
(of in een staat van kennelijk onvermogen) als de weeskamer (in Indie het aangewezen college om als curator
op te treden) vóór de verificatie bevoegd was te vorderen
dat de deugdelijkheid eener vordering door den schuldeischer of zijn daartoe bijzonderlijk gemachtigde onder
eede wer! bevestig, i. Daar zich het geval had voorgedaan
dat BOOtenige beeediging, ia een faillissement waarbij de
Indische Rejreering was betrokken, ook v:m den Gouverneur Generaal gevorderd wi;s geworden (verg. vorig verslag
blz. 164), terwijl het behoud der bepaling, althans voor
zoover de a::n iederen schuldeischer verleende bevoegdheid
betreft, ook in het algemeen niet noodig en niet wenschelijk
wer I geacht, is nu bij do gewijzigde bepaling bovenbedoelde bevoegdheid alleen aan de weeskamer voorbehouden.
Gedurende 1890 werden veel minder faillietverklaringen
uitgebroken ten in de laatste jaren , namelijk 50 , terwijl
het anntul iu 1887 had bedratren 110. in 1888 89 en in
1889 75. De nieesten der gefailleerden waren ook nu weder
vreemde oosterlingen. Van hen geraakten er in staut van
faillissement in g-melde vier jareu achtereenvolgens 97 ,
70, 65 en 39, ongerekend nog die vreemde i osterlinpen
die failleerden nis lid van vennootschappen onder eene
firma. De, 50 fuillietvcrklaardeu van 18«0 waren naar
hunne beroepen of bedrijven verdeeld als volgt: 14 komlieden , 10 tokchouders, 7 handelaars in !iju waden . 3
waronguoudan, 5 kb inhnndelaars, 2 handelaars in rijst,
2 baudelaan i:i an iere artikelen . 1 toko- en logen nthouier , 1 logementhouder, 1 houdster van commensalen ,
1 opiunip iclitcr en zijne v borgen en 1 bo?k»an lelaar tevens
drukker. Omtrent de hoegrootheid van het passief en het actief
hunner boedela vm It men opgaven in bijlage J hierachter.
Van de bedoelde 50 faillissementen werden er 11 nog in
hetzelfde iaar beëindigd . waarbij aan de concurrente schuldeischers kon worden uitgekeerd: in één geval méér dan
75 pet., in vier gevallen tusschen 25 en 50 pet., in drie
gevallen tOMChrn 10 en 25 pet., iu twee gevallen minder
dan 10 pet., terwijl in één geval het ae'.ief slechts kon
strekken tot go-'making van de op het faillissement gevallen kisten. Vulledige opgaven omtrent de in 1890 of
eenig vorig jaar beCindigle faillissementen zijn tot dusver
niet ontvangen.

E

Gemengde huwelijken. In het afgeloopen jaar kwamen
74 huwelijken (3 minder dan in 1889) tot stand tusschen
persouen l>ehuoren..e tot de inlandsche (of tot de met deze
gelijkgestelde) bevolking en Europeanen, nadat de eerstbedi elien , overeenkomstig de bij art. 15 der overgangsbepalingen tot de nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde,
zich vooraf hadden onderworpen aan de Europeesche wet-

geving betreffende het burgerlijk en handelsrecht. Zooals
uit het volgende staatje blijkt, bevonden zich onder die
74 niet-Europeauen 37 Christenen (allen vrouwen).
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§ 4. Strafrecht en strafvordering.
Strafwetboek voor Europeanen. De staatscommissie belast
met het ontwerpen van een nieuw wetboek van strafrecht
voor de Europeanen in Nederlandsch-lDdië heeft haren
arbeid voltooid. Het maakt thans bij de Regeering een
punt van overweging uit wat verder ter voorbereiding ia
te doen.
Intrekking van art 327 van M strafwetboek voorinlanders. In verband tot hetgeen blijkens bet medegedeelde
in de voorgaande paragraaf in Indie wordt voorbereid met
betrekking tot eenige wijzigingen in de wetgeving op
het faillissement, heeft de Gouverneur-Generaal, terugkomende op te vroeger dienaangaande door de Indische
Regeering gekoesterde meening (zie blz. 54 van het Koloniaal Verslag van 1885). bij ordonnantie van 25 Juli 1890
(Indisch Staatsblad n°. 154) ingetrokken art 327 van het
strafwetboek voor inlanders, volgens hetwelk het niet
of niet behoorlijk houden van koopmansboeken niet strafbaar was wanneer de oorzaak daarvan gelegen was in
onbedrevenheid.
Opsporing tan opium-overtredingen. De streken waar van
de diensten der controleurs bij het binnenlandsch bestuur
tijdelijk partij getrokken wordt voor het opsporen van
opium-overtredingen (verg. vorig verslag blz. 54) zijn bij
een gouvernemeictsbssluit van 8 April 1891 (zie de Jarosche Courant van den lOden dier maand) nog vermeerd r ' met te gehele residentie Cheribon en met de
controle-riflcdinger. Banjoemas en Karang Kobar der residentie Banjoemas.
Maatregelen tegen bedrog in denboterkand'l. In antwoord
op de vraag (zie vorig verslag blz 55), welke maatregelen , in aansluiting aan de Nederlandsche wet van 23 Juni
1889 (Nederlandsch Staatsblad n°. 82), iu Indie zouden
kunnen genomen worden ten einde het bedrog in den
boterbende! tegen ie gaan , is door de Indische Regeering
bericiit, dat zij, ua de kamers van koophandel te hebben
geboord, de totstandkoming van zoodanige maatregelen
voor Indie niet noodig, en zelfs niet wenschelijk acht.
Uitlevering ran vreemdelingen. In het afgeloopen jaar werden,
door tusschenkomst van onze consuls-generaal te Singapore
en Pinang, door het Bestuur der Straits-Settlements uitgeleverd een Hongaar, die te Medan diefstalen oplichting
had gepleegd en wiens voorloopige aanhouding door den
resident der Oostkust van Sumatra was gevraagd , zoomede
een Franschman , assistent op eene tabaksonderneming in
gemeld gewest, die van manslag verdacht werd. Van onze
zijde werd aan het Britsch Koloniaal Bestuur uitgeleverd
een Chinees, die beschuldigd werd van met bedriegelijke
oogmerken te Pinang valsche muntspecien te hebben in-
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gevoerd en in het bezit daarvan zou zijn aangetroffen,
terwijl nog door eveugenoemden resident ter beschikking
van bet bestuur te Pinang werd gesteld een van daar
gedroste dwangarbeider. Van een verzoek om uitlevering
van een persoon, die verdacht werd in Deli(Oostkust van
Sumatra) manslag te hebben gepleegd en naar Noord-Borneo
was gevlucht, moest worden afgezien,omdat ergeengelelegenheid bestond den voortvluchtigen beschuldigde van
Noord-Borneo rechtstreeks naar eene Nederlandseh-lndisdie
haven over te brengen, terwijl onze consul-generaal te Bing»pore, in verband met de Habeas Corpus Act, in overweging gnf hem niet over Singapore te doen vervoeren.
Aan een door den consul van Frarkrijk te Batavia gedaan verzoek om , met het oog op eene eventueele uitlevering, een door het Crimineel Hof te Tongkin l«ij
verstek ter (Jood veroordeelden persoon te doen opsporen
en aanhouden , kon niet worden voldaan , aangezien uitlevering alleen kan plaats hebl en wegens misdrijven,
enoemd in art. 2 van bet Koninklijk besluit dd. n Mei
883 n°. 2b' (Indisch Staatsblad n \ 188) en het door den
bedoelden veroordeelde gepleegd misdrijf — verstandhouding met de vijanden van den Franschen Staat en bet
verstrekken van wapens en oorlogsbehoeften aan die vijanden — niet tot die misdrijven behoort.
Door onzen waarnetnenden consul-generaal te Bangkok
(Siam) werd het welmeenen van de Indische Regeering
gevraagd nopens het door hem te geven gevolg aan een
verzoek van den Siameeschen Minister van Buitenlandsche
Zaken om uitlevering van twee Nederlandsen-Indische
inboorlingen, die in Siam zouden moeten terechtstaan
wegens kinderroof. Naar aanleiding van dit verzoek werd
hem in overweging gegeven aan genoemden Minister Ie
doen weten dat de Nederlandscbe wetten , evenals die van
andere Westersche mogendheden , verbieden eigen onderdanen aan vreemde Regeeringen uit te leveren ter zake
van misdrijven in het buitenland gepleegd, en daarbij
tevens in herinnering te brengen dat in art. 9 van het
tusseben Nederland en Siam gesloten tractaat van 17 December 1860 [Indisch Staatsblad 1863 u». 20) onJer meer
is overeengekomen dat alle strafzaken , waarin de gedaagde
een Nederlandsen onderdaan is, zullen onderzocht en beslist worden door den Nederlandschen consul of door zulk
eenen strafrechter, als nu of later bevoegd ZHI zijn daarin
onderzoek en uitspraak te doen overeenkomstig de NeJerlandsche wetten.
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was geheel in zijn onderhoud te voorzien, werd «Igebeele
kwijtschelding van zijne verdere straf verleei.d eu een
onderstand van f 5 's maands toegekend.
üe door den Gouverneur-Generaal in 1890 verleende
gralie of remissie van straf strekte zich
in het geheel uit
tot 1614 personen, en wel tot 15y0 burgerlijke en tot
34 militaire veroordeelden. Het volgende staatje garft
daarvan een nader overzicht.

Aard der straffen.
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o) Militair, tot do doodstraf veroordeeld ter zake van feitelijke
insub jrdinatie en insubordinatie door woorden jVgcns twee superieuren.
t) Hieronder 2 militairen , waarvan 1 veroordeeld ter zake van
feitelijke insubordinatie en insubordinatie door bedreigingen en 1
ter zake van moord. Van de overige 38 ;er dood veroordeelde inlanders, aan wie ljjf«behoud geschonken vrerd, hadden 33 zich
schuld.g gemaakt aan moord ol doodslag (in 8 gevalle* gevolgd
door diefstal), 2 aan diefstal b.i nacht in et l brvroond huis door
twee gewapende personen door middel van buiien- en hinnruhraak
met geweld en gebruikmaking van wap'-ns gepleegd , i aan dicfstal onder omstandigheden als voren e:i tiove::dien aan moedwillige
brandstichting, 1 aan moedwillige brandstichting, en 1 aan u:e<lc—
pliclitighcid aan overspel, grove belediging v;m het baagata boven
hein gestelde inland.M'h hooid, brandstichting en poging tot moord
op twee personen.

0

Hieronder 1 militair.

i)

Schepeling der militaire marine.

Gratie en remissie rau straffen. D« Gouverneur-Generaal
<•) Hieronder 15 militairen , en ." schepeling :; der milit.-.ire marine.
had in 1890 nopens 54 verzoeken om gratie van dedoodf) Waarvan 1 militair, en 2 schepelingen der militaire marine.
straf te beslissen. Aan 41 veroordeelden, waaronder 3
ff) Hieronder 8 militairen.
militairen (1 Europeaan en 2 inlanders), werd lijfsgenade
geschonken; aan de 13 anderen, waaronder 1 militair
K Bi'.lineczen.
(inlander) en 1 Chinees, werd de doodstraf voltrokken ,
Q Leden der schutterij.
eveuals aan 4 tot die straf veroordeelde inlanders (waaronder 1 militair), die niet om gratie hadden verzocht, en
§ 5. Gcxanfjeniswrzrd.
te wier aanzien geeue termen waren gevonden om ongevraagd van bet recht van gratie gebruik te maken.
Evenals in de vier voorafgegane jitren nam ook in
Ter gelegenheid van de viering van den geboortedag
van wijlen Z. M. den Koning erlangden in 1890 37 Euro- 1889 (het laatste jaar waarover tot nog toe volledige oppeesche, benevens 1265 inlandsche en met dez«>n gelijk- gaven bekend zijn) het aantal gevangene:! in >"ederlandschgestelde veroordeelden geheele of gedeeltelijke kwijtschek lndie toe. Op uit 1885 bevonden zich "J4 110 veroon eelden en preventief gevangenen in hechtenis, op uit. 1888
ding van straf.
Gunstig werd in 1890 ook beschikt op de verzoeken 29415 en op uit. 1889 33 120. (In de jaren '.dor 1885 had
om gratie van 88 ter zake van berriberri in ziekengrestichten het hoogste cijfer, namelijk 30 841, zich voorgedaan in
verpleegde veroordeelden tot dwangarbeid. De Regeering 1881.) Deze belangrijke toeneming was oorzaak dat in
ging daartoe echter eerst over (zie Bijblad op het In liscu onderscheidene gevangenissen bet gemiddeld sterktecijfer
Staatsblad n°. 4331), nadat door eene geneeskundige com- de beschikbare ruimte overschreed. Aan deze overbevolking ,
missie te hunnen aanzien verklaard was, dat verdere ver- welke, blijkens bijlage L. hierachter, ook in 1890 zich
pleging geen uitlicht op herstel gaf. Van deze gegrnticer- voordeed, werd zooveel mogelijk tegemoetgekomen door
den waren er 82 van inlandschen en 6 van Chiueeschen het in gebruik stellen van afzonderlijke bulplokaleu , dan
wel door tijdelijke beuuttiging van ander ter plaatse aanlandaard.
Bij wijze van belooning werd gratie of remissie van wezig logies. Hier en daar werden ook de gevangenissen
straf verleend aan 29 veroordeelden tot dwangarbeid, die>, uitgebouwd. Met het oog op de aan die uitbreiding vertijdens het ondergaan van hunne straf, door het een of bonden hooge kosten (in 1890 voor tien gevangenissen te
ander feit zich bijzonder verdieustelijk had Jen gemaakt. zamen bedragende ruim f 172 000) wordt thans in Indié'
22 hunner hadden in Atjeh, de 7 andereu (waaronder overwogen of in het bouwen van nieuwe en het uitluvi1 Chinees) ha 'den elder-i bij verschillende gelegenheden, den van bestaande gevangenissen voor inlander*, bijvooro. a. bij de verpleging van cholera- en pokkenlijders, beeld door het aannemen van eene gewijzigde constructie ,
buitengewone diensten bewezen. Aan één inlander, die ten geen bezuiniging mogelijk is.
Elf gevangenissen op .lava en Madura en twaalf in de
gevolge van eene voor den vijand bekomen verwonding zoodanig verminkt was geworden dat hij niet meer in staat buitenbezittmgen ondergingen in het afgeloopen jaar meer
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of minder aanzienlijke herstellingen, terwijl nan verschiller.de andere belangrijke verbeteringen werden aangebracht,,
deels ter wille van de gezondheid (badinrichtingen , g e plei.-t^r Ie vloereu, enz.), deels om meer waarborgenï
te hebben tegen ontvluchting (afrasteringen, ringmureni
enz.). Voorts kwamen op tien plaatsen nieuwe gevangenissen tot s t a n d : op Java en MadurH op dedistrictshoofd»
taatsen Djasinga (Batavin), Leuwimoeiiding (Cheribon),,
ainn^iin (Rembang), Soekaradja (Buujuemas) eu Balegai
(Madura), en in de buiten bezittingen te Loeboe Lintaug•
(Benkoelen), Seroeway (Oostkust \nn Sumutra), Tajani
(Westerafdeeling van Bomen). All»>e (Celebes en onderhoorigheden) eu Waingapne (Tunor).
Aan de oprichting van de drie strafinrichtingen die nog;
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noodig zijn alvorens sprake kan wezen van de invoering
van het nieuwe stelsel van dwangarbeid (het dwangarbeidersdepót te Batavia, dat te Padang en d e , 't best te Samar a n g te vestigen, centrale vrouwengevangenis) is nog niet
begonnen kunnen worden, omdat men eerst sedert kort
geslaagd is de noodige terreinen te verkrijgen, d i e , ook
uit het oogpunt vau gezot.de l i g g i n g , aan de vereischten
voldoen.
Onder de 29 415 gevangenen op uit. 1888 en 33 120 op
uit. 1889 bevonden zich achtereenvolgens 4058 en 4361
preventief in hechtenis gestelden ' ) , zooiuede 7738 en
8693 politioneel veroordeelden. Hoe de opgegeven totalen
naar de kunne en den landaard der personen verdeeld
waren , kan uit het volgende overzicht blijken.

?

31 December 1888 (verbeterde opgaaf).
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Te zamen als boven . '
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a) Onder de opsaven die betrekking hebben tot de militairen of tot de van den militairen stand tijdelijk of voorgoed ontzette personen
z()n ook enkele Afrikanen begrepen.
4) Hieronder 48 uit het leger of de marine afgevoerde militairen (personen die van den militairen stand vervallen züa verklaard of
aan wie tijdelijk het recht is ontzegd om als militair te dienen).
e) Hieronder 45 gewezen militairen of gewezen schepelingen als voren.
tl) Hieronder ook gewezen inlandschc militairen of schepelingen die door hunne veroordecling tijdelijk of voorgoed ophielden tot de gewapende macht te behooren. Hoe groot hun aantal was, is niet afzonderlijk opgegeven.
e) Het aantal gegijzelden beliep op uit. 1888 224 ea op nlt. 1889 169, waaronder respectievelijk 111 en 72 wegens niet-betaling van
geldboeten waartoe zij veroordeeld waren.
f) Hiervan waren 495 burgerlijke veroordeelden nog niet op hunne definilieve strafplaatsen aangebracht, namelijk 1 Europeaan, 481
inlanders en 13 vreemde oosterlingen.
g) Hiervan 525 als voren, namelijk 512 inlanders en 13 vreemde oosterlingen.
h) Hieronder 134 preventief in hechtenis gestelde militairen (97 Europeanen of met hen gcl[jkgestelden en 37 inlanders). Onder de 5916
niet-militairen (7 Europeanen, 5523 inlanders en 386 vreemde oosterlingen) telde men 1992 reeds gevonnisden, maar wier zaak nog in
behandeling was of nog aangebracht kon worden bfj den hoogeren recater.
i) Hieronder 8.3 preventief in hechtenis gestelde militairen (61 Europeanen of met hen gelfjkges*elden en 22 inlanders). Onder do
6714 niet-militairen (17 Europeanen , 0164 inlanders en 533 vreemde oosterlingen) telde men 2436 reeds gevonnisden als bedoeld aan het
slot der voorgaande noot.
Gegevens omtrent de mutatiën onder de gevangenen
gedurende 1889, en omtrent de verschillende straffen der
veroordeelden vindt men in bijlage K hierachter. Nopens
de sterfte onder de gevangenen zijn voorshands nog alleen
volledige opgaven voorhanden over 1889. Wegens overlijden
werden in dat jaar uit de sterkte afgevoerd 2219 ge vangenen (tijdens het ondergaan van hunne straf stierven 1794
veroordeelden en gedurende de preventieve hechtenis of
vódr het tijdstip waarop het vonnis in kracht van gewijsde
was gegaan 425), terwijl in 1888 de sterfte bedragen had

2871 (veroordeelden 2518 en preventief in hechtenis g e stelden of nog niet definitief gevonnisden 353). Vergeleken
met het gemiddeld aantal gevangenen op 1 Januari en
31 Deceinoer van elk der genoemde jaren geeft d i t , w>»t
de veroordeelden betreft wier vonnis reeds in kracht van
') Onder de hier opgegeven preventief in hechtenis gestelden
zijn niet medegerekend die gevangenen , op uit. 1888 ten getale van
1992 en op uit. 1889 van 2436, in wier zaak wel reeds uitspraak was
gedaan, maar wier vonnissen nog niet in kracht van gewijsde
waren gegaan.

Bijlage C.
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gewijsde was gegaan , eene aterfteverhouding van ruim
7 pet., tegen ruim 11 pet. over 1888, terwijl die verhouding voor de preventief in hechtenis gestelden enz. bedraagt
over 1889 ruim 6.6 en over 1888 ruim 6.3 pet.
Was in 1888 liet sterftecijfer onder de gevangenen te
Batavia, in het gouvernement Sumatra's Westkust en in
de residentie Oostkust van Sumatra bijzonder boog, in
1889 was de toestand in die gewesten veel beter en overleden aldaar respectievelijk 445, 411 en 357 veroordeelden ,
tegen 931 , 454 en 426 in 1888. Ook op vele andere plaatsen was de gezondheidstoestand der gevangenen in 1889
gunstiger dan in 1888. Wat het jaar 1890 betreft, is
nopens den gezondheidstoestand der gevangenen (verg.
ook bijlade L hierachter) het volgende gemeld. In Atjeh
was het in dit opzicht zeer gunstig gesteld ; epidemische
ziekten kwamen aldaar ouder de gevangenen in het geheel
niet voor. Te Padang echter, bet groote depot van kettinggangers voor Atjeh , was de toestand miuder bevredigend;
aldaar heerschte o. a. in de maanden April, Mei en Juni
1890 influenza en daarnn tot in de maand September
cholera , aan welke laatste ziekte niet weinigen bezweken.
Het groot aantal ziekte- en sterfgevallen te Padang, in
verband met den toestand aldaar in de aan 1890 voorafgegaue jaren , gaf aanleiding tot het instellen van een
onderzoek naar de mogelijkheid om in het gouvernement
Sumatra's Westkust de tot dwangarbeid voor langer dau
één jaar veroordeelde inlanders, meer dan thans geschiedt,
over de verschillende plaatsen te verdeeleu , alwaar voor
den spoorwegaanleg of andere openbare werken van hunne
arbeidskrachten valt partij te trekken. Dat onderzoek was
bij de afsluiting in lndie van de mededeeliugen voor dit
gedeelte van het verslag nog niet afgeloopen. Ook op
enkele andere plaatseu liet de gezondheidstoestand onder
de gevangenen voortdurend t9 weuscbe.n over; o. a. ter
hoofdplaats Menado, waar de berriberri reeds geruimeu
tijd heerscht. De residentie Menado werd , op grond biervan , in het afgeloopen jaar niet als strafplaats aan veroordeelden aangewezen , en indien niet spoedig afdoende
verbetering in den toestand kau worien gebracht, zal
zelfs voor de van elders daarheen verwezen dwangarbeiders
naar eene andere strafplaats moeten worden omgezieu.
In de voor de opneming van geëvacueerde l>erriberrilijders bestemde hospitalen te Buitenzorg en Oeloe Limau
Maiiin (Sumatra's Westkust) wisselde de verpleegsterkte
bij het einde van elke maand van 1890 af als volgt:

vrijgesteld. De Europeesehe preventief gevangenen namen
nergens aan den arbeid deel.
In de centrale strafinrichting voor inlandsche vrouwelijke
gevangenen te Soerabaija werkten in 1890 gedurende 310
dagen gemi ldeld 270 vrouwen in het kleermakers-atelier,
waar zij bezig werden gehouden met het vervaardigen van
kleedingatukkcn en slaapfournituren voor de inlandsche
gevangenen en de verpleegden in de ziekengestichten,
het confectioneeren van hemden voor inlandsche scbepelingen der marine en het naaien van vlaggen. Door haren
arbeid werd aan raaakloon, volgens hetgeen bij particulieren zou zijn betaald, uitgespaard f 5590, waarvan
evenwel moet worden afgetrokken f 600 wegens kosten
van arbeidstoezicht en herstellingen aan de naaimachines.
Het voordeel, door zuinig snijden behaald , werd berekend
op f 104. Gemiddeld 19 vrouwen per dag werden, op
last van den behandelenden geneesheer, van werkzaambeden vrijgesteld , terwijl aan een 34-tal oude en gebrekkige
vrouwen lichte huishoudelijke bezigheden waren opgedragen.
De berichten omtrent de tewerkstelling van inlandsche
veroordeelden buiten de gevangenissen en kettingkwartieren luiden in hoofdzaak als in vorige verslagen. Vooral
bij den spoorwegbouw op Sumatra en de daarmede in
verband staande havenwerken aan de Koninginne-baai werd
van dwangarbeiders veel partij getrokken; over maandelijksche tijdvakken berekend, waren er in 1890 doorgaans
1267 voor deze werken afgezonderd, tegen 1211 in 1889.
Naar Atjeh werden gezonden, meerendeels uit het depot
te Padang en voor een gedeelte ook uit Medan, 749 dwangarbeiders, tegen 762 in 1889, terwijl van daar terugkeerden
(wegens ziekte en afloop van straftijd) 557 , tegen 581 (verbeterde opgaaf) in 1889. Om andere redenen (overlijden en
desertie) werden uit het korps dwangurbeiders in Atjeh afgevoerd 278 man , zoodat de sterkte bij bet einde van 1890
bedroeg 348 of 16 man minder dan in Mei 1887 als normaal
cijfer was aangenomen. Behalve voor koeliediensten werden
zij o. a. ook gebezigd voor het onderhouden van de pandeieu aloë-aauplantingen die tot beveiliging van Kampong
Bahroe en den Atjeh-passar moeten dieneu. Bij de krijgsverrichtingen in Edi ter Oostkust van Atjeh (Juni en Juli
1890) hebben 566 dwangarbeiders van de drie hoofdplaatsen
op Java en van Medan de expeditionaire troepen vergezeld tot het verrichten van koeliediensten , terwijl bij de
expeditie naar Zuid- en naar Noord-Flores (residentie Timor)
gedurende de maanden Mei tot en met November lfc90
Buiten- Oeloe Limau
Buiten- OeloeLimau
ruim 1300 tot dwangarbeid veroordeelden voor het verrichten
zorg.
Manis.
zorg.
Manis.
van koeliediensten werden gebezigd. Aanzienlijk was ook het
Januari . . . . 1553
135
Juli
1529
218
aantal dwangarbeiders diesteeds bij de militaire ziekeninrichFebruari. . . . 1515
130
Augustus . . . 1*79
211
tingeu en de kustlicht-etablissementen werden tewerkgeMaart
1502
144
September. . . 1433
214
April. . . 1 . . 1505
149
October . . . . 1481
221
steld. Overigens werd in 1890 van deze categorie van verMei
1512
150
November. . . 1289
203
oordeelden op ettelijke plaatseu partij getrokken bij de
Juni
1539
180
December . . . 1305
181
uitvoering van allerlei civiele en militaire bouwwerken
In eerstgenoemd hospitaal stierven in 1890 in het geheel (het maken van fondament-sleuven, het als handlangers
61 lijders, terwijl 518lijders wegens herstel en558 wegens bedienen van metselaars en timmerlieden , het aandragen
strafeindiging uit die inrichting werden ontslagen , en 890 van materialen, enz.). Vooral was dit het geval in de resinieuwe lijders daarin werden opgenomen.
dentie Oostkust van Sumatra, waar het bestuur zich voor
Overigens kan ten aanzien van de berriberri worden be- koeliediensten bij de talrijke voor gouverueinentsrekeriing
richt, dat in de besmette gewesten door het bestuur het ondernomen werken van openbaar nut in den regel van
mogelijke tot verbetering gedaan werd, en dat, vermoe- dwangarbeiders moet bedienen. Door de inlandsche verdelijk als een gevolg hiervan , op verschillende plaatsen, oordeelden werden ook wel dakpannen en metselsteenen van
waar die ziekte soms jaren lang met onverminderde kracht zeer goede qualiteit ten behoeve van openI are werken verhad gewoed , in 1890 minder gevallen voorkwamen.
vaardigd. Dit geschiedde te Ambarawa (Samarang), Wonogiri
De arbeid der Europeesehe gevangenen was in 1890 na- (Soerakarta), Magettan (Madioen) en ter hoofdplaats Ternate.
genoeg van gelijken aard als vroeger, liet kleermakerswerk Elders werd van hunne diensten partij getrokken bij de
en het boek binderswerk , waarmede de Europeesehe veroor- uitvoering van werken (bijvoorbeeld bij artesische putbodeelden hoofdzakelijk worden b-zig gelvm len (niet liet eerste ringen) waarmede jiersoneel van het mijnwezen was belast;
te Samarang gedurende 308 dagen gemiddeld 44 man , en ook voor het verrichten van graafwerk enz., zoomede bij
met het andere te Weltevreden gedurende 229 dagen ge- de paleontologische onderzoekingen in het gouverueuient
iniddeld 15 man), leverde nog bovenden eenig geldelijk voor- Sumatra's Westkust en op Middon-Java. Ter Sumatra's
deel op, * laar het afgeleverd." aan werkloon bij particulieren Westkust werden, behalve bijdenspoorwegbouw(ziehooger),
zou gekost hebben respectievelijk f 11812 en f 7403, ook vele dwangarbeiders gebezigd \ oor het aanleggen van
terwijl er nu slechts voor uitgegeven is f 4080 en f 1200. nieuwe en bet onderhouden van bestaande traosportwegeu.
Het zoogenaamd zuinig snij len bij de kleermakerij kan Ook in vele andere gewesten verzamelien zij steeneu en
erekend worden een voordeel ie hebben opgeleverd van pui.i voor de groote wegen of verrichtten zij andere werk2356. Te Soerabaija werden in 271 werkdagen door gemid- zaamhedeu ter ontheffing van heerendienstpliehtigeu. Het
deld 9 Europeesehe veroordeelden lü 847 lederen :iof:- onderhouden en verbeteren van zeebeschoeiingen , land- en
kussens vervaardig!. Op dezen ar'neid wer I, door de duurte waterwegen . bruggen en duikers zou op vele plaatseu
van het leder, geen winst hehaald. Zeven van de Europeesehe zonder de diensten der veroordeelden groote kosten hebben
gevangenen te Samarang en tweo van die te Weltevreden veroorzaakt. Te Telok Betong (Lampongsche Districten)
werden, krachtens geneeskundig c.-rtifieaat, van arbeid I werden een 100-tal dwangarbeiders uitsluitend aangewezen
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voor het geleidelijk in orde brengen — hetgeen nog wel tot zijn opgenomen in de honger aangehaalde bijlage L.
in 1893 zal moeten duren — van eenige wegen ,die na de Andere vergrijpen tegen de orde en tucht bestonden voor
Krakatau-uitbarsting slechts inderhuast op onvoldoende het grootste gedeelte in het zich verwijderen van het
wijze waren vernieuwd ; te Kalianda in hetzelfde gewest werk, luiheid en onwil op het werk, het niet opvolgen
werd op gelijke wijze een door die uitbarsting verniel 1 haven- van gegeven bevelen, brutaliteit tegen het personeel,
hoofd weder tot stand gebracht. Zoowel in Palembnng als in vechterijen, ruatverstoring, dieverijen, het binnensmokkelen
Benkoelen bediende men zich mede nog van dwangarbeiders van opium, het bezit van verboden voorwerpen, het
voor het verbeteren van den over het Barissan-gebergte zoekmaken van kleedingstukken, enz. Voor zooveel de
leidenden militairen weg tot verbinding van beide gewesten. gepleegde feiten niet ter kennisneming van den rechter
Op Banka werden waterleidingen ten behoeve van de gouver- stonden, werden door de daartoe bevoegde ambtenaren en
nementsmijnen door dwangarbeiders gegraven. In vele ge- officieren (zie de Indische Staatsbladen 1871 n°. 78, 1884
westen werden zoodanige gestraften OOK gebezigd tot het n°. 117 en 1890 n°. 117) op de bedrijvers de voorgeschreven
verrichten van koeliediensten bij de verschillende landspak- straffen wegens schending der orde en tucht toegepast.
huizen, het begieten van wegen , het weghalen met karren
Onder de inlandsehe veroordeelden tot dwangarbeid
van de vuilnis langs de huizen der ingezetenen, het scboon- waren er 29, die zich door verdienstelijke daden onderhouden van marktpleinen , het omkappen van boomen, het scheidden , waarvoor hun eene belooning werd toegekend,
planten van schaduwboomen langs de wegen; verder tot het bestaande in geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van
ophoogen van terreinen , het verbeteren en plaveieu met daar- straf.
toe door hen bekante kalksteenen van goten en riolen, het uitAan 11 gewezen veroordeelden werd eene geldelijke
diepen van waterleidingen en het aanleggen van plantsoenen. schadeloosstelling uitgekeerd, omdat zij te laat op vrije
Aan de v-roorleelden (zoowel roannrn als vrouwen),die voeten waren gesteld. In drie gevallen vond de Indische
niet buiten de gevangenis mochten of konden worden te- Regeering termen om de schadeloosstelling terug te vorwerkgesteld en die niet genoegzaam konden worden bezig deren van het hoofd van plaatselijk bestuur, dat hen
ehouden met huishoudelijke werkzaamheden, werd, waar niet op het juiste tijdstip bad ontslagen.
it geschieden kon, opgedragen het vlechten van ligmatjes
In de gedurige klachten over het slechte toezicht van
voor de inlandsehe gevangenen en verpleegden. Groote inlandsehe gevangenisbeambten vond de Indische Kegeehoeveelheden van die artikelen werden in 1890 vervaardigd ring aanleiding om, met afwijking van het aangenomen
in de gevangenissen te Samarang, Soerabaija, Sidaijoe beginsel om geen voor inlanders bestemde betrekkingen
(Soerabaija), Bangil (Pasoeroeanl en Koepang (Timor), en door Europeanen te doen vervullen (zie Bijblnd op tiet
er worlt naar gestreefd om dergelijk vlechtwerk, dat als Indisch Staatsblad n°. 4147), er in toe te stemmen dat
taakwerk kan worden uitgevoerd, ook elders in de ge- openvallende betrekkingen van inlandse!) cipier op g e vangenissen te doen verrichten. In andere gevangenissen westelijke en afdeelingshoofdplaatsen aan gewezen Kurovervaardigden zij óf draagkorven en andere zaken noodiff peesche onderofficieren ten deel vallen , mits deze personen
voor den arbeid der buiten die inrichtingen tewerkgesteb nie'. definitief benoemd, maar slechts tijdelijk met de
den, óf pluksel. cement enz. ten behoeve van 's lands dienst. waarneming der betrekking belast worden. Als een gevolg
In don r^gel vverl weder te vergeefs getracht preventief hiervan zijn reeds hier en daar. in stede van inlanders,
in hechtenis <rBs:"l Ie inlanders en met hen gelijkte stelden, Europeanen als cipier aangesteld. Bij eenige gevangenissen,
zij het alleen in het belang van hunne gezondheid, aan waar de dienst het vorderde, onderging het toezicht houdend
lediggang te onttrekken. Op sommige plaatsen lieten zij of bedienend personeel eene noodzakelijk gebleken uitzich ec'iter tot lichte bezigheden vinden.
breiding.
Op grond van de uitkomsten der in 't vorig verslag (blz 58)
De tucht ouder de. gevangenen liet over het algemeen
niet meer te wenscheu over dan vroeger. In de voor Eu- bedoelde proefnemingen is onlangs besloten aan de verropeaneti bestemde burgerlijke gevangenissen moest een oordeelden voortaan kleedingstukken van bruin, in stede
paar malen gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid van blauw katoen te verstrekken. Op last van de Indische
om een gevangene gedurende één, twee of drie maanden Regeering wordt tevens een onderzoek ingesteld omtrent
eenzaam te doen opsluiten (art. 56 van het reglement van de vraag of het in het belang van de gezondheid der
orde en tucht in Indisch Staatsblad 1871 n°. 78). Onge- dwangarbeiders geen aanbeveling zou verdie: en om, in
regeldheden van ernstigen aard v:elen sleohts hier en daar plaats van hunne kleeiing om het halfjaar te vernieuwen,
voor. Te Batavia sloeg een der veroordeelden den mandoor zooals thans in de meeste ere westen gebruikelijk is, hun
dood, die de van het werk terugkeeretide dwangarbeiders telken jare ineens twee stellen kleederen tegelijk te doen
vergezelde. Ook enkele gevallen van verwonding van ver- ontvangen, welke stellen dan beurtelings uitgestoomd of
oordeelden door raede-veroordeelden dedeu zich voor. In het op atidere wijze gereinigd zouden kunnen worlen om
berriberri-gesticht te Huitenzorg kwamen in 1890 14 ver- afwisselend als werk- en als slaapkleeding dienst te doen.
Volgens de boekingen bij het departement van justitie
wondingen voor, door berri!>erri-lijders begaan op medeverpleegden aldaar; twee dier verwondingen hadden een beliepen de kosten van het gevangeniswezen, ongerekend
doodelijken afloop. Vier preventief gevangenen (Europeanen) hetgeen voor de gebouwen werd uitgegeven, over het laatst
ontsnap'en in Februari 1890 des nachts uit de centrale bekende jaar (1889) f 2 489 398 (tegen f 2 382 925, volgens
gevangenis te Sunnrang door middel van braak. Zij verbeterde opgaven , over 1888), waarvan aan traktementen
kwamen eclit;:r den volgenden dag weder in handen van en toelagen van ambtelijk personeel bij de gevangenissen
de politie. Ten opzichte van 29 andere gevangenissen (11 en kettingkwartieren f 201 069 en aan bezoldiging van
op Java en Madam en 18 in de buitenbezittingen) vindt mandoors, belast met het toezicht over de veroordeelden
men nog vermei I dat er 70 inlandsehe veroordeelden of tot dwangarbei i of tot tenarbeidstelling aan de publieke
preventief in hechtenis gestelden wisten te ontsnappen , werken, f 138 617 (tegen respectievelijk f 197 883 en
waarvan 11 door middel van braak. Van de laatsten werden f 122 8i'.8 in 1888). Verder vindt men nog aangeteekend
er 5 weder gevat, van de 59 anderen 31. Uit decentrale dat voor de Europeesche gevangenen te Weltevreden en
gevangenis voor vrouwen te Soerabaija ontvluchtte een Samarang, bij eene gemiddelde dagelijksche sterkte van
der bewoonsters, die echter spoedig wed»r werd gevut. 114 man in 1889 en van 95 man in 1N90, in eerstgemeld
Ook kwamen 3 vrouwelijke veroordeelden, die in 1889 jaar werd uitgegeven f 56 704 en in 1890 f 56 778, dat is
uit gemelde gevangenis waren ontvlucht, in 1890 weder achtereenvolgens f 1,36 en f 1,64 per hoofd en per dag.
in handen van de politie. Uit het berriberri-hospitaal te In deze berekening zijn ook medeget-ld de kosteu van
Buitenzorg ontvluchtten 18 verpleegde veroordeelden, uit onderhoud der gebouwen.
het hospitaal ie Poerwakarta 2 en uit dat te Soerakarta
§ 6. Militair recht en militaire rechtspraak.
mede 2 ; van ieze 22 gedrosten werden er 12 weder gevat.
Talrijker waren de ontvluchtiugen onder de buiten de
Selert Maart 1891 (Indisch Staatsblad n°. 50) is de
gevangenis tewerkgestelde veroordeelden. De daaromtrent
van de meeste gewesten over 1890 ') ontvangen opgaven berechting van do militaire strafzaken terSumatra's Oostkust niet meer opgedragen aan den krijgsraad tePalembang,
i) In 1889 moesten, wegens ontvluchting, voor zooveel niet vóór maar aan dien te Weltevreden, hetgeen door de kort te
het einde des jaar vrijwillig of gedwongen teruggekeerd, uit de voren in werking getreden nieuwe regeling der paketvaartsterkte worden afgevoerd 1709 veroordeelden en 143 preventief in
hechtenis gestelden (burgerpersonen) en 1 veroordeelde militair. In diensten doelmatiger was geworden.
1888 bedroegen die getallen 1710, 178 en 1.
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Kolouiaal verslag Tan :f.'l.
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.
Tot nog toe werd in Neder'audsch-Indië het nemen VHII
maatregelen tegen dolle of onbeheerde honden overgelaten
aan de hoofden van ge westelijk bestuur. De wettigheid deite dien aanzien in sommige gewestelijke of plaatselijke
politiekeuren voorgeschreven maatregelen werd echter iu
twijfel getrokken, op grond dat het afmaken van losloopend •
honden die een eigenaar hebben een onderwerp is dat to:
de competentie van den algemeenen strafwetgever behoort
Bij ordonnantie van i) Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. 144)
is daarom te dezer zake eene regeling in algemeen verbindenden vorm gemaakt.
Van de in 1890 door de gewestelijke bestuurders uitgevaardigde politieverordeningen (welke steeds plaatsing
vinden in ne Jnvaschc Courant) komen de volgende in aaumerking om hier te worden vermeld.
Door de residenten van Soerabaija en Madura werden
uitgevaardigd verbodsbepalingen in het belang ' : er beveiliging van den tusseben beide gewesten uitgelegden onderzeeschen telegraafkabel (Javasche Courant dd. 11 Februari
en 24 Januari 1890); door den resident van Bezoeki.eene
verordening op het nummeren der huizen inde wijken van
Europeanen en vreemde oosterlingen te Djember, Banjoewangi en Panaroekan (Javasche Courant dd. 29 A pril 1890);
door den resident van Batavia en den gouver:.eur van
Celebes en onderboorigheden, verbodsbepalingen tegen het
verstoren der orde van de oefeningen der gewapende macht
(Javasche Courant dd. 29 Augustus en 24 Oetob r 1890);
door den resident van Bali en Lombok , eei.e v« rordening
op het presteeren van gemeentedienste'i door de vreemde
oosterlingen, gevestigd ter hoofdplaats Boeleleng en inde
havenplaatsen Temoekoesen Saugsit der afdeehng Boeleleng
(Javasche Courant dd. 26 Augustus 1890); door dei resident
van Cheribon , verbodsbepalingen tegen beschadig' ..g van de
drinkwaterleidingen te Cheriboe en tegen verspil bug van
het water dier leidingen (Javasche Courant dd. 13 Juni
1890), en eindelijk door dien Tan MadioftU, eene verordening, waarbij, met wijziging van de, in 18H'> ter zake uitgevaardigde keur, aan inlanders en met dezen gelijU gestelden
(uitgezonderd jrrooteu, hoofden en ambtenaren en hun gevolg) de verplichting wordt oogelegd tot het dr.gen van
licht, zoo zij zich na zonsondergang op den openbaren
weg vertoonen (Javasche Courant dd. 15 April 1-90).
§ 8. Bijzondere rechten.
Recht van verblijf. Vergunning tot vestiging ia Kederlandseh-Indiö werd in 1890 verleend aan onderstna nd aantal
Nederlanders en \Vestersche- en Oosterse he vreemdelingen.
Aantal personen die in 1890
in Nederlandsch-Indie verfrunning
tot vestiging kregen:
LANDAARD.

Dij besluit
van den
GouverneurGeneraal.
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I
5
15
9
1
1

Nederlanders
Belgen. . .
Franschen
Duitschers .
Engelschen .
Sc otten . .
Ieren . . .
Benen. . .
Zwitsers . .
Italianen . •
Oostenrijkers
Turken . .
Amerikanen .
Perzen. . .

bij besluit van
den hoogsten
gewestehjken
gezaghebber
in eenig gewest
buiten Java en
Madura.
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alleen in de residentie Oostkust van Stimatra 12 toegelaten (14 Nederlanders, 20 Duitschers, 12 Zwitsers, 8 Engelschen, 3 Franschen, 3
Oostenrijkers, 1 Deen en 1 Amerikaan).
è) Het verzoek van een dezer Arabieren was — in 1889 — aanvnnkelijk afgewezen.

In 104 gevallen werden in 1890 de aanvragen om vergunning tut vestiging in beraad gehouden , omdat de verz'>ekers (1 Nederlander, 1 Boa, 2 Europeanen, wier i ationaliteit niet met zekerheid kon worden opgegeven, 1
Amerikaan, 1 Pers, 68 Chineezen , 19 Arabieren en 11
Bengaleezen), ofschoon voor het oogenblik in hun onderhoud kunnende voorzien , nog te korten tijd in Indië waren
om te kunnen doen blijken dat zij op den duur genoe.rzame middelen van bestaan zouden bezitten of door we: kzaamheid kunnen verkrijgen; de termijn van zes maanden,
waareoor aan deze personen toelatingsknarten waren uitgereikt, werd oaaroin voorloopig verlengd. ') Ilaarenteg TI
werd aan 64 Chineezen, als in het geheel geen middel van
bestaan hebbende, vergunning tot vestiging jreweigerd.
Als wederrechtelijk in' Nederlandsch- Indië zich ophoudende, werden in 1890 door het opent-aar gezag vandaar
verwijderd: 25 Europeanen (waaronder 16 Ne erlanders,
2 Duitschers ' ) , 3 Franschen en 3 Zweden, dieals beboeftigen op kosten van den lande naar Ne :erlaini weiden opgezonden, en 1 Nederlander, die als hebbende geen middel
van bestaan, op last van den resident van Samarang werd
verwijderd), 268 Chineezen, 7 Armbieren en 12 8engaleezeu *). Nog werden uit Nederlandse! i-Indië verwijderd
eenige zonder middel va-s bestaan zich op Billitou ophcudende Chineezen , wier juiste getal niet n opgegeten.
Over het algemeen kan gezegd woelendat, tengevolge
van de in 1887 en 1889 aan (ie gewestelijke beatuurdi ra
gerichte aanschrijvingen (zi;oa. bi t v. rig verslag blz. 60/61),
thans genoegzaam gewaakt wordt tegra de rettigitig in
Nederlandsch-Indie van Ooatencha of Westerse*•• treem*
delingen die als ongeweoaefata ingezetenen te beaehouwi n
zijn. De Indische begeering ia dan ook, blijkens eene mettV
deeling van Augustus 1*90 (in antwoord ttrekkenda op
eene ha.ir vroeger gedane vraag , waaiaan in ': vurig verslag
werd herinnerd), tot de slotsom gekomen dat, na de belangrijke wijziging die de praetrjk der toelatingaverord«niagen door de bovenbedoelde aanschrijvingen heeft ondergaan , thans geene nadere voorzieningen uieer vereisc.it
worden om een meer afdoend toezicht op da in Indië aankomende Chinecsche of andere nieuwelingen te verzekeren.
De in 't vorig versla,* (blz. 61) I e joelde maatregel
betreffende de verhoegmg van hot tegelrecht der vergunningen tot vestiging ol inwoning, en betreffende de opheffing
der vrijstelling van zegelrecht voor de toelatingskaarici.
reisvergunningen enz., heeft zijn volledig !eslnggekregen
door het Indisch besluit dd. 13 September levO en .ie
ordonnantie van dienielfden datum (InCiach Siaatsbl.il
nos. 186, 187 en 188).
Daar het bleek dat bij de uitreiking van penen vo r
reizen in Nederlnndsch-Indië aan vreemde oosterlingen ni-t
voldoende er op gelet placht te worde:; of i:>* belanghebbenden
wel reeds vergunning tut inwoning hadden verkregen, dan
wel nog slechts eene toalatingakaart betaten, in weik
laatste geval zij zich , volgens art. -J der toelatingsordo nantie (udiech Staateblad 1872 :.". 40), alleen mogen
') Het verzoek van één iflt U a r b a r n 1. '. i Me IS Arabieren
was aanvnnkcli k ai,ri wezen.
Van de in 1887, 1888 en 1889 in In raad g diou 1 n aanvragen
waren er bjj den aaavang van 181») n u ; hangende (zie vorig versla;;
blz. GO) 5 van 1887, 5 van 1888 ea 14! v; n 1889. Tb ms b l i k t
dat 87 (3 van 1888 en 84 van 1888) van dese U a r r a c e a in den
loop van 18r0 werden ingewilligd, nimeiyk dte van 1 Boropeaaa,
48 Chineezen, 36 Arabieren en 2 B'-n.alee/rn. zoodat Mg f>7 aanvragen van vóór 18'JO b\j het ein•»• van .iat jaar Mberiisl bleven.
De evenbedoelde 87 vergunningen tot inwoning zijn in de taliel
hierboven medegeteld.
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«) Van deze 95 Europeanen en met hen gelijkgestelden werden er

*) Van de 2l>8 Cliineezea war. n er uit <le gawertM SMtabafa,
Saraaiang. Soerakaita en Dfokjokartaver-.vjd n r lpeetievol|k 110,
4 2 , 14 en 8 7 ; de overige 15 uit de llimiHie V.A'A , .lapara en
Prob^ling^o; de 7 Arabier n ea 11 I!en_: i ezea «rerdea allen verv.iju vd uit de rctidentin SoerabaQa.
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K 1 mina! verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indifi.]
oplmu ieii ui de vuur deu algemeaneu handel geopende sluiten tot politieke verwijdering werd in 1890 slechts
havens en op de plaatsen of in de streken, op do toelatings- gunstig beschikt voor zooveel betrefteen in 1878 te Menado
kuart uii'lrukkelijk vermeld . werden de gewestelijke be- geïnterneerd inlandsch politiehoofd van het in de afdeeling
Btuurd>r.H in September 1890 van regeeringswege uit- Buitenzorg gelegen particulier land Tjitrap, wiens vergeiiiodigd op Jeuuu Oostersehe vreemdelingen uit te reiken zoek om terugkeer in 1885 was afgewezen (zie het verslag
BMM steels eene aanteekenmg te plaatsen, vermeldende van 1886, blz. 50), doch tegen wiens terugkeer thans
of de hou Ier al dau niet in het MêHk U van eene vergunning geene bedenkingen meer bestonden (gou vernemen tsbesl uit
dd. 18 September 1890 n». 23jj.
tot vestiging.
Ook giDg de Indische Regeering in sommige gevallen er
Aan 7;i Europeanen eu niet dezen gelijkgestelden (waaronder voor zoover met zekerheid k:m worden nagegaan toe over om in de aan geïnterneerden aanvankelijk aan ge8 Neïerlanders) werd in 1890, overeenkomstig Indisch wezen verblijfplaatsen verandering te brengen , hetzij om
Staatsblad 1881 n°. 226 , vergunning verleend om in de hen in staat te stellen beter in hun onderhoud te voorzien ,
Nederlandsch-Iudische bezittingen te reizen , en wel aan hetzij omdat wegens politieke of andere redenen de aan van18 aanvragers (waarvan één reeds in 1889 vergunning kelijk aangewezen verblijfplaats minder geschikt moest
hal gekregen om op Java te reizen) zonder aanduiding worden geacht. Ten einde enkele geïnterneerden tot het
van een bepaald gedeelte dier bezittingen. Van de overige zoeken van eenig emplooi of ander middel van bestaan de
vergunningen strekten er 19 voor Java alleen , 23 voor daarvoor ge wenschte meerdere vrijheid van beweging toe te
de Westeraf leelin-," van Borneo, 3 voor Celebes, 3 voor staan , wei-den de te hunnen aanzien vroeger genomen
Menado, 2 voor Palembaog, 1 voor de Preanger Regent - beschikkingen in dien zin gewijzigJ , dat hun het verblijf in
schappen , 1 voor Java en Madura, 1 voor Sumatra (met Nederlandsch-Indiö werd ontzegd , met uitzondering van die
uitzondering van Atjeh), 1 voor de residentie Padangsche gedeelten, waar zij voor gemeld doel 't best meenden te
Bovenlar.den, 1 voor de residentie Zui ler- en Oosterafdeeling kunnen slagen. Niettemin werd gezorgd dat zij toch onder
vau Horn-'O, 1 Toot Java, Sumatra en Celebes, 1 voor voldoend politietoezicht bleven. De gewijzigde beschikJava en Sumatra en 1 voor de gewesten Zuider en Ooster- king-:i werden aan de betrokkenen bij gerechtelijke akte
afdeeling van Borneo, Westerafdeeling van Borneo, Menado betoolrend.
en Celebes. Deze laatste vergunning gold een onderagent
Di a.ïpers. In 1890 werden berecht 8 drukpersovertrevan het Britsebe en biitenlaud.-ch.: Bij! eigenvotschap ie
Londen , wiens doel was Borneo en Celelies als biji>elvpr- dingen , alle terzake van laster, smaad en hoon (hiervan 6
ko .peren bijbellez-i te bereizen. Wat hot bijhe'.lezeii betreft, gepleeg 1 jegens openbare ambtenaren), terwijl in één geval
hield de vergunning (gouvernetnentsbesluit dl. 20 April ii rechtsingang werd geweigerd. Aan drie der beklaagden
1890 L*. 3S) tevens de bepaling in, dat zulks slechts werden enkel geldboeten (respectievelijk van f 200, van
mocht geschieden in besloten plaatsen en niet dau na f 100 eu van f50 en f5) opgelegd, aan twee enkel gevangeverkregen toestemming van het betrokken hoofd van nisstraf (aan den een voor den tijd van negen maanden en
plaatselijk bestuur, terwijl dairvr.or in de inlandsche staten aau den ander voor deo tijd van acht dagen); één werd
nog bovendien vereischt weri de nadere vergunning van veroordeeld tot veertien dagen dwangarbeid buiten den
deo hoogsten gewe.-telijken gezaghebber. Ook een der drie ketting, terwijl bij de beide andere uitspraken werd opgehooger vermelde vergunningen t >t reizen op Celebes werd legl respectievelijk één maand gevangenisstraf, benevens
veileend aan een in dieiis>t van genoemd Bijbelgenootschap twee geldboeten van f 50 elk , eu drie dagen gevangenisreisend persoon , rtie zich enkel de verspreiding van den straf benevens eene boete van f 10. Bij het einde van 1890
Bij iel ten doel stei ie , en wieu als voorwaarde gesteld werd, waren nog 3 drukpersvervolgingen aanhangig.
zoo ds reeds werd medegedeeld in noot 2 op blz. 113
Slavernij. Bijzondere maatregelen van bediuurswege
van 't vorig verslag, dat in inlandsche staten door
hem met de verspreiding geen aanvang zou incgea worden tot dadelijke wering van de slavernij , voor zooveel zij in
gemaakt da*i na iteh telkens overtuigd te hebben dat enkele gedeelten van ons rechtstreeksch gebiel buiten
daartegen bij den betrokken bestureuöeu ambtenaar geen Java en Madura nog bestaat, werden in 1890 niet gebewaar bestond (gouveruementsbesluit dd. 27 Januari 1890 nomen.
Ter aanvulling van hetgeen reeds in vorige verslagen
ii', 5). Aan de drie enkel voor Menado (aan Australische
ingezetenen) verleende vergunningen weri de voorwaarde is gemeld nopeDS deu feitelijken toestand ten deze in de
verbonden , dat zij de tot het gewest behoorende zelfbe- buitenbezittingen vindt men in de over 1890 ontvangen
sturende rijken met zouden mogen bezoeken , tenzij ouder berichten slechts bat volgende opgeteekend.
Binnen het rec'.tstreeksch gouvernementsgebie 1 ter Sugeleide van een der betrokken bestureude ambtenaren.
De gevallen, waarin termen gevonden werden om aan matra's Westkust worden nog alleen slaven aangetroffen
in NeJerlandsch-Iudiè" geboren personen, up grond dat zij als in de afdeeling Padang Lawas, waar hun aantal in 1890
voor de openbare rust en orde gevaarlijk moesten worden be- slechts verminderde van 1228 tot 1221 en in de afdeeling
scbouwd, eene bepaalde plaats als verblijfplaats aan te «rijten Toba en Silindong, waar hun getal reeds beneden de
of hun het verblijf in bepaalde gede-dteu van Nederhüidsch- 100 is gedaald. Over de behandeling dezer onvrijen valt
Indië te ontzeg-gen, waren in 1890/91 op verre nai.ietzoo niet te klagen. Zoowel uit laatstgenoemde afdeeling
veelvuldig als in 1889/90 (zie vorig verslag, bh 61/(52). Op als uit de aangrenzende onafhankelijke landschappen
die wijze"werden in bet tij ivak tusschen l Juli 1890 en riemen slaven en pandelingen gedurig de wijk naar zui30 Juni 1891 onschadelijk gemaakt: de 7 Djnmbitieezcn deiijker streken binnen ons gebied , waar geen slavernij
en de Palembaoger van wie sprake is op blz. 11 hiervóór; meer bestaat. Deze personen zijn dan vrij, doch de rechten
de 2 opiumsraokkelaars (ia Noderlan iscli-Indie geboren vau hunne meesters worden, voor zooveel de schuld beChineezen), bedoeld op blz. 165 van het vorig verslag; de treft, erkend. Hiermede nemen onze onafhankelijke naburen
2 op blz. 16 hiervóór bedoelde inlanders uit de afdeeling slechts noode genoegen, maar tot verwikkelingen is het
nimmer gekomen en zelfs begint men zich in deze regeling
Oosterdistricteu (gouvernement Celebes en onderhoorig- te
schikken. Evenals vroeger in de reeds onder ons bestuur
heden), die zich aan opruiing tot verzet tegen het bestuur gebrachte
streken , wordt thans ook in de onafhankelijke
hadden schuldig gemaakt; de op blz. 29 hiervóór genoemde landschap-en de staat vau slavernij opzettelijk met dien
Endehnees BARANOKRI, zooinede een ons in handen gekomen vau paudelingschap verward. De meesters noemen daar
Atjeher, die zich meermalen aan het beschieten van onze hunne pandelingen gaarne slaven, ofschoon het aantal
posten had schuldig gemaakt, en een onderdaan van den van de laatsten betrekkelijk zeer gering is Door den
sultan van Ojokjokarta , die als een aanvoerder van ketjoe- ir.vloed van het bestuur en den arbeid der zendelingen zal
partijen bekend stond. Deze laatste werd in December in Toba en Silindoug de slavernij spoedig verdwijnen.
1890 naar Padang, de Atjeher in September 1890 naar
Uit de Westerafdeeling van Borneo. waar, blijkens het
Wonosobo(Bagelen) gerelegeerd. Met toepassing van het in
1889 aangenomen beginsel (zie het versiag van dat jaar, vorig verslag, eigenlijke slavernij alleen voorkomt in de
blz. 7 5 , eu dat van 1890, blz. 4 , noot 1) werd ten rijkjes, uitmakende de afdeeling öintang, wordt thans
opzichte van de hooger bedoelde Djambineezen en van nog bericht dat in de afdeeling Landak eene klasse van
den in Djokjokarta geboren inlander tot den maatregel personen (kawan poesaka) wordt aangetroffen , wier toestand
weinig of i.iet van slavernij verschilt. Niet alleen voor
overgegaan buiten inmenging van het sultan>bestuur.
Op verzoeken om opheffing van vroeger genomen be- zich zelven , maar ook voor'uuur.e kinderen zijn deze lieden
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verbonden voor schuld, ontstaan door boeten , hun wegens Regeeriug (Augustus 1890) de zilveren medaille voor
overtreding van de godsdienstvoorschriften of uit anderen burgerlijke verdiensten geschonken.
hoofde door het inlandsch zelfbestuur opgelegd, welke
In het gewestelijk verslag betreffende de residentie
boeten meestal op zulke hooge bedragen worden gesteld , Ternate wordt er op gewezen dat nog slavernij wordt
dat voor beu aan betaling niet te deuken valt. Dienter.ge- aangetroffen onder de Papoen's op Nieuw-Guinea en omvolge worden zij en hunne afstammelingen als lijfeigenen liggende eilanden. Aldaar worden bij onderlinge twisten
toegewezen aan den radja of andere leden van het inlandsch menschen geroof 1 of als bloedschuld uitgewisseld, die
bestuur. Volgens art. 21 van het met Landak bestaande daarna tot slaven worden gemaakt; soms worden zij bij
politiek contract dd. 5 Juli 1883 zal deze toestund den twisten en feesten geofferd. Ons gezag is in die streken
oden Juli 1903 ophouden. Omtrent de slavernij in de rijkjes evenwel nog van ta weinig beteekenis en onze kennis van
der afdeeling Siutang meldt de resident nog het volgende. de toestanden aldaar nog te gering om afdoenden invloed te
Vóórdat (in 1854) met de verschillende radja's contracten kunnen uitoefenen tot w. ring van bedoelde onmenschelijke
waren gesloten, waren in hun gebied slavernij en slavenhandel gebruiken.
in vollen bloei. Sedert is daarin veel verbetering gekomen ,
Ter kennis van ons bestuur op Timor werd gebracht
al bestaat de slavernij er nog feitelijk. l)e Europeesche dat lieden van Portugeesch-Timor de daar gevestigde
ambtenaren hebben er zich toe moeten bepalen te trachten Alloreezen en Soloieezen belasten met den opkoop van
door overreding en raadgeving de inlandsche zelfbesturen slaven op Allor. In het landschap Mesara op Savoe werden
langzamerhand er toe te brengen een beteren toestand in twee personen door den radja tot slaaf verklaard, omdat
het leven te roepen. Die pogingen hebben reeds het gunstig zij eeue aauklacht tegen diens zoon hadden ingebracht.
gevolg gehad aat in den laatsten tijd geen slavenhandel E-jn Savoeneesche radja kreeg van den radja van Ketewer
meer voorkomt, en men is er in geslaagd aan de slaven (Sueinba) eene slavin als tegengeschenk voor een paard.
en andere onvrijen het recht te doen toekennen om , ook Uit een onderzoek bleek dat een op Soemba woonachtige
zonder toestemming van hunne meesters, zich vrij te Arabier, in afbetaling van eene schuld van iemand uit Endeh
koopen, en wel tegen een losprijs van f 100 voor een (Zuid-Flores), een slaaf (een jongen van ongeveer 9 jaren)
volwassen persoon en van f 50 voor een minderjarige. voor de som %-an f 100 had ontvangen. Af en toe kwamen op
Daar de onder ons rechtstreeksch bestuur staande Dajwks Soemba gevallen voor, dat de raIja's en hoofden slaven
en de inlandsche zelfbesturen geen oorlogen meerkunien om nietige redenen van het leven lieten berooven. Een
voeren of rooftochten ondernemen met het doel om in het 20-tal slaven , waarvan 15 afkomstig van ^oemba en 5
bezit van slaven te geraken , wordt de slavernij nog alleen van Mangerai (West-Flores), die door koop in bet bezit
door afstamming in stand gehouden. Reeds velen heblien van Endehneezen waren geraakt, werden door de bezich vrijgekocht, maar voor de meeste slaven is het be- moeienis van het bestuur naar hunne woonplaatsen terugdrag der afkoopsom t« hoog. Er zal dus nog eeu ge- gezonden. In het gebied van Larantoeka(Oost-Flores) worden
ruime tijd moeten verloopen alvorens in <le bedoelde voornamelijk kinderen geruild tegen olifantstan Jen, varkens
inlandsche rijkjes de geheele afschaffing der slavernij eu geiden. In dezen toestand kan vooralsnog geen verbetedoor vrijkoop zal zijn verkregen. Naar het oordeel der ring worden gjbiaeht. De slaven worden echter goed beplaatselijke nutoriteiteu is het evenwel niet raadzaam handeld, zoodat zelfs geen < uderscheid tusschen laaf en
door ingrijpende maatregelen of door het vrijkoopen van d>> meester merkbaar is. De slaven zelven weten ook zeer
slaven en lijfeigenen van regeeringswege aan de slavernij goed dat zij zich slechts tot het bestuur hebben te wenin de afdeeling Sintang overhaast een einde te maken. den om uit de slavernij te worden verlost, doch verlangen
Intusschen is nog onlangs (September 1890) aan de be- dit niet.
sturende ambtenaren in de Westerafdeeling van Borneo
Pandelingschap. Zooals bekend, is iu de gouvernementsherinnerd dat zij van elke zich voordoende gunstige gelelanden
het nemen van pandelingen tot zekerheid van
genheid gebruik dienen te maken om verbetering in den
toestand te doen aanbrengen, met het doel om aan de schuld reeds sedert jaren verboden (zie laatstelijk Indisch
slavernij of de daarop gelijkende instellingen geleidelijk Staatsblad 1872 n°. 114). Voor zooveel is opgegeven,
werden overtrediugen van dit verbod in 1890 alleen geeen einde te maken.
constateerd ter hoofdplaats Makasst-r. De overtreders, ten
In de Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo viel met getale van drie, werden door den laudraad veroordeeld
betrekking tot het bier besproken onderwerp in 1890 tot geldboeten. Dat in de gouvernementslandeu nog hier
weinig meldenswaardigs voor. Geen enkel geval van slaven- en daar verborgen pandelingschap bestaat, is niettwijfelhandel kwam ter kennis van het bestuur. Ook in dit gewest acbtig. De gouverneur van Celebes en onderhoorigheden
wordt, waar het te pas komt, bij de inlandsche zelfbesturen w.jst er op, dat de inlander aldaar, door zijne geringe
aangedrongen op maatregelen hunnerzijds om slavernij en beschaving, weii ig waarde hecht aan zijne vrijheid, en
slavenhandel in hun gebied te doen ophouden. In liet dat het pandelingschap in de oogen :cr bevolking niets
landschap Toewalan , behoorende tot de afdeeling Sampit, vernederends heeft. Geraakt een inlander in schul len , die
namen een vijftal personen, die door een Dajaksch hoofd hij niet kan voldoen, zoo vi;:dt hij het natuurlijk dat hij
in slavernij werden gehouden , do gelegenheid dat hun dienstbaar wordt aan zijn schuldeischer. Het pandelingmeester afwezig was te baat om zich uit de voeten te maken sehap — schrijft gemeld bestuurshoofj — is dan ook eene
en in de nabijheid der hoofdplaats Sampit zich onder de diep ingewortelde volksinstelling, welke nog jaren zal
hoede van het bestuur te stellen.
blijven bestaan, i >aarbij komt dat het lot der pandelingen
Tijdens de secretaris voor de inUUi ;sche zaken in het zeer dragelijk is.
gouvernement Celebes en on derhoorigheden In Mei 1890
Over het pandelingschap in de niet ouder ons rechtmet een gouverneraentsstooinschip zich te Donggala (Palosstreksoh
bestuur staande streken zijn voor dit verslag
baai) bevoud, kwamen des mebta em tiental personen
aan boord, die verklaarden uit Mandhar geroofd en te geen bijzonderheden gemeld.
Donggala verkocht te ziju. Deze personen werden mede§ 9. Personen en instellingen met het rechtswezen
genomen naar Tontoli eu aan den onthouder aldaar overin verband.
gegeven , met last eon onderzoek ter zake in te stellen bij
zijne eerstvolgende komst te D.-nggala. Nopens de uitvoePraktizijns In 1890 werden zoowel bij den raai van
ring van deze opdracht is nog geen bericht ontvangen. justitie ti' Bamarang ais bij dien te Soerabaija twee rechtsOver de slavernij in do gouverneinentslanden van genoemd geWrde praktizijns aangesteld. terwijl bij laatstgenoemd
gewest zie men het medegedeelde in 't vorig verslag, blz. 63. college een rechtsgeleerde praktizijn op verzoek eervol werd
Naar aanleiding van een in het najaar van 1890 gebracht ontslagen , die daarop werd toegelaten bij bet Hooggebezoek aan de Sangi- en Talaut-edanden, waar de radja's rechtsiiuf. Bij dit opperrechterlijk college verkregen twee
in 1889 de slavernij hadden afgeschaft, kon de resident rechtsgeleerde praktizijns een eervol ontslag , waarvan één
van Menado melden dat de positie der vrijgelatenen reeds op v^r/.oek, en de andere, een gewezen rechterlijk amboveral, behalve Dog in het lan ischap Si*uw, naar hun tei.anr , in verband met zijne herplaatsing bij de rechterlijke
genoegen geregeld was, en dat zij voldoende middelen macht. Ken tiet-gegradueerd procureur bij den raad van
beiaten om in hun onderhoud te voorzien. Aan één der justitie te Soerabaijt werd als zoodanig toegelaten bij den
radja's, dien vauTaboekan , die krachtig tot den maatregel raad van justitie te Samarang. Daarentegen werden bij
hal medegewerkt, werd te dier zake door de Indische laatstgeuield college een niet-gegradueerd procureur en
Handelingen der Statea-Geueraal. Bijlagen. 1891-1892.
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een advocaat *evens procureur op verzoek eervol ontslagen.
Deze laatste praktizijn was reeds sedert bet begin van
1889 uit Indiö afwezig. Ken rechtsgeleerde praktizijn bij
den raad van justitie te Makasser (een gewezen rechterlijk
ambtenaar), die — tij lelijk in Nederland vertoevende —
in 1890 weder ter beschikking van don Gouverneur-Generual was gesteld om in eene rechterlijke betrekking te
worden benoemd (verg. vorig verslag blz. 180), werd, in
verband met zijne daarop gevolgde toevoeging aan een
landraad voorzitter, alsnog eervol als advocaat en procureur
ontslagen.
Door den ruad van justitie te Soerabaija werd in 1890
het voorstel gedaan tot afzetting van een bij dien raad
toegelaten rechtsgeleerden praktizijn, in welk voorstel
evenwel door de Indische Regeering , ra ingewonnen advies
van het Hooggerechtshof en den directeur van justitie,
niet werd getreden.

verheffing tot eene afzonderlijke afdeeling van de tot dusver
onder den assistent-resident van Siboga (residentie Tapanoli)
ressorteerende onderafdeelingen Toba en Silindong (Indisch
Staatsblad 1890 n". 81) is, in de plaats van eerstgeuoemd
afdeelingshoofd , voor genoemde twee onderufdeeliugen als
fungeerend notaris opgetreden de te Taroetoeng gevestigde
assistent resident der nieuwe afdeeling.

Notariaat. Van de 5 notarissen, die bij het begin van
1890 niet buitenlandse!] verlof afwezig waren , keerde in
dat jaar één in Iudië terug, terwijl in den loop van 1890
geen notaris niet buitenlaiidseh verlof uit Indie vertr-jk.
Een candidaat, die in 1883 het notaris-diploma behaald
had, verkreeg in 1890 eene aanstelling als notaris.
Ten gevolge van de in 't vorig vtrslag (blz. 64) vermei Ie regelingen van Mei en Juni 1890, waarbij een
7-tal nieuwe standplaatsen voor notarissen werden in het
leven geroepen , werden nog in dat jaar afzonderlijke
not irissen tevens vendumecsters benoemd te Soekaboemi
(Preanger Regentschappen) en Kotta Radja (Atjeh). Op
de vijf andere nieuwe standplaatsen bleven de met het
notarisambt als bijbetrekkiug belaste ambtenaren nog in
functie. Onlangs is oepuali (In üsch Staatsblad 1891 n" 131)
dat, bij het aftreden van den fungeerenden notarii te
Tandjong Pandan (Billiton), ook daar een afzonderlijk
notaris wordt aangesteld.
In verban ! met de ophefliug van liet landsvendukanto.ir
te Grissie (Soerabaija) werd du notaris op dia afdeelingahoofdplaats van ambtswege met de f.inctiën van vendumeester belast (Indisch Staatsblad 1890 n° 138). Door de

Tolken. Blijkens het vorig verslag (blz. 64) waren omstreek* medio 1890 van de toen tot den Indischen dienst
behoorende 9 Europeesche tolken voor de Chineesclie taal
4 in Indiö in functie (te Samarang , Muntok , Medan en
Pontiauak), terwijl de 5 overigen zich met verlof hier te
lande bevonden. Twee dezer 1-iatsten keerden selert naar
Indiö terug (één in het laatst van 1890, de andere in het
begin van dit jaar) en werden respectievelijk te Soerabaija
en Samarang geplaatst, terwijl aan één der in Indiö aanwezige tolken in September 1890 op zijn verzoek eervol
ontslag uit 's lauus dienst werd verleend. Omstreeks het
midden van het loopendc jaar waren, ten gevolge van een
en ander, in Indiö aanwezig 5 en met Verlof in Nederland
3 tolken voor de Chineesclie taal.
Omtrent het overig tolken- en translateurspersoneel in
Ne lerlnndscli-Indië is over 1890 slechts te vermelden dat
te Batavia ee.n translateur voor de Maleisehe taal en een
trausliiteur voor de Soendasche taal werden benoemd.

Deurwaarders. De deurwaarder bij den landraad te
Samarang , tegen wien bij vonnis van den raad van justitie
aldaar rechtsingang was verleend, o. a. ter zake van het
misdrijf, bedoeld bij art. 110 van het wetboek van strafreclit voor Europeanen , werd , in afwachting van de verder
omtrent hem te nemen beslissing, in de uitoefening van
zijne functiën geschorst.
Het ambt van deurwaarder bij den landraad te Tangerang
(residentie Batavia) werd in April 1890 ingetrokken.

Wees- en boedelkamers. Nopens de administratie van elke
der vijf wees- en boedelkamers zijn over 1890 de volgende
opgaven ontvangen.
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o) Hierbij is op te merken dat elke weeskamer, die van een zustercollege kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekte rente
verantwoordt alsof die verkregen was van eigen kapitalen.
b) De kapitalen, waarover bij elke weeskamer over 1890 rente was uit te keeren (voor dat jaar bepaald op 5 pet.), vindt men opgegeven in
de Javasche Courant van 3 April 1891.

De kosten der wee»- en boedeikauier.s 1 eliepen over 1880 en 1888 ') omtrent dit onderwerp bij Koninklijk besluit
1890, vol rens eene voorloopige boeking, f363 080, terwijl vastgestelde regeleu (verg. het verslag van 1889 blz. 78).
Ten aanzien van de uitzetiing op hypotheek van de
die over i8»9 nader worden opgegeven te hebban bedragen
door .ie \vees- en boe kdkamers beheerde gelden gold nog
f 363 .49.
Ragelinatighbidsbalve werden de voorschriften die de altijd eene bepaling van 1852, volgeus welke de te beii.siruc'.ie vc^or de weeskamer* en het reglement vo >r bet dingen rente niet minder mecht bedragen dan 6 ten honcoll-ge van boedel meesteren behelsdeu , ter zake van de
aansprakelijkheid der ambtenaren van .Ie wees- en boedeli) Tot eene verbetering in het hierbedoelde Koninklijk besluit
kamers' jegens den Stsat voor door het: veroorzaakte schade , dd. 21 November 1888 n". IC had betrekking dat van 19December
bij ordonnantie van 2ö Januari 1891 (Indisch Staatsblad 1890 n». 21 (Nederlandsen Staatsblad n°. 186, Indisch Staatsblad
n°. 21, alsnog in overeenstemming gebracht ,met de in 1891 n°. 78).
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Van de materieele verantwoordingen werden gvfxsmineerd
de op uit. 1889 nog ter behandeling overgeblevene van
1888 en verder d ie over het jimr 1 S8'.l, op een klein gedeelte na. Overigens werd het onderzoek rand* rekeningen
van de weduwen- en weezenfondsen , de wee* en boedelkamers , de schutterijen en van andere rekeningen met
derden krachtig voortgezet. De examinatie van de op d e
oude vendu-administratie betrekking hebbende verantwoordingen werd beëindigd tot en met 1888 , op eene enkele
verantwoording na, waarvan de inzending zi'di liet wachten , terwijl inmiddels de over 1889 ingekomen rekeningen
onderhanden werden genomen. Voor zooveel de nieuwe
vendu-administratie aangaat, werden afgedaan de verantwoordingen over 1888 nagenoeg geheel, en «ie over 1889
naar gelang ze ontvangen werden.
De legrootingsrekening over 1SN7 werd door d'1 RekenG. A l g e m e e n e R e k e n k a m e r en Comptabiliteit.
kamer ontvangen, deels in Maart, deels in Juni 1890,
en doorgezonden op den 26sten van laatstgenoemde maand.
Met de rekening over 1888, in December 1890 en Februari
§ 1. Algemeene Rekenkamer.
1891 bij haar overgebracht, kwam de Rekenkamer op 3
Gedurende het jaar 1890 waren nog twee leden van de Maart 1891 gereed. Hiermede is de achterstand in dit deel
Rekenkamer met buitenlundsch verlof afwezig, in verband der Indische tinancieele administratie opgeruimd en zal dus
waarmede, ingevolge de alinea's 2 en 3 van art. 60 der voortaan slechts één begrootingsrekening per jaar zijn te
comptabiliteitswet, zooals deze in 1882 (Indisch Staatsblad behan leien. Het is intusschen wel aan te nemen dat de
1883 n°. 33) gewijzigd zijn , twee tijdelijke leden in het afdoening nog eenigszins zal kunnen worden bespoedigd ,
college zitting hadden (verg vorig verslag blz. 65). Ken dezer en dat het binnen eei.ige jaren mogelijk zal blijken om
laatsten, de heer EL C. MAUHENBRECHER, verkreeg op zijn ver- de rekeningen bij de Rekenkamer reeds over te brengen
zoek , met ingang van 2 September 1890, een eervol ontslag op uit. September van het tweede jaar volgende op het
uit 's lands dienst, waarna door den Gouverneur-<-eneraal dienstjaar.
Nog kan worden vermeld dat de staten van res(anttot tijdelijk lid werd benoemd de inspecteur van financiën
in de eerste afleeling B. M. H. MEUVELDOP, die op 30 ontvangsten en onaangezuivenle vorderingen, tl uitende
September 1890 zitting nam. Daar het Ie verwachten was met bet einde der jaren 1880, 1881 en 1882, in April
dat de waarneming langer dan zes maanden zou moeten 1890, en die sluitende met uit 1883, 1884 en 1885 in
duren, is die benoeming aan de Koninklijke goedkeuring Januari 1891 door de Rekenkamer werden doorgezonden,
onderworpen en sedert bekrachtigd bij Koninklijk besluit zooniede dat maatregelen zijn beraamd tot opruitnirg van
de noi' voortloopende vorderingen die minstens tien jaren
van 4 November 1890 n° 72.
In Indië heeft zich onlangs verschil van gevoelen voor- oud zijn.
gedaan nopens de vraag of, wanneer tegelijkertijd voor
Voorts werden verschillende voorzieningen getroffen met
twee of meer afwezige leden tijdelijke vervangers zijn opzicht tot de inrichting en de tij Istippen vim ins*nding
aangewezen en een der eerstee loeiden terugkomt, het van aan de controle van het college onderworpen stokken,
laatst aangewezen tijdelijk lid moet aftreden dan wel met bet doel om eene vlugge en geregelde afdoening van
degene die zitiing heeft genomen ten gevolde van de ver- de taak der Rekenkamer te bevorderen.
hindering van het teruggekeerde lid. Met Opperbestuur,
§ 2. Comptabiliteit.
door de InÜsche Regeering in dit meeningsverschil betrokken, heeft zich bij de laatstgenoemde zie-swijze aanDaar de ondervinding had geleerd ust met 6 (in stede
gesloten, op grond dat zoodanige oplossing derquaesüe, van 7) inspecteurs van financiën kon worden volstaan,
waaromtrent de wet geen bepaald voorschrift bevat, meer is in Januari 1891 de betrekking van inspecteur in de Ilde
dan eenige andere strookt met al. 2 vau art. 60 der comp- afleeling, omvattende de gewesten Cberibon, Banjoemas,
tabiliteitswet, en verder uit overweging dat het karakter Tagal en Pekalongan , opgeheven , en in verband daarmede
van het tijdelijk lidmaatschap het best wordt gehandhaafd het ressort van vier inspecteurs eenigszins gewijzigd
wanneer ieder tijdelijk li I aftreedt zoodra de omstandigheid . (Indisch Staatsblad 1X91 n°. 11)
die aanleiding gaf tot zijne benoeming , ophoudt te bestaan.
Met gebruikmaking van de op blz. 66 van het vorig
Naar aanleiding van eene vraag van de Indische Regeering verslag bedoelde bij Koninklijk besluit dd.24 October 18>9
deelde de Rekenkamer in den aanvang van 1890 mede, n°. 19 (Indisch Staatsblad 1890 &• 3)aan lenGouverneurdat de som vau f 40 000, welke gedurende de laatste Generaal verleende bevoegdheid, om te bepalen van welke
jaren telkens bij de begrootiug werd toegestaan voor der afgeschreven vorderingen nader zal worden boek g>tijdelijke uitbreiding van liet personeel bij de bureaux vau houden zoolang er een debiteur is en de verjiriug niet is
het college, in allen gevalle nog tot uit. 1892 in haar ingetreden, is bij goavernemeotsbesluit <ld. 28 December
gelie.d noodzakelijk is, datir eerst ouistreeks dien tijd het 1890 (Indisch Staatsblad n°. 264) de eerste alineavanart.fi
intreden van een normalen toestand mag w.rden verwacht der bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen welmet oplicht tot de exau.inatie der verantwoordingen van ker inning aan de algemeene ontvangt rs van 's lan la ksssen
is opgedragen (Indisch Staatsblad 1876 n°. '69) in dier
het materieel beheer, de ontvangsten en de uitgaven.
Omtrent de werkzaamheden bij ds verschillen Ie bureaux voege gewnzigd, dat voortaan ten aanzien .:.n tweecnteder Kamer gedurende 1890 is het volgende mede te deelen. gorieöu vun afgeschreven vorderingen ilsdaa-bn bedoeld de
Terwijl het onderzoek vau de bewijzen vau uitgaaf der tot dusver vtreischte boekhoodit-g achterwege kan big ven.
algemeene ontvangers van 't lands kassen over 1889 in Bij dezelfde beschikking werd. met aanvullng en wjjzi*
Juni 1890 afliep, waren op uit. December daaraan- gin„' van Indisch Staatsblad 1 s7:' a: *95 , ook «Ie boekvolgende reeds nagezien de bewijzen over de eerste houding beperkt met betre', king tot afgeschreven vordezeven maanden van 1890. De stand van dit werk ringeu behoorende tot het departemei t van o >r!ogeu staande
kon alsnu normaal worden genoemd. Nog in de eerste buiten de administratie der algemeene ontvangers.
helft des jaars, en wel ree is in Mei, werd beë':iHij een gouvernementsbesluil vau 30 Januari 1891
digd de examinatio van de duplicaat-ordonnantien en (Indisch Staatsblad nu. 29) werd I
van art. 7
mandaten der verschillende departementen van algemeen der aangehaalde bepalingen van 187G aangevuld met het
bestuur over 1888, terwijl de t en begonnen examiniitie doel om tegemoet te komen aan i;i dj ; ractijk rmdervoo*
van soortgelijke stukken over 1889 bij het einde des jaars den bezwaren, speciaal wat de residentie Batavia betreft,
grootendeels gereed was. Op dat tijdstip was verder het met betrekking tot de bij Indisch Staatsblad 1887 n" 64
onderzoek der verantwoordingen betreffende de ontvangsten geregelde afschrijving van vorderingen, v, ortspruitends
over 1888 geheel, en over 1889 op 140 stuks na, afge- uit in kohieren of andere registers begrepen belastingen.
loopen. Het meerendeel dier onafgedane verantwoordingen
In 1890 wer! di
irneur-Genercal ten aanzien
moest wachten op het binnenkomen van andere bescheiden. vau 6 ; beboeting u gebruik gemaakt van de hem bij het

derd in liet jaar. In de laatste jaren werd echter door de
wees- en boedelkamers — en ook door de andere » onder
bescherming fan het Gouvernement'' staan leadministratiCn.
welkt) onder hot voorschrift vielen , met namen de civiele
en militaire weduwen» en weezenfondsen, zooniede de
diakouie-, kerk- en armbesturen — groote moeilijkheid
ondervonden om , bij de overigens in deze haar gestelde
eischen, bypotbcek-beleeningen te sluiten tegen 6 pet.
rente. De Indische Regeering heeft zich dan ook in Juni
jl. (Indisch Staatsblad 1891 n°. 137) genoopt gv.ien bedoeld minimum los te laten en te bepalen dat bij het
sluiten door de hooger genoemde instellingen van beleeningen tegen onderpand van vast goei de hoogste rente
zal worden gevraagd , welke na:ir gelang van de omstandigheden zul kunnen worden bedongen.
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leurs en adspirant-controleurs bij het binnenlandsch bestuur, voor zooveel zij aan de formatie ontleend waren.

Koninklijk besluit (IJ. 3 Februari 1878 i»«. 3 (Indisch
BtS*teuiad ii". 169) verleende bevoegdheid om administratief
op^alegle loeten, voor zooveel zij het beurstf van f2000
niei tu boven gaan , geheel of gededtelijk kwijt te schelden.
In 15 gevallen werden de boeten ten volle kwijtgescholden,
en wel tot een gezamenlijk bel rag van f 4 435,97. Van de
48 overige heboetingen , tezamen bcloopcndo f 2 453, werd
f 2 195 kwijtgescholden. De boeten waren hoofdzakelijk
opgelegd wegens verzuimde aangilte voor het recht van
successie cu overgang, of voor het overschrijvingsrecht van
vns'e goederen; overtreding van politieverordeningen . enz.

Sedert het tijdstip van afsluiting der mededeelingen in
't vorig verslag ging bij één der departementen van algeme>-i burgerlijk bestuur te Batavia het beheer in andere
handen over. Als directeur van justitie werd namelijk
den 2den Maart 1891 mr. L. A. P. F. BUYN , wien op inn
verzoek een eervol ontslag uit's landsdienst was verleend,
vervangen door mr. W. A. ENGELBKKCHT, tot dusver vicepn-s'dent van het Hooggerechtshof.
Het beheer van den tramweg binnen enze postenlinie in
Gro'jt-Atjeb , zoomede van eenige andere werken , welke
in Atjeh voor militaire doeleinden moeten dienen, werd
met 1 Maart 1890 van het departement der burgerlijke
openbare werken overgedragen op het departement vau
oorlog (irouvernementsbesluit dd. 7 Januari 1890 n°. 8).
Andere wijzigingen in den werkkring der departementen
vonden nïut plaats.
De bij Indisch Staatsblad 1883 i.°. 43 aan den directeur
der burgerlijke openbare werken toegekende bevoegdheid
om den hoofdinspecteur, chef der afdeeling s|Oor-en tramwegen 80 stoomwezen bij zijn departement, inspectiën over
de spoorwegdiensten op te dragen , werd in Februari 1891
(Indisch Staatsblad n°. 64) uitgestrekt tot het verdere
personeel van gemelde afdeeling.
Ter zake vau het door gouvernements-ainbtenaren , ZJUder tusschenkouist van aannemers, ten vervoer geven aan
de yt.-iatsspoorwegen van 's lands producten, materialen en
andere goederen werden bij gouvernementsbesluitdd.4Maart
18'.) I u°. 8 de tot dusver bestaande huishoudelijke voorschriften omtrent de verplichtingen en de aansprakelijkheid
van afzenders en geadresseerden vervaDgen door vaste
regelen , en zulks ter uitvoering voor zooveel noodig ')
van §§ I en II van het in 't verslag vau 1886 (blz. 72/73)
besproken gouvernementsbesluit dd. 19 Maart 188t> n°. I
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4291), bevattende
de beginselen te volgen bij bet transport vau landsproducten
goederen en gelden daar waar staatsspoorwegen zijn.
Bij de departementen vau financiën , van justitie en van
onderwijs, eeredienst en nijverheid moest nog buitengewoou personeel worden iu dienst gehouden , waarvoor de
noodige fondsen werden toegestaan.
Nopens het archiefwezen kan worden medegedeeld dat
in de eerste maanden van 181)1 van de pers kwamen het 8ste
deel van het Nederlan.isch-lndisch Plukkaatboek, loopende
overdejaren 1765—1775,zoomede het Vdexlee), behandelende
het jaar 1663 , van het »Daghregister, gehouden in 't Casteel
Batavia". Aan het oul-archief te Batuvia werden enkele
stukken toegevoegd, afkomstig uit een te G.-issee (Soerabaija)
aan den dag gekomen archief, dateerende uit de voorgaande eeuw. Raadpleging van het oud-archief te Batavia
door particulieren kwam weder nu en dan voor.

I. GEWESTELIJK EX PLAATSELIJK BESTUUR;
POLITIK.

§ 1. Europeesch bestuur.
In navolging van vroegore verslagen wordt hieronder een
overzicht {re^even van het aantal in eik gewest bij liet
einde vau tiet laatst vftrioopen jaar tewerkgestelde contrr:i) Voor zooveel het vervoer per staatsspoonveg van 's lands
gelden betreft, was in liet owl' rwerp voldoende voorzien door de
bestaande voorschriften (zie o. a. liijiilad op bet Indisch Staatsblad
n \ 2 7 4 , aangevuld door van het departement van financiën uitgegane voorschriften).

lste
klus-ic.

Contro- Adspileurs
rant2de
controklasje.
leurs.

Ta
zamen.

JAVA EN MADUBA.

11. Algemeen burgerlijk beheer.

J. D e p a r t e m e n t v a n blnnenlandsch bestuur.

Controleurs

G E W E S T E N .

Bantam
Batavia
Krawang
Prcanger Regentschappen
Chenbon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bazelen

. . .

8
2
M

2
a) 5
2
2
5
3
3
2
4
2
2
3
2
1

Kadoe
Mncüoen

Kediri
Madura
Totaal in dieast (overeenkomende
met de normale formatie). . . .

44

68

50

6
1
2
19
9
7
6
13
5
G
15
13
8
7
7
7
5
9
8
9

162

112
BUITEXBEZITTINGEN.

Sumatra's Westkust
Bcnkoelen
Lampongsche Districten. . . .
Palembang
Oostkust van Sumatra . . . .
Atjeh en onderhoorigheden. . .
Riouw en onderhoorigheden. . .
Westerafdecling van Borneo . .
Zuider- en Oosterafd. van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden . .
Menado
Ternate
Amboina
Bali en Lombok
Totaal in dienst (overeenkomende
met de normale formatie). . . .

17
4

18
4
4
10
5
2
3
G
5
9

38
11
8
20
(1

2
5
12
12
15
11
1
3

73

57

154

130

o) Hiervan werd één tijdelijk werkzaam gesteld in de residentie
Madioen, ten einde tegemoet te komen aan het gemis van een controleur 1ste klasse, van daar weggenomen om in de residentie Pasoeroean
behulpzaam te ziju in de behoorlijke afdoening van nog aanhangige erfpachtsaanvragen.

Bovendien waren op uit. 1890 nog 16 controleurs en 1
adspiranf-coütroleur boven de formatie in dienst voor specbile onderzoekingen of in functiöu op welker blijvende vervullh'g voorshands niet gerekend wordt, zooals nader kan
blijken uit onderstaande opgaaf.
OMSCHRIJVING
DER TEWERKSTELLING.

Voor onderzoekingen betreffende
de regeling vaa- en het toezicht
op de verplichte diensten der inlandsche bevolking in de gouvernementsreside^tiéa van Java en
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4

a) G

Voor ecne proefnemiog in de
residentie PreanRer Rpgentschappen met eeue iandrente-rcgeling
op kadastralen grondslag. . . .

1

1

*) 2

Voor bijzondere werkzaamheden
iu de residentie Djokjokarta (verg.
vorig verslag blz. 3)

11

1

1

1

<0 l

Voor de landrente-aangelegenheden in de afdeelingen Boeleléng
j en Djembrana op Bali . . . .
|
Afkomstig van het kader voor
|

3

7

n
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cs. 2.:

Bijlage C.

Tweede Kamer.
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betering vau haar gehalte door het toekennen van ruimere
bezoldiging als anderszins. Overigens is de GouverneurGeneraal van oordeel, dat de plannen betreffende eene
DEB
TKWKBKSTHI.I.IM1.
zameu.
reorganisatie van de politie eerst weder met vrucht aan
de orde zullen zijn te stollen nadat het onderzoek naarde
verplichte diensten der inlandsche bevolking op Java en
Toegevoegd aan den civielen en
militairen gouverneur van Atjeh
Madura zal zijn afgeloopen en men daardoor een juister
en onderhjorigheden ten behoeve
inzicht
zal hebhen gekregen omtrent de feitelijke samenvan de politieke aanrakingen met
stelling van het politiewezen in elk gewest. De tijdelijke
1
1
»i
M
versterking, die in sommige gewesten de opiumpolitie in
Toegevoegd aan den resident
den
laatsten tijd weder heeft ondergaan, komt ook aan
van Sumatra's Oostkust ten bede gewone politie ten goede, vermits aan de residenten
boeve van de Delische Battakstreek (verg. het verslag van 1889,
uitdrukkelijk is opgedragen van de in dienst gestelde man1
blz. | | |
1
n
tri's en hunne oppassers ook partij te doen trekken voor
de uitoefening van de politie in het algemeen. Verder zijn
Belast met de waarneming der
betrekking van administrateur bij
nog de volgende partieele voorzieningen te vermelden.
d) 5
1
de tinmijnen op Banka . . . .
3
1
In de residentie Preanger Regentschappen , waar in het
gemis van politiepersoneel bij den assistent resident van
Afkomstig van het kader voor
Bandong tot hiertoe eenigermate voorzien was door ont7
1
1
2
trekking van enkele politieoppassers aan het voor de overige
a) In het begin van 1891 vermeerderd met een controleur 2de klasse. afdeelingen toegestaan getal, doch de ondervinding leerde
dat deze maatregel niet kon bestendigd worden, is de
b) Als voren met 2 controleurs 2de klasse en] 4 adspirant-controleurs. politie onlangs (gouvernementsbesluit dd. 12 Februari 1891
c) Sedert blijvend in dienst gesteld; zie lager.
n°. 2) vermeerderd met 1 hoofdoppasser en 6 oppassers.
Daarentegen bleken in de residentie Krawang een (>—tal
d) In het begin van 1891 vermeerderd met 1 adspirant-controleur.
politieoppassers te kunnen worden gemist, waarmede te—
In het begin vau 1891 kwam in de gewestelijke in- gelijkertijd de formatie aldaar verminderd is. In de resideeling van het controleurspersoneel op de buiten bezittingen dentie Bantam zijn in den loop van 1890 twee korpsen geeenige wijziging , zonder dat dit echter tot uitbreiding n a wapende politiediennren opgericht (één voor de afdeeling
de formatie leidde. Terwijl namelijk ter Sumatra's West- Tjiringin en één voor de afdeeling Lebak), grootendeels
kust één controleursplaats der 2'le klasse werd opgeheven , bestaande uit Amboineezen. Tot de organisatie van die
doordien aan het hoofd der tot dusver door een controleur korpsen, elk staande onder een Europeesenen onderofficier ,
hestuurde onderafdeeling Batoe-silanden (Padangsche Be- tevens instructeur. heeft betrekking Indisch Staatsblad
nedenlanden) een civiele gezaghebber werd gesteld (zie 1891 n°. 74. Op Banka, waar mede het politiepersoneel
lager § 4), werd daarentegen het aantal controleurs in meer o;> militairen leest geschoeid diefde te zijn , vooral
de residentie Bali en Lombok met één der 2de klnsse ver- na de in de laatste jaren plan+< gehad hebbende ephefflog
meerderd , ten einde aldaar werkzaam te zijn in het be- van verschillende detachementen infanterie aldaar, is thans,
lang van eens goede regeling en een richtig beheer der met intrekking van het tot dusver aldaar bescheiden perlanrirente in de af ieelingen Boeleleng en Djembrana en sotvel van politieoppassers , insgelijks e.-n korps gewapende
wat daarmede in verband staat, zoomede om te kunnen politiedienaren opgericht onder een Europeeschen instrucworden gebezigd voor de politieke aanrakingen met de teur-commandant (Indisch Staatsblad 1891 n°. 105). Bij
inlandsche vorsten (Indisch Staatsblad 18.'1 n°. 98).
sommige der in 1886 (verg. het verslag van 1887 blz. 62)
Over eene met het Indisch Bestuur gevoerd wordende ook in de residentie Oostkust van Sumatra in dienst gegedachten wisseling over het denkbeeld om aan de contro- stelde detachementen gewapende politiedienaren waren desleurs op Java en Madura eenige meerdere bemoeienis met tij is mede Europeesche onderofficieren als instructeurs aande politie, enz. te geven, zie men noofdstuk F , § 1, gswenu, doch deze maatregel had niet aanstonds een
hiervoor. De streken , waar van deze ambtenaren tijdelijk blijvend karakter gekregen. Nu bet echter gebleken is dat
partij wordt getrokken voor het opsporen van opiumover- het daarmede beoogde doel, verhooging van de bruikbaartredingen zijn in den laatsten tijd weder met eenige ver- heid der politiedienaren door betere oefening en aanvoering
meerderd (verg § 4 van gemeld hooflstuk F)
en door behoorlijke handhaving van orde en tucht, ten
Voor een drietal bijzonder uitgestrekte ressorten van volle wordt bereikt, is dit punt onlangs ook voor Snmacontroleurs in de buitenbezittingen, waar bovendien door tra's Oostkust voorgoed geregeld ; zie Indisch Staatsblad
plaatselijke omstandigheden de kosten der dienstreizen zeer 1891 n°. 35. In de residentie Tiinor en underhnorigbeden ,
hoog loopen , is gebleken dat, de dien ambtenaren toege- waar de gewapende politiedienaren nog van gladloops-gele^de vaste reis-indemniteit ad f 5') 's maands geheel on- wereu waren voorzien, werden zij , evenals bij deze politoereikend is. Dit geldt namelijk de onderafleelingen tiekorpsen elders reeds het geval is, met aehterlaad-geGorontalo en Limbotto der afdpeling Gorontalo (residentie weren bewapend. Tevens werd aldaar een maatregel geMenado), zoomede de afdeeling l'adang Lawas (residentie nomen om de veelvuldige afwisseling ouder de leden van
Tapanoli). Op lat het persoonlijk toezicht der aldaar ge- het korps tegen te gaan (Indisch Staatsblad 1890 n". 140).
plaatste controleurs oirler de aangeduide omstandigheden Elders heeft in dun laatsten tijd eene andere verbetering
niet kome te lijden , is, bij wijze van uitzouderingsmaat- der politiemiddelen plaats gehad, hierin bestaande dat de
regel, besloten om zoowel aan den controleur van Gorontalo aanschaffing en het onderhoud van een klein getal zooals aan dien van Limbotto bevoegdheid te schenken om geuaumde politiepanrden voor rekening van den lande is
voor hunne dienstreizen naar eenige b"paalde , verafgelegen genomen, ten einde, bij het beperkt g<-tal politienpj assers,
en alleen over zee te bereiken gedeelten van hun ressort niet te veel tijd te doen verloren gaan waar deze zich soms
de transportkosten aan den lande in rekening te brengen , op verre afstanden moeten verplaatsen. Zoo is in 't laatst
terwijl liet voornomen bestaat om voor den controleur van van 1890 en in het begin van 1891 tot zoodanigen maatPadang Lawas de honger bedoelde vaste indemniteit van regel beslotpn met betrekking tot de afdeelingen Boeleleng
f 50 op f K'0 'smanuds te brengen.
en Djembrana (residentie Bali en Lombok) en tot de afdeeling Toba en Silindong (residentie Tapanoli). Men zie ook
§ 2. liduiidsch bvslunr en, politie.
wat in afd. 11 van dit hoofdstuk gezegd wordt onder
Li het laatst van 1890 heeft de Gouverneur-Generaal »Banka en ouderhoorigheden."
als zijne meening dc-en kennen dat, bij den bestaanden
Overeenkomstig het in 1884 aangenomen beginsel (verg.
staat van zaken op Jav:i en Madura met betrekking tot het verslag van 1885 blz. 63) is er in de jongste maande veiligheid, geen dringende behoefte bestaat aan eene den, ter gelegenheid van de aanstelling van afzonderlijke
algeheele r'organisatie van het politie.wezen aldaar, terwijl algemeene ontvangers van 's lands kansen op sommige
plaatsen , weder toe overgegaan om de betrekking van
ook het denkbeeld om bereden politie in dienst te stellen onclercollecteur in zoodanig ressort op te heffen , en wel
sche>n te kunnen blijven rusten. Dit zal intusschen niet die van den oudercollecteur voor bet regentschap Pan
beletten dat, waar ::oodig . partiele voorzieningen worden deglang (residentie Bantam) en vier zoodanige betrekkingetroffen lot uitbreiding van de politiemacht of tot verHandelingen der Stiiten-Gcneraal. Bijlagen. 1891 1892.
OMSCHBIJVINO
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^ i i . in de residentie Madura (Indisch Staatsblad 1891
n°. 53 en 58} Voorts is in Mei il. (Javasche Courant van
den 22sten dier maand) ook in Tagul één ojdercollecteursplaats opgeheven , terwijl iliens functien als bijbetrekkmg
zijn opge tragen aan twee inlandsche pakhuismeesters in
dat ressort, ieder voor een kleineren k r i n g , onder genot
van eene toelage en onder bijstand van een inlandscheu
schrijver. Deze regeling strekt ten gerieve van de dessaboofden , die nu voor liet af Iragen van de door hen geïnde
belastingen min Ier groote afstanden hebben af te leggen.
In Februari te voren (Javasche Courant van den 20sten
dier maand) zijn , met dit laatste ooel, en ten einde eene
anders noo lzakeLjke uitbreiding van bet aantal ondercollecteurs te oi.tgaan , in 35 ressorten te residentie Preanger Regentschappen kotHe inkoop- en zoutverkooppakhuisrneesters (meest inlandsche) en ver.Ier drie distrietshoofden als hulpoudercollecteurs aangewezen. Ook aan hen,
alsmede aan de schrijvers der districtshoofden, is eene
toelage toegekend
In het belang eener goeie keuze van districtshoofden
is door de Indische Re^eeriug tot beginsel aangenomen
(Augustus 1890) om voor dat ambt geen inlandsche ambtenaren , die nog niet bij het binnenlandsch bestuur gedien 1 hebben , in aanmerking te doen komen dan nadat
zij eerst als onder iistrictshoofd zijn werkzaam geweest en
in d b betrekking blijken van de vereischte geschiktheid
hebben gegeveu.
Aan sommige districts- of onderdistriotshoofden in de
resi lentiön Preanger Regentschappen en Bantam werden
nieuwe sran iplaatsen aangewezen (zie , wat eerstgeineld
gewest betreft, de Javasche Courant dd. 5 en 19 September 1890 en 28 April 1891 , en wat Bantam aangaat
Indisch Staatsblad 1891 n°. 56), hetzij omdat hunne vroegere
zetels voor de uitoefening van hunne functien minder gunstig gelegen waren, hetzij omdat de verandering noodig
was door eene nieuwe organisatie van het districtsbestuur,
waarover zie na .er § 4.
üver de i;i den la:tst"n tij 1, in verband met de heerendienstonderzoekin^en in Kado-, Bagelen en Banjoemas, door
de residenten aldaar gemaakte regelingen nopens de samenstelbng van het (les-abestuur, de aan de (iessahoufden
toekomen.Ie ambtsvelden , en verdere huishoudelijke belaugen der d'.ssa's wordt lager gebundeld in af!. I I , § 1 ,
van dit. hoof !stuk. In Cheribon is de resident, zouder de komst
der commissie voor liet lieerendienstonderzoek af te wach'9n,
mede ree is in die rieiitiug werkzaam geweest, nier. alleen loor
belangrijke ben-rkinir van «Ie dessapolitieliensteu '),in;.;ir
ook door inkriinping van h-t veel te talrijk winangBiltM'
dessab-s; ;ur. Het on.trent deze laatste nangelegenh'i I re ds
vroeger door deu resident gel::ste o:;dtrzoek had namelijk
aan het Hebt jjebra.ht dat in Cheribon , naast het dessihoofd , den koewoe, het getal van bam geheel afhankelijke
medebestuurders der datM steeds aangroeide, e u d a m n e i e
Biet alleen de uitgestrektheid boawgron 1 die zicb in handen
der dessabestuur Iers bjvond "riaudeweg grooter w e r d ,
maar ook allclei ongeoorloofde geldhelBngeu eu boeten
me»r in zwanir k.vamen. Aan deze Iaatst6 misbruiken,
in de verschillende strpken van zeer onderscheinen aard ,
werd, naarmate het Buropeeache be.-tuur er door de ingestelde oodenoekingen kennis van kreeg, een einde g e m a a k t , <-n deze zijn nu all-'u verbalen. liet verbod tegen
het vorderen door de dissabesturen van omslagen of
heffingen en iier opleggen door hen van boeten is zoo
algemeen tnogelqk en bij bek.-eoslag in de dorpen bekend
gemaakt , doch tevens is gezorgd dat daardoor niet werd
belemmerd het ontvangen der vanouds gebruikelijke geschenken bij feestelijke gelegenheden.
Wat de n m e n j t e i h a g van het dessabestuuren het apanagebezit betref', waaruit h-t dessabestuur de meeste inkomsteu t r - k t , isdo.irden resident o. a. het volgende gemeld.
•) Voor elk der regentschappen werd bij besluit van den resident
het aantal personen vastgesteld dat dagelijks als maximum voor de
dessapolitio mocht uitkomen, met overlating aan de dessabesturen
om de dienstplichtigen naar goedvinden in te deelen voor de bewaking van de bale-dessa (het raadhuis der gemeente), het betrekken
der wachthuizen en het doen der nachtelijke rondes. Dat maximum
bedraagt nu voor de vjjf regentschappen te zamen 11 646 dienstplichtigen per dag, terwijl tot hiertoe daarvoor dagelijks plachten
te moeten opkomen 27 543 dessalieden: eene besparing derhalve van
niet minder dan 5 ' , milliocn dagdiensten per jaar.

Reeds sedert een drietal jaren was in Cheribon voorgeschreven om bij dessaverkiezingen het aantal hestuursleden en hunne apauages opnieuw en in overleg mot de
kiezers te bepalen , en zoo w e r d , behalve door het later
bevolen algemeen onderzoek, de kennis verkregen om
hetzelfde werk op groote schaal ineens voor het geheele
gewest ter hand te nemen. Voor de berekening van het
geoorloofd aantal leden van het dessabestuur werd als
basis aangenomen het aantal aangeslngeuen in het hoofdgel.'. Eene dessa die f 40 hoofdgeld of minder opb r a c h t , kreeg, nevens het dessa hoofd, vier leden van
bestuur, en eene dessa van f 5 0 hoofdgeld vijf l e i e n ,
terwijl op elke 25 boofdgeld-betalendi n daarboven één lid
meer zou komen. Dit werd als regel gesteld, maar waar
omstandigheden van bevolking of plaats afwijkingen vorderden , werden deze toegestaan. De vermindering der leden
van het dessabestuur zou geschieden in overeenstemming
met de dessahoofden, en deze zouden hebben te bepalen
wien of wie der beambten zij in hunne dessa, tot verkrijging van het bepaalde cijfer, wilden laten vervallen.
De overblijvenden zouden behouden aan grond of aan
pantjèus eu alingans *) hetgeen zij bezaten , maar de aandeelen van beambten wier betrekkingen werden afgeschaft
moesten tot de gemeente terugkeeren en hunne overige
verdiensten worden ingetrokken. Alleen in het regentschap
Indramaijoe, bij geheel individueel bezit, bleven de
a p a n a g e s , die vrijkwamen , ter beschikking van het dessabestuur. In het apanage werd een sikep-aandeel begrepen.
Mocht door omstandigheden van groudverdeeling of beplantiug een jaar uitstel voor de vermindering gevraagd
worden, dan moest meu dit toestaan , mits de regeling
sle-'bts werd getroffen. Door toe te geven waar dit eenigszins mogelijk w a s , heeft de resident, altijd in overeenstemming met de dessahoofden , door de tot stand gebrachte
regelingen het aantal koewoes eu leden vau het dessabestuur in het gewest kunnen terugbrengen vau 22 905
tot 13 300 personen en de hun toekomende ambtsvelden
vau 04 149 bouws sa\vah- en 1274 bouws tegalvelden tot
respectievelijk 44 779 en 1020 b o u w s , zoodat aan ambtsvelden vau de uitgevallen leden van het dessabestuur
beschikbaar gekomen en in de vier regentschappen Cheribon,
Madjalengka, Koeuingan eu Galoeb 3) aan de bevolking
teruggegeven zijn 19 370 bouws sawah- en 254 bouws
tegalvelden. Bovendien was bij de in de laatste drie jaren
gehou len dessaverkiezingen reeds eene vermin 'ering verkreg-r: van ruim 1700 bestuursleden en aan ambtsvelden
van circa 6000 bouws sawah , zoadat door het vorenvermelde tot de heerendienstplichtigen in Cheribon zijn teruggek '-erd p. m. 11 300 dessabeambten , en de bevolking heeft
teruggekregen meer dan 25 000 bouws gronden, meest
sawahs, terwijl nog bovendien, in de streken met individueel
bezit, 200 paatjèns niet meer behoeven uit te komen. De
dessahojfdeu en de aanblijvende leden \an het des.-abestuur
zijn overal in het. bezit van hunne apanage-aandeelen gehaudhaafd gebleven. Waar eene vergrooting van de apanages
der in dienst blijvende bestuursleden billijk werd geacht, in
ver and met de uitbreiding vau hunne werkzaamheden ten
gevolde van de inkrimping van het getal beambten , werd
zoodanige vergrootiug toegestaan. Het tot het juiste peil
terugbrengen van de voorshands onveranderd gelaten
apanages zal geleidelijk geschieden bij de verkiezing van
nieuwe dessahoofden ingeval van overlijden of ontslag der
tegeuwoor iige titularissen. Bij het einde van 1890 waren
de vrijgekomen ambtsvelden reeds ouder de bevolking
verdeeld eu hield meu zich bezig wet het afbakenen van
die welke in het bezit der hoofden en leden van bet dessabestuur zijn gebleven. Om bij de «"Ssahoofdcn al hetgeen
er bepaald was levendig te houden, en vooral opdat de
kleine man er niet onkundig van zou blijven , is in het
raadhuis van elke dessa opgehangen eene ia het Javaansch
of Soei;daasch gedrukte t a b e l , bevattende o. a. aanwijzingen nopens de plaats, den naam en de uitgestrektheid der
ambtsvelden van dessahoofden eu bestuursleden, benevens

>) Pantjèns en alingans krijgen in Cheribon de leden van het
dessabestuur in dessa's zonder ambtsvelden.
*) Voor het regentschap Tndramayoc zijn in bovenstaande opgaaf
begrepen 847 bouws ambtsvelden, enkel sawahs, doch daarin bracht,
zooals gezegd, de inkrimping van het aantal dessabcRtuurdcn geen
verandering.
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vermelding van het aantal der dienstplichtigen die dagelijks
voor de dessapolitie of als pantjèus bij het dessahoofd
hebben cp te k o n e n , van he f bedrag der door do dessa
verschuldigde landrente en bedrijfsbelasting, van het
aantal aangeslageuen in het hoofdgeld , en van dn totale
uitgestrektheid der tot de dessa behoorende sawahs , tega!velden en tuinen.
Ter v e r d e l i n g onder een klein getal dessahoofden in de
residentien Krawang en B a n t a m , waar de meesten vau
amblsveWon verstoken zijn ' ) , werden door de Indische
Regeering bestemd (gouvemementsbesluiten dd. 3 April
en 18 November 1890 n". 3 en 23) eenige te harer beschikking staande s:i\vahgrouden , namelijk ten behoeve van de
hoofden van een 14-tal dessa's in Krawang 35*/, bouws,
behoord hebbende tot het voormalig land bouwetablissement
voor veroordeelden te Poerwakarta, en laatstelijk — tot
uit. Augustus 1890 — aan verschillende personen verhuurd,
zooraede 57 ,,9 ,' t00 bouws in Bantam . welke m-de jaarlijks
van regeeringsvvege aan inlanders verhuurd plachten te
worden , laatstelijk tot uit. Juni 1891 Van do bewuste
sawahs in Bantam werden 4 5 " 7 / , 0 0 bouws in de afdeeling
Serang liestemd tot apanage van 14 dessahoofden, terwijl
de overige 1 1 , 7 , / M C bouws, in de afdeeling Anjer, voor
gemeld doel aan 3 dessahoofden toebedeeld werden. Over
hetgeen te doen zou zijn om speciaal in Bantam het ambt
vau dessahoofd begeerlijker te maken , is een overleg met
den resident aanhnngig. Het denkbeeld is namelijk geopperd
om ook in B a n t a m , in navolging van hetgeen vroeger
reeds door het initiatief van inlandsche ambtenaren in enkele
streken der Preanger Regentschappen is ingevoerd, eene
regeling in het leven te roepen , hiertoe strekkende dat
de dessagenooten aan het dessahoofd eene zekere hoeveelheid padi verstrekken als compensatie voor het gemis van
ambtsvelden.
Samenvoeging of splitsing van dessa's vond in 1890
plaats in du volgende veertien gewesten.
Aantal gevallen waarin in 1890
werd overgegaan tot:

GEWESTEN.
samenvoeging
van dessa s.

splitsing van
dessa's.

3
Bantam
il
Prea- per Regentschappen
II
6
Chenbon
1
1
Tagal
1
11
Pekalongan
11
«)
Samarang
1
1
Japara
11
Soerabaija
11
1
Pasoeroean
3
3
Probolinggo . . . . .
1
11
Banjocmas
M
c) 6
BagHen
•n
5
Mndioen
1
2
Mudurn
1
2
a) Het gewestelijk verslag vermeldt alleer. dat 23 dessa's, te klein
om zelfstandig te blijven bestaan, met aangrenzende dorpen vereenigd
werden.
i) Wat de splitsing van dessa's betreft, werd uit Japara bericht dat
uit 6 bestaande dessa's 8 nieuwe werden gevormd.
<r) Een dezer gevallen betrof de splitsing van 1 dessa in 4 andere.

u

Met intrekking van soortgelijke bepalingen van 1858
werd in April 1891 (Indisch Staatsblad n°. 109) vastgesteld
een nieuw reglement op de rangen , titels, onderscheidii:gsteekenen en liet kostuum vau de gezagvoerende inlandsche
hoofden in de Minahassa (residentie Menado), waarbij thans
hetzelfde onderwerp tevens voor de van gouvernementswege aangestelde inlandsche hoofden in de afdeeling Gorontalo geregeld is.
§ 3. Bestuur

over vreemde

oosterlingen.

Op het beginsel dat de betrekkiugen van hoofden over
de vreemde oosterlingen in Nederlandsch-Indië, in het
') Blijkens bijlage S van het verslag vaa 1888 (zie tabel IV van
die bijlage) is, behalve in de bier genoemde twee gewestea, het
aantal dessa's zonder ambtsvelden mede aanzienlijk in de residentiën
Preanger Regentschappen, Probolinggo en Bezoeki.

bijzonder die van officieren , eereposte:i babooren te zijn ,
geheel buiten bezwaar van den lande te verruiten , weid,
om bijzondere redenen, uitzondering gemaakt ten be.ioeve
vau den in 1876 aangostelden kapitein der AnLieren te
Soerabaija. Hem is namelijk, te rekenen vau 1891, eene iudemniteit (f 15 'smaands) toegelegd als tegemoetkoming in de
aan het ambt verbonden uitgaven voor bureaukosten en
schrijfloonen, welke uitgiveu hij, door 't verlies van zijn
fortuin, moeilijk langer uit eigen middelen kon Lestnjduu.
Ter erkenning van zijne langdurige diensten werd in
Februari jl. aan den majoor der Chineezen te Batavia de
gouden medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend.
Over de Arabieren ter hoofdplaats Temate werd een afzonderlijk hoofd aangesteld met den titel van luitenant
(Indisch Staatsblad lt>90 u°. 157).
Sedert het medegedeelde in 't vorig verslag (U/.. G8)
werd het aantal plaatsen, waar Cbineesclie vestigingen zijn
toegelaten, weder met een viertal vermeerderd. H«*t waren
in Palembang do afdeelingshooflplaats Talsng Betoetoe
en de onderafdeelingsboofdplnats Bandar, en voorts in de
residentie Menado: Taroena, de standplaats van den controleur op Groot-Sangi (Sangi-eilanden), eu Lirong, de
standplaats van den posthouder op Salilaboe (Talauteilanden); zie lndiscli Staatsblad 1891 n°. 12 en 1890 n°. 166.
Eene lijst van de verschillende plaatsen o p e n buiten Java
waar wijkeu voor Chineezen of voor andere vreemde oosterlingeu zijn aangewezen, vin t men in den Regeeriugsalmnnak voor NeJerlandsch-Iudiö, deel I , bijlagen F F
enGG.
§ 4.

Verdere aauterimingea beti'ffcude het bestuur
en de politie ia sommige yetcesteu.

Bantam.
In Februari 1S91 (lndiscli Staatsblad n°. 55
en 56) is eeue. nieuwe indeeling der afdeeling ijirmgm
vastgesteld, in verband niet de omstandigheid dal >'n bevolking van de door tijgers onveilig gemaakte streken
zich in de laatste jaren verplaatst bad (ve-g. o. a. de
verslagen van 18.NS blz. N4 en 18'JO bl/.. 130) »). In stede
vau in 4 districten en 16 underdistrictcn is de afdeeling
n u , door opheffing van liet diatriet Panimb:iiig, in 3
districten en 13 ouderdistneten Verdeeld. Een der grensdessu's, welke nie' meer b j hei bewoonde gedeelte der
afdeeling Tjiringin aai sloot. werd gevoegd Lij bet district
Tjilungkahan der afdeeling Lebak.
Batavia.
Terwijl tot dusver het inlandsen bestuur op
hel gouvernements iomei:: Bloeboer (afdeeling Buttni'Zorg)
werd uitgeoefend d< oreen sssistent-den ang(ouderdiatnctehoofd), bijgestaan door twee mindere beambten (een tjamat en een kmndoeroesn), is bij gouvernement* besluit
dd. 5 Juni 1891 n°. 1 3 , in bet belang van een beter Ws t u u r s - e n politietoezicht, gemeld domtin in nvt e onderdistricten verdeeld, waarvan een onder rt-cht-treek.-ch u stuur van den iiemang van bet district Buitenzorg. In
verbaud met dit laatvte, is voor het distriet Buitenzorg
een assistent-demang in dienst gesteld. wien voor de
politie ter hoofdplaats Buitenzorg een mantri-pubtie is t >egevoegd. Daarentegen zijn de b e t r e k k i n g » van tjawat
en kan loeroeati van Bloeboer opgeheven.
Preanger Regentschappen. Bij een gouvernementsbes]uit
van 6 Januari 1S90 werd aan den COUtluleur dercontróieafdeeling Tjouggeang (afdeeling tioeniedang), die tot
dusver in de i'essa Tjonggeaug gevestigd w a s , de dessa
Paseh tot standplaats aangewezen.
Van een drietal districten in de sfdeelingen Soekapoera
en Soekapoera-Kollot werd bij Ibdissh Staatsblad 1890
n°. {191 eu 1891 n°. 116 de indeeling in zoover gewij/.igü,
datj het tot dusver rechtstreeks door den wedouo bestuurde ,
*) De premie op bet vangen of dooden van tijgers is voor genoemde afdeeling Tjiringin ook voor 1891 weder bepaald gebleven
op het tijdelijk van f 100 tot f 200 verhoogde bedrag voor een
grooten ot' zoogenaamden koninf.'stijger. Sedert in Mei 1888 tot die
tijdelijke verhooging was overgegaan, werden in den verderen loop
van dat Jaar 17 koningstygers aangebracht, in 1889 35, doch in
1890 slechts 1. De geringe aanbrengst in 18U0 schrijft de resident
niet toe aan het verdwijnen van deze roofdieren , maar hieraan dat de
streken waar zjj zich liet meest ophouden in 1890 reeds geheel
ontvolkt waren.
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doch in beteekenis ncbteruit gegane, onderdistrict werd
geplaatst OU Ier een assistent" wedono, en daurentegen de
we loiKl liet rechtstreeksch bestuur kreeg1 over een der tot
dus er onder een assistent-wedono geplaatste onderdistricten , dut door veranderde oinstaudighe len het voornaamste was geworden.
Jnpara. Bij Indisch Staatsblal 1891 rr. 83 zijn de Kariinon-Dj:iwa eilanden (27 in getal) ') tot een afzonderlijk
district van de afdeeling Japnra verheven en de functiën
van wedono opgedragen aan den op die eilanden bescheiden
inlundschen olHcier van justitie, d e tot dusver door het
gewestelijk bestuur steeds ondershands met de waarneming
der bij betrekking van wedono was belast, waardoor hij als
zood inig ni*t altijd met voldoende klem kon optreden. Nu
op p-g'*l matigen voet in de waarneming der functiên van
riistiictshoofd is voorzien , zal de bevolking der KarimonDjawagrop tevens een eigen districisgeri'cht kunnen
krijgen , zoodat zij dan voor hare civiele gediogen Diet
lang-r de toevlucht zal belioeven te nemen tot het regent
sclm; sger.cht op de dikwerf voor haar moeilijk te bereiken
nfde'.dingsh')of Iplaits Japara.
Pasoerofan. Daar de onder den aigemeenen naam van
Lawang bekende Europeesche nederzettingen , tot dusver
deels binnen het regentschap Malang, deels binnen het
regentschap Bangil gelegen, zich in de laatste jaren sterk
hebiien uitgebrei 1, heeft zich meer en meer de wenschelijkheid doen gevoelen om aldaar een Europeeschon bestuMr<ambtenaar te doen verblijf hoaddO , hoofdzakelijk om
de inlandsche ambtenaren in de goede vervulling van hunne
amlitsplichten legenover de vele Europeanen ter zijde te
staan. Om hierin op de eenvoudigste wijze te voorzien , is
in Mei jl. de grens tusschen de geuoemde regentschappen
(tevens afdeelingen) verlegd , in dier voege dat de bewuste nedorzetting n voortaan enkel onder het regentschap en de
af lening Bangil ressorteeren, en wel onder de uit de
districten Pocrworeljo en Wonoredjo bestaande contróleafdeeling Poerworetfjo, met aanwijzing van de bedoelde
nederzettingen als standplaats voor den controleur, die tot
dusver op de districtshoofdplaats Poerworeijj verblijf hield
(Indisch Staatsblad 1891 n°. 129) Door dezen maatregel is in
dedissrictsindeeliug van het gewest deze wijziging gekoinen . dat de dessa Lawang en nog drie andere, tot dusver
deel u'tmakende van het tot bet district Karanglo (regentschap Malang) behoorende onderdistrict Lawang, dearvan afgescheiden en gevoegd zijn bij het onderdistrict Bamhanguti van het district Poerworedjo (regentschap Bangil).
Sumatra's Westkust. In Februari 1891 (Indisch Staatsblad n°. 63) is het gebied, dat tot dusver de tot de Padangscbe Benedenlauden behoorende assistent-residentie
Aijer Bangies en Rau vormde, gesplitst en voor een gedeelte bij de residentie Padangsche Bovenlanden gevoegd.
Hot gedeelte dat tot de 1'a la:i<_rsche Benedenlauden is blijven
behooren , vormt nu de afdeeling Aijer Bangies, en is, evenals tot dusver, verdeeld in twee onderafdeelingeu: Aijer
Bangies en Batoe-eilanden. Terwijl vroeger elke dier onderafdeelingen .door een controleur (ondergeschikt aan den
assistent-resident van de thans gesplitste afdeeling) bestuurd
werd, staat nu aan het hoofd van de nieuwe afdeeling een
controleur, die tevens de onderafdeeliug Aijer Bangies
rechtstreeks bestuurt, terwijl voor de onderafdeeling Batoeeilanden een civiele gezaghebber is aangewezen "). Behalve
de twee genoemde onderafdeeliugen behoorden vroeger tot
de assistent-residentie Aijer Bangies m Rau de ouderafdeeliug Ophir-districten, waarin zich — te Taloe — de
standplaats van den assistent-resident bevond, en de
') Ofschoon slechts 3 daarvan bewoond zijn, worden toch de
meeste andere eilanden van de groep af en toe bezocht door de
eigenaren der daar aanwezige aanplantingcn van niengkocUoe . klappers, enz.
») In de bcstiiursbelioeften van deze geïsoleerde onderafdeeling.
waar de bevolking bijna uitsluitend uit Xiasscrs bestaat. wier taal
en zeden bijna ieder der op Poeloe Tello geplaatst wordende en elkander
telkens afwisselend.• controleurs zicli 1102 geheel moest eigen maken ,
scheen in voldoende mate, ja zelfs beter, voorzien te worden
door een minder voor verplaatsing in aanmerking komenden nmbtenaar van Ugeren ran^', bj) wien het niet zoozeer op algemeene ontwikkeling al» wel op grondige kennis van taal en zeden aankomt.

onderafdeeling Rau, Loeboe Sikaping en Panti, bestuurd
door een controleur die te Rau , eene zeer ongezonde plaats,
gevestigd was. Thans vormen die twee onaerafdeelingen ,
met de onderafdeeling Bondjol (die reeds tot de Padangsche
Bovenlanden behoort en door een controleur bestuurd werd),
de afdeeling Loeboe fikaping. De standplaats van den
assistent resident is nu Loeboe Sikaping, en hij bestuurt
rechtstreeks de vroegere onderafdeeling Rau, Loeboe Sikaping en Panti, thans geheeten Loeboe Sikaping en Rau. De
onderafdeeling Ophir-districten staat onder een controleur
te Taloe. De controleur van Bondjol stond vroeger rechtstreeks onder den resident der Padangsche Bovenlanden *)
| en de verre afstand tusschen hunne standplaatsen leverde
j bezwaar op. Van Loeboe Sikaping is Bondjol minder ver
i verwijderd. Terwijl de bevolking van Bondjol er aan hechtte
om tot de Padangsche Bovenlanden te blijven behooren, ontI moette de toevoeging van de onderafdeelingen Loeboe Sikaj ping-Rau en Ophir-districten bij die residentie geen bedenkingen.
Benkoelen en Palembang. Door eene commissie van ambte*
naren en hoofden uit de afdeeling Kroe (residentie Benkoelen)
I en de onderafdeeling Ranaudistricten (residentie Palembang)
I werd, bij wijze van vergelijk, eene nieuwe grensregelingontworpen tusschen de Kroesche marga Poegoeng Bandar en de
tot Palembang behoorende marga Pematang Riboe, die ieder
voor zich rechten meenden te kunnen doen gelden op
eene aan het Ranau-meer gelegen s'reek, welke in de
bestaande grensomschrijving (van 1855) kennelijk foutief
was aangeduid. Daar door verloop van tijd niet meer kon
worden nagegaan wie van beide panijen de meeste rechten
had op het gebied in geschil, en de voorgestelde schikking, waardoor op dit punt tusschen de beide gewesten
eene natuurlijke grens werd aangenomen, de goedkeuring
van de Regeeri"g wegdroeg, U de nieuwe grens vastgesteld bij goiivernementshesluit dd. 11 Februari 1891 n°. 4
(Indisch Staatsblad n». 48).
Oostkust van Sumatra. Als bestuurszetel in de onderafdeeling Serdang (afdeeling Deli) bleek, boven de indertijd gekozen kustplaats Rantau Pandjang, verre de voorkeur
te verdienen Loeboe Pakam, niet alleen door gezondere
ligging, maar ook doordien deze aan den Deli-spoorweg
aangesloten plaats, nu de tabakscultuur zich gaandeweg
naar het binnenland heeft verlegd, meer in het centrum
der bedrijvigheid gelegen is. Daarom is in September 1890
(Indisch Staatsblad n°. 192) besloten dat de controleur van
Serdang voortaan zal gevestigd zijn te Loehoe Pakam.
De kring van bemoetecii van den coutroleur der afdeeling Bato« Bara is onlangs uitgebreid door de op blz. 12
hiervóór reeds vermelde aanhechting aan ons gebied van
het Battaksche landschap Tanah Djawa.
BüUtüii. De ondervinding sedert 1*79 opgedaar. (verg. het
verslas van dat jaar blz. 83) heeft geleerd dat er geen
reden bestaat om op Billiton langer een eenhoofdig inlandsch bestuur te handhaven, waarom dan ook, toen in
April 18'JO het algemeene h<>oid (depati of districtshoofd)
'slands dienst verliet, zonder een zoon na te laten, zijne
betrekking niet weder is vervuld en sedert, ingevolge
machtigii g %an het Opperbestuur, besloten is (zie Indisch
Staatsblad 1891 :.°. 114) dien onnoo ligen schakel tusschen
bet hoofd va gewestelijk bestuur en de onderdistrictshoofden t<s doen vervallen. In verband daarmede zijn de
onderdistrictshoofden, wier getal met één vermeerderd is
moeten WDfdan ten behoeve van het tot dusver dcor den
depati rechtstreeks bestuurdeoiiderdistrictTandjongPandan,
benoemd tot districtshoofden met toevoeging aan elk hunner
van een van landswege bezoldigden inlandschen schrijver.
Vroeger w;is den depati voor het bestuur van het onderdistrict Tandjong Pandan een onderdistrictshoofl toegevo.-gd, maar in 1881 (verg. het verslag van 1882, blz. 69)
werd, bij wijze van voorloopige voorziening, over dien
titularis beschikt ten behoeve van de (tijdelijke) splitsing
van het onderdistrict Linggang in tweo ouderdistrieten.
i)aur deze laatste maatregel gebleken is bestendigd te
motten worden, is bij het aangehaalde Staatsblad de
>) Bondjol behoorde namelijk tot de afdeeling Agam , die rechtstreeks door den resident bestuurd wordt.
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assistent-residentie Billiton verdeeld in vijf districten, met
namen Tandjong Pandan, Doeding, Mauggar, Liuggang
en Dindang, terwijl voorts daarbij bepaald is, dat de
schrijvers, toegevoegd aan de districtshoofden, bij belet,
afwezigheid of' ontstentenis van dezen, in de uitoefening
vuu al hunne functiën als hunne wettige vervangers optreden. Het aantal hoofden dersekah-(vUschers-) bevolking werd
bij deze gelegenheid van 5 o p 6 gebracht, ten einde eene
belangrijk toegenomen nederzetting dier bevolking (in
Liuggang) mede onder een van landswege bezoldigd hoofd
te brengen.
Celebet en onderaoorightJeu. Aan den tot dusver te
Parang-loö geplaatsten controleur der tot de afdeeling
Makasser beboorende onderafdeeling Tcllo Parang-loö werd,
opdat hij zijn ressort beter zou kunnen besturen, in April
1890 (Indisch Staatsblad n°. 87) de kaïnpong Tello tot
standplaats aangewezen.
Menado. Ten behoeve van het in 1889, als een district
van de onderafdeeling Limbotto der afdeeling Gorontalo,
mede onder rechtstreeksch bestuur genomen landschap
Attingola (verg. vorig verslag blz. 17) werd in Februari
1891 (Indisch Staatsblad u". 36) alsnog het noodige inlandseh
bestuurspersoneel toegestaan.
§ 5. Bijzondere onderwerpen. ')
Emigratie van Nederlandsch-Indische koelies.') Gedurende
de tweede helft van 1890 werd door de Indische Kegeering
gunstig beschikt op drie verzoeken om dispensatie van
het verbod in Indisch Staatsblad 1887 o*. 8 tegen het
aanwerven van Nederlandsch-Indische inboorlingen voor
arbeid in het buitenland. Bij twee dier beschikkingen
(zie de Javasche Courant van 1 Augustus en 7 November
1890) werd op de gewone voorwaarden aan tusscueupersonen te Soerabaija en Samarang vergunning verleend om
respectievelijk 250 en 530 Javaansche werklieden aan te
werven voor het verrichten van koeliearbeid op ondernemingen in de Straits-Settlements. Van de aangeworvenen
zouden er 500 worden tewerkgesteld op de »Penang
Sugar-estates" en 280 op de ondernemingen der »Pahang
Corporation (limited)". Bij de derde beschikking (Javasche
Courant van 2 December 1890) kreeg de te Finschhafen
(Duitsch Nieuw-Guinea) gevestigde directeur-generaal der
Neu Guinea Compagnie toestemming om voor koeliearbeid
aldaar 200 Javanen te doen overkomen.
Verzoeken om dispensatie tot aanwerving voor Britsch
Noord-Borneo meende de Indische Regeering, om de reeds
in hoofdstuk C , § 1, hiervóór vermelde reden, vooralsï'og niet te mogen inwilligen. Ook volgde telkens eene
afwijzende beschikking op de herhaalde verzoeken van een
Europeeschen koeliemakelaar te Samarang om hem op
Java de werving toe te staan van inlanders ten dienste
van ondernemingen hetzij in de Straits-Settlements, hetzij
in Suriname.
Op verzoek van de Indische Regeering werd in het
najaar van 1890 door onzen consul-generaal te Melbourne
(Australië) op de suikerplantages in Queensland een
onderzoek ingesteld nopens de omstandigheden waarin
de daar tewerkgestelde Javaansche immigranten verkeerden. Diens bevindingen luiden zeer bevredigend. De
circa 000 Javanen op bedoelde suikerplantages geplaatst,
allen met driejarige werkcontracten, schenen aldaar goed
te kunnen aarden. De vraag of de aanwerving van Nederlandsch-Indische inboorlingen voor deze bestemming in
het belang van de betrokkenen is te achten , beantwoordde
de consul-generaal dan ook , zonder aarzeling, toestemmend.
Kenige algemeene opgaven betreffende de emigratie van
Nederlandsch-Indische inboorlingen , voor zooveel deze via
Singapore plaats heeft, naar streken binnen en buiten om
') Men zie ook hoofdstuk F onder § 7 Genetlelijke en plaatselijke
verordeningen.
•) Over do immigratie ter Suinatra's Oostkust en in sommige
andere buitenbezittingen van Chineesche en andere van Imiten Nederlandsch-Indie afkomstige koelies, zoomede over de in den laatsten tüd weder verbeterde regelingen betreffende de onderlinge
rechten en verplichtingen van hen en hunne werkgevers, wordt
gehandeld in hoofdstuk O , afd. I , S 2.
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gebied zijn over 1890 weder verstrekt door ons consulaatgeneraal ter genoemde plaatse. Uit die gegevens, reeds
gepubliceerd als bijvoegsel tot d^ Javasche Courant van
19 Mei 1891, blijkt dat in het afgeloopen jaar te Singapore
uit Nelerlandsch-Indië aankwamen — ten deele , namelijk
wat betreft de aangekomenen die zich niet bij het consulaatgeneraal aanmeldden, volgens opgaven van inlandsche
berichtgevers — 5039 inlanders (tegen 5412 in 1889), en
wel 2092 die zich te Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo) hadden ingescheept, 1067 die van het
eiland Bawean (Soerabaija) en 1880 ') die van Java's vasten
wal waren vertrokken. Gedurende 1890 beliep het aantal
Nederlandsch-Indische inboorlingen, die te Singapore ten
overstaan van den «protector of emigrants" werkcontracten
aangingen, 4021 (tegen 3943 in 1889), en wel voor
arbeid in onze eigene bezittingen 1599 (ter Sumatra's
Oostkust 1583, in Palembaug 53eu inSambas23), terwijl
de overige 2422 (in 1889 beliep dit aantal slechts 1787)
contracteerden voor arbeid in vreemde bezittingen en daar
van alleen 2383 voor Britsch Noord-Borneo (tegen 1587
in 1889).
Met betrekking tot de emigratie die in onze eigene bezittingen , zonder bet aandoen van vreemde havens, van
het eene gewest naar het andere plaats heeft, vindt men ,
buiten hetgeen op blz. 3/4 hiervóór is gezegd omtrent de
door het bestuur geleide emigratie van Javaansche gezinnen
uit de overbevolkte residentie Bagelen naar het schaars
bevolkte zuidelijk deel der Preanger Regentschappen, in
de voor dit verslag ontvangen berichten alleen vermeld
dat ter Sumatra's Oostkust ook vele lieden uit Mandheling
(Tapanoli) en Agam (Padangsche Bovenlanden) werk komen
zoeken en dan meestal voorgoed aldaar blijven , terwijl ook
tal van gegageerde inlandsche militairen zich in Deli
komen vestigen, waar zij zonder veel moeite een stuk
grond kunnen krijgen om er eene woning op te bouwen
eu een kleinen moestuin aan te leggen. Daarentegen keeren
de als koelies gecontracteerd hebbende Javanen en Bandjareezen , na afloop van de verbintenis , veelal naar hun land
terug.
Door de in de residentie Preanger Regentschappen gevestigde Soekaboemische Landbouwvereeniging werd in
den aanvang van 1890 de medewerking van het bestuur
ingeroepen voor een door haar ontworpen plan , hetwelk
zou moeten strekken ter bevordering van eene verhuizing
naar de erfpachtsondernemingen in dat gewest van bijv.
een 1000-tal gezinnen uit de naburige gewesten Bagelen
en Krawang, die geacht werden daar niet dan met groote
moeite in hun onderhoud te kunnen voorzien. De vereeniging zou zich namelijk willen verbinden om de
bedoelde lieden, wanneer zij zich als arbeiders in de
Preanger Regentschappen zouden willen verhuren, op
de erfpachtsondernemingen eene plaatsing te bezorgen ,
mits van landswege de aan hunne overbrenging verbonden kosten werden gedragen. Van bemoeiingen in
deze richting meende evenwel de Indische Regeering zich
te moeten onthouden (gouvernementsbesluit dd. 10 Mei
1890 n°. 15). Eveneens werd buiten gevolg gelaten een
verzoek van de Kedirische Landbouwvereeniging, hiertoe
strekkende dat in de verschillende residentiën van Java ,
door eene bekendmaking van bestuurswege , onder de aaudacht der inlandsche bevolking mocht worden gebracht
dat voor duizenden werkzoekenden een uitweg bestond
op de erfpachtsondernemingen in Kediri tegen goed loon
en huisvesting. De Indische Regeering vond het namelijk
ongeraden door bestuursmaatregelen in te grijpen in de
verhouding van vraag en aanbod bij den loonarbeid (gouvernemenisbesluit dd. 30 April 1890 n°. 12).
Brandgevaar. Bij ordonnantie van 26 Juni 1890 (Indisch
Staatsblad ir. 134) werd de afdeelingshoofdplaats Gorontalo
(residentie Menado) en bij ordonnantie van 11 December
>) Te Samarang 1245, te Soerabaija 317, te Batavia 199 en te
Cheribon 119. Hlykens de ten residentiekantore te Samarang gehouden aanteekoiiingen beliep het aantal Javanen (met inbegrip
van vrouwen en kinderen) die in 1890, na daar ter plaatse werk
contracten voor Sumatra's Oostkust te hebben aangegaan , via Singapore naar dat gewest vertrokken 3268 (in 1889 2002), terwijl
met werkcontracten voor Sambas, Kiouw, Palembang en Koetei
van Samarang naar Singapore vertrokken 8 1 , en met werkcontracten
voor Pinaug 201 Javanen.
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1890 (Indisch Staatsblad n". 240) werden ook een achttal
plaatsen in de resideutiën Padangseho Bovenlanden en
Tapanoli (gouvernement Sumatra's Westkust) gerangschikt
onder die, waar, ter voorkoming van brandgevaar , inde
door het hoofd van gewestelijk be. tuur aan te wijzen wijken
of buurten , in 't vervolg hij de oprichting van woningen
of gebouwen geen dakbedekking met atap of andere liobt
ontvlambare materialen meer zat zijn teegelaten. Voor de
verschillende gewestelijwe hoofdplaatsen op en buiten J a m
was bedoeld verbod reeds uitgevaardig 1 bij Indisch Staatsblad 1875 n°. 288, doch ter hoofdplaats Ójokjokarta was
het tot nog toe buiten uitvoering gebleven. Bij een besluit
van den resident dd. 12 Juli 1890, genomen in overleg
met den sultan en prins PAXOK AI.A.M , is nu echter het
verbod voor die geheele hoofdplaats in werking gebracht;
zie de Javasche Courant van 25 Juli 1890.
De ordonnantie van 18 Februari 1881 (Indisch Staatsblad n°. 57), houdende nieuwe algemeene voorschriften
betreffende het vervoor te water van petroleum en andere
licht ontvlambare oliën , is bij ordonnantie van 11 December
1890 (Indisch Staatsblad n". 241) in dien zin gewijzigd ,
flat do bedoelde voorschriften voortaan ouk vantoepassing
zijn op alle prauwen en vaartuigen die be ioelde stoffen
langs rivieren of andere binnenwateren vervoeren , terwijl
verder eene bepaling is gemaakt om het oponthoud van
met petroleum geladen vaartuigen en prauwen in de nabijheid van andere vaartuigen of prauwen , welke vuur of
licht aan boord hebben, zooveel mogelijk te voorkomen.
Grenzen Tan hoofdplaatsen. In Maart 1891 (Indisch Staatsblad u". 80) is ook voor de residentie Preanger Regentschappen overgegaan tot vaststelling van de grenzen zoowel
van de gewestelijke hoofdplaats als van de verschillende
afdeeliugshoofd plaatsen.
II.

PERSOONLIJKE DIENSTEN.

§ 1. Java en Madnra.
Bij ordonnantie van 17 December 1890 (Indisch Staatsblad n". 248) kwam voor de verschillende gouvernementsresidentiSn van Java en Madura, met uitzondering van die
voor welke toen reeds gewestelijke beerendieustregelingen
waren in het leven geroepen , de vijfjaarlijkschealgemeene
herziening der heerendiensten tot stand , ter vervanging
van de over 1886 t/m 1890 gewerkt hebbende algemeene
regeling. Met het oog op de aanhangige heerend ienstonrlerzoekingen , ter voorbereiding van de geleidelijke voor
elk gewest in hel bijzonder tot stand te brengen regeling ,
is bij de ordonnantie van 17 December 1890 van het
denkbeeld uitgegaan dat het geen aanbeveling verdiende
om in de voor 18S6 t/m 1890 gewerkt hebbende algemeene
regeling ingrijpende veranderingen te brengen , zoodat met
1 Januari 1891 slechts de onderscheiding in algemeene
en bijzondere diensten is komen te vervallen. Voorts zijn
bij gouvernementsbesluit dd. 14 Maart 1891 n°. 9, strekkende
tot aanvulling van de tegelijk met de aangehaalde ordonnantie vastgestelde voorschriften van uitvoering (zie bijl. O
iiierachter), uitdrukkelijk de gevallen aangewezen waarin
het vorderen van beerendienst is toegelaten voor den arbeid
aan zoodanige bruggen en duikers die deel uitmaken van
be vloeiings werken.
Gewestelijke heerendienstregelingen bestonden op uit. 1890
nog enkel voor twee residentiën, en wel voor Kadoe van
1 Januari en voor Bageleu van 1 September af, doch
sedert 1 Maart 1891 is ook de residentie Banjoemas aan
de algemeene regeling onttrokken (zie over een en ander
lager), terwijl het vooruitzicht bestaat dat eerlang ook de
residentiën Soerabaija, Pekalongan en Pasoeroean hare eigen
regelingen zullen krijgen. Ue rapporten betreffende de
afgeloopen onderzoekingen aldaar waren, volgens berichten
van Juni i l . , reeds bij de Indische Regeering ontvangen
en de indiening van de rapporten omtrent de residentiën
i'reanger Regentschappen en Rembang werd toen spoedig
togemoetgezien. De onderzoekingen hebben thans plaats
in de gewesten Batavia, Krawang, Cheribon, Tagal,
Japara, Probolinggo, Bezoeki en Kediri , zoodat zij nog
slechts ter hand moeten worden genomen in Bantam
(waar het in 1889 raadzaam geachte uitstel thans niet
langer noodig wordt geacht), Samarang en Madioeu,

zoomi-de op .Madura. Men verwacht dat in al de genoemde
residentiën het werk omstreeks medio 1892 zal kunnen zijn
afgeloopen.
Uit fle gewestelijke opgaven in bijlage M hierachter kan
blijken dat bet totaal heerendienstpuchttgen (wanneer de
half- en kwart-dienstplichtigen herleid worden tot ten
volle dienstplichtigen) op uit. 1889 bedroeg 2 428 362 en
op uit. 189U 2440 006, en dat door hen, ter zake van
door het Gouvernement rechtstreeks geregelde heerendiensten , dus zonder te rekenen de van hen gevorderde
dessadiensten, liet navolgend aantal dagdiensten gepresteerd
werd :
in Kadoe

]

„ Bagelen !

in 1889.
9Ï7 037

in 1890.
742 85-2

11*5 074

10-24179

.. d,- overige gewesten

21959 237

19 0.15 144

Totud werkelijk gevorderde dagdiensten.

24 031348

20 802 175

terwijl het totaal dagdiensten dat als maxij mum biid mogen gevorderd worden , bedroog 1(14 103 897
100 252 014
a) AVat deze residentiën betreft, is de vermindering van het aantal
der gevorderde dagdiensten voor een goed deel toe te schrijven aan de
aldaar respectievelijk met 1 Januari en 1 September 1890 ingevoerde
gewestelijke heerendienstregeling. Van de bevolking in Hagelen werden gevorderd gedurende de eerste acht maanden van 1890, toen voor
haar de algemeene regeling nog gold, 745 201 dagdiensten, d. i. gemiddeld per maand 93 150, en gedurende September t/m December,
onder de werking der gewestelijke regeling. 278 978 dagdiensten. d. i.
gemiddeld per maand (19 744. In 1889 werden in Hagelen gemiddeld
per maand 95 423 dagdiensten voor heerendiensten gevorderd.

Uit de voorafgegane opgaven blijkt, dat in het geheel,
ter zake van heercndieustplichtigen arbeid, in het afgeloopen
jaar ruim 3229000 dagdiensten minder werdeD gepresteerd
dan in 1889. De vermindering bedroeg voor de gewesten,
waarvoor nog geene afzonderlijke heerendienstregelingen
waren tot stand gekomen , 2 924 093 dagdiensten en vond
haar oorzaak in de uitvoering van tal van werken in vrijen
arbeid, waarvoor anders over heerendieustplichtigen zou
zijn beschikt en in een meer nauwlettend toezicht opdat
ten behoeve van het onderhoud oer groote post- en binnenwegen enz. geen onnoodige arbeid verricht werd (verg.
vorig verslag blz. 73). Ondanks eene uitbreiding van het
aantal wachthuizen in Pekalongan en Madioen werd toch
j over 't geheel ook eene niet onbelangrijke besparing in
i het aantal wachtdiensten verkregen , en zulks doordien van
j tal van wachthuizen in Bantam, Samarang, Rembang,
Japara en Pasoeroean de bezetting werd ingetrokken en
bij andere wachthuizen het aantal bewakers beperkt werd.
Waar het bij de heerendieustonderzoekingen enkele malen
aan het licht kwam , dat in het een of ander district voor
sommige categorieën van werken, die in vrijen arbeid behoorden te worden verricht, nog heerendiensten werden
gevorderd , werd aan zoodanig misbruik een einde gemaakt;
zoo bijv. iu een paar districten der Preanger Regentschappen , waar , in strijd met de bepalingen , het herstellen
van wachthuizen en van niet in zoogenaamde heerendienstwegen gelegen bruggen aan heerendienstplichtigen bleek
te worden opgedragen.
Nu en dan werden ook onregelmatigheden van de zijde
van inlandsche hoofden of ambtenaren ontdekt, bestaande
iu het te eigen bate vorderen van heerendiensten , het willekeurig vrijstellen van begunstigde personen, dan wel
het verzwijgen van beeraadtenstplichtlgen. Ofschoon de
vermoedens of de klachten te dier zake gerezen of ingebraebt niet altijd tot klaarheid konden worden gebracht,
werden toch in 1890 weder verscheidene dorpshoofden ,
wier schuld genoegzaam werd aangetoond , daarvoor gestraft en ontslagen. Onder de eigenlijke inlandsche ambtenaren kwam het te eigen bate vorderen van heerendieusten slechts bij groote uitzondering voor. Tegen een districtshoofd in Probolinggo werd recht.-inga.ng verleend , met
bevel van dagvaarding in persoon, wegens knevelarij,
bestaande o. a. in het bezigen voor eigen dienst van personen die voor de naehtpatrouille waren opgekomen.
Het stellen van plaatsvervangers voor het verrichten van
heerendiensten kwam veel voor, het m>'tiigvuldigst bij het
bezetten van wachthuizen , waarvoor, naar gelang van de
plaats, f 0,10 tot f 0,50 daags werd betaald, terwijl in
sommige streken door de beerendienstplichtigen vaste
wakers werden bekostigd, tegen verstrekking van zekere
hoeveelheid padi of wel tegen betaling van f 60 a f 96
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per jaar, welke kosten dan over alle heerendiemtplichtigen der betrokken dossa's werden omgeslagen. Voor het
onderhoud van wegen werd aan een vervanger f 0,10 a
f 0,25 daags betaald en voor de verstrekking van grind
f 2 a f 6 per kubieken meter. Tot afkoop van alle uiensten word zelden overgegaan; in de weinige gevallen die
men opgeteekeud vindt, wordt als betaling opgegeven
f 5 & f 40 per jaar.
In eenige gewesten werd, wegens de slechte tijdsomstandighedeu waarin de bevolking verkeerde , aan de heerendienstplichtigen bij enkele werken eene geldelijke tegemoetkoming verleend. Zoo werd de resident van Tagal,
evenals in 1889, gemachtigd om in 1890 aan al degenen
die uit de armoedige streken in de districten Tandjoeng en
Brebes in heerendienst moesten opkomen eene betaling toe
te leggen van f 0,20 daags voor het verzamelen van grind
en het herstellen van wegen, van f 0,15 voor het gewoon
onderhoud der wegen en van f 0,10 voor bet bezetten van
wachthuizen, hetgeen eene uitgaaf van f 4414 ten gevolge
had. Verier werden fondsen toegestaan : voor betaling van
het heerendienstplichtig onderhoud van eenige rivierdijken
in de residentie Soerabaija, zoomede voor de aanschaffing
van verhardiugsumteriaal, bestemd voor eene zware herstelling aan den grooten weg in de afdeeling Soerabaija;
voor ds uitvoering in vrijen arbeid van eene wegverlegging
in het district TeDgger der residentie Pasoeroean, en voor
het in daghuur herstellen van eenige dammen in de afdeeling Trenggalek (residentie Kediri), welker onderhoud
in vorige jaren steeds in dessadienst plaats vond.
Als een maatregel van algemeene strekking met betrekking tot de zoogenaamde dessaleidingen is te vermelden
dat de Indische Regeering aanleidiug heeft gevonden om
de beperking op te heffen welke door het in 't verslag van
1886 (blz. 58) besproken gouvernementsbesluit van 23 December 1885 n°. 3/c aan het tot stand brengen of belangrijk verbeteren van zoodanige uit het initiatief der bevolking voortvloeiende werken was iii den weggelegd. Tot
tegengang van de voortdurende vermeerdering van het aantal
gebrekkige leidingen, welke te voren in verschillende gewesten door ambtenaren van het binuenlandsch bestuur,
met terzijdestelling van de voorschriften omtrent de heerendiensten, in zoogenaamden dessadienst plachten te worden
tot stand gebracht, was namelijk bij het aangehaald besluit
van 1885 bepaald dat geen waterleidingen hoegenaamd,
noch in heeren- noch in dessadienst, mochten worden aangelegdof op ingrijpende wijze verbeterd of hersteld zonder
voorafgaande opneming door den dienst der burgerlijke
openbare werken. I)eze maatregel is echter van een te algemeen karakter gebleken. De krachten toch van het voor
dergelijke opnemingen beschikbaar waterstaatspersoneel
schieten tekort om binnen een niet al te lang tijdsverloop
al de vereischte opnemingen te verrichten, en derhalve bleek
het besluit van 23 December 1885 in de practijk eene ongewenschte vertragiug te veroorzaken in het tot staud
komen of op flinke schaal verbeteren van leidingen welke
de bevolking gewoon is, bij ouderling overleg van ée'u of
meer dessa's, tot bevordering van haren| eigen landbouw
aan te leggen onder toezicht, maar buiten tusschenkomst
van het Europeesch bestuur. Daarom is nu bij gouvemementsbesluit dd. 10 Juni 1891 n°. 14 het voorschrift dat
technische opneming moet voorafgaan alleen behouden
voor werken aan waterleidingen welke, ingevolge de bestaande bepalingen (zie o. a. Bijblad op het Indisch Staatslilad n°. 4369), in de termen vallen om in heerendienst te
worden aangelegd , hersteld en ouderhouden. Opdat echter
ten opzichte van het maken of op ingrijpende wijze verbeteren van leidingen in dessadienst de vroegere onregelmatigheden niet herleven , laat het nieuwe besluit zich met
die soort van leidingen toch in zoover in , dat nu enkel
verboden is belangrijke werken van dien aard te ondernemen zonder voorkennis en toestemming van het Europeesch bestuur.
Het in de laatste jaren als equivalent voor de iu 1882 en
1885 afgeschafte categorieën van heerendiensten door eiken
heerendienstplichtige op te brengen hoofdsreld van f 1 per
jaar kwam ook in 1890 weder geregeld binnen. Bij het
einde des jaars viel nog slechts aan te zuiveren f 2096,3.".,
waaronder f 113,85 aan reeds geïnde, doch door eeuige
dessahoofden en een dessas^hrijver verduisterde gelden.
Blijkens bijlage N hierachter beliep het te innen bedrag
over 1890 f 2 701285, of, naaftrekking van hetcollecte-
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loon der dessahoofdcn , ad 8 pet., zuiver f 2 485 182,20,
terwijl ter voorziening1 in da behoeften voortvloeiende uit
de in 1882 en 1885 tot stand gekomen afschaffing van
sommige soorten van heerendiensten, zoomede aantraktenienten enz, vun hot boven de formatie in dienst gestelde
personeel voor de heerendienst-onderzoekingen , werd uit—
gegeven (of toegestaan) f 1 777 002,97, zoodat volgeus de
verstrekte (ten deele echter globale) gegevens, ter verdere
ontheffing van dt heerendienstplichtigen, aan hoofdgeld over
1890 nog te besebikken bleef over f 708 179,23. Deze
laatste som moet echter verminderd worden met hetgeen,
in verband met de gewestelijke heerendienstregelingen voor
Kadoe en Bagelen , voor die residentiën uit het aldaar opgebrachte hoofdgeld bovendien is toegestaan ter bestrijding
van de met 1 Januari 1890 in Kadoe en met 1 September
1890 in Bagelen nader afgeschafte heereudiensten, en met
het kleine excelent dat dan nog voor die; beide gewesten
overblijft en dat, overeenkomstig liet blijkens 'tvorig verslag (bil. 71) aangenomen beginsel, uitsluitend aanwending
moet viuden ten bate van de bevolking in het gewest
waar het is opgebracht. Omtrent dit een en ander bevatten
de voor dit verslag ontvangen gegevens (zie de aangehaalde!
bijlage N) geen voldoende specificatie. Intusschen is aan
te teekenen dat voor de uitvoering in vrijen arbeid van de
drieërlei soort van heerendiensten , laatstelijk in Kadoe afgeschaft (zie vorig verslag), en van de tweeërlei soort,
laatstelijk in Bagelen afgeschaft, bij de gouvernementsbesluiten dd. 19 December 1889 n \ 1 en 6 Augustus 1890
n°. 1 ten laste van het hoofdgeld aldaar, voor zooveel
het nog geen vaste aanwending had gevonden , is toegestaan
per jaar respectievelijk f40 402 en f64 128, waardoor over
hetjaarlijksch bedrag van het hoofdgeld in elk dier beide
gewesten bijna ten volle is beschikt ').
In de verschillende gewesten, uitgezonderd Kadoe en
Bagelen, word hetgeen het hoofdgeld meer opleverde dan
noodig was ter bestrijding van de uitgaven verbonden aan
de in 1882 en 1885 tot staud gekomen afschaffing van
heerendiensten, in de eerste plaats weder bestemd ter uitvoering in daghuur van het werk (aanleg, herstel en
onderhoud) aan bruggen en duikers gelegen in grootc
post- en binnenwegen buiten gewestelijke en afdeelingshoofd plaatsen, waarvoor krachtens de bestaande algemeene
hcerendienstregeling nog altijd over hoerendienstplichtigen
mag worden beschikt. Ter tijdelijke ontheffing van de
heerendienstplichtigen van dezen verplichten arbeid werd
voor 1890 in de verschillende gewesten van Java en Madura (Kadoe, Bagelen, Batavia en de Vorstenlanden uitgezonderd sj) toegestaan f377 553, terwijl in Kadoe en
Bagelen, waar bedoelde heerendiensten, ofschoon ook daar
reeds tijdelijk opgeheven, bij de gewestelijke regelingen
alsnu definitief zijn afgeschaft, in vergoeding daarvoor uit
het excedent-hoofdgeld dier gewesten jaarlijks zal mogen
worden beschikt over respectievelijk f 15 188 en f 30 768 3).
Bij de heerendienstregeling voor Bagelen — ordonnantie
van (i Augustus 1890 (Indisch Staatsblad n°. 162) — is
dezelfde grondslag van heerendienstplichtigheid als voor
Kadoe vastgesteld, namelijk het bezit van bouwgrond,
van erf of van tuin, en is ook de voor Kadoe geldendo
') In Kadoe bleet', volgens liet vorig verslag (blz. 711 nog zonder
dadelijke bestemming p. m. f 7000, in Bagelen, volgens aanvankelijke berekening , 1' 3 1 3 , doch dit laatste exeedent is sedert geklommen
tot f 6118, omdat vooreerst nog achterwege bljjt't de indienstxtelling
van twee ait liet hoofdgeld te bekostigen speciale wegopziehters,
waarvoor in de lager te vermelden som van f t t M O izic noot 3
hieronder) begrepen was l 1800. Kerstbedoelde bedragen van f7000
en f 5113 bljjven in elk der beide gewesten ter beschikking van
den resident om waar noodig (op in te dienen gemotiveerde voorstellen) in het belang van de heerendienstplichtige bevolking te
worden besteed.
') In Hatavia en de Vorstenlanden wordt nanieljjk het hoofdgeld
niet geheven.
3
) Van de hooger genoemde sommen ad t 40 402 voor Kadoe en
f64 128 voor Hagelen strekt overigens voor afschaffing van heerendiensten ten behoeve van aanleg . herstel en onderhoud van groote post- en
binnenwegen (uitgezonderd het verzamelen van grind . ter verharding
van die wegen, welk werk nog als In eremlienst is behouden) respeiiiev.'lijk i K O M en f 33 3(50 (zie over dit laatste bedrag noot 1
hierboven), terwijl voor het bewaken in daghuur van waterwerken
alleen in Kadoe (in Hagelen is deze heerendienst — wilde men het
beschikbare excedeat niet overschrijden — vooralsnog niet kunnen
worden afgeschaft) het resteerende bedrag van t 240 's jaars is bestemd
geworden.
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bepaling overgenomen, dat zij, die alleen een erf of tuin «heel te zullen bedragen 1 420 000 dagdiensten. s) Met
Inzitten, een aandeel krijgen in de heerendiensten dal betrekking tot de dessa politiediensten kunnen dienaanminstens de helft kleiner is dan hetgeen aan de bezitters gaaada nog men cijfers worden opgegeven.
van sawahs of tegals wordt opgelegd. Ook .stemt de opBet onderhoud der groota post- en binnenwegen in
somming der catogorieGn van vrijgestelden in hoofdtaak vrijen arbeid is voor Hagelen op dezelfde wijze eeregeld
met de regeling voor Kudoe overeen, baar het, in tegenstel- als voor Kadoe, en geschiedt door middel van vaste koelies
ling met Kadoe, in Hagelen in verschillende deasa'a tegen een loon van f 7,50 'smnands, onder opzicht van
voorkomt dat bezitters van meer dan één aandeel in d n mandoors, bezoldigd met f 10 'smaands, terwijl zoo vet 1
bouwgrond of van meerdere erven dubbel of meer hee- mogelijk getracht wordt die koelies te doen vervangen
rendienstplichtig zijn, is in de ordonnantie de bepaling door inlandsche aannemers, die zich verbinden om tegen
opgenomen dat, waar bij een vanwege het liuropeesch een vast maandgeld ieder een zeker weggedeelte te onder
bestuur in te stellen onderzoek de dessa doet blijken prijs te houden. Ook is toegestaan voor sommige wegen, die slechts
stellen op het behoud van het gebruik, dat personen, die bij uitzondering onderhoud vereischen, da^looners te bezigen.
meerdere aandeelcn in den bouwgrond, de erven of tuinen Het toezicht op da werkzaamheden blijft voorshands ophebben, ook meer heereudiensten moeten verrichten, dit ge- geclragen aan de controleurs bij het binnenlandscli bestuur,
bruik wordt toegepast, behoudens goedkeuring van den resi- daarin bijgestaan door de inlandsche ambtenaren.
dent omtrent de wijze van toepassing. Het maximum aantal
Over de werking der besproken heerendienstregeling
dagen voor den heerendienst kon, evenals voor Kadoe, van 42 voor Hagelen was, wegens het korte tijdsverloop sedert
tot 24 per jaar worden teruggebracht. Niet alleen toch werd hare invoering , hij het einde van 1890 nog g&tn voldoende
verlichting van verplichten arbeid aangebracht door de reeds ondervinding opgedaan.
vermelde afschaffing ta van het werk aan jrroote post- en
Over die voor Kadoe, welke toen reeds een vol jaar
binnenwegen (uitgenomen het verzamelen van verhardings- I gewerkt had zonder dat. in de uitvoering moeilijkheden
materiaal), en van het werk aan de in die wegen buiten Je j waren ondervonden , luidt het oordeel gunstig. Naar aanleihoofdplaats van het gewest of de afdeelingen gelegen bruggen I ding van een in April jl. in Kadoe door hem persoonlijk ingeen duikers, ') maar ook werden, als gevolg van de inge- j steld onderzoek kon ook de directeur van binnenlandscli
stelde onderzoekingen, eenige categorieën van hceren- | bestuur daaromtrent zeer bevredigend rapporteeren. Zoowel
diensten door het gewestelijk bestuur meer in het belang i de hoofden als de bevolking bleken met de verkregen uitder bevolking geregeld, welk laatste alléén eeue besparing j komsten zeer ingenomen te zijn. Als onmiddellijk gevolg
van één millioen dagdiensten ten gevolge zal hebben. De ! van de vermindering van lasten , die uit de nieuwe regeling
ingestelde onderzoekingen leerden dat, wddo men in Hagelen | voor de bevolking is voortgevloeid, werd door de Euroallo heerendiensten afschaffen, het hoofdgeld , om een vol- I peesene ambtenaren gewezen op de weinige moeite die
doend equivalent op te leveren, van f 1 tot f 2,5)2 zou | sedert ondervonden word om de bevolking tot eene geregelde
moeten worden verhoogd, maar tevens dat de oeconomische en tijdige bearbeiding van hare bouwvelden te bewegen.
toestand eene verhooging van het bestaande hoofdgeld voorZooals hiervóór reeds ter loops is opgemerkt, valt sedert
alsuog niet toelaat. Men heeft zich dus moeten bepalen tot 1 Maart 1891 ook de residentie Btujoemas niet meer onder
afschaffing van diensten binnen het gewestelijk excedeut, de algemeeno heereudienstregeling. De toen aldaar ingetl. i. het restant van het hoofdgeld, verkregen naaftrekking I voerde gewestelijke regeling, vastgesteld bij ordonnantie
van de uitgaven voor vroeger afgeschafte diensten. De in dd. 14 Februari 1891 (Indien Staatsblad n°. 57), verschilt
de heerendienstregeling voor Bagelen opgenomen voor- mot de regeling van Hagelen in de volgende opzichten :
schriften omtrent den duur van een dag arbeid, de ver- 1°. In Barjjoemaa zijn mede heerendienstplichtig de bedeeling der diensten en het verbod tegen het vorderen van | zittera van een aandeel vischwater in de Kinderzee. 2°. De
materialen of andere goederen zijn onveranderd aan de aige- bepaling betreffende den meervoudigen heerendienstplicht
meene heerendienstregeling ontleend. Het voorschrift be- komt in de regeling van Hanjoemas niet voor, omdat de
treffende den maximum-afstand van 8 paal is evenwel, adat, waarop zij berust, aldaar weinig of niet wordt aanzooals ook in de regeling voor Kadoe geschiedde, in dier getroffen. .T. De heeivndienstpliehtige arbeid aan grooto
voege gewijzigd dat de heerendienstplichtigeu in geen ge- post- en binnenwegen, in Hagelen ten volle afgeschaft,
val boven dien afstand mogen worden tewerkgesteld, op het verzamelen en transporteeren van grind na, is
ook niet met machtiging van tien Gouverneur-Generaal. De voer Hanjoemas, met behoed insgelijks van hetinheercnonderlinge verdeeliog der dessataken i s , evenals vroeger, dienst verzamelen en transporteeren van grind, slechts afaan de dessa's zelven overgelaten , behoudens dat eene uit- gescliafc kunnen worden op bet onderhoud der niet-bezondering is gemaakt voor die betredende het verzamelen grinde binnenwegen na. Het bestaande BXCedent van het
van grind. Te dier zake wordt namelijk elks aandeel voortaan hoofdgeld 'iet eene afschaffing van laatstbedoeld heerendoor het bestuur vastgesteld.
dienstplichtig onderhoud niet toe, en de oeconomische
Het onderzoek strekte zich ook uit tot de dessadiensten toestand van het gewest is nier van dien aard dat aan
met het doel om deze binnen billijke grenzen te houden
n
of terug te brengen. In verband met de uitkomsten van dat
) Voor Kadoe beliep de janrhjkschc besparing, volgen* I s
onderzoek werd bij besluit van den resident van 21 Decem- raming bij het ontwerpen v.m ét gewestelijke hccrciidiciistrcgeliug
her 1889 eene regeling vastgesteld betre'Jeude desamen- ruim 241 000 dngdicnsMi. Ingevolge de sedert door den resident
dd. 20 October ÏH'.IOI vastgestelde leggers betreffende de
stelling van het dessabestuur, de verkiezing en het ontslag (besluit
verdeeling der heerendiensten bedraagt i a besparing feitelijk bijna
der leden daarvan, het aan de dessahooflen toekomend 8M000 dagdiensten 's jaars. Het aantal hecreudicn»tplichtigi-n (dat
aantal pantjèns en de uitgestrektheid der am hts velden van der half-hccrendicn.-tplk'htigcn herleid tot heele) is bjj die nieuwe
de dessabestuurders. Dit besluit vindt men , tegelijk met leggen imgniimiiin op ' J I T I J 1 / ; , ra het maximnai-aaatal dagdienin hSSrendleuit mag WOfdea beschikt h c de door den Gouverneur-Generaal vastgestelde voorschriften Btêa waarvoor over hen
1
tot uitvoering van de ordonnantie dd. 6 Augustus 1890, draagt derhalve |91 713 .. X 24 = ) 2 201 124. Volgens de door den
districtsg. wijze vastgesteld" VGtdeeiisg der hccrcndicii ten
hierachter afgedrukt als bijlage O. Eene regeling der dessa- resident
bedraagt het aantal per jaar te vorderen dagjiensten :
politiediensten , mede bij besluit van den resident, kon eerst
voor het verzamelen van grind tot verharding v a a de groote
in het begin dezes jaars haar beslag krijgen. ; j De been binnenwegen
589 05'.)
sparing aan heerendienstec, ten gevolge van de nieuwe postvoor het bezetten van wachthuizen
199100
regeling in Bagelen verkregen, wordt geraamd in haar
voor onderhoud en gewone ) dammen sa waterwerken .
22 807
herstellingen a a n :
') Ton behoeve van bruggen en duikers binnen de grenzen van
gewestelijke of afdeelingshootdplantsen mogen reeds sedert 1885 in
geen gewest meer lieerendiensten gevorderd worden.
*) Dit besluit is hier te lande tot dusver niet ontvangen. l)e in 't vorig
verslag besproken besluiten van den resident van Kadoe dd. 4 ca
18 December 1888, waarbij voor dat gewest regelingen omtrent de
dessabestiiren M de dessapolilicdiciistcu zijn gemaakt, zijn in liun
geheel gedrukt als bijlagen tot de Memorie van Antwoord op liet
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische b e grooting voor 1891 (.Uedrukte stukkeu 1890-ls'Jl — ë. — a". 39).
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eene verhouding van het hoofdgeld gedacht kan worden. ')
Voor afeehatfing van allo heerendiensten zou het hoofdgeld
moeten worden verhoogd tot f 2,41. 4°. Het inaxi:>.umaantal dagen arbeid, dat van een heerendienstplichtig)
raag gevorderd worden, is bepaald op 42 per jaar, met
dien verbande evenwel dat, buiten de diensten voor de
nog aan te leggen bevloeiingswerken, niet meer dan 24 dagen
in het jaar mogen worden gevorderd. Het eigenlijke maximum
voor de gewone heerendiens'en is dus 24 dagen ; dit raag
echter opgevoerd worJen tot 42 speciaal ten behoeve van
•werken die op het irrigatieplan voorkomen, waaromtrent
in beginsel is aangenomen dat de hoofdleidiugen en dammen
zullen aangelegd worden in vrijen arbeid en de secundaire
werken in heerendienst. In Bagelen en Kaioe is zoodanige
uitzondering op hot tot 24 dagen teruggebrachte maximum,
met het oog op de daar nog aan te leggen bevloeiingswerken, niet behoeven te worden gemaakt. Da door den
Gouverneur-'Jeneraal, tegelijk met de ordonnantie van 14
Februari 1891, uitgevaardigde voorschriften van uitvoering
vindt men hierachter afgedrukt in de reeds aangehaalde

Aantal

Padangsclie Bovenlanden

II!

tot
arbeid
bekwame
mannen.

.

gewoon
onderhoud
van
bruggen.

gewoon
onderhoud
van
wegen.

andere
militaire
burgerlyke
landswerken. landswerken.

TOTAAL.

<>)

61675

160105

1446180

c) 53645

. b) 169 514 b) 156 005

371578

655469

26307

2118

. . . . b) 68 646 b)

Padangsche Bcnedenlandcn. .

§ 2.
Buitenbcitiiuyc*.
Sumalrd's Westkust. Voor dit gouvernement is het
vorderen van heerendiensteu van de inboorlingen nog slechts
op voorloopigen voet geregeld (Indisch Staatsblad 1877
n°. 248). Behalve onderstaande opgaaf nopens den in 1890
in heerendienst verrichten arbeid ten behoeve vau openbare werken, is omtrent het onderwerp niets gemeld wat
niet reeds in vorige verslagen voorkwam.

Aantal dagdiensten gedurende 1890 gevorderd voor:

ONDERDEELEN
VAN H E T G E W E S T .

bijlage O, waarin ook zijn opgenomen twee besluiten van
den resident van BftOJoemftl d 1. 17 December 1«90, het
eene betredende de samenstelling van het dessabestuur,
de verkiezing en het ontslag der leden duurvan, het aantal
puntjèns en de uitgestrektheid der ambtsvelden, het andere
houdende zoodanige regeling en beperking van de dessapolitiediensten, dat daardoor eene besparing wordt verkregen van ruim 2 280 000 dag- of naehtwachtdiensten
per jaar. De nieuwe regelng der heerendiensten heefteene
JHarlijksche besparing van ruim 1 203 000 dagdiensten ten
gevolge.

1659 930

58 553

42 471

207541

315783

47889

n

1055 472

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1890
van eiken
heerendien8tplichtige
gevorderd.
26 a 27
6 a

7

671 213

13 a 14

Totalen in 1890 .

.

.

296 713

260 051

739224

2 417 432

127841

2118

3 286 615

12 a 13

In 1889 waren de cyfers .

.

.

287 970

251 070

561049

2110413

416569

80

3088111

12 a 13

a) Ter ontheffing van de heerendienstplichtigen werd hier en daar voor het onderhoud der wegen gebruik gemaakt van veroordeelden
tot dwangarbeid of van politioneel gestraften. In de residentie Tapanoli liet de Indische Regeering twee in heerendienst te onderhouden
transportwegen in vrijen arbeid onderhouden.
b) De bestaande opgaven (van 1886) zijn hier nog behouden, aangezien de uitkomsten van de laatstelijk gehouden volkstelling nog
niet volledig bekend waren toen de gegevens voor deze tabel werden bijeengebracht.
r)

Hieronder ook hecrendiensten verricht voor den aanleg van nieuwe wegen.

Aan de heerendienstplichtigen ter hoofdplaats Padang
is de vrije k-*us gelaten om de heerendiensten af te koopeu
tegen een equivalent, van f 4 per jaar en per hoofd (Indiseh Staatsblad 1858 n°. 66 en 67). In hoever hiervan
wordt gebruik gemaakt, vindt men niet opgegev-n Alleen
blijkt dat in In li8 de vraag aan de orde is gekomen , of
het geïii aanbeveling zou verdienen te Padang den algemeenen afkoop van heerendiensten verplicht te s-ellen, zooals

J) Ter goedmaking van de kosten verbonden aan de aldus b c perkte afsehafling van den hccreadienstpliehtigcn arbeid aan groote
post" en binnenwegen is ten laste van het e:;eedent-hoofdgeld van
U.injoenms to. g.^taati (gouvernementsbesluit dd. 22 Januari 1891
n°. IOI f 14 700 ' s j a a i s , terwijl de som die uit gemeld excedent is
af te zonderen als vergoeding voor het al'seliafi'en in lianjoeinas der
in de laatste jaren, by wijze van tydeiyken maatregel, ook daar
reeds niet meer gevorderde diensten aan bruggen en duikers gelegen
in groote post- en binnenwegen buiten gewestelijke en afdeelingshoofdpL'ia'seu , by hetzelfde besluit bepaald werd op f 17 700'sjaars,
welke laatste som eenig-zins hooger is dan die welke tot nog toe
in rekening was gebraelit, omdat, evenals in Kadoe en Hagelen .
ook in Ranjoemas gebleken is dat ten behoeve van sommige der
bedoelde h n g g M en duikers, als niet voorkomende in de door den
waterstaat aangehouden leggers, nog dessa- of heerendienst.n werden gevorderd. Op een zeer luttel bedrag na , heeft nu het in Banjoemas op te brengen hoofdgeld mede in zyn geheel eene vaste bestemming gekregen.

Haudeüngen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

dit sedert 1 Januari jl. te Makasser het geval is (zie lager).
Benkoelen. Daar in dit gewest geen andere bevloeiiogswerken worden aangetroffen dan eenige in vrijen arbeid
en langs particulieren weg tot stand gekomen waterleidingen, terwijl dammen en dijken, als uit hun aard in
heerendienst zouden behooren te worden onderhouden , in
Benkoelen mede niet voorkomen, bepalen zich de heerendiensten in dit gewest tot het aanleggen en onderhouden van
groote post- en binnenwegen en van de in die we<ren gelegen
bruggen, zoomede tot het vervoeren, tegen de reglementair
toegestane betalingen en alleen ingeval geen vrijwillige
koelies te bekomen zijn, van gouverneuientsgoederen en
gelden en van ia dienst reizende laudsdienaren. Moeielijktieden bij het vorderen van de heerendiensteu kwamen in
het ufgeloopeu jaar eene enkele maal voor , toen 75 heerendien.stplichtigen uit een drietal dessa's der marga XIV
Kotta van de afdeeling Mokko Mokko naar het naburige
Indrapoera uitweken, omdat zij het bestuur wilden dwingen
hun drie maanden, instede van één maand, vrijstelling
\ ftn heeren lieust te verleenen voor de bewerking van hunne
droge rijstvelden. Door het onstuimige weer werd in
1890 veel schade aan wegen en bruggen toegebracht,
waardoor. zooajs uit het volgende overzicht blijkt, over
liet algemeen meer dagdiensten van de bevolking werden
gevorderd dan in 1889.

82

Ci. 20
Koloniaul verslag van 1891. [Nederl. (Oost») Indie.)
AaDtal dagdiensten gedurende 1890 gevorderd:
Beschikbaar
aaDtal
heerendicnstplichtigen.

A Ï D E E L I N G E N .

2 IM

Benkoelen
Ommelanden van Benkoelen . . ,
Lais
i
Seloema
Manna en Pasoemah Oeloe Manna
Katier
Mokko Mokko
Kroé
Ti.tal 'u in 1890

a)

3 823
3 52C

Illl
0
3
4
5

715
059
471
713

voor onderhoud voor het vervoeren
in
in hecrendiriiHl
heerendicnst van van gouvcrnewegen en
meutsrcizigers en
bruggen, a)
goederen.

*)

25 872
85 327
47 577

ittm
278
123
153
109

410
570
223
008

Totaal.

4 177
7Ü89
305
2 43G
095
G00
I 0C1
883

30 049
93 016
47 942
1118 428
279 105
124170
154 286
109 891

Oemiddeld
aantal
dagdiensten
ï 1 Ü t van eiken
hrerendienst—
plichtige
gevorderd.
13al4
24 a J5
13al4
35 a 30
4 1 a 42
Hl a 41
3 1 a 35
19A 20

.

35 008

1 018 981

17 OOG

1 03G 887

29 a 30

In 1889 waren de cijfers

33 778

8G0 284

14 928

875 142

25 a 26

O f — en zoo ja hoeveel — dagdiensten in 1890 gevorderd werden voor het „aanleggen" in heerendienst van wegen en bruggen is niet gemeld.

t) Ter hoofdplaats Benkoelen zijn de heerendicnstplichtigen . tegen een equivalent van f 2 's jaars per hoof1, van allen verplichten arbeid aan w e g e n e n
bruggen vrijgesteld (Indisch Staatsblad 1874 n*. 270). Met inbegrip van de vreemde oosterlingen , die ten opzichte van de w e g e n e n bruggen in hunne
eigene wijken aan dezelfde regeling zijn onderworpen, waren in 1890 1157 personen la dit equivalent aangeslagen, tegen 1224 in 1889.

Met 1 Januari 1892 treedt voor dit gewest ecne nieuwe
heerendi3iistrege!in;r in werking, en /.ulks krachtens de
ordonnantie dd. 9 Juli 181)1 (Indisch Staatsblad n°. 170),
waarbij, met intrekking van !e regeling van 18G9 (Indisch
Staatsblad n°. T'J), het onderwerp, zonder dat overigens
in den aard der te vorderen diensten verandering komt,
meer in bijzonderheden gereglementeerd is en teveus een
maxim.iin-anntal dagdiensten is vastgesteld dat per jaar van
eiken heerendinnstplichtige mag gevorderd worden. Dit
maximum bedraagt 42 dagdiensten , en met het oog op de
vaak groote afstanden is in het belang der heerendieustplichtigeu bepaald dat de verdeeling zoodanig geschie it dut
elke dienstplichtige, voor zooveel zulks doenlijk en v.ensche.ijk is, maandelijks ineens voor drie of vier dagen
achtereen heeft uit te komen. De vrijstelling, tegi;n
equivalent, van de inlandaobe bevolking ter hoofdplaats
van de diensten aan wegen en bruggen (zie nuot b onder
het staatje hierboven) is bij de nieuwe Otdoonantii
handhaaf! gebleven. De categorieSn der van alle !;eerendiensten vrijgestelden zijn deels ingekrompen , deels uitgebreid , verg deken met hetgeen tot dusver ia de practijk
gold. De door den Gouverneur-Generaal, mede onder
dagteekening van 9 Juli 1891, vastgestelde voorschriften
van uitvoering vindt men hierachter afgedrukt in bijlage O.

oercn
ts-rciz

waar het vervoer veelal te water pluats heeft en men weinig bruggen aantreft, de druk der h:;erendiensten bijna
niet gevoeld wordt, vordert daarentegen ia de hoogere
streken het onderhoud der transportwegen met de daarin
gelegen talrijke bruggen veel arbeid vuil de heerendienstplicbtigen. Nog altijl worden de heerendie-.'Sten in dit gewest bebeenebt dojr de regeling in Indisch Staatsblad
1878 n°. 3 3 , doch in Jamnuijl.il de resident gemachtigd
om twee uer iu zijn gewest bescheiden controleurs in comini >ii te stellen tot het doen van onderzoekingen ter voorbereiding van eene nieuwe regeling.
Cijfers nopens den in 1S90 verrichten heerendienstplichtigen arbeid zijn niet ontvangen. Evenals te Benkoelen
is ook ter hoofdplaats Palembang de inlandsche en met
baar gelijkgestelde bevolking , tegen een equivalent in geld
(f 3 's jaars per volwasseu mannelijk persoon), vrijgesteld van
heerendiensten ten behoeve van het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen (Indisch Staatsblad 1877
ii°. 198). Li 18U0 waren in dit equivalent aangeslagen
11302 inlanders en vreemde oosterlingen, tegen 10 751
in 1889. De inning ging enkele malen met moeilijkheden
gepaard, gedeeltelijk door lijdelijk verzet der bt lastingschuldigen, gedeeltelijk door de geringe medewerking
dor hoofden.
en ondcrhoorigheden. In algemeenen zin gesproken,
Lampongsche District™. In dit gewest werd iu 1890, zijnBunka
in
dit
gewest de heerendiensten weinig bezwarend te
krachtens de regeling in Indisch .Staatsblad 183G n-. 137, noemen. Blijkens
vorig verslag (Llz. 74) toch werden
het navolgend, betrekkelijk gering, aantal dagdiensten in 1889 (over 18:10het
zijn
geen cijfers verstrekt), dooreen
in heerendienst gepresteerd.
genomen over alle districten, van eiken heereudienstpliehtige i.iet meer dan 18 a 19 dagdiensten in 't <_"-ebeel
Aantal dagdiensten
Si
gevorderd,
't Meest drukten nog de diensten voor het
gedurende 1890 gevorderd:
vervoer (per tandoe of draagstoel) ') vau landsdienaren ,
o «d
>.
^Z _È O
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welk vervoer het bestuur intusschen zooveel mogelijk
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tracht te verminderen , eensdeels duorde reizen en dan ook
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het vervoer van gouveruementsgoederen en gelden zoo3 «
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8 „e veel mogelijk (per gouvernementsstoomschip) over zee te
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te moedigen, welke dieren op Banka echter slechts in
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•z-°i uiterst gering aantal worden aangetroffen. *)
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Tot nog toe was voor Banka alleen de aard der heerendiensten geregeld (zie Indisch Staatsblad 18G8 n». 78),
>
O
n
doch voor deze gebrekkige regeling en voor de bepalingen
701 11 210
II 322 1G417
Hoofdplaats Telok Betong.
IM
die omtrent het onderwerp ook voorkomen in het > regieOmmelanden van Telok
ment op bet iulandsch bestuur " op Banka (Indisch StaatsG330 110 178
1040
111 218 17 a 18

ili

niild
18
onst
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Toelang B a w a n g . . . .

Totalen in 1890 . .
I n 1889 waren de cijfers .

6 558 107 435
3 903 93 764
3 098 33 702
8 6 1 4 92 810
2 945 45 874

854
580
279
1416
1009

108 289
94 341
33 981
94 22G
46 883

IGè 17
24 a 25
10ii 1|
ln.i 11
15al6

32 209 494 973
32 409 483 597

:, 290
G255

500 203
489 852

15a 16
I5atG

a) "Voor den aanleg van w e g e n en bruggen mogen iu dit g e w e s t .
krachtens de regeling in Indisch Staatsblad 1866 n". 137 en de uitlegg i n g daaraan gegeven bij gouvernementsbesluit dd. 2 October 1878
n°. 1 2 , geen heerendiensten worden gevorderd.

Palembang. Terwijl in de benedenlanden van dit gewest,

') Voor korte trajecten hebben enkele ambtenaren op Banka
zich in den hntsten tyd wagentjes als in Japan gebruikelijk (zoogenaaindc djinriksja's) aangeschaft, die door koelies getrokken kunnen worden.
5
) Ingevolge eene regecringsmachtiging van Maart jl. zullen op
's lands kosten een 1 'J-tal paarden n.-iar Banka worden gezonden om
als zoogenaamde politiepaarden ter beschikking van de ainb'enaren
te worden gehouden en hen alzoo in de gelegenheid te stellen hunne
dienstreizen te paard te doen. Tevens zullen in de binnenstreken
van het eiland drie pasangrahans worden gebouwd om aU pleisterplaats te dienen en tevens voor het houden van besprekingen met
de hoofden , waardoor in vele gevallen tydroovende oproepingen naar
de gewestelijke hoofdplaats zullen kunnen achterwege blijven.
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blad 18.")4 u°.59) z a l , ingevolge ile Ofdonmntk van 9 Juli
1891 (Indisch Staatsblad n°. 171), met 1 Januari 1892
eene meer win den eisch van art. 57 van het Regeeringsreglement beantwoordende regeling in de plaats treden,
waarbij wel is waar de bestaande diensten, ofschoon dui lelijker omschreven, gehandhaafd zijn gebleven , maar de
wij/.e en de voorwaarden waarop zij gevorderd mogen
worden thans mede aan stellige voorschriften gebonden zijn,
en een maximum is aangenomen (42 dagdiensten per jartr)
van betonen in gewone omstandigheden in heerendienst van
eiken dienstplichtig mag gevorderd worden.

De ingetrokken bepalingen van het reglement van bestoof
ren 1864 betroffen ook de verplichte diensten der vreemde
oosterlingen op Banka, doeti deze diensten zijn feitelijk
gemeentelijke diensten, die tot dusver op Banka met
neerendiensten werden verwar I. Daar de nieuwe or !onnantie zich uitsluitend tot de eigenlijke heerendiensten be>aalt, heeft zij geen betrekking t >t <1P vreemde OOstftN
ingen. Aan her beleid van den resident is overgelaten het
maken van tene betere verdeeling der gemeentelijke dien.-di'i!,
zoodanig dat de vreemde oosterlingen overal bet Mi).deel
in dezo diensten zullen dragen , dat zij rechtens verp'ieht

(

zijn te presteeren.
Evenals dit in den lantsten tijd bij de uitvaardiging van
nieuwe heerendienstregelingen voor andere gewesten geschie 1de , zijn ook voor Banka en onderhoorigheden , nevens
de bij or lonnantie vastgestelde regelen, door den GouverneurGeneraal nog afzonderlijke voorschriften gegeven betreffende
de toepassing der ordonnantie, welke voorschriften in hun
geheel zijn afgedrukt in bijlage O hierachter.
Büliton.
Nalatigheid of onwil in het verrichten der bij
Indisch Staatsblad 1878 n°. 180 voorgeschreven heerendiensten kwam slechts enkele malen voor. Van de G212
heereudienstplichtigen werden in 1890 gevorderd 133 201
daglien.-ten (gemiddeld dus 21 a 22 per hoofd), waarvan
44 U26 voor het onderhoud van w e g e n , bruggen en districtsgevaugei issen , en 89 175 voor het overbrengen van
brieven en het doen van wachtdiensten. Vuor het brievenvervoer worden , langs de postwegen die van de gew"stelijke hoofdplaats naar de districtshoofdplaatsen loopen , de
wachthuizen ook overdag bezet. Op de hoofdplaatsen laten
sommige heerendienstplichtigen zich doorgaans dooranderen vervaugen.
Sun.atra's Oostkutl.
In die gedeelten van het gewest,
waar de bevolking tot de gouvernements-onderdanen beh o o r t , bestaan geen heerendiensten. ') !n de onder vorstenbestuur staande landschappen worden door de inlandsche
bestuurders slechts eenige weinige persoonlijke diensten
van de bevolking gevorderd.
Zuider- en Oosterafdeeling Tan Borneo. Ten aanzien
van de in 1890 van de bevolking in de gouvernementsafdeelingen dezer resideutie, ingevolge de regeling in
Indisch Staatsblad 1879 n°. 9 2 , gevorderde heerendiensten zijn slechts de volgende cijfers medegedeeld.
Aantal heerendienstplichtigen
in 1800 gemiddeld
dagelijks opgekomen:
hcrrenAantal

AFDEELINGEN.

dienstplichtigen
Bandjermasin ea Oman-landen
Amoenthai
Doesocnlanden
Dajaklanden
Martapoera

Sampit

9 493
62 048
7800
3 000
22 202
1478

in betaalden in onbetanlden
heerendieust. heerendienst.

12
16
5
0.5
9
1

•>s
1463
43
7
609
13

a) Voor liet overbrengen van landsdienaren en gouvernement3goederen. Zooveel doenlijk wordt in het vervoer te water door het
haren van prauwen voorzien.
4) Voor het onderhoud van wegen en bruggen in de kampongs
en het bezetten van wachthuizen.

Celebes en onderhoorigheden.
Over de in 1890 van de
bevolking in dit gewest gevorderde heerendiensten, overeenkoiustig de toen nog van kracht zijnde voorloopige
') Bit is ook het geval in de gewesten Riouw en onderhoorig-

regeling in Indisch Staatsblud lh(i8 i»«. 1 9 , zijn geeu
bij/.onderheJen gemeld. In verban.1 met het roorneinen
om in de ouderafdeeling Makasser, bestaan..e uit de g>'westelijke hoofdplaats en hare buitenwijken , de heere: diensteu door eene belasting in geld te vervingen, «er I
in het laatst van 1890 de gewestelijke gouverneur geïnachtigd o m , in afwachting van de uitvaardiging der
betrekkelijke regelingen , van 1 Januari 1891 af tijdelijk
te beschikken over de noodige fondsen ter voorziening in
de tot hiertoe in gemelde ouderafdeeling van de bevolking
gevorderde heerendiensten. : ) De aangekondigde regelingen
zijn sedert onder dagteekening van 21 April 1891 (Indisch
Staatsblad n°. l i l en 112) tot stand gekomen. l)ientengevolge wordt uu vau alle » w e r k b a r e " m a n n e n , bobo<rende tot de inlandsche bevolking ta Makasser en in dn
buitenwijken dier hoofdplaats, voor zoover niet vall -nde
in de eategorieta van uitdrukkelijk vrijgestel :en , als gedeeltelijk equivalent voor hare vrijstelling van alle herrendiensten (verg. vorig verslag blz. 7 5 ) , eene b.- laattng geheven van f 5 ' s j a a r s , een en ander gerekend van 1 Jnnuari 1891 af.
i l e t betrekking tot de overige gedeelten van het g e w e s t ,
voor zoover t>t 'sGouvernements rechtstreeksch gebieii
behoorende, is tegelijkertijd — ordonnantie van 21 Ai ril
1891 (Indisch Staatsblad n°. 113) — m':de gerekend van
1 J a n u a r i 1 8 9 1 , de in Indisch Staatsblad 1808 n". 19 vervatte eenvoudige opsomming der door de inlandsche bevolking verschuldigde heerendiensten vervangen door eene
nieuwe vollediger regeling, waarbij , wat den vorm betreft, de laatstelijk voor Java tot stand, gekomen beieren*
dienstregelingen tot voorbeeld hebben gestrekt. Ken ] nar
soorten van heerendiensten, die feitelijk reeds niet meer
gevorderd plachten te worden of waarvoor reeds h-tzeli'ie
loon als bij vrijen arbeid werd betaald, zijn nu uit de
opsomming verdwenen (die tot bediening van <;e overvaai I -n
in drie der voornaamste afdeelingen van bet g e w e s t , en dis
voor het lossen , laden en verwerken van steenkolen i:. de
gouvernementspakhuizen der afdeelingen Toi.t >li •:: Bima),
terwijl de heerendiensten voor het oprichten en onderin-u* en
van wachthuizen voortaan niet meer op de aideeiingahoofdplaatseu worden gevorderd. Ofschoon thans onder de
in heerendienst aan te leggen en te onderhouden werken ,
in afwijking van de regeling van 18Ü8, ook de duikers zijn
genoemd , is de vermelding daarvan niet als eei.e uiibieiding vau diensten aan te merken , vermits tot dusver uij
het vorderen van heerendiensten tusschen bruggen en dutkers geen onderscheid werd gemaakt. E v e n a l s i n de alge*
meene heerendienstregeling voor Java en l i a d a r a is het
aantal dagdiensten, waartoe voortaan elke beerendknatlichtige in dit gewest lioogstens kan worden v e r j l c h t ,
epaald op 42 per j a a r , doch het is aan te nemen dat
in de werkelijkheid veel minder zal behoeven gevorderd te
worden. I m m e r s , niettegenstaande in dit gewest het vorderen vau persoonlijke oiensten tot biertoe aan geen maximum was gebonden, had slechts in één on leraraeeling bet

E

heden, WectenUBeeliag van Beraeo, Tcrnate ra Tlnor, momtida
in de afdeeling Ilanda der residentie Aiuboina. Ingevolge da <>rdonnanticn in Indisch Staatsblad 18i)6 n°. 4t , 41 eu 0 8 , 1867 n°. 1
en 1870 n°. 2"> is de bevolking van btttatgi aoaai Ie at'derling en
die vau "sGouvernements HmalllHlIH 11 gvtnëd i-i ds vier ccr-tge-

mclde gewesten sleeata dan toi eeareiidiemtei eefcoadea, «raaaeac
die tijdelijk gevorderd mochten worden t -t w nog Min algrineene
rampen dan wel tot afwending van algemeen gevaar. Men zie echter
ook Indisch Staatsblad 1875 nu. 110.
*) Voor de nachtpolitie (het doen van r »;c!cs ( a liet bezetten
van wachthuizen) werd het grootste getal In rr n-ln nstplirlitigen
gevorderd. Voor het in dienst Dcmcn van vrijwillig u.irlilvoiL is nu
van landswege BeOgütea* : BSQQQ per jaar lnc~e*taoa. d n de
wijken der vreemde oosterlingen zorgen dese voor <!•• leu-hrpnlitie.)
Voor het vervoer d.-r gaedena raa g«mvcraeuMaUi>Ugcri satlea
geen heereadi. n»tp!ichtigen in de Badcrafctf»Haf Mll HOCr meer
noodig zijn, uu beaaald is dat laad -r. i/;l_'. T- aldaar, ia plaatt van
2'/j d u t , 5 rent per paal als koeüelix.n taliea wogea la rekening
brengen, welke betaling eene TaUoeadeveigoodingknagracatwat»
dea om vnjr k irlies voor dit vervoer te krii.cn. In de Badare afgeschalte tiii n-trn (eaaleg en (Hideibmui van u r - . n . hru.-grn , dui-

kats en «raeatbaisea) aal aavoortaan da «at.i>t IM «oont*e, ea
zulks, om de kosten tot een mininiaui i.-rnj te bn ngen. inrt ruimere evjkiaukataUag tan roroordeeèdea t..t dwaagarbeid. Hel aanvocren in heerendienst vaa l:e[ beBOOrtlg 1.- rerhaidlagMMiaria il voor
de wegen ter hooidplaais is als vanouds BfgrjilraglB <eldurea aan

de dienstplichtigen der tot de BSieeUag Kakaaan befeooreads Bpst
mundcs-eilaaden.

8i
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constateerd misgewaa en in het onbeplant blijven van
voor vast aangeslagen gronden — f 1893 5 9 3 , dat is
hei < ijf'-r steeda lager was geweest. De regeeringavoof" f 850 213 méér dan over 1889 Bij een In stand gebleven
aohriften tot uitvoering van de nieuwe heereudienstveror- oniuiveren aanslag van f 16 482 5 3 7 , hetzelfde bedrag dat
(volgens verbeterde opgaven) voor 1889 gegolden had , was
deniog vindt uien hierachter in bijlage Ü
dus de bevolking ter zake van hare voor vast aangeslagen
Sienado. ingevolge de bij Indisch Staatsblad 1881 n". 193 gronden over 1890 slechts verschuldigd . . f 14 588 944
en daar de niet geregeld beplante velden —
voor de Minabasaa en bij Indisch Staatsblad 188(J n°. 250
voor de (inrontalosche landschappen uitgevaardigde heeren- waarvoor zij over 1889 aan landrente verdienstregelingen 'J is het maximum-aanïaldagdiensteriper aohuldigd was geweest (mede volgens verbejaar :il Inar van du heereiidienstplichtigen te vorderen beperkt terde opgaven) f 268 399 — voor 1890 bleken
274 313
tot 36. Bijzonderheden omtrent de werkelijke dienstprestatie te moeten worden aangeslagen, ad. . . .
in IKIK) zijn niet gemeld. In een rapport van den resident
beliep het over 1890 door de bevolking aan
van A:ird 1 SiJ!) is echter de mededeelingaangetroffen, dat
in de M naliassa. vooral in kleinere negorijen , de bevol- landrente op te brengen b e l r a g slechts . . f 14 863 257
tegen in 1889 (volgens verbeterde opgaven) f 15 713 557
king gedrukt gif'g onder de aan hare negorijhoofden
Voor opgaven als de bovenstaande ten aanzien van elk
verscliul ij; Ie zoogenaamde pinontol- (huis-, t u i n - en stal-)
diensten, welke soms 25 a 35 d'igdiensteu per jaar van gewest in het bijzonder, zij verwezen naar bijlage P hierachter. In algemeeneu zin m o c h t , luidens de ontvangen
eiken negorij lienstplichtige in beslag nemen.
berichten , gezegd worden dat het opbrengen van de thans
Amholhci. Met betrekking tot de hearendiensten in dit j zeer matig gestelde landrente der bevolking in het afgep west zijn mede geen bijzonderheden over 1890 gemel 1. loopen jaar niet zwaar viel, te minder omdat — zooals de
Eene herziening van de tot nog toe geldende regeling | laatste twee kolommen van de aangehaalde bijlage, ver(Indisch Staatsblad 1869 n°. 91) was in Indiü ter hand geleken met de gelijksoortige opgaven in bijlage Q van
't vorig verslag, kunnen doen zien — de rijstprijzen in de
genomen.
meeste gewesten gedurende 1890 hooger waren dan in
Daü en Lombok. In dit gewest is het onderwerp der 1889. Tegen f 36 397 op uit. 1889, was bij het einde van
verplichte persoonlijke diensten van de bevolking uit den 189U in de verschillende gewesten niet meer achterstallig
aard der zaak door het Gouvernement allee:, geregeld voor dan f 25 804, waarvan als door de aangeslagenen nog te
de onder rechtsireeksch bestuur staande ofdeelingen Boe- betalen f 22 934 (alleen in Soerabaija f 10 103) en als door
leleng en Djembrnna. De ter zake, bij Indisch Staatsblad des.;ahoofden verduisterd f 2870.
De rapporten der hoofden van gewestelijk bestuur omtrent
1883 n°. 38 , uitgevaardigde voorschriften dragen echter nog
een voorloopig karakter. Onderzoekingen zijn a a n h a n g i g , de inning en de administratie üer landrente luiden over
aanvankelijk nog alleen in Boeleleng. in hoever eene verdere 1^90 gunstiger dan over het daaraan voorafgegane jaar
inkrimping van diensten mogelijk is. Intusschen werd reeds (verg. vorig verslag blz. 76). Dank zij de krachtige bemoeienis
in 1890 eenige beperking aangebracht door het overbrengen der bestuursambtenaren wordt te dien opzichte de toestand
van brieven van de afleelingshoofdploatsen Boeleleug en gaandeweg beter, ofschoon nog lang niet allo moeilijkheden
Djembrana naar Banjoewangi niet meer in heerendienst die zich voordeden overwinnen konden worden. Van het
te doen geschieden en door voor de bewaking van de uitvaardigen van algemeene voorschriften , zoo bericht de
la dsgebouwen op de beide eerstgenoemde plaatsen een directeur van binnenlandsch bestuur verder, is niet veel
heil te verwachten in verband met de uiteeuloopende toekleiner getal heerendienstplichtigen te doen opkomen.
standen.
Omtrent het stelsel bij eene te ontwerpen nieuwe landIII. LANDELIJKE INKOMSTEN.
rente-regeling aan te Demen , is n o g geen beslissing g e nomen. .Men wenscht daaromtrent, en omtrent de vraag
§ 1. Java en Madura.
of ook ten deze tot gewestelijke regelingen zal zijn over te
g a a n , af te wachten de voortzetting in ruimeren k r i n g ,
Landrente. Wordt er in den laatsten tijd van regeerings- namelijk in het geheele g e w e s t , van de in J u n i 1889 aan•wege ernstig naar gestreefd oni de heeren-en dessadiensfeu vankelijk in eene der afdeelingen van de Preanger Regentder bevolking merkbaar te verlichten, een resultaat dat schappen aangevangen proefneming met eene l i n l r e n t e blijkens afd. I I , § 1 , hiervóór reeds in enkele gewesten regeling op kadastralen grondslag. Was reeds in Juni 1890
gezegd kan worden bereikt te zijn , wat betreft de heffing besloten (zie vorig verslag blz. 76) om de voor dat doel
van landrente komt der bevolking gedurende de eerste begonnen metingen, in plaats vati door één opnemingssectie,
jaren ten goede het in den aanvang van 1890 (Indi.-ch voortaan door vier zoodanige sectiën te doen plaats hebben,
Staatsblad u°. 53) bij ordonnantie afgekondigd beginsel hetgeen dan ook sedert het laatst van 1890 het geval i s ,
om den aanslag der geregeld beplante velden en andere in April j l . is voor de overigens te doene onderzoekingen
voor vast aangeslagen gronden vier jaren achtereen op (nopens de productiviteit der gronden, den oeconumischen
hetzelfde verlaagde cijfer te houden als waartoe de (onzuivere) toestand enz.) het aan den met de algemeene leiding der
aanslag voor 1889 was teruggebracht. Zag zich derhalve proefneming belasten inspecteur toegevoegde aantal ambtede bevolking tegen elke verhoogiuj* van dien aanslag naien van het binnenlandsch bestuur van 2 op 8 gebracht,
gevrijwaard "), wel werd, waar de billijkheid bet vorderde, opdat deze met hunne werkzaamheden (kortheidshalve het
vermindering toegepast, namelijk waar het gold gronden schattingswerk te noemen) de metingen der nieuw gevormde
die na 1889 waren tenietgegaan of d i e , door veran lering drie opnemingatOCtJBO op den voet kunnen volgen, en tevens
in hunne bestemming, kwamen te bchooren tot de van om — voor zooveel dit in den eersten tijd nog Doodig is —
landrente uitdrukkelijk vrijgestelde. In dergelijke gevallen er voor te kunnen zorgen dat de opmeters, hoofdzakelijk inwerd afschrijving op den aanslag toegestaan. In 't geheel landsche mantri's, hunne taak in de goede richting verbeliepen de over 1890 toegestane afschrijvingen en vrij- vullen , met andere woorden dat de gegevens in zoodauigen
stellingeu — zooals al ijd voor verreweg het grootste vorm verkregen worden dat zij voor den landrente-aanslag
bedrag weder bare aanleiding vindende in deugdelijk ge- bruikbaar zijn. Het ligt echter in de bedoeling om zoowel
dit toezicht, als de werkzaamheden welke het verkrijgen
') Over de met 1 Jlaart 1890 in werking getreden nieuwe van gegevens omtrent productie en oeconomiache toestanden
heerendieust-ordonnantic voor (iorontalo werd in 't vorig verslag
(blz. 75) gehandeld, doch toen is geen gewag gemankt van de tot ten doel hebben, gaandeweg grootendeels te doen overgaan
die regeling betrekkelijke voorschriften van uitvoering. Vnlledigheids- op de plaatselijke ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur,
halve zjjn deze alsnog bjj dit verslag gevoegd (zie bijlage O hierachter). naarmate zulks zal kunnen geschieden zonder de eenheid
3
) Toen het in den aanvang van dit jaar bleek dat eenderresi- van werken in gevaar te brengen.
Volgens een in S-ptember 1890 door bovenbedoelden indenten in du mecning verkeerd.• aal wel de dessa-aanslag mocht
worden gewijzigd, wanneer daardoor slechts geen verandering kwam specteur, gezamenlijk met den techuischen chef der mein den bestaanden totalen aanslag van het gewest (voor zooveel t i n g e n , uitgebracht rapport nopens de tot dusver verkregen
namelijk de voor vast aangeslagen gronden betreft), is, l>y eene
aan alle residenten gerichte circulaire van den directeur van binnen- uitkomsten bleken de in J u n i 1890 (zie vorig verslag blz.
landsch bestuur dd. 21 Mei jl., op last van de Indische Regeering, 89) vastgestelde nieuwe voorschriften nopens de details der
landrente-metingen goed te voldoen. Luidens bedoeld rapport
tegen zoodanige onjuiste opvatting gewaarschuwd.
bnogste aantal dagdiemtan por dienstplichtige gemiddeld
27 per jaar bedragen, terwijl in ulle andere oiid<-rafdeelingen

f

E*.

Bijlage C.
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scheen het niet mogelijk door het kadaster ten behoeve haurschat van de aan Let Gouvernement toeuehoorende v i.sehvjjven,
van den lundrente-aanslag vlugger en eenvoudiger te doen die elk Jaar aan de meestbicdendcn worden verhaurd.
werken dan op den nu ingevoerden voet , wilde meu niet
Vogelnest- en andere grotten; vindplaatsen van schildpadtekortdoen aan den graad van nauwkeurigheid die ver- cieren. Hangende eene beslissing omtrent de in Indie nog
eischt wurdt om het verrichte werk voldoende vertrouw haar in behandeling zijnde vruag, of landsmiddelen , waaraan
en getehikt te doen zijn voor eeno periodieke herziening geen belastinghetHng ten grondslag ligt, uit kracht van
en bijhouding, waarloor het alleen blijvende waarde kan algemeeno verordeningen verpacht, dan wel bij privaatverkrijgen. Ondanks de aangebrachte vereenvoudiging bleek rechtelijke overeenkomst verhuurd behooren te worden,
de thans gevolgde methode verre de voorkeur te verdienen werden de in sommige gewesten door het Gouvernement
boven de wijze waarop vroeger door het kadaster ten behoeve verpachte of verhuurde vogelnestgrotten , waarvoor de
van de lundreute werd gemeten. Als eenheid van opmeting contracten ten einde liepen, weder op den bestaanden voet
is aangenomen een zoodanig gedeelte der bouwgronden (ka- aan particulieren of aan de bevolking ter exploitatie afdastraal perceel) dat door zichtbare grenzen bepaald is , over gestaan. In zes gewesten van Java en Madura zijn bezijne geheele uitgestrektheid in denzelfden cultuurtoestand (loelde grotten voor één of meer jaren verpacht, ter zake
verkeert en nagenoeg gelijke vruchtbaarheid bezit. Uit waarvan over 1890 was te ontvangen f 192156 en over
aanmerking van de verkieslijkheid op zich zelf, althans 1891 f 170 49G (verg. de tot hoofdstuk M behoorende bijin streken met individueel grondbezit of waar commu- lagen). In negen andere residentiën waren ze in 1890 vernaal bezit met vaste aandeelen bestaat, van een indi- huurd, doch van 1891 af is dit slechts in zeven gewesten
vidueel boven een perceelsgewijze opgemnakt laudrente- het geval, daar het wenschelijk is gebleken do vogelkadaster, werd in cene der dessa's zoowel eeue perceels- nestgrotttn in Banjoemas en Samarang vooreerst niet te
gewijze als eene individueele meting bewerkstelligd, doen exploiteeren , ten einde do zich daarin nestelende
doch toen uit deze proef bleek , dat met eene meting van vogels, waarvan het aantal, door het inzamelen van de
het bezit van elk individu afzonderlijk nagenoeg hetdub- nesten, in den laatsten tijd zeer was achteruitgegaan,
bele zou gemoeid zijn v&> de kosten en van den tijdvoor do gelegenheid te laten zich weder te vermenigvuldigen.
eene perceelsgewijze meting veroischt, is , ook met bet oog De huursommeu den lande toekomende — ook vooreemge
huur afgestane mestgrotten in Banjoemas — beliepen
op de bezwaren die aan de bijhoudiug verbonden zouden in
voor 1890 f50501,44 en voor 1891 f 4 9 193, en wel
zijn , het denkbeeld van een individueel laudreute-kadaster voor
da grotten:
terzijde gesteld, en zulks te meer, daar het aan eene perceelsgcwijze kadastreering verbonden bezwaar, dat ook de
1890.
1891.
aanslag eer landrente niet anders dan perceelsgewijze kan ia de Preanger Regentschappen (verhuurd voor
het tijdvak 1872 t/m 1890)
f 2 187,00 f 2 187,00
plaats hebben , mocht aangenomen worden niet onoverko- ., Samarang
(aan de bevolking verhuurd voor
melijk te zijn , zooals was aangetoond bij eene in dezelfde
1890)
19,01
„
dessa genomen proef om de hoegrootheid van elks bezit in ., Japara (telken jare aan de bevolking verhuurd wordende)
05,00
56,00
eeuig kadastraal perceel te doen bepalen door de inlandsche „ Banjoemas
(verhuurd achtereenvolgens voor
hoofden en ambtenaren , in overleg met de betrokken grond1890 en voor 1891)
a) 1 213,43 i) 300,00
bezitters. Ten aanzien van de met de metingen zooveel „ Bagelen (verhuurd voor het tijdak 1872
t/m 1896) .
37 100,00
37 100,00
mogelijk gelijken tred houdende onderzoekingen, w«aren Djokjokarta (verhuurd achterruede zich de aan den inspecteur toegevoegde 4 controleurs ,. Soerakarta
eenvolgens voor 1890 en voor 1891) . .
8 700,00
8 700,00
en 4 adspirant-coutroleurs onledig houden , wordt door den „ Madioen (als voren)
1 027,00
600.00
„
Kediri
(als
voren)
250,00
250.00
directeur van binnenlandsch bestuur bericht. dat de daarbij
f 50 561,41 f 49 193,00
gevolgde werkwijze eveneens de noodige waarborgen opo) Ter zake van de in Banjoemas verhuurde mestgrotten beliep de
levert , dat binnen bekwamen tij 1 ook van de factoren die,
bedongen huursom voor 1890 f 240 , en niet f 252,03 zooals verleden
nevens de keunis van de uitgestrektheid der bouwgronden, jaar
was gemeld.
voor den landrente-aanslag noodig zijn , zoodanige betrouwb) Enkel voor de mestgrotten.
bare gegevens zullen kunnen verkregen worden als voor
Het recht tot het inzamelen van schildpad-eieren opeen
eene afdoende regeling van de landrenteheffing ncodig gedeelte van het strand der residentie Preanger-liegentmoeten worden geacht.
schappen is voor de jaren 1889, 1890 en 1891 verhuurd
vuor f 1585 'sjaars.
Belasting op de vischvijvers. Bij de behandeling van het
§ 2. Builenbezitthujen.
in 't vorig verslag bedoeld ontwerp eener ordonnantie tot
regeling van de hierbedoelde belasting, welker aanslag
Vogelnestijrolten.
Onder dit hoofd is, wat de buitenbeniet naar vaste bepalingen, maar volgens plaatstdijke
zittingen
oetrelt,
alleen
in Beukoelen op eene jaarlijksche
gebruiken geschiedt, is gebleken, dat het bestuur, met
opzicht tot het bedrijf der bezitters van vischvijvers, inkomst voor's lands kas te rekenen, bedragende, zoolang
nog altijd niet over zoodanige gegevens beschikt als ver- de loopende huurovereenkomsten duren (verg. vorig verslag
eischt worden om daarop een deugdelijken grondslag van b'z. 77), f4040 'sjaars.
heffing te bouwen. In verband daarme ie wordt eene algeLandelijke inkomsten en verhuur van vischvijrers in het
meene regeling nog ontijdig geacht en intusscben omge- gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Uit het volgend
zien naar middelen ten einde alvast in sommige gewesten, overzicht kan blijken hoeveel deze bronnen van inkomst
allereerst bijv. in Soerabaija, tot eeu meer stelselmatiger in de laatst rerloopen drie jaren hebben opgebracht.
aanslag te geraken. Blijkens bet volgende staatje, aan wijzende
het bedrag van den aanslag in 1890 en in de vier vo<>raf1888.
Aard der inkomst.
1889.
1890.
gegane jaren, heeft de vischvijver-belasting hare voornaamste
beteekeuis in de resideniiën Soerabaija en Japara.
Vertiening der padi-velGewesten.

188C.
2 507 f

1887.

1888.

1889.

1890.

2 463
2 406 f
2 466 f
2 453 f
14 620
15 571
14 547
13 095
320
255
202
92
2 206
2192
2 192
2 276
47 946
45 169
43 359
43 398
4 546
4 356
3 765
5 647
204 108
204 426
189 620
192 456
27 662
26 731
24 881
25 122
7 324
7 447
7 702
6 993
8 710
8 813
8 792
8 460
11640
11662
11665
11677

Bantam .
Krawangu)
Tagal . .
Samarang.
Japara. .
Reinbang.
Soerabajja
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki .
Mauura .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

f

Totalen.

.

f 325 .',01 f 331 548 f 329088 f 309 178 f 311679

11 no

280
2 217
47 731
4 1G6
200 992
27 916
7 045
8 974
11413

n) Onder de voor Krawang opgegeven cijfers is begrepen de
Handelingen der S t a t e n - G e n e r a a l .

Bijlagen. 1 8 9 1 - 1 8 9 2 .

* b) Vertiening der suiker*Vertieningderzoutpannen
Tesanz-kcfting J). . . .
'Kofriebclastingin de bergregentschappen derNoorderdistrieten (zie Indisch
Staatsblad 1873 n». 29 .i .
*KofliebeIasting in eenige
bergstreken der Oosterdistricten
*Bamboe-lcvering . . .
Verhuur van vischvijvers te
Tello
Totalen.

.

.

f 226 270,48 s 1' 137 862,56 f 214 388,06
1 479,80
1 274,50
9 427.25

e)

1 228,00
191,00
5 550,90

e)

386,00
10,00
8 956,50

5 430,00

5 283,00

5 247,00

1 600,00
42,50

1 500,00
43,75

1 500,00
26,50

960,00

960,00

960,00

f 246 384,53» f 152 619,21 f

231474,06

a) De vertiening wordt geheven naar de geschatte geldswaarde
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van dun oogst.
b) Sedert 1 Januari 1891 zyn de met een • aangeduide heffingen
opgegaan in de toen ingevoerde hoofdelijke belasting voor die inlanders die hun bestaan niet in de rijstcultuur vinden (Indisch Staatsblad 1890 u°. 172).
c) In de ondcrafdecling Tello Parangloé' (Makasser) werd in 1889
en 1890 geen zout aangemaakt. Vandaar de lagere opbrengst, vergeleken met de over 1888 opgegeven som.
il) Aandeel van het Gouvernement in de opbrengst der aan inlanders in gebruik afgestane gouvernemeuts-padivelden.
Cijnt uit onderhoorigheden der residentie Menado. Van de
12 hierbedoelde landschappen droegen er 6 den cijns over
1890 ten volle uf, 1 gedeeltelijk , en bleveu er 5 daarin
geheel nalatig. Voor zooveel deze laatsten ook nog cijns
over 1889 of vroeger verschuldigd waren , zuiverden zij
echter dien achterstand in 1890 geheel of ge leelteüjk aan.
Alleen Boiung Alongondo was zoowel in het een als in het
ander nalatig. Kene nadere opgaaf vindt uien in het volgend
overzicht, waarbij nog isaan te teekeneu dat van 1 Januari
1891 af, in verband met bekend geworden nadere gegevens
omtrent het zielentat aldaar, de door het Sangische landsch;ip Siauw jaarlijks verschuldigde cijns van f (5500 op
f7500 is gebracht (gouvernementsbesluit dd. 13 J u n i 1891
11°. 5 ) , terwijl bij het op blz. 19 hiervóór bedoelde nieuwe
contract met het landschap Bwool ter noordkust van Celebes
de jaarlijksche schatting (van 1 Januari 1892 af) van
f 400 tot f 1000 is verhoogd.
Achterstand over
1889 en vroeger.

LANDSCHAPPEN.

N o g verschuldigd op
1 Jan.
1890.

„
, / BolangMongondo f
\°°^BolangOeki. ..
kust
1 BinUoena
" n SBolangltam. . .

«M EST?:.:::
D
S

. 1 Tagoelnndang . .
* S " Taboekan.. . . .
, "" < Manganitoe . . .
den
/Kan.ll.ar
n

Afbetaald
in
1890.

0405
500 f
250

•i

250
250
n

400

400

1300

1300

910

950

„

050

.,

650

..
Totalen . . .

f 10 455 f
1

Over 1890:

ver-

Nog
verschuldigd
op
31 Dec.
1890.

afbe-

schuldigd.

f

4000
250|
250
465 f
400
400
0500
1350
4350
2050
650
2100

taald.

„ f 10 405
„
500
„
250
465
11
400
400
6500
1350,
3250
2050

M

,,
1100
M

650
2100

M

3800 f 22 7C5 f 16115 f 13 305

1

ZaïuMijie inkomsten in de afdcelingen BotMeag t% Djembruaa op Bali. In overeenstemming met den feitelüken
toestand tijdens de invoering i:i 1882 m i ooarechtstreeJtach
bestuurin .ie Balische landschappen B eleleng en Djembrana
wordt aldaar tot nog toe alleen belasting geheven van de
sawahs , vermits eenc vroeger Instaan hebben ie belasting op
de niet-lievloeibare velden (tegels) en opide aan plantingen van
klapperboomen sedert jaren in onbruik was geraakt. In het
afgeloopen jaar werd de eavrahbelasting m g bebeeracht door
d e i n 1883 (verg. het verslag van 1884 bit. 7 5 ) , bij wijze
van huishoudelijke regel i n g , door den resident vastgestelde
voorloopige vo rschrdten. Nadat in 1883 t/m 1886 een opzettelijk lan-lre:.te-onderzoek h a l plaats gevonden, hoofdzakelijk bestaande in eeue aoebalcsgewqxe (wateracliapagewüze) opmeting en klastificatieder sawahs ' ) , i s t h a u s ,
gerekend van 1 Januari 1891 af. bij ordonnantie van
4 April j ! . (Indisch Staatsblad 1891 n».87) eene definitieve
regeling betreffende den aanslag en <ie inning dereevrah
i) Volgens de destijds verkregen uitkomsten trol'men in Iioeleleng
14 240, in Djenibrana ."619 bonus MNrakveMea aan. Deze velden
behooren, naar gelang zjj uit dezelfde leiding of uit denzelfden tak
eener leiding bcvlncid worden , tot bepaalde groepen (socbaks). De
grootte dezer waterschappen loopt zeer uiteen: in Boeleleng van
6 tot 257 bouws, in Dj. mbrana van 21 tot 225 houws. Met behulp
van de verrichte opnietingen en gehouden proefsneden is van elke
soebak het aantal eenheids-aande. len (tenah's winih) bepaald, waarnaarde belasting (Badjas) berekend wordt. Deze bedraagt l^/ioo pikol
rijst per tenah winih. Als tenah winih wordt aangemerkt in: de Boebaks
van de eerste of hoogste klasse eene uitgestrektheid sawah die UV,
pikols rijst opbrengt; in de socbaks van de middelste en van de
laagste klasse respectievelijk eene uitgestrektheid die 18 en 23
pikols opbrengt.

belasting (padjeg) tot stand gekomen, welke nagenoeg
geheel in overeenstemming is met de tot dusver gegolden
hebbende g e b r u i k e n , en voor beideafdeolingen gelijkelijk
g e l d t , daar bet verschil van toestanden , ten opzichte van
de hierbedoelde aangelegenheid in Boeleleugen Djembrana
bestaande, gebleken is niet van prineipiefilen aard te zijn.
Van de resultaten welke het bovenbedoeld onderzoek heeft
opgeleverd omtrent de uitgestrektheid en de vruchtbaarheid
der vellen zal nu kunnen worden gebruik gemaakt ter
verbetering van den aanslag. Van de invoering der definitieve regeling w o r d t , naarmate en de herziening der in
deeling in tenah's winih (zie art. 6 der ordonnantie) èn
het werk der repartitie *) vorderen, een gelijkmatiger
druk voor de Shwah-eigenaars en tevens eene ruimere opbrengst der belasting verwacht, te meer nu , in het belang
van eene goede uitvoering der belastingregeling en van een
doorgaand toezicht cp de sawahbeambten, tevens is overgegaan tot de indienststelling van een controleur voor de
landrente-aangelegcnheden in Boeleleng en Djembrana
(tevens bestemd om te worden gebezigd voor de politieke
aanrakingen met de zelfbesturende vorsten van Bali en
Lombok). Aan dezen ambtenaar is o. a. toegevoegd een
inlandsjhe landmeter voor het opmeten van nieuwe ontginningen en het bijhouden der soebak-kaarten. Tegelijk
met de invoering van de nieuwe regeling is tevens een einde
gemaakt (zie Indisch Staatsblad 1891 n". 98) aan het tot
uogtoe bestaande gebruik om uit de opbrengst der padjeg
de bezoldigingen te bestrijden van de mindere hoofden en
beambten van het dossa-, soebak- en tempelbestuur (in
de laatste jaren gemiddeld bedragen hebbende in Boeleleng
f 2 2 817 en in Djembrana f 3821), zoomede de kosten
(f 700 a f 800) van de jaarlijksche groote offerfeesten , voor
welke doeleinden voortaan de noodige posten op de jaarlijksche begrooting van uitgaven worden uitgetrokken.
Wegens de geringe hoeveelheid gangbare m u n t op Bali
in omloop — het gewone ruilmiddel bestaat er uit Chineesche duiten (kepengs). waarvan er gewoonlijk 1000
de waarde hebben van f 2,50 — is het aan de belastingschuldi^-en , als tot dusver, vrijgelaten gebleven de padjeg
in natura of ïu geld te voldoen. Echter is in de verordening
eene bepaling opgenomen om de betaling in gangbare
munt zooveel inugelijk aan te moedigen.
Na aftrekking van de hooger bedoelde uitgaven vloeide
ter zake van de s:.wahbelasting over het laatst bekende
jaar (1889) zuiver in 'slands k a s : in Boeleleng f 58 470,75
en in Djembrana (volgens eene verbeterde opgaaf) f 14 648,05,
welke aornmen over 1888 bedroegen f 59 950,10 en f 9 35i,30.
De omtrent den aanslag en de afschrijvingen verstrekte
cijfers vindt men , over 1890 nog slechts gedeeltelijk , in het
volgende staatje vermeld.
Boeleleng.
J A S E N.

Djembrana.

Kepengs
Timbangs
Kepengs
(Chineesche C/4 Pikol) (Chineesche
duiten).
duiten).
«)
o)
Bedrag van den onzuiveren aanslag, b)
1 900 508
28 625
1888
| 56 903
14 210
1889
! e) 57 076 c) 2 040 622
17 159
1 235
1 906 978
14 898
1890
| 57 358
9 910
Afschrij\ing wegens ïnisgewas en het onbeplant blijven van velden.
1888
7 532 I 45 630
1858
1889
11045
33 595
518
1890
nog niet op te nog niet op te
1316
geven.
geven.
a) De tot kwijting der padjeg ontvangen Chineesche duiten worden
van landsveege publiek verkocht.
J) Zonder aftrekking van de uit de padjeg te doene betalingen ,
waarop hooger gedoeld werd.
e) Verbeterde opgaaf.
Hooger is gezegd dat in de laatste jaren, vóórdeinvoering van ons rechtstreeksch be.-tuur in Boeleleng en Djembrana , eeue vroeger aldaar bestaan hebbende belasting op
Timbangs
(>3 pikol)
rijst.

») Ofschoon liet aantal tenah's winih van elke soebak reeds bepaald is, moet namelijk nog worden nagegaan hoeveel voor rckening van elk veld komt, om te kunnen weten hoeveel belasting elke
sawah-eigenaar individueel te betalen heeft.

ia. 2.:
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de tegalvelden en klapperaan plantingen ia onbruik was
geraakt. Daar het tegenover de sawahbewerkende bevolking
billijk werd geacht (lat ook van andere soorten van gronden
dan kunstmatig bevloeide velden belasting werd betaalt,
heeft in 1887 en 1888 een nauwkeurig onderzoek plaats
gehad nopens de vroegere en tegenwoordige toestanden
ten deze , waarmede eene globale (bloksgewijze) opmeting
der tegals en tuinen is gepaard gegaan. Bedoeld onderzoek
heeft geleerd dat eu hoe zonder bezwaar eene helling
kon worden ingevoerd, niet alleen van de tegalvelden
en klapperaanplantingen , maar ook van de tuinen
(en erven) en do kofEeplantsoeuen. Op de invoering van
zoodanige belating, te beginnen met het aanstaande jaar,
is bij de ontwer|>-begrootiug voor 1892 gerekend. Ten einde
de ambtenaren op Bali intusschen voldoenden tijd zouden
hebben om de i:oodige voorbereidende regelingen te treffen,
zijn alvast bij ordonnantie dd. 23 April 1891 (Indisch
Staatsblad n". 117) de noodige voorschriften omtrent den
aanslag en de inning dezer nieuwe belasting vastgesteld,
waarvan de onzuivere aanslag wordt geraamd op f 37 000
's jaars. Van aanslag of inning in natura is bij deze belasting
geen sprake. De aanslag (voor de tegalvelden, tuinen en
erven per bouw, voor de klapper- en koffieplantsoeneu per
vruehtdnigenden boom, een en ander naar drie klassen)
zal geschieden in Chiueesche duiten , doca de betaling zal
kunnen geschieden in gangbare munt volgeDS een jaarlijks
door den resident vast te te stellen maatstaf, welke herleiding er op berekend zal moeten zijn dat de betaling
in gangbare munt zooveel mogelijk aangemoedigd worde.
IV.

U gaan. In nog een 8-tal dessa's van hetzelfde gewest
bleek, buiten voorkennis van het bestuur, reeds een toestand, niet veel verschillende van individueel bezit, onti t l U te zijn, daar in die dessa's, behalve de ambtsvelden
van het dessabestuur, de bouwgronden reeds sinds J-i jureii
niet meer verdeeld waren geworden en bij overlijden van
de bezitters ook op de erfgenamen overgingen.
Omtrent, de resultaten der conversie , in die weinige dessa's
waar in de laatste jaren tot den maatregel was overgegaan, zijn alleen uit Madioen weder gunstige berichten
ontvangen. In Soerabaija, waar in 1889 in een 10-tal de.-,sa's
der afdeeling Djombang het communaal door erfelijk individueel bezit was vervangen, schijnt de verandering geen
stand te zullen houden. ') Men baderdessaregelingen gehaudhaafd , die oubestaanbaar zijn met individueel bezit,
en zoowel daar als elders was dan ook neiging te b-speuren
om terug te keeren tot het communaal bezit met \ustt;
aandeeleii. Voor zoover de bevolking van de conversie tri rJt
teruggehouden door de vrees dat zij leiden zal tot vermiudcriüg van het aantal personen over wie de becrendieiisteii
wonen omgeslagen , mag verwacht worden dat de voortgezette beperking van lieerendiensten, zij het wellicht
eerst na verloop van tijd, ook ten deze van gunstigen
invloed zal zijn.
Vervanging van erfelijk individueel bezit door agrarischen
eigendom. Van de 155 aanvragen om agrarischen eigendom , in 1890 op Java en Madura aanhangig gemaakt,
te zamen betrekking hebbende op ruim 649 bouws, werden
er 8 1 , gezamenlijk voor 409 bouws, in Kediri ingediend,
en onder de aanvragen in dat gewest waren er 6 die vrij
groote uitgestrektheden betroffen, als van 64, 28, 14,14,
12 en 10 bouws. Sommige der individueele bezitters, die
hun grond in agrarischen eigendom wenschten te verkrijgen, maakten zelfs meer dan één aanvraag aanhangig:
zoo waren de 28 verzoeken die in 1890 in Ctieribon. eu de
10 die in Samarang inkwamen , ingediend door respecievelijk 18 en 6 personen. Volledige opgaven omtrent het
aantal gevallen , dal één persoon meer dan één aanvrage
tegelijk of althuns in hetzelfde jaar aanbangig maakte,
zijn niet ontvangen. Geen der 155 aanvragen was hij het
einde des jaars reeds uitgewezen , terwijl van vroeger aanhaugig bleven 110 aanvragen (3 van 1886, 3 van 1887
en 104 van 1889), zoodat op uit. 1890 in 't geheel nog
onafgedaan waren 265 aanvragen, gezamenlijk betrekking
hebbende tot ruim 9 30 bouws.
Gedurende 18'J0 werden toegewezen 16 aanvragen (1GS
bouws), afgewezen 19 aanvragen (73 bouws) en kwamen
te vervallen 5 aanvragen (19 bouwsj. Het totaal der sedert
1872 afgedane aanvragen, met inbeirip van de ingetrokkene, klom daardoor van 1756 (die betrekking hadden
tot 13 777 bouws) tot 1796 (loopende over 14 037 bouws).
In 982 dezer gevallen had de afdoening geleid tot toewijziug van de aanvraag, en — aangezien de agrarische
eigendom, wanneer eenmaal de toewijzing (doordanlandraad) heeft plaats gehad, wordt afgestaan (ingeschreven)
onafhankelijk van den aanvrager (::ie a t . 16 van lndiach
Staatsblad 1872 n°. 117) — kan dus g zegd \N orden "•) dat
op uit. 1890 in de openbare register! waren ii.gesel.reven
982 perceelen agrarische eigendom, ter gezamenlijke uitgestrektheid — zooals nader uit bet volgend gewest dijk
overzicht blijken kan — van ruim 437') uouwa

AGRARISCHE AANGELEGENHEOEN ; UITGIFTE VAN
GROND.

§ 1. Java en Madura.
Conversie van communaal in erfelijk individueel bezit.
Te gevallen dat de bezitters van communale bouwgronden
tot de hierbedoelde verandering in den vorm van hun
grondbezit besloten, waren ook in 1890 weder zeer zeldzaam. Slechts van vier dessa's toch — allen in het district
Sokka der afdeeling Karang Anjar (residentie Bagelen) —
vindt men gemeld dat zij tot conversie overgingen op den voet
van het Koninklijk besluit dd. 11 April 1885 n°. 22 (Indisch
Staatsblad n°. 102). In de dessa Djouggol werden namelijk
tusschen 53 deelgerechtigden erfelijk verdeeld 297V600 bouws
communale gronden, in de dessa's Pangempan Kidoel en
Karangpoelé, elke met 26 deelgerechtigden, 12 ls, / i00 e u
14,("/,ot bouws, eu in de dessa Karangdjati, met 14 deelgerechtigden, 10 l0/it0 bouws, terwijl buiten de conversie
werden gehouden, als blijvend bestemd voor ambtsvelden ,
respectievelijk 5 47i/tM, 4 44«/J((0, 4 »7/5M en 1 <"/I00 i,ouws.
In de gewestelijke verslagen worden ook ditmaal tal van
redenen opgegeven die het tot stand komen van individueel bezit, in streken waar thans nog communaal bezit
bestaat, tegenhouden. Men is vrij algemeen van meening
dat de voordeden van het individueel bezit door de inwoners van dessa's met communaal bezit nog niet voldoende erkend en gewaardeerd worden. Indien er onder
hen al sprake van is om in den bestaanden vorm van het
grondbezit verandering te brengen, stellen zij zich tevreden
met communaal bezit met vaste aandeelen, welke toestand
van dien van individueel bezit het minst verschilt. Zoo
wordt uit Banjoemas bericht dat de dessa's, die bij de
gouvernementssuikercultuur zijn ingedeeld geweest, na
van die verplichte cultuur ontheven te zijn, evenbedoelden
vorm van grondbezit in de plaats gesteld hebben van het
zuivere communaal bezit. Ook in Rembang besloten een
8-tal dessa's de sawah's niet meer te verdeelen, onder
voorbehoud echter dar, bij overlijden van een sawahbe
zitter, de beschikking over diens grond aan de dessa zou
blijven, welk voorbehoud ten doel had niet-gewilde erfgenamen te kunnen buitensluiten. In een 24-tal dessa's
van genoemd gewest heeft ook in vele jaren geene herverdeeling van den bouwgrond meer plaatsgehad, echter
zonder dat men het wenschelijk vond tot conversie over

!) Over de proef met liet opmaken e:i lejlioial.-n \-\x\ verzamclkaartcn van de ia Djouihnng geconverteerde gronden tzie vorig
verslag, blz. 78, noot 1) is ook thans aog geen rapport lagekoiuea.
Blijkens SM bericht van Juli jl. hul de directeur van bainonlandsch
bestuur het wenschelijk geacht vooral' een onderzoek ui lo. o naar
de conversic-aangelcgenheden. in Djombang t-' doen l i n t n l l f door
den inspecteur voor de hcerendiei^tea . wien was opgedragen zich
met spoed van deze taak te kwijten.
:
) Dit in antwoord op de opmerking nopens dit punt voorkomende
op blz. 4 van het verslag der Commissie uit <>- I v . c d e Kamer der
Staten-Generaal (Gedrukte stukken der zitting 1889—1S90 — HS —
n ' l ) , i n wier handen is gesteld geweest het Uost-IudUch" regeeringsverslag van 1888.
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Gedurende liet tijdvak 1872 t/m 1890 werd het onderstaand aantal aanvragen om agrarischen
eigendom (betMkklog hebbende op de daarnevens vermelde uitgestrektheid):
afgedaan of ingetrokken.

a a n h a n g i g gemaakt.

UK W E S T E N .

1872 t/m 1889,

Got;il
a.in-

heid (ia
bouws).
a)

vragt'n.

Baatain

Uitge-

itrekt-

T e zamen.

1890.

Uitge-

Getal

, itrekt" I heid (in
***" ! bouwt).

aim

Preai.ger Regentschappen
Cheiibua
T&xal
Pekalungan
Samaraeg
Japara
R e m ' aoff
S(MrHb«ya
Pasofroeua
Probolinggo

Bewki

Bunjocmiis
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri

°i
7

,
«123

J | J155 i )

li
103
343'

489
Totalen.

10 I
4tti:

Q

Cfl-o
12
2191 2 0591*1
180 2 81'Ji»,
MM
9
JM«t»
108
r.7i-'w
178
M
4400
18
71

I

332"'

49"

ui

/')

3'.|3!«S
3U?

n

1

2 898-« 5
3

,

'/) 1 0 5 " '
1 520'M k) 81 h) 409 «»

a uiii "'

1900; I4353 5 » 3 !

UitgeGetal
Getal
,an- ] * « * a a n .,.„ I heid (in vragen.
gen. bouws),

a)

0'

Kimwang

Toegewezen.

^

151

«49:3°

Afgewezen.

UitgeGetal TJitgestrekt- aanstrektheid (in vra- heid (iu
bouws). gen. bouws).
O)
a)

2 3 483
10W
G
4
U
10
4
Ï*
2 153
8
I
13*93
0 72
113
1
215«:«
314420
1
12
331 " o
219 2 0591 81
74
875 321
191! 2 80816'
121 3 3 :
50
| 7 315
J 3 356
9
4
yjl93
108
20222*
74
190
120
35131'
IH»M
3H7
1
11
4400
"315»
18
17
20721»
73
2501"
00
31
1
5
113105
103 2 808-»5
9
G3
511 3 171 i- s /.) 327 <)124138 «') 119
7
424 1 9 2 9 ' « ^)214
958« Hl) 1 1 2
2061

15 003 «I «1982

4 370'"

o) 495

Hieronder één a a n v r a a g betreffende ruim 15 bouws.
Hieronder 3 aanvragen betreffende respectievelijk ruim 1 2 , 15 en 1G bouws.

Il O n d e r de toegewezen
deeltclijk toegewezen.
»')

aanvragen

367 «o
1 891<M

22

29
8

91»
161 SM
77324

34'8»

4017»
3147

21380
H

1 290'"
1 GOH"
494'7

1227
31
5
1 489' 6 ;
0*218
6713.

5 G02265

327

3 997« 3 I

Hieronder één aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.

/)

1
101

1
4
3
1
01
23
M

c)

g)

17«J

11

9338

De met kleine cijfers aangeduide onderdeden van bouws zijn vierkante Rijnlandschc roeden van VMO bouw.

Deze afwijzing betreft do sub c bedoelde aanvraag.

0(1
SI

n

Deze 28 aanvragen werden ingediend door 18 personen.

Deze 10 aanvragen werden door G personen ingediend.

UitgeUitge»
Getal
8treKtstrekt»
aanheid (in vra- heid (in
bouws). g e n . bouws).
a)

2373

2212
00 80
317
810300
777»
7«>
75^7
197=«

b)

e)

Getal
aanvragen.

4109

a)

tl)

Vervallen door
intrekking als
anderszins.

O p 31
December
1890 n o g in
behandeling
gebleven
aanvragen.

|244

265 "
409 40
2G5

966 >«

was er één (in 1887 a a n h a n g i g gemaakt) betreffende ruim 89 bouws. Vier aanvragen waren slechts g e .

Hieronder 4 aanvragen die gedeeltelijk toegewezen waren en daarom ook zijn medegeteld in de twee voorgaande kolommen.

*)

H i e r o n d e r 1 aanvraag van ruim 64 b o u w s . 1 van 28 en 4 van respectievelijk 10. 12. 14 en 14 bouws.

I)

Hieronder 3 aanvragen die slechts gedeeltelijk waren toegewezen.

i/i)

H i e r o n d e r de 3 in de voorgaande noot bedoelde aanvragen.

n)

Hieronder 8 aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen, en daarom ook zijn medegerekend onder de afgewezen aanvragen.

o)

Hieronder ook de 8 gedeeltelijk afgewezen en gedeeltelijk toegewezen aanvragen bedoeld in de voorgaande noot.

Was over het algemeen het motief tot het aanvragen
van agrarischen eigendom gelegen in de vrees dat de
krachtens erfelijk individueel gebruiksrecht bezeten grond
te eeniger tijd weer tot bet communaal bezit zou worden
teruggebracht en dus niet 0|i de erfgenamen van den bezitter zou overgaan, de in 1890 iu Samaraugingekomen 10
aanvragen vonden hare aanleiding in het ontslaan van
geschillen over den vorm van het bezit der betrokken
gronden. De aanvragers vermeenden erfelijk individueel
bezit te hebben, terwijl de dessagennoteu de gronden tut
communaal dessagebied wilden teruggebracht zien.
De 19 afwijzingen, welke in 189!) voorkwamen (in
Samarang, Madioea en Kediri), betroffen gevallen waarin
of de gronden gezamenlijk met «nieren ontgonnen waren
en dus geacht moesten worden aan de gezamenlijke oi;tgiimern toe te behooren , öf tiet outginniugsbewijs, bedoeld
bij Indisch Staatsblad 1874 n". 79, ontbrak.
Van de 5 aanvragen, dis iu 1890 kwamen te vervallen,
werden er 2 (in Kadoe) ingetrokken toen bij de behan.!eling van het ge laan verzet ter terechtzitting van den
landraad bleek dat de overgelegde nieetbrieven andere
gronden betroffen. In Soerahnija was de intrekking van
één aanvraag het gevolg van het overlijden van den aanvrager. door wiens erfgenamen echter eene nieuwe aanvraag
werd ingediend.
Omtrent het gebruik , d>it de agrarische eigenaars van
hun recht maakten, is gemeld dat één hunner in Soerabaija
22 bouws aan suikeroniJernemers verhuurde, terwijl twee
iu agrarischen eigendom bezeten perceelen in Madioen bij
Europeanen beleend werden onder hypothecair verband. In

Kediri verpandden de agrarische eigenaars kunne eigendomsakten ondershands tegen zulk eene hooge rente dat zij
van de opbrengst der gronden nagenoeg niets over—
hielden.
Verhuur tan grond door inlanders aan niet-inlanders.
De vraag, of en in hoever aan de verkrijging van zuiverder toestanden met betrekking tot de hierbedoelde grondverhuur bevorderlijk kan zijn eene wijzijring der ordonnantién in Indisch Staatsblad 1871 u°. 163 en 1879 n°. 209,
maakt in In.lië nog een onderwerp van overweging uit.
Daarmede hangt ook samen de quaestie of er behoefte aan
bestaat oin voor in erfelijk individueel gebruik bezeten
gronden een langeren huurtermijn toe te staan dan het
tegenwoordig maximum van vijfjaren.
De uitgestrektheid grond, die in 1890 door inlanders
aan Europeanen en vreemde oosterlingen werd verhuurd,
bedroeg 105 984 bouws, waarvan allen in Bezoeki, hoofdzakelijk ten behoeve van de tabakscultuur, 29 145bouws,
en in Soerabaija, meestal aan suikerfabrikanten, 19 227
bouws, terwijl in 1889 het totaal bedroeg 68 955 bouws,
waarin toen de residentifin Soerabaija en Japara, met respectievelijk 17 101 en 8443 bouws, het grootste aandeel
hadden. Terwijl in laatstgetneld jaar voor nog geen 12
pet. van de gehuurde gronden de overeenkomsten (ten getale van 2024) ter registratie werden aangeboden , beliep
deze verhouding in 1890 ruim 30 pet. en steeg het aantal
der op die wijze rechtsgeldig gemaakte overeenkomsten
tot 16 335. Alleen in Bezoeki werden niet minder dan 15 208
overeenkomsten geregistreerd (in 1889 slechts 1518), als
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gevolg van de vrees bij de huurders voor onderhuring van
de groudeu door de vele concurrenten.
De boven opgegeven uitgestrektheid van 105 984 bouws
was over de verschillende gewesten verdeel 1 als volgt:
Aantal bouws
op andere
Aantal bouws
wijze
gehuurd
gehuurd bij
(voor zoover
geregistreerd deze verhuringeu bij
contract.
het bestuur
bekend
werden).

GEWESTEN.

Preanger Regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Bembang
Soerabaüa
Pasoeroean

GEWESTEN.

Te zamen.
Per transport .

5 896
7 497
4 713
1383
7 779
597
18 259
5 010

1537
179
4
968
1310
5 436

9503
25 099
13 864
8 227
31 859

51134

699
125
713
920
958
601
19 227
6 320

Totalen .

35 669
45
37 166 62
51 210 65
60 728
68
74 125 105

172
265
074
955
981

5384
7040
6494
6161
5552

1

Uitgestrektheid (in bouws) bij geregistreerde
overeenkomsten gehuurd:
voor de teelt van:

ren.
padi
alleen.

74125

56 570

30 892
32315
39 494
52 214
G3 503

vóór de
Te
oprichpadi en andere ting van
tweede
gegezamen.
gewassen.
bouwen.
wassen.

36
39
45
58
69

276 =
355 =
988 =
375 =
055 =

80,3
63,2
70,7
84,6
65,1

Aantal
gewesten waar
overeeukomsten
ter r e gistratie
werden
aangeboden.
13
13
14
12
13

pet.
,.
„
„
„

Aantal
Aantal
geregistreerde
overeenkomsten.

1886

45

261

3 732

81

4119

1847

1887

186

45

17 771

57

18 139

1888

49

22

7 254

45

7 370

1889

57

M

1987

22

1890

653

M

25 630

24

Van de bij geregistreerde overeenkomsten in huur
genomen gronden was
het navolgend aantal
bouws in:

huurders.

Euro.
P

5196
17 235
5168
2024
1G335

canen

Vreemde
ooster- lingen. communaal individueel
bezit.
bezit.

110
61
75
193
175

97
66
45
44
31

4869
"024
6247
6194
6815

4634
18 075
7Ö17
2033
25 044

ontvangen opgaven, in de behandelde vijf jaren te verdeelen als volgt.

voor de teelt van:

alleen.

105 984

Verdere opgaven ten aanzien van de bij Geregistreerde
overeenkomsten gehuurde gronden.

Uitgestrektheid (in bouws) bij mondelinge
of bij schriftelijke niet-geregistreerde
overeenkomsten gehuurd:

padi

56 570
4 093
29 145
1618
903
324 .
5 063
8 268

Verdere statistische opgaven met betrekking tot de hierbed^elde verhuringen, voor alle gewesten te zamen, vindt
men in het volgende vijfjarig overzicht.

De voor andere doeleinden dan voor de suikercultuur
van de bevolking gehuurde gronden waren, volgens de

!

31859

6
8
4
2
7

Van de in de voorgaande kolommen
Uitgestrektheid (in bouws) bedoelde
gronden was de onderstaande
gebuurdi
uitgestrektheid (in bouws) bestemd
voor de teelt van suikerriet.
ui monGehuurd
delinge
of bij
Gehuurd bij monde-j
bij g e - schriflinge
of bij!
bij geregisTe
scnrifte- j
registreerde telijke
niet- I
Te zamen.
overeen- nietzamen. treerde lijke
overeen- geregiskomsten. geregistreerde
komsten. treerde i
overeenovereenkomsten.
komsten

1886
1887
1888
1889
1890

185
1 115
742

61 134
4 090
4 776
1609
903
139
3 948
7 526

5 436
3
24 369
9

.

7
803
628

Transporteeren

JAREN.

Aantal bouws
op andere
wijze
gehuurd
gehuurd b(j
(voor zoover
Te zamen.
geregistreerd deze verhuringen bij
contract.
het bestuur
bekend
werden).
Aantal bouws

voor de
oprichTe
padi en
ting
van
tweede andere
gegezamen.
gewassen. wassen. bouwen.

In 't geheel waren alzoo van de niet voor
de suikercultuur gehuurde gronden
bestemd (in bouws):
voor de teelt van:

padi
alleen.

voor de
oprichTe
padi en
ting van
andere
tweede
gegezamen.
gewassen. wassen. bouwen.

462

2 439

29

4 777

1892

723

6 171

110

8 896

1 746

398

2618

89

4 851

1932

443

20 389

146

22 910

1 865

829

8 968

14

11 716

1914

851

16 222

99

19 086

2 066

3 139

1 490

3 801

84

8514

3 196

1490

5 788

106

10 580

26 307

3 632

1 738

5 154

98

10 622

4 285

1 738

30 784

122

36 929

Voor het meerendeel werden de huurovereenkomsten aangegaan voor één oogstjaar. Uitzondering hierop maakten alleen
de gronden in Bezoeki, voor zooveel deze verhuurd werden
voor de teelt van tabak en voor de oprichting van gebouwen.
De buurprijzen liepen , naar gelang van de soort, ligging en geaardheid der gronden, zeer uiteen. Voor gronden , bestemd om met suikerriet te worden beplant, vindt
men als huur opgegeven (per jaar) voor Cheribon f 13,50
a f 50, Tagal f 8 a f 50, Pekalongan f 22,50 u f 3 5 ,
Samarang f 30 k f 4 5 , Japara f 12 a f 50, Renibang
f 12,50 it f 4 5 , Soerabaija f 16,50 a f 6 5 , Pasoeroean
f 12 a f 60, Probolinggo f 30 a f f 50, Bezoeki f 38 a
Handelingen der Staten-Generaal. Bijhigen. 1891-1892;

f 55 , Banjoemas f 25 a f 50 , Bagelen f 35 a f 50 . Madioen f 8 a f 50 en voor Kediri f 10 a f 30. Voor de met
padi te beplanten gronden bleken de hoogste huurprijzen
betaald te worden (namelijk respectievelijk f 50, f 45 en
f 35 per bouw) in Soerabaija , Samarang en Kadoe. Bij het
huren van gronden voor de indigoteelt liepen de huursonv
men van f 15 tot f 45 per bouw. Waar bij schriftelijke
of mondelinge overeenkomst de gro-iden door tabaksondernemers werden gehuurd , werd doorgaans bedongen dat de
verhuurder zijn grond met tweede gewassen mocht beplanten en dat de daarvan verkregen oogst zijn eigendom
bleef, terwijl, als hij tabak daarop plantte, hij verplicht

90
Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indié.1
was die tegen een vooraf bedongen prijs aan den huurder
af te staan. In verband hiermede beliep dan ook de eigenlijke huur, althuns in Bezoeki, waar alleen niet minder
dan 24 365 bouws voor de tabakscultuur werden gehuurd ,
niettegenstaande de groote mededinging ouder de tabaks*
lanters , gemiddeld slechts f 5 per bouw voor sawahseu
3 per bouw voor tegalgrondeu. In Kedtn werd f 5 k
f 15 per bouw betaald.
Klachten over het niet nakomen van huurovereeukomsten werden in 1890 bij het bestuur niet voorgebracht,
uitgenomen in Soerabaija , waar zich het bezwaar voordeed
dat de ondernemers niet tijdig de beschikking kregen over
de gehuurde gronden. Vermits echter die moeilijkheden uit
niet-geregistreerde overeenkomsten ontsproten, kon het
bestuur ten deze zijne tusschenkomst niet doen gelden.

naren tot opsporing van clandestiene ontginningen van
staats lomein (zie Indisch Staatsblad 1874 n°. 79) liet minder te wenschen over dan die der uessahoofden, wier belang het vaak medebrengt deze ontginningen te verzwijgen.
Tegen 3598 gevallen in 1889, 3248 in 1888 en 29o2 in
1887, kwamen in het afgeloopeu jaar 3697 (in Rembang
alleen 13lü) gevallen van eigenmachtige ontginning aan het
licht, waarvoor de betrokkenen politioneel werden gestraft.
In het geheel werden gedurende 1890 (aan inlanders) verleend 38 525 vergunningen tot ontginning van woesten
grond, tot het staatsdomein behoorende, en wel voor gezamenlijk IJl 304 bouws (tegen 37 556 vergunningen, voor
35 752 louws , in 1889), waaronder , voor zooveel blijkt,
slechts 6 verdunningen die elke 5 bouws of meer (tot 10
bouws) betroffen.
Over de verschillende gewesten was het aantal der hierOntginning door inlanders tan woesten (niet tol de dessa's bedoelde vergunningen verdeeld als volgt:
bekoorenden) grond. De medewerking der inlandscheam bte-

F

Gemiddeld
betrof dus
elke verTotaal
gunning (per
persoon)
assistent-residenten
districtshoofden
residenten
onderstaande
uitgestrektbeid (in
gezamen
gezamen
gezamen
der perder bij de bouws van500
aan onder, lijk voorde aan onder- lijk voorde aan onder- lijk voorde
sonen die vergunningen vierkante
volgende
volgende
volgende
staand
staand
staand
ontginbedoelde
Rijnlandscbe
uitgeuitgeuitgealngsva* uitgestrekt
roeden):
aantal
aantal
aantal
strektheid
strektheid
strektheid
gunningen
heden (in
personen. (in bouws). personen. (in bouws). personen. ;in bouws). verkregen.
bouws).
Bouws. Hoeden
Vergunningen aan inlanders tot ontginning van domeingrond,
in 1890 verleend — naar gelang van de grootte of de begrenzing.
enz. der aangevraagde terreinen— door:

G £ W E S T E V.

2 386
1 597
32
44
5 276
3 718
718
3 828
1M
048
l
1411
94G
)M
552
267
NI
1 884 : b) 1 r.iT
197
492
826
IM
477
358
SM
«0,647
(547
d) 683
507
Ml
229
43
M
56
167
180
IM
2
046
2 385
IM
1 684
793
793
198
102
962
1 505
6913
4 398
180
117

Bantam
Erawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Bembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Eadoe
Madioen
Kediri
Madura
Totalen
In 1889 waren de totalen

.

.

.

7
2 440
260
109
2 425
1 379
93
14
281
587
98
963
109
40
75
356
432
3

8
2 231
188
72
1018
c) 305
101
14
294
531
220
1 101
75
10
49
757
650
8

2 386
39
8 199
4125
1541
2 988
3 263
602
491
964
1094
221
1 586
2 679
1750
273
1318
4 862
144

1 020

9 671

7 632

38 525

31 304

406

784

8 825

7 319

37 556

35 752

476

483
37
21
11

210
11
20
7

17

40

**

n
n
80
456
185
26

66
420
124
15

32
24

38
69

27 482

22 652

1 372

27 824

27 649

907

a)

Bij de totalen van elk g e w e s t is de oppervlakte tot geheele bouws afgerond,

b)

Hiervan vroegen 168 personen 17 b o u w s aan om op die gronden koffie te planten (inonosoeko).

c)

Voor ditzelfde doel vroegen 1129 personen 167 bouws aan.

d)

Hiervan werden door 632 personen 544 bouws aangevraagd voor h e t aanleggen van vischvijvers.

Uit de residentie Bantam werd bericht dat dein 1889 aangevraagde gronden aan de Peper-baai door de ia den omtrek
aldaar zich ophoudende inlanders werden verlaten, en dat
wederom, voor een deel, ter ontginning werden aangevraagd
de sawah- en tegalvel !eu, die in 1883 ten gevolge van de
hooge vloedgolven, veroorzaakt door de uitbarsting van
Krakatau, verwoest en verlaten waren geworden.
In de Preanger Regentschappen had ontginning, na
bekomen vergunning, weder op groote schasl plaats;
voor verreweg het grootste gedeelte werden de aangevraagde
terreinen bestemd om vrijwillig met koffie te worden beplant.
Sedert voor de met dat doel ter ontginning gevraagde
hellende gronden het maken van terrassen niet meer wordt
voorgeschreven , aangezien geoordeeld wordt dat voldoende
waarborgen tegen afspoeling van de bouwkruin bestaan
in de wijze waarop de bevolking bij hare vrijwillige (monosoeko; koffie-aanplantingen de gronden behandelt, nemen
in genoemd gewest in de laatste jaren de ontginningsaanvragen zeer toe, waartoe ook bijdraagt de aan de aanvragers verleende vrijheid om tusschen de koffieboomen
tweede gewassen te verbouwen . vrij van landrenteplichtigheid. Ook in andere gewesten , als Pasoeroean, Pekalongan
en Samarang, werden , ten gevolge van deze faciliteiten, veel

1 597
51
6 159
1 247
1 038
1 292
1 502
967
372
941
760
342
1 701
2 245
818
151
2 262
7 001
257

335
167
375
151
336
216
230
303
378
488
347
274
36
419
233
276
358
281
392

gronden voor het aanleggen van koffie-aanplantingen
(monosoeko) aangevraagd.
De zooeven besproken verplichting — zie art. 5, 3°, der
ontgiunings-ordonnantie (Indisch Staatsblad 1874 n°. 79) om bij hellend terrein, »zoo er gevaar bestaat voor afspoeliug van de bouwkruin ", den ter ontginning verkregen
grond terrusgewijze te bebouwen, werd steeds opgelegd
waar de grond werd aangevraagd voor de teelt van éénjarige
gewassen. Niettemin blijkt voortdurend dat de inlander
niet dan noode tot terrasseering overgaat, en dat doorgaans
al spoedig , ten gevolge van verwaarloozing, weinig meer
van terra^sen-aanleg te bespeuren valt. De houtvester,
die in last had om op zijne dienstreizen in de PreangerRegentschappen zich van het meerdere of mindere nut van
terrusgewijze bebouwing te overtuigen (verg. vorig verslag
blz. 81;, is van oordeel dat de aan terrasseering verbonden
voordeelen, waar de terrassen goed worden aangelegd,
het behoud van het bestaande voorschrift alleszins wettigen.
De Indische Regeering heeft haar gevoelen omtrent dit
punt nog niet doen kennen.
Van de vóór 1890 verleende ontginningsvergunningen
vervielen er in dat jaar 1264, betrekking hebbende op
1242 bouws, hoofdzakelijk wegens het niet nakomen van
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de gestelde voorwaarden. In sommitre gevallen echter waren
de redenen vertrek of overlijden van den aanvrager.
Uitgifte van grond in er ff acht. Het aantal perceelen, dat
in 1890 op aanvrage van gegadigden in erfpacht werd
toegezegd, bedroeg 65 (tegen 105 in 1889 en 78 in 1888).
Hiervan werden 4 , na indiening van de vereiscVe «tukken ,
nog in hetzelfde jaar afgestaan. Bovendien werden in 1890
nog afgestaan 00 perceelen , waarop in vorige jaren erfpachtsrecht was toegezegd , terwijl 1 reeds vroeger, tot
uitbreiding van eene bestannde onderneming, afgestaan
perceel, dat echter niet tijdig aanvaard w a s , opnieuw werd
afgestaan, thans zonder voorafgaande toezegging. Het
totaal der in 1890 afgestane perceelen bedroeg derhalve
6 5 , tegen 102 in 1889 en 42 in 1888.
Ingeschreven, dat wil zeggen: door de aanvragers aanvaard,
werden 85 perceelen (40 die in 1890, en 45 die te voren
waren afgestaan), met eene gezamenlijke uitgestrektheid
van 16130 bouws, waaromtrent de gebruikelijke opgaven
residentie's gewijs in bijlage Q hierachter zijn verzameld. In
1888 waren aanvaard 30 en in 1889 74 perceelen, ter gezamenlijke grootte van respectievelijk 6513 en 17 765 bouws.
Onder de bedoelde 85 perceelen zijn ook inedegeteid de
3 perceelen (ter gezamenlijke grootte van ruim 1157 bouws)
van het vroeger onder (ie particuliere landen gerekende
complex gronden, bekend onder den naam Kalinjamat en
gelegen in de residentie Japara welke bij gou vernemen tsDeslüit dd. 22 April 1889 ,°. 22 (zie het verslag van 1889
blz. 97) in erfpacht worden afgestaan tot regeling van den
onzekeren rechtstoestand van gemeld land Deze 3 perceelen werden ten name van inlanders ingeschreven ; al
de 82 andere, op 8 na , ten name van Europeanen of
cultuurmaatschappijen. Voor de bedoelde 8 perceelen (gezamenlijk 280 bouws) traden Chiueezen als erfpacht-rs
o p , en wel drie (één in de Preanger Regentschappen ')
en twee in Kediri) die aldaar reets erfpachtsgronden bezaten en de thans verkregen perceelen tot uitbreiding
daarvan bestemden , en één (mede in Kediri) die voor 't
eerst gronden in erpacht verkreeg (ruim 44 bouws). Van
de door Europeanen of cultuurmaatschappijen aanvaarde
74 perceelen diender, er 31 tot uitbreiding van bestaande
ondernemingen ; zij waren althans aangevraagd voor zonlaüg de erfpacht nog duurde van vroeger aan dezelfde
ondernemers afgestane gronden. Voor deze 31 perceelen ,
evenals voor de 7 uitbreidingen van Chineesehe ondernemingeu , werd dus de erfpachtsiuur opeen korteren termijn
dan 75 jaar bepaald. Ook werden twee der in 1890 aanvaarde perceelen , ofschoon bestemd om zelfstandige ondernemingen 8j te vormen, afgestaan her eene voor 50 en het
andere voor 30 j a a r , eenvoudig, naar het schijnt, omdat
de aanvragers geen langeren termijn begeerden.
W a a r bijzondere voorwaarden aan de erfpacht verbonden
werden , waren deze van gelijken aard als vroeger. Zoo
werd steeds bedongen het onaangeroerd laten van houtgewas in de nabijheid van bronnen, rivieren of beken
(zie l a g e r ) , het niet afsluiten en het in goeden staat houden van de over het perceel loopeude voor publiek verkeer
bestemde wegen of paden, het kosteloos beschikbaar stellen
van eene strook gronds bijaldien ten behoeve van te maken
waterleidingen ten dienste der omwonende bevolking het
perceel moest worden doorsneden , enz. Uit de aangehaalde
bijlage Q kan blijken dat in onderscheidene gevallen ook
eene in eens af bepaalde retributie werd bedongen als
') Ofschoon er, met het oog op de agrarische bepalingen , geen
sprake kan zijn om Chineezen van het verkrijgen van grond in
erfpacht uit te sluiten, is in het afgeloopen jaar, toen — meerb(jzonder met betrekking tot de Preanger Regentschappen — de wenscheljjkheid ter sprake kwam om de vestiging van Chineezen in de
binnenlanden zooveel mogelijk tegen te gaan. aan den resident van
genoemd gewest voor zooveel noodig opgemerkt, dat daar, waar
van de vestiging van Chineezen als erfpachters misbruiken zijn te
vreezen, hun kan worden belet zich in het binnenland neder te zetten, en wel door te weigeren de vergunning, welke de vreemde
oosterlingen, ingevolge art. 3 van Indisch Staatsblad 1866 n°. 57,
steeds behoeven om zich, in het belang van landbouw en nijverheid
of van 's lands pachten en openbare werken, te vestigen op plaatsen
waar hun geen afzonderlijke wijken ter bewoning zjjn aangewezen.
') Tjitepoes Lantja of Friesland (in de Preanger Regentschappen),
groot 108 bouws en bestemd voor ile koffieteelt, en Germania (in
Madioen), groot 16 bouws, bestemd voor het verbouwen van aardappelen en groenten. Op dit laatste perceel mag volgens het erfpachtscontract geen koffie worden geteeld.

schadeloosstelling aan 's lands kas voor Let in de uitgifte
begrepen houtgewas, of, bijaldien zich op de afgestane
gronden koffieboomen mochten bevinden, vvegens de derving
van het daarvan nog te verwachten product. liij drie
der in 1890 tot stand gekomen erfpachtscontracten werd
voorts het verbod van koffle'eelt gestipuleerd ').
.Niet minder dan 175 van üe in 1890 bij de Reguering
voorgebrachte aanvragen om erfpacht, sommige betreffende
twee of meer perceelen tegelijk — zie de lijst in bijlage R
hierachter, — werden afgewezen, en daaronder 5 van Chineezen, 2 van Arabieren en 1 van een inlander. Van een
der afgewezen aanvragen, waarbij het een plan betrof om
eene uitgestrekte landconcessie met eene sjioorwegcoucessie
te eoüibineeren, is reeds meldiDg gemaakt op blz. 144 van
't vorig verslag en over de afwijzing daarvan zal gehandeld worden in hoofdstuk L , afd. l i l , hierachter. Ten
aanzien van de overige aanvragen golden in de meeste gevallen een der volgende redenen van afwijzing: dat de
begeerde gronden hetzij gelegen waren in voor de instandhouding der gouvernements-kotfiecultuur gereserveerde
streken *), hetzij benoodigd waren voor de uitbreiding van
den landbouw der inlandsche bevolking; dat uit anderen
hoofde de uitgifte strijdig werd geacht met de belangen der
bevolking, of eindelijk dat de aangevraagde grond deel
uitmaakte van liet voor boschbehoud of boschvorming
gereserveerd terrein, laatstelijk opnieuw en meer volledig
aangewezen bij de ordonnantie van 2 J u n i 1890 (Indisch
Staatsblad n*. 115).
In verband met het bij deze laatste verordening tevens
uitgevaardigde algemeene voorschrift betreffende het reserveeren van eene strook bosch rondom of ter weerszijde van
bronnen , rivieren of beken, voor zoover zij in den oostmoesson in den regel waterhoudend zijn, kwam de vraag
ter sprake, of n u , bij de uitgifte in erfp-icht van gronden
waar deze bepaling toepassing moet vinden, de bedoelde
terreinstrooken niet van de erfpacht uitgesloten behoorden
te worden. De Iudische Regeeriug was echter van oordeel
dat het geen aanbeveling verdiende dit tot regel te stellen,
omdat het doel voldoende kan worden bereikt wanneer in
elk voorkomend geval aan den betrokken houtvester wordt
overgelaten te beslissen nf de te reserveeren terreiDstrooken,
ook waar zij niet met hout begroeid zijn doch voor houtbeplanting (ter boschvorming) in aanmerking komen, in
de erfpacht begrepen kunnen warden, dan wel daarvan
uitgesloten en dus uitgemeten behooren te worden. In het
eerste geval zal dan echter, evenals reeds tot dusver g e stipuleerd placht te worden , het wegkappen van het h o u t gewas binnen de aan te geven kringen den erfpachter
verboden moeten worden, en waar boschvorming verdient
in de hand gewerkt te worden, zal de erfpachter beplanting
van gouvernementswege met zoogenaamd wildhout van de
door den houtvester aan te geven strooker. te allen tijde moeten gedoogen. Aan de gewestelijke bestuurders is (bij eene
3
) Voor drie in 1883 en 1884 uitgegeven perceelen (Goenoeng Kassang en Oentoeng in de Preanger Regentschappen en Terbono in
Japara) werd in 1890 zoodanig verbod opgeheven (gouvernementsbesluiten dd. 17 November 1890 n°. 2 en 28 Augustus 1890 n°. 4).
Tot dusver werden bedoelde perceehn gebezigd: de beide eerstgenoemde voor de kinacultuur, het andere voor de teelt van kapok.

*) In 't vorig verslag (blz. 187) is reeds gezegd waarom het vooralsnog ontijdig wordt geacht tot eene nieuwe aanwijzing der bedoelde streken over te gaan.
Wat de in die streken gelegen gronden betreft, heeft bjj de beoordeeling van de vraag of zjj voor uitgifte in erfpacht konden in aanmerking komen niet altijd hetzelfde beginsel voorgezeten. Zoo ook
in den laatsten tijd. Aan het over deze aangelegenheid handelend
besluit dd. 26 Februari 1889 n». 19, waarop gedoeld werd in 't verslag van 1889, blz. 94, en in de Javasche Courant dd. 8 Maart 1889,
was namelijk aanvankelijk deze toepassing gegeven dat de uitgifte
achterwege moest blijven wanneer mocht aangenomen worden datn
op de aangevraagde gronden de koffieteelt een loonend bedrijf k°
uitmaken. Nader is echter ingezien — en van regeeringswege werd
zulks ter kennis gebracht van de gewestelijke bestuurders bjj eene
circulaire van den directeur van binnenlandsch bestuur dd. 17 Juni
1890 — dat door zoodanige uitlegging de bedoeling van het aangehaald besluit niet geheel juist werd weergegeven, vermits die bedoeling geene andere was dan terug te keeren tot het reeds in 1879
aangenomen beginsel (besluit dd. 29 Juni 1879 n°. 12, Bij blad op
• het Indisch Staatsblad n°. 3467), dat namelijk geen bezwaar kan
bestaan tegen uitgifte, in gereserveerde streken, van gronden die,
al zjjn zü in het algemeen niet voor de koffiecultuur ongeschikt,
door hunne ligging onmogelijk in aanmerking knnnen komen voor
• beplanting met koffie door de inlandsche bevolking.
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circulaire van den directeur van binnenlundseh bestuur
dd. 12 December 1890; opgemerkt dat bij bet schatten van
den te bedingen canon ook met de bedoelde beperking
der rechten van den erfpachter rekening zal zijn te houden.
Bij het einde van 1890 bleven in verschillende gewesten
nog tal van erfpachtsaauvragen in behandeling. Bovendien
moesten 34 reeds afgestane perceelen (6145 bouws), waarvoor de termijn van inschrijving eerst in de eerste helft
van 1891 kwam te verstrijken , nog ingeschreven , dat is
door de aanvragers aanvaard worden , en waren nog enkel
toegezegd 136 perceelen (ruim 55 000 bouws), waarvoor
de termiju tot het inzenden van de vereischte kaarten en
meetbrieven nog openstond , en die dus niet reeds voorgoed konden worden afgestaan. Het vclgende staatje kan
doen zien hoe de opgegeven cijfers over de verschillende
gewesten verdeeld waren.
Toegezegd maar nog
niet afgestaan, a)

Afgestaan maar nog
niet aanvaard.

GEWESTEN.
Aantal
perceelen.

32

Totalen.

136

1881
t/ra
1888

43

38
3
5
3
2
1
5

15
7
16
1
5
1

Aantal
bouws. b)

11 140
1030
460
560
415
400
1 550
6 419
5 930
14 768
500
123
niet opgegeven
n
11812

2 164

16

T»
f>

337

3

311

6

2 824

n
r
ï
6

n
r
42
467

c) 55 167

34

6 145

15140

5

446

1889

d)

33

16 206

5

2 372

1890

d)

60

23 821

24

3 327

136

e) 55 167

34

6145

Totalen als boven
o)

Aantal
perceelen.

60

Bantam
Preanger Regent
schappen
Tagal . .
Pekalongan
Samarang.
Japara. .
Rembang.
Soerabaüa
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki .
Banjoemas
Bagelen .
Kadoe . .
Madioen .
Kediri. .

1)6 toezegging of de
definitieve
toewijzing
vond plaats
in de jaren:

Aantal
bouws. Ii)

Waar in de aanvraag als geschatte grootte van het perceel

[ftederl. (Ooat-) Indië.]
tweeërlei uitgestrektheid was genoemd of de opgegeven grootte
verschilde met de taxatie der commissie van onderzoek, is het
kleinste cijfer in rekening gebracht.
b) Voor elk perceel [is de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.
e) Van één perceel (dat iu Kadoe) is de uitgestrektheid niet
opgegeven.
d) Voor drie in 1889 toegezegde perceelen, en voor één perceel
in 1890 toegezegd, werd in 1890 de toezegging ingetrokken,omdat
de aanvragers niet t()dig de vereischte stukken hadden ingezonden
en evenmin uitstel hadden gevraagd.

Terugneming van erfpacht vond in 1890 (bij gerechtelijke akte) plaats ten aanzien van 12 perceelen in hun
geheel (gezamenlijk ongeveer 3179 bouws) en van 2 gedeelteu van perceelen (te zamen voor 332 bouws), omdat
hetzij de gronden ongeschikt waren bevonden voor bebouwing, hetzij de erfpachters geheel onvermogend waren.
Waar üit laatste niet het geval was, werd tot de terugneming eerst overgegaan na voorafgaande aanzuivering van
den canon tot en met het jaar van overschrijving ten
name van liet Gouvernement. In enkele gevallen stemde
de Regeering in de terugneming toe, wanneer de erfpachters aanboden het achterstallige aan canon bij gedeelten terug te betalen en daartoe voldoende waarborgen
konden leveren.
Eene lijst der in 1890 terug ontvangen erfpachtsperceelen vindt men aan het slot der booger reels aangehaalde bijlage Q. Overigens onderging de ingeschreven
uitgestrektheid der erfpachtgronden nog verandering door
eene nieuwe inschrijving, tot de bij hermeting bevonden
grootere uitgestrektheid , van de in 1881 aanvaarde perceelen Kalitjilik I (residentie Kediri) en Soember Gilang
(residentie Pasoeroean), welke laatste gronden bij de nieuwe
inschrijving, in verband met de reeds feitelijk bestaande
splitsing, tevens in twee perceelen te boek werden gesteld.
Kalitjilik I telt nu voortaan voor ruim 15 bouws méér en
Soember Gilang A en B te zamen voor ruim 18 bouws
méér. De op uit. 1889 in erfpacht bezeten uitgestrektheid
(hierbij niet gerekend de lager afzonderlijk te bespreken
erfpacbtsperceelen die aanvankelijk huurgronden uitmaakten) werd door de opgegeven terugnemingen en door de
bedoelde twee nieuwe inschrijvingen teruggebracht van
255 003 tot 251 525 bouws en het aantal perceelen van
969 tot 95S. Daar echter, zooals hooger werd aangeteekeud ,
in 1890 85 nieuwe perceelen werden uitgegeven (ingeschreven), gezamenlijk uitmakende 16 130 bouws , stonden
dus op uit. 1890 te boek 1043 perceelen. eene tolale
oppervlakte uitmakende van 267 055 bouws.
Uit bet volgende overzicht blijkt dat de uitgifte van
grond in erfpacht haar grootsten omvang had in de resiilentiën Preanger Regentschappen en Kediri.

Overzicht van de op 31 December 1890 op Java en Madura in erfpacht bezeten gronden (uitgenomen die welke oorspronkelijk in huur waren
afgestaan geweest), o.)
Aanvaard in
1878 t/m 1882.

Aanvaard in
1833 t/m 1889.

Totalen over
de jaren
1873 t/m 1889.

Aanvaard in
1890.

Aanvaard iu de
opgegeven
18 jaren tezamen

GEWESTEN.
Aanta
perceelen

9

|
Taa-al

133
3
3
35
42
4
10
72
12
19

1

5
20
22
80
473

Aantal
bouws.

2 472
211
31 312
808
727
5 797
6 623
1 409
3 131
28 326
3 921
8314
700
553
3 743
«717
28 895
133 659

a) De uitgestrektheid van elk perceel is tot volle bouws afgerond.

AaDtal

!

ceelen.j

3
3
137
7
1
7
12
9
10
88
33
31
5

|
10
127
485

Aantal
bouw3

-

AaDtal
per—
eeelen.

Aantal
bouws.

625
12
3 097
260
5
471
20 125 b) 270 b) 51 437
735
10
1 543
127
4
854
1 448 c) 42 r) 7 245
668
54
7 291
1 187
13
2 596
2 088 d) 20 d) 5 219
33015 e) 160 e) 61 341
12 000 / )
*5 / ) 15 921
18 095
9 781
50
o
700
1 880
1 327
II
4 330
587
22
1 233 ff) 3 2 U ) 7 950
207
Ij
61
555
32 660
117 866

»') 958J;) 251 525

1

Aanta]
perceelen.

1

Aantal
bouws.

36

11

11

E
3
1
10
5

|

184
9 193

10
22
35
249

16 130

1043

267 655

1631
11

11

131
1 157
90
2 760
770
178
11

11

11
11

11

3
42
35

13
5
286
10
4
42
56
16
21
170
50
52

Aantal
bouws.

3 133
471
53 068
1 543
854
7 245
7 422
3 753
5 309
64 101
16 691
18 273
700
1 880
4 330
8 134
70 748

11

16

Aanta!
perceelen.

0
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4) Wegens terugneming van gronden verminderd met S perceelen en 1520 bouws en met een gedeelte vnn het perceel Tjiharoes, welk laatste n«
niet langer voor 323, maar slechts voor 256 bouws te boek staat
e) Om reden als voren verminderd met 3 perceelen en 406 bouws.
d) Idem met 1 perceel en 87* bouws.
<) Het aantal perceelen bleef onveranderd; wel werd één perceel (Koetoegan) teruggenomen, doch de gronden van Soember Oilang, tot
dusver als één perceel te boek staande, werden, gerekend van 1881 af, als twee perceelen ingeschreven, en wel volgens nieuwe meetbrieven, welke 18 bouws méér aanwezen. Togenover deze vermeerdering met 18 bouws, stond echter eene vermindering met 752 bouws, daar
behalve de 487 bouws van Koetoegan, ook nog teruggenomen werd een gedeelte, groot 265 bouws, van het perceel Pawon Sewoe,'dat nu
voortaan voor ruim 148 bouws te boek staat, in plaats van voor ruim 413 bouws.
/)

Verminderd, wegens terugneming van gronden, met 1 perceel en 182 bouws.

g) Als voren met 1 perceel en 250 bouws.
k) Vermeerderd met 15 bouws, wegens nieuwe inschrijving, te rekenen van 1881 , van het perceel Kalitjilik I, dat bij hermeting bevonden
werd niet 251, maar 206 bouws te beslaan.
«') Naar gelang van het jaar van inschrijving was het aantal perceelen en de uitgestrektheid (met toepassing van de tot ultimo 1890 geregulariseerde veranderingen . ontstaan door terugneming van gronden of door nieuwe inschrijving van hermeten , gesplitste of vereenigde perceelen
verdeeld als volgt:
Aantal perceelen. Aantal bouws.
Aantal perceelen. Aantal bouws.
1
350
1873
106 000
Per transport 384
10
5 833
1874
1882
89
27 659
40
11726
1875
1883
76
22 762
42
10189
1876
1884
73
16 337
40
10 073
1877
1885
97
24 788
50
11840
1878
1886
60
10 287
52
15 375
1879
1887
69
19414
64
10
335
1880
1888
36
6513
79
24 273
1881
1889
74
17 765
Transporteeren 384

106 000

Wegens gerechtelijke invordering van verschuldigde
pachtpenningen werden op 19 Mei 1890 de erfpachtsrechten
op de in één hand vereenigd geweest zijnde perceelen
Kosala I , II en III en Lebakmodja in de residentie Bantam
(deels in 1874, deels in 1876 en 1880 ingeschreven) executoriaal verkocht. Het Gouvernement werd daarvan kooper.
Op het einde des jaars had echter de overschrijving nog niet
plaats gehad, om welke reden bedoelde perceelen uit het
voorafgaand overzicht nog niet zijn afgevoerd. Evenmin is
dit nog het geval met een aantal perceelen ot gedeelten
van perceeleu, tot welker terugneming het Gouvernement
in 1890 of vroeger zich onder zekere voorwaarden bereid had
verklaard, maar aan welke voorwaarden door de erfpachters
op uit. 1890 nog niet was voldaan.
Zooals bekend (zie o. a. het verslag van 1888 blz 94),
is de Regeering in 1887 te rade geworden de fiscale lasten
zoowel voor nieuw te vestigen als voor reeds bestaande
erfpachtsondernemingen op Java en Madura te verminderen,
en wel door afschaffing van het hoofdgeld voor de op de
perceelen gevestigde werklieden en door verschuiving van
het tijdstip van ingang der verpondingsbelasting, terwijl
voorts, voor zooveel in den vervolge uit te geven erfpachtsperceelen betreft, bij het bepalen van den canon meer
matiging wordt betracht *) Sedert was de vraag aanhangig
gemaakt, of in dit laatste opzicht ook niet iets zou moeten
worden gedaan voor de reeds vroeger uitgegeven perceelen.
De moeilijkheid om ten deze tot eene regeling te geraken,
waardoor niet noodeloos landsinkomsten worden prijsgegeven, zoomede verschil van inzicht omtrent de wijze waarop
erfpachters, dje mochten blijken onder een te hoogen canon
gedrukt te guan, in dit deel hunner lasten zouden zijn
tegemoet te komen, hebben tot dusver de oplossing van
het vraagstuk vertraagd. Ten einde zich de nocdige zekerheid te verschaffen of inderdaad eenige maatregel noodig
is en, zoo ja, waarin die maatregel zal moeten bestaan,
is in Januari jl. aan de hoofden van gewestelijk bestuur
opgedragen een onderzoek te doen instellen ter beantwoording van de vraag, voor welke erfpachters verlaging van
canon een onafwijsbare eisch is om hunne onderneming te
doen voortbestaan, of, waar het nog onontgonnen perceelen
betreft, eene onderneming in bet leven te kunnen roepen.
Omtrent liet standpunt waarop de residenten zich, naarde
bedoelingen van de Regeering, bij dit onderzoek hebben
te plaatsen, opdat overal naar denzelfden maatstaf worde
tewerkgegaan en geene factoren in aanmerking worden
genomen die buiten spel behooren te blijven, werden de
') Het bedrag van den canon voor de in 1890 aanvaarde perceelen
liep van f 0,25 tot f 2,50 per bouw 'sjaais; laatatgenield bedrag
werd voor 10 perceelen gevorderd. Tegen een canon van f 0,25 werd
slechts 1 perceel ingeschreven. Voor de overige 68 perceelen werd
de erfpachtsom bepaald als volgt: voor 1 op f 0,50, voor 26 op f 1,
voor 1 op f 1,25, voor 20 op f 1,50, voor 1 op f 1,75 en voor 19
op I 2.
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noodige instructies verstrekt bij eene circulaire van den
directeur van binnenlandsch bestuur dd. 28 Januari 1891.
In vertoogen van particuliere zijde over de belangen
der Europeesche landbouwnijverheid was o. a. het denkbeeld aangeprezen om, bij belangrijke verlaging van den
canon en bij afschaffing van de verpondingsbelasting voor
de erfpachtsondernemingen , door deze, nevens het patentrecht, zeker percentage van de winst aan den lande te
doen opbrengen. Dit denkbeeld, ofschoon door de Indische
Regeering tot een punt van overweging gemaakt, is haar
echter onaannemelijk voorgekomen, zoowel omdat voor
zoodanige verandering geen voldoende gronden aanwezig
werden geacht, als omdat de schatkist het daardoor te
lijden verlies niet zou kunnen dragen.
Met de aanzuivering van den door de erfpachters verschuldigden canon ging het in 1890 over het algemeen
iets beter dan in 1839. Immers, terwijl in 1889 aan canon
over dat jaar was op te brengen geweest f 893 521,785,
en daarvan nog in hetzelfde jaar was gekweten f260 435,78 ,
werd in 1890 op den over dat jaar verschuldigde!) canon,
ad f 951127,525, voldaan f363 954,405. Echter werd in
laatstgemeld jaar aan achterstalligen canon over 1889 en
vroeger slechts afbetaald f 547 032,69 terwijl in 1889 op
den achterstand over 1888 en vroeger aangezuiverd was
geworden f 622 254,y95. Ten gevolge van een en ander bleef
op uit. 1890 nog vorderbaar aan canon f 801 898,23 , namelijk over 1890 f587173,12. over 18S9 f 100 257,03 en over
vorige jaren (1884 t/m 1888) f 114 468,08. ') Hierbij moet
opgemerkt worden dat bovenstaande sommen niet enkel
betreffen de als woeste gronden aanstonds in erfpacht uitgegeven perceelen , maar ook de in erfpachtsperceelen geconverteerde huurgronden, bedoeld in de volgende rubriek.
De achterstand aan hoofdgeld voor de op de erfpachtsiden gevestigde arbeiders (met 1 Januari 1888 afgegronden
schafft) daalde in 1890 van f 1540 tot f 1420.
Vercaiujing van huur door erfpacht. Door eene in 1889
tot stand gekomen splitsing in vijf perceelen van de in
1878 als één erfpachtsperceel ingeschreven huurgronden der
koffieonderneming Djatirongo in Samarang, beliep bij het
einde van 1889 het totaal der in de openbare registers
ingeschreven perceeleu , waarvan de huur in erfpacht was
geconverieerd, 93, ter gezamenlijke grootte van 42 632
bouws. Gedurende 1890 kwam in het aantal perceelen geen
verandering, daar uitstel gevraagd en verleend werd voor
de inschrijving; van het huurperceel Papoh II in Kediri
(zie vorig verslag blz. 84) in de erfpachtsregisters. Echter
werd voor het perceel Tjarennang in Cheribon, door terugneming van 73 bouws wegens onvruchtbaarheid onbeplant
gebleven terrein , de uitgestrektheid van 303 tot 230 bouws
») Over 1884 f 2294,79, over 1885 f 13 767,11, over 1886 f 19 022,73 s ,
over 1887 f 21 597,255 en over 1888 f 57 786,19.
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verminderd, zoodat het bovenbedoelde totaal van 42 C32
bouws op uit. 1890 nog: slechts bedroeg 42 559 bouws.
Het over de hierbedoelde categorie van erfpachtgronden
aan canon verschuldigd en betaald bedrag is niet afzonderlijk
opgegeven, maar begrepen in de sommen aan het slot der
voorgaande rubriek vermeld.
Verhuur tan grond. Evenals op uit. 1889 werden ook
bij het eiude vau 1890 nog 11 perceelen , uitmakende 5050
bouws, in huur bezeten. A.an huurschat was daarvoor over
1890 verschuldigd f23 028,66. Voor eenige kleine stukken
gouvernemeutsgrond in Bantam , Krawang en Soerabaija ,
die telkens slechts voor één jaar worden verhuurd, was
bovendien nog 1e rekenen op f 463,50 , f 199 en f 230.
Op het gezamenlijk bedrag van deze huurpenningen , ad
f 23 921,16 , was bij het einde des jaars afbetaald f 17 265,62.
Nopens de in 't vorig verslag (blz. 8i) bedoelde 13 perceeleu in de afdeelh'g Djember (residentie Bezoeki), door
een tabaksondememer aldaar aangevraagd, was op uit.
1890 nog niet beslist of zij hem in huur, dan wel , ovcreenkomstig zijn later gedaan verzoek, in erfpacht zouden
worden afgestaan.
Verkoop van grond. Bij de behandeling van aanvragen
om tot het vestigen van inrichtingen van nijverheid (of
van woonhuizen) kleine stukken gouvernementsgrond in
eigendom te erlangen, was soms de vraag gerezen of,
al lieten do agrarische bepalingen de inwilliging toe, de
uitgifte wellicht zou moeten achterwege blijven wanneer
de terreinen, in verband met bijzondere verordeningen of
voorschrilten, bijv. waar de aanvragers ze voor petroleum-bewaarplautsen wensebten te bestemmen , geacht
werden voor bet opgegeven doel niet te kunnen dienen.
Te dien opzichte is nu echter (Juni 1890) eens vooral
beslist dat bij de beoordeeling van aanvragen om afstand
van grond in eigendom het niet op den weg der Regeeriu" li'Tf ilie verzoeken aan andere voorschriften dan aan
de agrarische bepalingen te toetsen.
De gezumcnlijke oppervlakte van de kleine stukken
grond, die gedurende 1890 voor woonerven en nijverheidsinriebtingen a:in particuleren in eigendom werden afgestaan,
bedroeg 1 471868 M*. (een bij opbod publiek verkocht
perceel in PasoeroeaD, waarvan de uifgestrekthei 1 niet is opgegeven , niet inedegerekend), uitmakende ruim 207 bouws,
waarvoor aan koopsommen ontvang n werd f 118260,11.
Voor elk gewpst afzonderlijk warpn de cijfers a's volgt:
Uitgestrektheid
(in M').

GEWESTEN.

Bedongen
koopsommen.

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

Bantam
Batavia
Pre<inger Regentschappen. .
Cherihon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Bcmbang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Dokjokarta
Mailioen
Kediri
Madura
Totaal .

. .

. .

78 050
i5 258
411 277
28 899
38 949
10 177
124 559
2 033
07 090
23 302
181 15G
20 358
80 937
114981
71 0G4
152 032
1 380
35 153
143 000
9 485
1 455 700

322 80
9 435,05
9 2G2,üO
3 703,80
3 915,10
2 711,82
12 899.00
j-J 1.70
3 502,21
7 253,70
17 720 35
1 308,30
4 458,40
3 722.52
4 001.50

13 752.70
13.80
1 358.45
10 241,10
1 921,25
f 112213.11

P c B L I E K VERKOCHT BIJ OPBOD

(Indisch Staatsblad I87C n». 117).
Batavia
Preangcr Regentschappen. . . .
Tagal
Japara
Pasoeroean

11 724
3 100
154
1 184
niet opgegeven.

Totaal

16 102

Totaal-generaal

1 471 868

1 535,00
401,00
400 00
575 00
3 010,00
f

6 047,00

f 118 260.11

Onder de bij opbod publiek verkochte perceelen was er
één, groot 540 M J ., hetwelk behoort tot de haventerreinen
te Tandjong Priok (Batavia). Voor nog acht, te gelijkertijd geveilde, perceelen aldaar van dezelfde grootte deden
zich geen koopers voor, niettegenstaande de limiteprijs,
die bij eene in den aanvang van 1889 gehouden veiling
voor elk perceel bepaal i was geweest op f 1250, thans
tot f 675 was teruggebracht.
Uitgifte tan grond met recht van opstal. Onder dezen
titel werden in 1890 de volgende uitgestrektheden afgestaan.
Uitgestrekt- Verschuldigde
heid(inM').
betaling.

Gewesten.

Bantam
Preanger Regentschappen
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Madioen
Kediri
Totaal

4 429
9 720
1 959
15 248
0 197
19715
205 313
379 210
141 502
18 703
1 540
3 115
83 950

89.35
4 040,54
3 599,55
2 807,62*
36,50
13.45
49,65
3 930.35

950 G55

f 15 178,01»

64,50
40,55
19,60
425.55
GO 80

Uitgifte tan grond in bruikleen. De proef om minvermogende Europeanen en met dezen gel ijkgestel len (gewezen
militairen en anderen) kosteloos in het bezit te stellen van
kleine stukken grond , ten einde hun de gelegenheid te
openen om in de:i kleinen land- of tuinbouw een middel
van bestaan te vinden, heeft sedert de eerste maanden van
1x91 een aanvang genomen in het district Tengger der
residentie Pasoeroean. Aan 10 personen (waaronder 8oudmilitairen) zijn in de nahijhei 1 van de dessa Poe*po stukken
grond — voor ieder tot de als maximum bepaalde
uitgestrektheid van 5 bouws — afgestaan. In Mei jl.
was het grootste gedeelte dezer gronden reed3 ontgonnen en beploegd, terwijl ook eenige (bamboezen)
woningen voltooid waren. I» afwachting dat de woningen
gereed kwamen, werd aan de kolonisten huisvesting verleend
in gehuurde inlar.dsche woningen. Zoolang zij niet in staat
zijn om iets te verdienen , w< <rdt hun per gezin f25 's maands
tot levensonderhoud toegelegd (voor de oud-militairen met
inbegrip van hun gagement). Voorloopig houden zij zich
bezig met het toezicht op den ontginningsarbeid , die zeer
bezwarend is ge'olpken en daarom met betaalde hulp van
de inlandsche bevolking geschiedt, en met het nemen van
proeven met de van bestuurswege verstrekte gruentezaden
op kleine stukken grond nabij hunne tijdelijke woningen.
Over het algemeen heerscht er onder hen een goede geest
en er zijn maatregelen getroffen om drankmisbruik bij hen
te voorkomen. Het door de Indische Regeering, ter bestiijling van de aan de proefneming verbonden kosten ,
aanvankelijk toegestaan krediet van f 5000 is in Juni jl.
nog met een gelijk bedrag aangevuld , ook ten einde de
kolonisten van eenig ploegvee te kunnen voorzien. Üe
aanwijzingen, die de resident te volgen heeft om de proef
zooveel mogelijk te doen slagen, zijn vastgesteld bij
gouvereementsbesluit dd. 6 September 1890 n°. 7 (Javasehe
Courant van den 9den dier m.iand). Bij die be.-chikking
is o. a. bepaald dat tot het verkrijgen van grond op den
hierbedoelden voet alleen in aanmerking komen zoodanige
minvermogenden, op wier veileden niets te zeggen vak,
waarvan zij door een certificaat van goed gedrag moeten
doen blijken, of, wat de oud-miliiairen betreft, diegenen
die met gagement of met recht op gagement den dienst
hebben verlaten. De resident is bevoegd den kolonist die zich
misdraagt, of de goede beïoelingei. der Regeering tracht
te verijdelen, het verder gebruik van bet geoccupeerde
perceel te ontzeggen, i:. welk geval bet binnen een te stellen
termijn door den bezitter moet worden ontruimd. Tot
leiding en leering der kolonisten mogen hun tijdelijk één of
meer ervaren tuiulieden werden ter zijde gesteld, terwijl voorts
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is bepnuld dat de resident hun de teolt van koffie zal j maatstaf van hoogstens f 1 p"r bouw (o >k tot dns\ v,kunnen toestaan, en aan denzolfden persoon, des geraden, ! het maximum voor grinden la do balteuuexittingi :i ;
later meer dun één perceel kan uitgeven.
het eenmaal vastgestelde beirag wordt niet ge*ij.
Te Batavia en te Suerabaija werden, tot wedoropzegging zigd wanneer later de grond wordt Opgemeten. Grn men zonder eenige vergoeding, een paar terreinen in recht geschillen ten aanzien van gronden, welk* ton ar
van gebruik afgestaan, het eene voor de oprichting van meetbrief in erfpacht zijn uitgegeven, worden beslecht d.or
een geoouw ten behoeve van eenecricket-club, betandere bet hoofd van gewestelijk bestuur, van wiens beslissing
om te dienen tot opslag van steenkolen ten behoeve van de hooger beroep is toegelaten op den Gouverneur-Genera il.
Koninklijke Paketvaartmaatschappij. De ia 1889 aan een
Doordien de hooger bedoelde administratieve voorschiiften,
Chinees gedane toezegging van recht van gebruik op een regelende hetgeen ten aanzien van erfpaehtaaanvragen is
stuk grond ter laaUtgemelde plaats, me Ie om tot berg- in acht te nemen (Indisch Staatsblad 1891 n° 6),na*<-or
plaats te dienen, werd weder ingetrokken.
alle buitenbezittingen gelijkelijk gelden, is tevens de leem ie
weggenomen dat tot dusver zoodanige regelen niet war n
Beschikking door het Gouvernement over grond in hel hezit \ vastgesteld voor de residentie Amboina en die overige buiteiM
van derden. Met intrekking van de te dien aanzien vroeger I bezittingen , voor welke achtereenvolgens do vo >r dar. povastgestelde regelen, die enkel toepasselijk waren waar het west geldende erfpachtsordonnatitie van loepisó:;,' v s
gold spoorwegaanleg van staatswege, werden bij gouver- ! verklaard. De termijn , I i:ien welken de in boorlh gen i i
nementsbealuit dd. 21 April 189ü v>. 3 (Bijilad op het j andere belanghebbenden bezwaren tegen de uitgifte diT
Indisch Staatsblad n°. 4555) voorschriften rastgestel 1 nopens ! aangevraagde gronden kannen inbrengen, is nu voorajld
de onteigening, bij minnelijke overeenkomst, van gronden j gewesten van twte maanden tot één maand ternggebn
en andere onr(>erende gronden benoodigd voor de uitvoering welke laatste termijn — ook vroeger reed*aangenomen o r
van burgerlijke openbare werken in het algemeen.
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo —
Waar in het; afgeluopen jaar voor eenig landswerk blij- in de pn.ctijk gebleken is niet te kort te zijn.
vend moest worden beschikt over gronilen in bet bezit
Bij ordonnantie van 23 October 1890 .'Indi-ch StaatsM; 1
van derden, behtefde nergens tot gerechtelijke onteigening n°. 211) werd de agrarische wetgeving vonr de bui;ei te worden overgegaan. Overal konden de commissiëu van bezittingen in zoover vollediger gemaakt, dat de gelegentaxatie bet met de rechthebbenden eens worden over de te beid om huur van gronden door erfpacht te vervangen ,
betalen schadeloosstelling voor minnelijken afstand van de waaromtrent tot dusver alleen met betrekking tot het
benoodigiie gronden. In Japara werden de voor dijk werken gouvernement Celebes en onderhoorigheden eene voorziening
langs de Serang-rivier benoodigde gronden gemiddeld ver- was getroffen (Indisch Staatsblad lrwfi n". 3ói), thans nok
kregen tegen f200 per bouw, in Soera'aija de gronden is ge >pend in de overige gewesten buiten Java en Madura
voor de Porrong-werken tegen f400 per bouw sawah en voor w-elke erfpachtsregeliugen bestaan
f125 per bouw wounerf, in Ba gelen de voor een paar
Blijkens bet vorig verslag (blz. 87, noot 1) wcs do vraag
kleine waters'aatswerken benoodigde terreinen tegen f 3ó0 nog aanhangig of niet ook in de residentiën Wes*erafdetper bouw eaweh en f200 per bouw tegalveld, en in Pa- liug van Borneo , Timor en Bali en Lombok (de eenige
soeroean een terrein ter uitbreiding van ejn landsgebouw gewesten der lutitenlie/dttingen waar erfpaehtaregelingen
te Ma lang tegen f580 per bouw.
tot dusver ontbreken) de gelegenhei 1 tot het v. rkiijg-ii
van domeingrond in erfpacht zou bshooren te worlen open§ 2. Builenbezittingen.
gestell. Die vraag is ecL'er in Apri! jl. 'nor de Indische
Regeering ontkennend beantwoord. Voor het betrekkelijk
a. Gouverncmentslanden.
kleine gouvernementsgebied aldaar schijnt heer voorshands
de maatregel deels onnoodig, deels zelfs niet we: senel: k.
Verhuur van grond door inlanders aan mei-inlander f.
Gedurende 1890 onderzing de in de buitenbezittingen
Slechts twee verhuringen van den hietbedoelJen aard zijn in erfpacht bezeten uitgestrektheid g .uvernementsgrond
in de voor dit verslag uit de buitenbezittingen ontvangen eene vrij belangrijke nitbreiding, hoofdzakelijk doordien
berichten vermeld. Eene negorij in de afdeeling Amboina verschillende Enropeescbe indnatneelen tich in de residentie
verhuurde eenige aanplantingen van kajoepoetih-boomen Palembang terreinen ven grooten omvang voor h; t drijven
aan een Chinees ter hoofdplaats, en eenige hoofden in de van de tabakscultuur verzekerden. Van de vele perceelen
afdeeling Amnhei (Ceram) verhuurden gronden aan een aldaar, *ot welker uitgifte de Indische Kogeering zich beingezetene van Amboina voor bet nemen van proeven reid had verklaard, tegen een jaarlijksciien canon v.m
met de teelt van verschillende gewassen.
f 0.20, f 0,25 of f 0,50 per bouw, werden er namelijk in
gemeld gewest 6 , t j r gezamenlijke grootte van'.:"<3 7
Ui tg'f te van grond in erfpacht Overeenkomstig het in bouws aanvaard door Baropeescheondernemers, e:: bover.'t vorig verslag (blz. 8->) medegedeelde voornemen is — zie dien 3 , gezamenlijk groot ruim 51 bouws. uitmakende
de ordonnantie van 4 Januari 1 ïs91 en do bij besluit van eilandjes in de Moesi-rivier, door een Chinees, die aldaar
dien/elfden dag vastgestelde administratieve voorschriften de klapperteeit wensebt to drijven. Voorts werd in li<M)
(Indisch Staatsblad n°. 4 en 5) - het verkrijgen van woeste nog erfpacht gevestigd op 3 perceelen , allen ten name Tan
gronden t- r ontginning in de buitenbezittmgen gemakke- Europeanen, en wel op 169 bouws in t!e Padangache Be»
lijker gemaakt. Kon tot dusver, behalve waar het gold de nedenlanden , "2235 bouws op het eiland Bi ngknlia (residentie
uitgifte in erfpacht van een eiland in zijn geheel (zie Indi-ch Oostkust van Sumatra) en 74(i7 bouws in (ie afdeeling
Staatsblad 1886 n° 39), geen inschrijving van erfpaehtsrecht Amoenthai der residentie Zuider-en 0 terafdeeling van
plaats vinden en dus ook niet met de ontginning der Borneo. Voor dit laatste perceel is de canon bepaald op
gronden een aanvang gemaakt worden vóórdat deze waren f 0.25, voor de beide an !ere op f 0,50 per bouw 'sjaars.
opgemeten en in kaart gebracht — hetgeen in de buiten- Ten gevolge van een en ander, en in verband met eene
bèzitt't gen , waar de diensten van een landmeter niet te eerst tbans gemelde uitbreiding van 1 et koffieland Tar.aw
allen tij.Ie verkrijgbaar zijn, vaak veel vertragingen kosten in de Minabaaaa (residentie Menado) niet 2 kleine perceelen
na zich sleepte — ten aanzien van de onder de werking der (te zamen 12 bouws), van welke de erf; acht in December
nieuwe bepalingen ter behandeling komen !e erfpachtsaa'- 1889 was ingeschreven , doch die in 't vorig vi rslag nog
vragen neemt <ie Regeeriug genoegen met eene schetskaart niet. waren niedegeteld, was dus bij het einde van 189i>
en eene nauwkeurige omschrijving van de grenzen van het de in de buiten bezittingen in erfpacht bezeten uitgestrektheid
perceel, welke grenzen, in cie hoeken en daar waar zij gouvernemeu'sgrond geklommen tot 73 666 bouws, ingedoor wegen of rivieren gesneden worden, door duurzame, schreveu als 78 perceelen. Al de nieuwe perceelen zijn nader
goed zichtbare merkteekenen moeten zijn vastgelegd. De aangeduid in bijlage Q hierachter. Aan de uitgifte der in Palemafbakening en de inschrijving van het erfpaehtsrecht moeten baog gelegen perceelen werd. voor zoover daartoe uithoofde
plaats hebben binnen het jaar na de bereidverklaring van van de groote uitgestrektheid reden bestond, de bijzondere
de Regeering om de gronden aan den aiuvrager af te staan. voorwaarde verbonden, dat bij gebleken noodzakelijkheid,
Waar van deze vrijgevige regeling wordt gebruikgemaakt ter beoordeeling van het bestuur, door den erfpachter aal
en dus niet aanstonds een m-eetbrief wordt overgelegd, wordt moeten gezorgd worden voor bet aanleggen en in goeden
de jaarlijksche erfpachtsom op een vast bedrag bepaald , staat houden van een weg of voetpad voor publiek verkeer
in verhouding tot de geschatte oppervlakte en naar den over de hem afgestane gronden. Onder de 66 vóór 1890
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aiiiiv:iii- itt juTi-i'.-lru uuren e r 2 ( L o u i s a b u r g in de residentie
Oost-n-t vuil Siiniatrii en Naean in de residentie Menado),
tot welkw g'-heele of gedeeltelijke t e r u g n e n d ' g i!eRegeerinjr 'u-h in 18S9 had bereid verklaard OJI venoek van de
erl'|.jirl.t-rs, duoh hij het einde van 1890 hadden deze zich
noj; • i"i aangemeld roof liet doen opmaken van eene geNeliti'lijkM akte be.t reilende zoodanige terugneming.
A-u canoti | voor zooveel reeds verschuldigd, namelijk
ter /.ike van de 44 perceelen , ingeschreven vóór de uitVaardiging van Indisch Staatsblad lSSü n". 3 9 , was over
189(1 wrderbaur f 23 940,47*. Bij hit einde des jaars was
hiervim tleehtl ontvangen f 13472,12', terwijl toen nog
te [MIMI was aan uchteralalligen canon over vorige jaren
I
( I r 8 a t/m 1889), uitsluitend ter zake van eenige perceelen
in de MniabUM f 11 4<>4,65*.
Ti" /.mi.en met een 2-tal perceeleu , waarop ree Is vóór
1890 < ifi iichtsrechten ziji toegewezen, bleven op het einde
van IKSiO 13 perceeleu over, die nog niet door deaanvragers waren aanvaard, waarvan 4 in de Pudangsche BeBedenlauden, :i in de Fadangsche Boven lauden en 6 in

Palembanit.
Tien erfpaebtsaanvrageu werden in 1890 afgewezen,
docli sommige slechts voorwaardelijk (verg. daaromtrent
de OpgaTWi aan liet slot van bijlage R).
Bob gmot aantal erfpaehtsaanvragen, sommige van welke
reens in 't vorig verslag besproken werden, bleven bij het
einde ran 1890 nog in behaudelirg. De meestcn betroffen
gronden in P«leinbaug, doch sedert, zijn vele van die aanvragen (!o..r de belanghebbenden weder ingetrokken. Echter
zijn in de eerste maanden van l s 9 l zoowel in Falembang
als m Mitlera buitenbesrtfingeu weder verschillende terreinen in erfpacht toegewezen, waaromtrent nadere medcdeelin^eu voor bet volgende verslag blijven voorbehouden.
Recht tot hoschexploitatie.
Geen der vier in 1890 of
vroeger aan verschillende aanvragers door het Gouvernement iu uitzicht gestelde twintigjarige co::cessiën voor
boscliexi.Ioiiat'e binnen be[iaalde terreinen in de residentie
Palem! u u ; (resjiectievelijk aan de I'alembang-Maatschappij
•n u.-in de'foengkal Sumatra-Tabakmaatschappij)en binnen
eenige gedeelten der tot de residentie Amboina behoorende
eilati len Klein- en Groot-Ivei en Boeroe (respectievelijk aan
eene handelsfirma te Batavia en aan een Rotterdamsch
hun !t-!s';rjis) was bij het einde van 1890 reeds tot stand
gekomen. W a t de aanvragenTOOTPalembang betreft, stond
de vertraging o. a. hiermede in verband dat de belanghebbenden de aanvankelijk gekozen terreinen door andere
wenschten vervangen te zien. Aan de Toengkal SumatraTa bak maatschappij werd eene ruiling toegestaan (gouvernementsbesluit dd. 28 Mei 1890 n°. 10), mits het contract (tot welks sluiting de resident gemachtigd werd) tot
stan l zou komen vóór 28 Mei 1891. Het namens de Falembang-Maatschappij gedaan verzoek om verwisseliug van
gronden kon niet aanstonds ingewilligd w o r l e n , omdat
het niet voldoende bleek dat de verzoeker gemachtigd
was cm de verwisseliug te vragen. Hem werd (bij gouvernementsbesluit dd. 8 December 1890 n°. 1) tot 8 Mei 1891
t i j i gelaten om eene machtiging te vertoonen. ') Over de
redenen die aan het tot stand komen van een concessiecontract voor Klein- en Groot-Kei (op den voet van het
gouvernementsbesluit dd. 8 December 1889 n". 3) vooralsn o g in den weg stonden, is gehandeld op blz. 20 biervóór, lichter blijkt uit het daar medege leelde dat thans de
resident is bevoegd verklaard om namens de Regeering het
concessiecontract te sluiten, zij het dan tot die gedeelten
van het concessieterrein beperkt, waarvoor de vereischte
overeenstemming met de inlandsche hoofden reeds verkregen is.
Nog twee soortgelijke boschcontracten zijn sedert (gouvemementsbesluiten dd. 9 Februari 1891 n". 2 , en 6 Februari
1891 n°. 29) voorwaardelijk toegezegd voor nader aan te
') Het ontwerp-concessieeontract voor de Paleuibang-MaatschappÜ
was laatstelijk vastgesteld bij gouvernementsbesluit dd. 25 Februari
1887 n°. 6/c
Onder dagteekening van 13 December 1890 is door deelhebbers
in de genoemde Maatschappij besloten tot ontbinding van de vennootschap en tot overdracht van al hare reeds verkregen of nog te
verkrijgen rechten op concessiën in Palembang aan eene inmiddels,
mede te Amsterdam, tot stand gekomen nieuwe vennootschap, de
„Exploitatie-maatschappij Lalan ', genoemd sub n». VI in bijlage U
hierachter.
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wijzen gronden binnen een bepaald gedeelte van het tot
de residentie Amboina behoorende eiland Ceram (ziedaarover blz. 19 hiervóór) en binnen het zuidelijk gedeelte van
het tot de residentie Benkoelen behoorende eiland Engano.
Ten aanzien van de concessie voor Ceram werd bepaald,
evenals ook met opzicht tot Boeroe geschied i s , dat het
betrekkelijk contract, onder nadere goedkeuring van de
Regeering, door den resident zou kunnen gesloten worden.

Verhuur van grond. In 1890 werden door het Gouver»
iieiiient geen gronden iu huur uitgegeven. Wel werd bij
het reeds in 't vorig verslag vermelde besluit dd. 6 April
1890 n°. 3 voorwaardelijk toegewezen eene aanvrage voor
p . in 14 000 bouws iu de afdeeliug Toelaug Bawang
(residentie Lampongsche Dis'ricten), doch bij het eiude
des jaars was ter zake nog geen contract gesloten. Nu
door de tmoger vermelde ordonnantie van 4 Januari 1891,
waar bet geldt uitgifte van grond in erfpacht, voorafgaan !e opmeting achterwege kan blijven, schijnen de
belanghebbenden de terreinen, die zij op het oog h a d d e n ,
liever in erfpacht dan i n h u u r te willen hebben. Bij de afsluiting in ludiii van de raededeelingen voor dit hoofdstuk
I had echter een daartoe strekkend verzoek de Indische Re1 geering nog niet bereikt.
Ue in 't vorig verslag besproken overgang op een in; binder van de huurrechten op de landen Laijang en Totaka
| nabij Makasser vond in den loop van 1890 plaats, te
i rekenen n n 1 Juli 1888. De voor deze landen verschuldigde jaarlijksciie h u u r , ad f 731,44*, was over 1889/1890
• nog niet voldaan. Evenmin WHS op uit. 1890 nog aange1
zuiverd de huursom over 1889 en 1890, ad f 3430's j a a r s ,
i ter zake van de zoogenaamde sagouoesoens op Ceram,
! terwijl over 1888 nog de helft was in te vorderen. Alleen
kwam in 1890 binnen de h u u r s o m , ad f 4 3 4 ' s jaars, voor
de onder Sumatra's Westkust ressorteerende, met klapperboomen begroeide eilandjes. Aan den nieuwen huurder van
Laijang en Totaka werd vergund de achterstallige huurpenningen over 1888/1889 bij gedeelten aan te zuiveren.
Verhoop van grond *) In ver-chillende gewesten buiten Java en Madura werden in 1890 kleine stukken
domeingrond aan particulieren iu eigendom afgestaan. In
onderstaand overzicht zijn daaromtrent de gebruikelijke
opgaven bijeengebracht.
Uitgestrektheid
(ia M».).

GEWESTEN.

Bedongen
koopprijs.

O x D E R S H A N D S VERKOCHT
TEGEN T A X A T I E P B I J S .

Lampongsche Districten.

.

.

.

Atjeh ca onderhoorigheden . .
Riouw en onderhoorigheden . .
Zuider- en Oosterafd. van Borneo
Celebes en onderhoorigheden. .

Totaal

. . . .

29 318
11387
4 743
78 611
15 556
1032
8 938
338 789
6 400
1302

f

584,00
569,55
94,70
7 301,52
311,15
31,00
627,20
2 721,20
2 422,30
390,60

496 076

f

15 053,22

PUBLIEK VERKOCHT BIJ OPBOD

(Indisch Staatsblad 1870 nM17).

Celebes en onderhoorigheden.

Totaal.
Totaal-generaal

.

.

4 610,00
128,00
755,79
683,00

niet opgegeven
371
2 005
2 270

.

.

4 646

f

6176,79

.

.

500 722

f

21230,01

J
) Nopens de voorgenomen vestiging van een particulier kolenstatioa op Poeloe Way (Atjeh en onderhoorigheden), van welke aangeleuenheid in 't vorig verslag onder de hierbedoelde rubriek sprake
was, in verband met de bereidverklaring der Regeering om voor
dat doel grond in eigendom af te staan, is thans niets anders te
melden dan hetgeen voorkomt op blz. 54 hiervóór.

9
«/•

Bijlage C.
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Koloniaal verslag van 1891.
De vraag omtrent de behoefte aan nadere voorzieningen
tot tegengang van onwettig bezit van gouvernementsgrond
door Europeanen en vreerade oosterlingen (zie vorig verslag
blz. 88) is gebleken nog niet rijp te zijn voor eene beslissing.
In Januari 1890 was dezerzijds aan de Indische Regeering verzocht hare gelachten te laten gaan over de mogelijkheid on wenschelijkheid ora de in 's Gouverneinents
rechtslreeksch gebied vigeerende verordeningen op de inen overschrijving van vaste goederen en de daarmede verband houdende belastingen ook van toepassing te verklaren
op de in het genot van zelfbestuur gelaten landschappen
in de Luiteubezittingeu, voor zooveel aangaat de daar gevestigde, niet tot de iuheerasche bevolking dier staatjes
behoorende personen. De talrijke bezwaren aan zoodanigen
maatregel verbonden, en het geringe geldelijke voordeel
daarvan voor de schatkist te verwachten, hebben evenwel
van de verwezenlijking van het denkbeeld doen afzien.

Tweede Kamer.
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model-contract, ten doel hebbende de ondernemers te ontbefletl van de verplichting om hunne gronden te doen opmeten , is nog geen beslissing gevallen. Het denkbeeld is
namelijk in overweging genomen om voor de in de zelfbesturende inlandsche staatjes der verschillende buiten bezittingen
uit te geven landbouwcontracten één uniforra-model vast te
stellen , by de redactie waarvan dan rekening zou zijn te
houden met hetgeen de practijk aangaande de daarin op te
nemen bepalingen heeft geleerd.
Naar aanleiding van de door den resident gedane v r a a g ,
op welke voorwaarden door den sultan van Sambas concessien
tot houtaaukap in zijn gebied zouden kunnen worden verleend , met de zekerheid dat daarop de goedkeuring der
Indische Regeering zal worden verkregen , werd in Mei 1890
een model contract voor de uitgifte van zoodanige concessien
aan den resident toegezonden , onder mededeeling dat voor
het verkrijgen van houtkap- en landbouwconcessiën alleen
in aanmerking komen de in art 11 van het agrarisch besluit
(Indisch Staatsblad 1870 n°. 118) genoemde categorieën van
personen. In Juli daarop werd de resident gemachtigd om
b. Inlandsche stalen.
de voor Sambas aangenomen regelen ook tot richtsnoer te
Oostkust van Sumatra.
Het aantal in 1890 door den nemen wanneer zijne goedkeuring wordt gevraagd op de in
resident vuu dit gewest goedgekeurde nieuwe contracten, andere inlandsche staatjes uitgegeven concessiën voor boschbetreffende door de inlandsche zelfbesturen uitgegeven exploitatie.
landbouwconcessiën, bedroeg 32, waarvan één ter verHet aantal aanvragen om vergunning tot bet sluiten van
vanging van eene vervallen overeenkomst. Twee contracten landbouwcontracten met den sultan van Sambas, waarop in
betreffende gronden in Siak werden, op verzoek van par- 1890 bewilliging werd verleend , bedroeg 2 9 , meerendeels
tijen , ontbonden verklaard. Wegens de slechte uitkomsten betrekking hebbende op perceelen van p. m. 10 000 bouws
met de tabakscultuur in Siak verkregeu, werden alle onder- elk. Slechts eenmaal deed zich het geval voor, dat de goednemingen in dat landschap gesloten.
keuring van een landbouwcontract niet kon worden verleend,
Terwijl voor de gouverneraentslanden de regel geldt dat omdat de concessionaris in gebreke bleef het bewijs te leveren
alleen in Nederland of in Nederlandsch-Indië gevestigde dat hij aan de gestelde eischen voldeed. Iu het gehe-1 waren
personen en vennootschappen erfpachters kunnen zijn, op het einde van 1890 door den sultan van Sambas reeds 42
werden in de inlandsche staten ter Oostkust van Sumatra landi ouwconcessiën uitgegeven. Twee daarvan werden
ook elders gevestigde personen en vennootschappen tot het echter ontbonden ; het eei.e op verzoek van den concessluiten van landbouwcontracten toegelaten. Ten vorigen sionaris , het andere wegens Uiet-Toldoening va:; de \erschuljare is de ln.li.sche Uegeering met het Opperbestuur in digde betalingen. Slechts één der ondernemingen was tot
overleg getreden nopens de vraag of dit laatste wel ko:i nog tre in geregelde exploitatie (zie daarover het rr."degeblijven geschieden. Dezerzijds is daarop de Indische Regee- deelde op blz. 15 hiervóór); zij i ehoort aan eene hier te lande
ring uitgenoodigd om te overwegen of de handhaving van gevestigde naamlooze vennootschap. Op twee andere werden
den voor de gouvernementslaiiden gestelden regel (zoo voor proeven genomen met de cultuur van peper en koffie , op
land' o u w - als voor mijnbouwconcessiën) noodig istoac!:- ; eene vierde werd suikerriet g-teeld om als bibiet naar Java
ten. Ter Oostkust van Sumatra zijn tot dusver uit de te worden uitgevoerd , terwijl de exploitatie van eene vijfde
contracten , aangegaan met buiten Nederland of Neder- onderneming in den loop van 1890 gestaakt werd wegens
landscli-Indie geve-tigde personen en vennootschappen, geen gebrek aan werkkapitaal
moeilijkheden voortgevloeid, daar die contractanten zich steeds
W a t de andere landschappen in dit gewest betreft, valt
behoorlijk hebben doen vertegenwoordigen. Sinds eenigen
tijd wordt door het gewestelijk I estuur de gewoonte gevolgd slechts te melden dat in 1890 bewilliging verleend werd op
ora. wanneer ten behoeve van in den vreemde gevestigde eene met den sultan van Pouiiaiak gesloten overeenkomst.
ondernemers goedkeuring op nieuwe contracten of op overZuid*r- en Ooüeraf"deeling tan Borneo. Onder de drie in
draeiit van bestaande contracten wordt g e v n . a g d , deze niet
te verleenen vóórdat eene waarborgsom is gedeponeerd bij 't vorig verslag (olz. 89) bedoelde gegadigden voor het
het ter Suraatra's Oostkust bestaande agentschap der Ne- vestigen vau landbouw-oudernemingen in Koetei, van wie ,
derlandsche Handelmaatschappij, op weike som het bestuur alvorens zij de gevorderde vergunning konden erlangen om
verhaal heeft ingeval <!e onderneming onverwachts gesloten van het inlaudsch bestuur aldaar gronden voor den laudmocht worden, zonder dat de werklieden wordeu betaald. bouw in concessie te krijgen , ontweip-voorwaarden werden
ingewacht, ingericht volgers de hun verstrekte wenken,
was er slechts één die reeds in 1890 toonde vau de hem
Wouw en ouderhoorighcdea.
Tegen de goedkeuringvan geopende gelegenheid , om als concessionaris te worden
drie door het mlandsch bestuur van Indragiri aan Euro- toegelaten, gebruik te willen maken. In de ter goe ikeuring
ptanen uitgegeven land bouwcontracten verklaarde de Indi- aai geboden ontwerp-voorwaardeu waren echter e e n i g e b e scl'.e Regeering geen bezwaar te hebben, liei. vierdesoort- palingen opgenomen, die bij de Indische Uegeering begelijk contract kon riet goedgekeurd worden wegens de denkingen ontmoetten , weshalve de aanvrager , of— juister
al te groote uitgestrektheid van het daarbij afgestaan terrein gezegd — een in zijne plaats erkende nieuwe g e g a d i g d e ,
(naar schatting 567000 bouw*). De gevraagde goedkeuring naar den resident verwezen, en desa k e t s t e vau i n zou echter worden verleend wanneer de concessie tot 10000 structiën voorzien werd betreffende de in de voorwaarden
bouwa werd teruggebracht. Ken tweetal anderecoccessieïi te brengen wijzigingen om het eventueel te sluiten contract,
waren bij het einde vau 1890 nog bij den resident iu be- dat hoogstens tot 10 000 bouws betrekki g zou mogen
han deling.
hebben (en niet noodwendig bij notancele akie zou behoeven
tot stand te k o m e n ) , voor goedkeuring vatbaar te doen
WtsteruJ"dceling vau Bomen.
In aansluiting aan het in zijn (gouvernemeiitsbesluit dd. 14 Juli 1890 n°. 1) Ook
't vorig verslag (blz. 88) medegedeelde nopens de land- besliste thans de Indische Regeering (welke quaestie bij hare
verhunngen in inlandsche staten van dit gewest kan thans eprste beschikking nopens de hierbedoelde concessie-nanworden vermeld dat in Augustus 1890 de resident werd ge- vraag was in het midden gelateD) dut do overeenkomst,
machtigd o m , na telkens vooraf verkregen toestemming van na goedkeuring, niet in werking mocht treden dan nadat
de Indbehe Begeering . ook die landt ouwcontracten goed te de concessionaris bij ï.otarieele akte zich zou Lebben ^erkeueen welke betrekking hebl-en op gronden in andere bonden tot vergoeding aan 'slands k a s . op eene deswege
staatjes, dan Bambés gelegen . mits daarbij het voor genoemd te doene vordering, van de kosten van zoodanige bescherlan-is^-hap vastgesteld mi «Iel-contract en de verder nopens deze miug ten behoeve van de in het leven te roepen onderaangelegenheid aangenomen beginselen gevolgd worden.
neming als waartoe door of namens hem het verzoek mocht
Omtrent eene wijziging van het voor Sambas aangenomen worden g e d a a n , verminderd met het bedrag, door den
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.
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ondernemer en zijne geëmplojeerdeii c. q. deu laudo opgebracht ter zake vau in het gewest geheven belastingen.
(Verg. wat over dit bidiog gezegd is in 't vorig verslag,
b h . 228.)
Blijkens bet vorig ver-lag (blz. 89) was in den aanvang
van 1890 eene vierde aanvraag om vergunning tot het
sluiten van een concessiecontract met den sultan van Koetei
bij ue Reg' ering nog in behandeling. Deze aanvraag , die
zoowel een1; l a n d b o u w - uls eene mijnconcessie beoogde,
kon reeds daarom niet worden ingewilligd , omdat het in
de bedoeling van dun aanvrager bleek te liggen den sultan
in eene maat-chap te betrekken en alzoo de door den
vorst uit ('e concessie te trekken inkomsten afhankelijk
t e maken van het al of niet welslagen der beoogde
ondernemingen. Terwijl de Indische Regeering uit dien
hoofde op bet verzoek afwijzend meende te moeten beschikken (besluit dd. 6 Mei 1890 r<°. 13), liet zij den aanvrager vrijheid daarop t e r u g te komen, onder gelijke
voorwaarden als bij vorige beschikkingen aan gegadigden
vo >r grond; n in Koetei waren gesteld, behoudens dat de
verbintenis tot eventueele restitutie van beschenningskosten
reeds aanstonds als eiscli gesteld werd ; en verder ouder
bepaling dat eene concessie voor mijnontginning het onder werp van een afzonderlijk contract zou moeten uitmaken.
Tegen eene in den loop van 18U0 o i t v a n g e n nieuwe
aanvraag om goedkeuring van een met bet Koeteisch bestuur reeds gesloten ïandbouwcontract moest bezwaar
gemaakt worden , op grond dat daarin bepalingen voorkwamen , die den sultan zouden belemmeren in de vrije
uitoefening van zijn recht tot het heffen van i n - en u i t voerrecbten in zijn gebied. De aanvrager werd daarom
verwezen naar den resi l e n t , die met evengemeld bezwaar
in kennis werd gesteld (gouvernementsbesluit dd. 18
A u g u s t u s 1890 n°. 28).
Cdebcs en oiuhrkoorigliedeu. In het afgeloopen jaar werd
door een ingezetene van Mei.aio de goedkeuring der Indische Regeering gevraagd op eene met deu radja van
S a n g g a r (eiland Soembawa) gesloten overeenkomst, b e treffende de exploitatie van een tot genoemd landschap
behoorend terrein , ter grootte van p. m. 4000 bouws , deel
uitmakende van de door de uitbarsting van den vulkaan
Tainbora in 1815 geheel ont-olkte en sedert tusschen Sangg a r en Domp> verdeelde landschappen Tambora en Papekat.
I n verband inet bet plau om een voor alle buitenbezittingen gelijkelijk geldend model-landbouwcoutraet vast t.i
stellen , bleef bedoeld verzoek bij het einde van 1890 nog
buiten behandeling.
Gelijke goedkeuring werd door een Arabier gevraagd op
eene h e m , namens deu radja van Sigi (Centraal Celebes), voor
landbouw en mijnontginning verleeude concessie. Over de
redenen die de Indische Regeering deden besluiten dit verzoek af te wijzen (besluit dd. 16 October 1890 u". I I ) ,
is reeds gehandeld op blz. 16/17 hiervóór.
Menado. Op eene aanvraag van een der zendeling-leerareu op de Sangi-eiianden, om hem den eigendom te
verleeneu van een viertal door hem geoccupeerde stukken
grond in de landschappen K a n d h a r , Taboekan en Mar.anitoe op Groot-Sangi. werd door de Indisc!.e Regeering
ij besluit dd. 17 April 1890 n°. 11 afwijzend beschikt.
De aanvrager werd echter tot den resident verwezen, die
in opdracht kreeg om te trachten langs anderen w e g ,
namelijk door medewerking van de betrokken inlandsche
hooflen, bedoeld grondbe/.it alsnog op wettigen voet te
brengen. Dientengevolge werden in eene door deu resident
in October 1890 met de rijksbesturen van Groot-Sangi
gehouden vergadering de voorwaarden vastgesteld, waarop
genoemde zendeling de bedoelde gronden (uitmakende note-
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mus,>aui- en kla|jpertuiueiij voor den tijd van 75 jaar iu
huur zou kunnen erlangen.
V.

KADASTER.

Nadat, zooals reeds op blz. 84/85 hiervóór is vermeld,
bet grootste gedeelte van het met de algemeene kadastreerii.g va:: Java (kadastrale metingen iu de binnenlanden)
belaste personeel in de tweede helft van 1890 wassair.engetrokken geworden in de Preanger Regentschappen,ten
einde de metingen , volgens eene op blz. f<9 van 't vorig
verslag reeds aangekondigde vereenvoudigde methode ' ) ,
in het bijzonder dienstbaar te kunnen doen zijn aan eene
goede landrente-regeling, bleef elders op Java zoomede op
Madura in hoofdzaak slechts dat kadaster-personeel werkzaam dat noodig was èn voor de bewaring, bijhouling
en benuttiging van het zoogenaamde eigendomskadaster
(kadastrale kaarten van gewestelijke en afdeelingshoofiplastMo), welk kadaster op uit. 1890 reeds voltooid was
in 15 gewesten (de Preanger Regeiitsi-imppen daaronder
begrepen;, èn voor de opmaking van zoodanig kadaster in
3 vau de 7 overige gewesten van Java en Madura, dat is
in Rembang, Banjoemas en Bezoeki (in Hautain, K r a w a n g ,
Soerakarta en Djokjokarta is aan een zoogenaamd eigendomskadaster nog met de hand gelegd) ').
Het Europeesch personeel voor het landrente-kadaster in
de Preanger Regentschappen werkzaam, bestondop uit. 1890
uit 1 bewaarder 3de klasse , met den personeelen titel van
ingenieur 3de klasse, als technische chef, en verder uit 6
l a n d m e t e n en 13 adjunct-landmeters, sedert October/
November 18 '0 verdeeld in vier sectien , met Soekaboemi,
Tjiandjoer, Bandong en Garoet nis standplaatsen van de
sectiechefs. De sectie Garoet, die 't laatst gevormd w e r d ,
kon eerst in 1891 met de detail meting beginnen. Met andere
kadastrale werkzaamheden dan die ten behoeve van het
landrente-kadaster waren op uit. 1890 belast (l>ij het hoofdbureau te Matavia, de bewaringskantoren te Batavia, Samarang en Soprabnija , de ingenieurs-bureaux te Bandong
en Soerabaija, de kadastrale bureaux van het eige::do:nskadaster iu de gewesten waar dit werk gereed i s , en bij
de metingen ten behoeve van dat kadaster in de iesidentiën
B e m b a n g , Banjoemas en liezoeki) 3 ingenieurs, 3 bewaarders , 11 landmetcrs en 18 adjunct-landmeters. Terwijl dus
bij bet einde van 1890 in de Preanger Regentschappen en
elders op Java en Madura i u ' t geheel, evenals op uit. 1889,
55 technische ambtenaren van het kadaster in functie waren ,
bestond op eerstgemeld tijdstip het inlandsch personeel
(hoofd mantri's, mantri's en élèves-mantri) uit 375 personen (11 minier dan op uit. lf<89), waarvan er 260 waren
aangewezen voor de metingen in de binnenlanden en de
bijhouding van het eigendomskadaster (hoevelen hiervan
alleen in de Preanger Regentschappen werkzaam waren
vindt men niet opgegeven) en 115 voor de lager te bespreken bijh r :uding der in 1879 opgeheven kadastraalstal ist'eke opneming.
Omtrent de voornaamste in 1890 door het kadaster verricbte werkzaandieden geeft de volgende staat een overzicht.
') • In verband met deze nieuwe regeling van de kadastrale metingen
in tle binnenlanden kwam by ordonnantie dd. 18 Juni 1890 (Indisch
Staatsblad n°. 130) tevens de noodige wijziging tot stand in de by
Indi>cli Staatsblad 1880 n°. 147 vastgestelde regelen betreffende het
gebruik dat van de uitkomsten der kadastrale metingen is te maken
in de gcrechtciyke akten betrekkelyk den eigendom en andere
zakelyke rechten op onroerende goederen.
!
) De*e vier gewesten z\ja thans ook nog de eenige op Java en
Madura, waar de functiën van gouvernementslandmeter niet reeds
tot den werkkring van het kadaster zijn gebracht. Laatstelijk gescbiedde dit met opzicht tot de residentie Bezoeki (verg. noot g
onder het staatje op de volgende blz.)
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GEWESTEN
waar kadastrale opnemingen
plaats hadleu,
of waar liet kadaster is
in gebruik gesteld.

I

UitgeIn kaart werd g e strektbeid
bracht :
in h c c Aantal
taren) der
voor do
gemeten
samonstelvan bet
van het
ling
perceelcn.
van Eet
in 1889
in 1890
kadaster
4
gemeten
gemetene. gemetene.
gronden.

Soekaboeini

5 355

3 068

ïjiandjoer

9 757

8 374

9 425

6 880

schappen, i Bandong .
'[ Gnroet.

.

geheel

I4

'/,
'/.,

.

85 2

2 800

geliee

Pasoeroean e).

.

.

.

1761

863

idem

'3
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.

.

N

H

idem

4 581

1 525

684

2 634

'/,
geheel

1 134

2 507

00

165

44

33

47

19
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salaris.

2 100.3
H

11

11

11

1 876.62

11

d)

4 100

110

135

105

geheel

3 783

37

07

30

M

6 973

193

86

27

17

83

18

159

15

24

13

9)
677

9)

9)

92

306

'/

van liet

f

11

862

Bedrag

H

d)

d)

d)
II 755,34»
7 100.00
18
1

10 747,63
581,00
60*',, 15

11

9)

N

219

415

234

253

39

32

4 382.S6»

663

118

398

61

74

6 191.65

Cheribon .

287

226

13

9

2 332,75

Tagal

194

97

9

1

2 022,39

92

95

98

117

75

73

15

1

Bitavia
Samarang.
Soera baija.

Kadastrale
bureaux vanj
het
eigendomskadaster. 1)

Aantal
gevullcn
waarin
inlichting
of inzage
woru
verstrekt.

1 980

Bezoeki
Bewaringskantoren .

1 156

zoogenaamde
extracten.
landnieterskennissen,

»i

.

Banjoemas

D

geheel

.

Rembang

meetbrieven.

1*

1»

Soerahaija e) .

Kediri / )

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

.

A) 7 485

h)

1 833

il

.

Pekalongan

1 089.50

Japara .

.

Bagelen

.

39

26

Kadoe .

.

230

87

4

Madioen

.

102

36

14

Madura.

.

27

42

6

a' D e opgaven

2

928.70
320,75
1 240.75
055.21*

MMt

h) 30 649

l) 20 300

2 083

2 460

458

474

f 62 550 11*

39 823

32 454

18 395

1 754

2 591

891

463

54 067,69

48 472

31 305

14 953

1 850

2 226

295

494

46 421.74»

Totalen over 1890 4)48 781
In de twee voorafgegane il889
jaren waren de totalen: M888

9i

8 249.46

hebben alleen betrekking op nieuwe kadastrale metingen, zoodat de metingen voor bijhouding enz. er niet onder begrepen zijn.

b) Hieronder zijn niet begrepen de stukken en inlichtingen, die ten behoeve van 's lands dienst (dus gratis) verstrekt zijn.
c) D e opgaven betreffen de met 1 October 1890 bij de landrente-metingen in de P.eanger Regentschappen ingesmolten opmetingssectie (standplaats Modjokerto). Ken klein gedeelte van het personeel g i n g echter niet naar de Preangt-r Regentschappen over, maar werd bij de kadastrale
bewaring tB Soerahaija geplaatst voor het afwerken van de opmeting der vischvijvers in de afdeeling Grissee (zie noot h).
d)

Zie de opgaven betreffende het kantoor van bewaring te Soerahaija,

e) D e opgaven betreffen zoowel den arbeid der in November 1890 naar de Preanger Regentschappen verplaatste opmetingssectie als de werkzaamheden van het kadastraal bureau voor de bijhouding van het eigendomskadaster.
f)

A l s voren. In Kediri werd het e gendomskadaster in den aanvang van 1890 voltooid.

g) I n Bezoeki bchooren de functiën van gouveruementslandmeter eerst sedert 1 November 1890 tot den werkkring van he! kadaster (Ir.di><h
Staatsblad 1890 n*. 195).
k)

Deze cijfers hebben betrekking op de in de afdeeling Grissee individueel opgemeten vischvijvers.

i)

Zie de noten e en f.

k) Op uit. 1890 was nu kaiastraal gemeten eone oppervlakte van 576 307 hectaren, verdeeld over 371 387 perceelen en blokken, welke voor
ruim */, waren in kaart gebracht, berekenden in de kadastrale boekhouding opgenomen.
/) D e totale uitgestrektheid der door het kadaster gemeten in erfpacht aangevraagde woeste gronden was nu bij het einde van 1890 geklommen tot 162 433 hectaren.

Nevens de vele diensten die van het kadaster-personeel
weder gevorderd werden ten behoeve van de. commissie
voor de vaststelling der verpondiugswaarden, vonden nog
in drie residentiën eenige werkzaamheden vanwege het
kadaster plaats die niet in den voorafgaanden staat vermeld
zijn. Te Batavia werden namelijk nog eenige onderzoekingen
ingesteld naar den rechtstoestand der onbeheerde perceelen ,
waarmede dit werk ten einde werd gebracht. In Pasoeroean
werden 11430 hectaren woeste gronden opgemeten en in
kaart gebracht ten behoeve van het koffiecultuur-plan. En
op Madura was zulks, in het belang van den landrenteaanslag, het geval met 4470 hectaren laudrenteplichtige
gronden (verbeeld in 4500 perceelen) in het district Waroe

der afdeeling Pamakassan.
Voor de aan inbmdsch personeel toevertrouwde bijhouding der voormalige kadastraal-statistieke opneming waren ,
evenals in vorige jaren , 34 kantoren aangewezen , verdeeld
over tien gewesten, in elk van welke een ambtenaar van
het kadaster met het toezicht op deze bijhouding was belast,
terwijl het algemeen toezicht op dit gedetlte van den
dienst was opgedragen aan den bewaarder die te Batavia
aan het hoofdbureau van den kadastralen dienst verbonden
was. Omtrent het in 1890 door bedoeld inlandsch personeel
verrichte veld- en bureauwerk (zie Bijblad op het Iudisch
Staatsblad n°. 3557, 4042 en 4357) bevat bet volgende
overzicht eenige opgaven.
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3
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4
1
4
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3
5
3
15
5
5
5
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TRANSPORTEN.

Belangrijke aannemings-contracten, betreffende transporten waarmede het departement van biuuenlandsch b e stuur bemoeienis heeft, kwamen in 1890 niet te verstrijken.
Slechts was dit het geval met een vijftal contracten voor
zoogenaamde reede-transporten en niet eeii tweetal contr.icteu voor den afvoer vau gouvernementskoffie uit de
inkooppakbuizen in Bantam naar de straudplaats Karang
Antoe in hetzelfde gewest en uit die in de residentie Japara
iiHar de hoofdplaats Samarang. Deze laatste twee aanne
niingen (het contract voor Bantam omvat tevens den opvoer
van zout en het overbrengen van gelden) werden wedor
voor drie jaren (1891 t/m 1893) toegewezen, tegen prij/.eu
die over 't algemeen iets hooger war.n dan de volgens de
afloopende contracten verschuldigde (verg. bijlade S hierachterj. Een der vijf aan beste lm gen voor transporten ter
reede , namelijk die betreffende zoodanig vervoer te IVndjo; g
Pmang (residentie Riouw), werd niet toegewezen weg.ins
de te liooge inschrijving, bij gemis aan mededir g i n g , weshalve de resident gemachtigd werd om voorshands in de
behoefte te voorzien door het huren van transportmiddelen
tegen de minst te bedingen prijzen. Na verloop van zes
maanden zou d a n , op grond van de geldelijke uitkomsten
van dien tijdelijke» maatregel, beslist kunnen worden wat
verder 's lands belang Z'iu medebrengen. De vier nieuwe
contracten van dezen aard betroffen een grooter of kleiner
gedeelte van het gouvernementsvervoer op de ree ien van
Batavia (met Ta:.djong Priok), Samarang, Soerabnija
(waaronder het vervoer van gevangenen naar Ka mal op
Madura) en Benkoelen. Wat Soerabaija l>etreft, meende
m e n , met het oog op den vruchteloozen afloop der in 1889
beproefde uitbesteding (zie vorig verslag blz. 91/92), ook
thans nog de voorkeur te moeten geven aan eene onderhandsche verlenging voor den tijd van één jaar (1891) ,
terwijl de voor Batavia gehouden uitbesteding weder tot
één jaar werd beperkt, in afwachting van de beslissing - die
omtrent de exploitatie van de haven Tandjong Priok zou
worden genomen. In beide gevallen waren de voor 1891
bedongen vrachtprijzen dezelfde als voor 1890. De nieuwe
contracten betreffende Samarang en Benkoelen, die deels
een uitgebreider, deels een beperkter karakter hadden dan
de afgeloopene (verg. bijlage S ) , werden voor een lang'ren
termijn dan één jaar gesloten, het eerste weder voor vijf
jaren (1891 t/m 1895), doch dat voor Benkoelen — om het
tegelijk te doen eii.digen met de aanneming betreffende het
zoutvervoer ter reede — slechts voor vier jaren (1891 t/m
1894). Daar het vervoer van anderen aard l* geworden en
ook een andere maatstaf vau vrachtberekening is aangeno-
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125 771
110851
97 2 9 6

977
1059
1 178

i m e n , zijn de thans belongen aannemingsprijzen niet wel
te vergelijken met hetgeen laatstelijk betaald werd.
Met 1 etrekking tot i!e gouvernementstransporten ter Sumatri's Westkust is aan te teekeuen dat den aannemer voor
den afvoer o. a. van de gouvernementskoffie van Padang
Pandjang (Padiitigsche Bovenlanden) en Kaijoetanam (Padangsebe BeiieJetilandeu) naar Padang, op zijn verzoek,
werd toegestaan (gouvernementsbesluit cd. 22 October 1890
n°. 1 l)om, voor zoover langs den in aanleg zijnden staatsspoor»
weg tusschen genoemde plaatsen reeds goederen met werkIremmi ten vervoer toegelaten werden , daarvan ook voor
het kollievervoer gebruik te maken. In de van lundswege,
volgens iiet nog tot uit. 1891 loopende aanueniingscontract,
te betalen vrachtprijzen zou dit geen verandering brengen.
Moeilijkheden met transporta»noemers ter zake van de
uitvoering vau huniti contracten werden in 1890 niet
onder vonden.
VII.

PAKKTVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIEXSTKN.

In den loop van 1890, het laatste jaar dat do paketvaart in .len Indischen Archipel onderhouten werd door
de Nederlandsen-Indische Stnomvnartmaatschnppij, kwam
in hnre confrnctueele diensten geen verandering. Door
hare booten werden in den verplichten dienst afgelegd
83 154 gengraphische mijlen (legen 7 8 1 1 3 in 1889),
waarvoor derhalve eene suOM'üe werd ontvangen (a f3,90
per f ".-'raphische mijl) van f 3 2 4 300,60 Buiten contract
werden afgelegd 51317 geegrnphische mijlen (tegen 39 702
in 1889), terwijl het totaal der door de booten der Maatschappij vervoerde passagiers (met inbegrip van die op
hare China-lijn) tot 94 543 klom, namelijk 61 425 gouverDetnentapaaaagiera en 33 118 partculiere reizigers; in 1889
waren deze getallen 52 433 en 30 352, of tezamen 82 785.
De ontvangsten der Maatschappij (daaronder ook de bovenverincl'e subsidie] worden opgegeven in 1890 te nebben
bedrage:, f 4 272 121 (over 1889 f 3 155 724).
Zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 92) werd a a n g e kondigd. heeft meergenoemde Maatschappij — die weinige
dagen vóór den afl< ot> van baar contract een harer kleinere
stnomschepen (de Sumbawa) verloor, doordien dit schip te
Skroë (Nieuw-Gu't:ea) in I-rand geraakte — m e t 1 Januari
1891, W n de coutractueele paketvaart voor een nieuw
tijdvak van 15 jaar op de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij overging, zich aan bet vervoer in den Indischen
Archipel geheel Onttrokken, en hare vloot voor het meerendeel aan de nieuwe paketvaarttnaatsenappij en voor het
overige aau in den vreemde gevestigde sto;)mvaartondernemii.gen overgedaan.

C5. 2 . :

Bijlage C.

Koloniaal verslag yun J891.
Van de 13 nieuwe, (alle op Nederlandsche werven gebouwde) stoom8chepen, bestemd om, met de vandeliquideerende Maatschappij over te nemen bodems, de vloot der
nieuwe onderneming te vormen. waren er op 1 Januari
1891 nog slechts 10 door den Gouverneur-Generaal tot
den dienst toegelaten (zie art. XXI der overeenkomst van
5 Juli 1888) '), hetgeen echter met het 11de en het 12de
stoomschip reeds geschiedde onder dagteekening van 3 en
7 Januari' 1891, doch met het 13de (de Sioatrdecroon), dat
ten gevolge van een op de werf te Rotterdam ontstanen
brand door de bouwmeesters niet tijdig was afgeleverd,
eerst onder dagteekening van 11 Juli jl.
Met betrekking tot de in het aangehaald art. XXI aan
de Paketvaart-Mantschappij opgelegde verplichting om een
zeker gedeelte van het aantal in dienst te stellen stoomschepen op Nederlandsche werven te doen bouwen, deed
zich bij bet in werking treden van de overeenkomst de
vraag voor, of die verplichting betrekking heeft op alle
voor de vaart in den Indischen Archipel bestemde schepen
der Maatschappij, dan wel alleen op die, waarmede de
contractueele lijnen bediend zouden worden. Deze vraag
werd, na overleg met de Regeering hier te lande, in
Februari jl. in laatstvermelden zin beslist. Daar met eene
beslissing hieromtrent nauw samenhing de toepassing aan
het artikel te geven voor zooveel betreft het aantal in den
dienst der Maatschappij al aanstonds toe te laten schepen
van vreemden oorsprong, was intusschen , ook met het oog
op de omstandigheid dat de hier te lande bestelde nieuwe
schepen op 1 Januari 1891 nog niet allen in Indie waren
aangekomen, bij notarieele akte dd. 30 December 1890
meergemeld contractfartikel in dier voege gewijzigd dat
niet van het op 1 Januari 1891, maar van het op 1 Juli 1891
door de Maatschappij in dienst gestelde getal stoomschepen
minstens de helft van Nederlandschen oorsprong moest zijn.
In de laatste maanden van 1890 zijn in den lcop der
verplichte paketvaartdiensten en in het getal vaarbeurten,
zooals een en ander bij het contract oorspronkelijk was omschreven , nog verschillende niet onbelangrijke wijzigingen
gebracht, waardoor, binnen de perken van de volgens de
oorspronkelijke regeling verschuldigde subsidie : ) , eensdeels het aandoen van eenige meerdere eilanden en plaatsen
in het oostelijk gedeelte van den Archipel is mogelijk
geworden *), anderdeels betere postaansluitingen zijn verkregen. Uit bet tabellarisch overzicht in bijlage ï' hierachter kan blijken niet alleen hoe dientengevolge de rontractueele diensten (gezamenlijk 95126 geographische
mijlen per jaar) zijn ingericht, maar tevens welke lijnen
de Paketvaart-Maatschappij volgens hare jongste dienstre^eling (van 1 Juli jl.; buiten contract doet bevaren
(gezamenlijk 83 481 geographische mijlen per jaar). Van
het denkbeeld om aan de nieuwe contractante voor de
paketvaart alsnog ook op te dragen den in 't laat>t van
1887 gestaakten, doch in Juïi 1889 op meer beperkten
voet voorloopig weder ingestelden dienst Batavia-Tjilatjap
en terug , is afgezien, op grond van het geringe verkeer en
omdat men het waarschijnlijk achtte dat dit nog minder
zou worden wanneer eerlang de Preanger-spoorweg tot Tjilatjap zal zijn doorgetrokken en dus eene gemakkelijke
gemeenschap met Batavia overland zal zijn tot stand gekomen 4 ).
') Over deze overeenkomst is uitvoerig gehandeld in het verslag van 1888 blz. 102/103.
») Zooals de contractueele diensten thans geregeld zijn, zullen
zij aan subsidie per jaar kosten (normaal) f 6 6 3 6 9 9 , terwijl oorspronkclijk berekend w a s I" 6 7 3 779.
») Vergelijk ook w a t hieromtrent voorkomt in de nicdedeelingen
onder hoofdstuk C , betreffende de residenliën Menado (blz. 17noot
3 ) , Amboina (blz. 1 9 ) , Ternate (blz. 2 1 , noot,i en Timor (blz. W ,
noot 4). Sedert de afsluiting van de bedoelde medcdeclingen is de
dienstregeling der Paketvaart-Maatschappij voor het 2de halljaar
1891 bekend g e w o r d e n , volgens w e l k e < buiten contract) nog eenige
plaatsen op en buiten .lava door hare booten zullen worden IMff*(l:iin die niet genoemd waren in het vaarplan over Int 1ste halfjaar. W a t de zooeven vermelde vier g e n i s t e n betreft, behoort onder
die plaatsen l.iroeng op de Talaut-eilandcn (.residentie Menado),
terwijl verder in de jongste dienstregeling als nieuw aan te doene
plaitsen ook genoemd worden Panaroekan en Banjoewangi (Oost-Java)
en Pasir (7.uider- en Oosterafdeeling vaa Horneo). Hljjkens onlangs
ontvangen berichten w a s bjj de Paketvaart-Maatschappij nog in
o v e r w e g i n g om in hare buiten contract bevaren Ijjncn ook op te
nemen een dienst van Oorontalo naar de Tomini-bocht en den l$nngaai-arehipel. In verband met dit denkbeeld zou het stoomschip
Ciimphuys eerlang zoodanige reis ondernemen bü wijze van pruef.
*)

Gedurende de

laatste

twaalf maanden sedert de heropening

Handelingen der Staten-Generual. Bijlagen. 1891-1892;

Tweede Kamer.
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Toen de Paketvaart-Maatschappij in Januari jl. een
harer reeds tot dei; dienst toegelaten nieuwe stoomschepen
(de Reynst van 670 netto registertounen en 700 indicateur-paardekrachten) verloor door stranding in de Boetonpassage (Zuid-Celebes), heeft zij, ter vervanging van dien
bodem, alsnog overgenomen het stoomschip Bawean van
de Nederlandsch-lndische Stoomvaartniaatschappij (in liquidatie). In verband hiermede bestond de vloot der PaketvnartMaatschappij , voor zoover de haar toebehoorende schepen ,
volgens de tot dusver ontvangen berichten, dat is tot 11
Juli j l . , tot den dienst waren toegelaten, uit de volgende
25 grootere en kleinere stoomschepen *) (de in den vreemde
gebouwde schepen zijn die welke van de oude onderneming
op de nieuwe zijn overgegaan).
Xetto
tounenmaat

X A MI X

[in
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STOOMSCHEPEN.

Bnth
Reael
Coen
Ma't&nyckrr
de Carpentier
rau Dietiicit.
r«/i Goens
Speelman
Éei/,iierst
tan l'.iebeeek
Sicaei-denoon
Cam/iittijs

.
.

.
.

.
.

. . . .
. .
.
.
. .

.

. .
. .
.
. .

Generaal Pel . . .
Gou terueur- Genera» l
Lmtdon
. . . .
Tambnra
Graat' WH Bijlaad!.
Jajinra
Prime Alexander . .
JJ/rwean
Gninerneur-Gmeraal
ran La*sberge . .
Aailioina
QiiiiTfrneiif- Geueran l
Mijt)'
Slak
Kntona
Oj.iif a)

Stoom
vp

"n°l?en

• J*

register. »n'"««eur, " „, i paanle'
krachten).

Gebouwd t e :

830.!tl
835.78
833.C.0
835.08
757.4*
758.44
070.37
tiiVJ.10
432.34
434.40
418 1»
31MI.00

1 012
I 012
I 000
4 000
1 250
1 250
700
700
550
550
550
550

Vlissingen.
Mem.
Idem.
Idem.
Rotterdam.
Idem.
Amsterdam.
Idem.
Rotterdam.
Kinderdijk.
Rotterdam.
Amsterdam.

885 84

750

Duinbarton.

siiu.n
850.7fi
703. M
727.13
782.28
04Ü.21

750
700
800
750
550
550

Greeuock.
Idem.
Idem.
Idem.
Clyde.
Sunderland.

5IO.0G
48(5.71

480
000

Greenock.
Clyde.

441.71
240.12
207.10
205.34

550
300
S50
350

Idem.
Glasgow.
Greenock.
Idem.

o) D i t stoomschip bezit, volgens certificaat van den expert te Batavia
der Nederlandsche Vereenigiug- van Assuradeuren, slechts de vereiscliten
om in de registers dier vereeniging te worden geraugschikt onder de
klasse - . A ! voor de riviervaart".

De voor het vervoer van particuliere reizigers en goederen door de Maatschappij te stellen regelen en andere
voor liet publiek van belang zijnde regelingen, welke,
ingevolge de laatste alinea van art. XXXVI van het contract, rIe sanctie van de Regeering behoefden (zie vorig verslag blz. 93), werden door den Gouverneur-Generaal vnstgesteld of goedgekeurd lij besluit vau 9 November 1890
n°. 9 en op enkele punten gewijzigd bij dat van 13 December
1890 n°. 6. In de Javasche Courant van 24 Juli 1891 zijn
opgenomen de door de Maatschappij ingevoerde bepalingen
voor het vervoer van pakketten (waaronder te verstaan zendingeu tot 50 K.G.), zijnde het tarief voor dit vervoer, iu
opvolging van de 6de alinea van gemeld art. XXXVI,
door den Gouverneur-Generaal goedgekeurd bij besluit van
9 November 1890 i.°. 1. Bij gouvernementsbesluit dd. 28
Augustus 1890 n°. 12 werd ook goedgekeurd het tarief der
aan boord verkrijgbare dranken, zooals is voorgeschreven
in de bij het contract (bijlage D) behoorende Algemeene
Bepalingen.
De door de Paketvaart-Maatschappij, als waarborg voor
het tijdig en volledig iu werking brengen vau de met haar
gesloten overeenkomst, hier te lande gedeponeerde fondsen
van de paketvaart op Tjilatjap (zie het verslag vaa 1889 blz. 103)
waren zeven contractueele reizen en één extra-reis gemaakt, de
laatste voor het overbrengen van eene belangrijke hoeveelheid dynamiet. Voor alle reizen te zamen was ontvangen aan vracht- en
passagegelden f23 546, waarvan voor de zeven contractueele reizen
f 17 759 of per reis f 2537.
») Behalve over deze 25 stoomschepen beschikt de PaketvaartMaatschappij ook nog over de mede van hare voorgangster overgcnomen stoomschepen M m en Minimier Finnsin ran de l'ulle, respectieveljjk groot 699.02 en 465.32 netto registertonnen, met een stoomvermogen van 800 en 500 indicateur-paardekrachtcu, het eerste gebouwd te Greenock en het andere te Aberdeen.
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(zie het verslag1 van 1888, blz. 103) zijn haar in 't laatst
van April jl. teruggegeven.
Nevens de vloot der Paketvaart-Maatschappij waren in
In lië voor particuliere rekening nog verscheidene grootere of
kleinere stooinschepen in de vaart, waaromtrent eenige
opgaven voorkomen sub II vau de bovenbedoelde bijlage T.
Tevens vermeldt die bijlage de te Singapore tehuis l>ehoorende schepen, waarmede meer of mm geregelde diensten op Nederlandsch-Indische plaatsen werden ouderhou
den. Van andore vreemde havens worden mede eenige geregelde diensten op Nederlandsch-Indische havens , althans
op Batavia of andere plaatsen van J a v a , onderhouden,
waaromtrent echter geen volledige opgaven zijn verkregen.
Blijkens het vorig verslag (blz. 93) wordt sedert 1 Januari 1891 het regeeringstoezicht op het vervoer door middel
van de stoomschepen der Paketvaart-Maatschappij, en vau
andere stoomschepen die in Indië personen en goedereu aan
boord nemen, beheerscht door nieuwe bepalingen, vastgesteld bij ordonnantie van 4 Augustus 1890(Indisch Staatsblad
ii°. 161). Bij ordonnantie dd. 19 Mei 1891 (Indisch Staatsblad
n°. 132) zijn van de toepassing dezer bepalingen alsnog uitdrukkelijk uitgezonderd ') stoomschepen die uitsluitend voor
de riviervaart worden gebezigd, zijnde het daarop uitte oefenen
toezicht ter regeling overgelaten aan de hoofden van gewestelijk bestuur. Voor de ter uitvoering van de aangeliaalde ordonuantie van 4 Augustus 1890 getroffen voorzieningen zij verwezen naar Indisch Staatsblad 1890 n". 231
en 1891 n°. 9 9 , betreffende de keuringen der stoomschepen,
zoomede naar Indisch Staatsblad 1891 n°. 42 en 177 , houdende aanwijzing welke diploma's vau bekwaamheid , iu
verband met het te bevaren zeegebied, na ult°. 1891 gevorderd worden om op voor passagiersvervoer bestemde
Nederlandsch-Indische stoomschepen te worden toegelaten
als schipper, 1ste of 2de s t u u r m a n , 1ste of 2de machinist
of machinedrijver.
In de voorwaarden waarop de Reg^eriug zich voor het
gouvernementsvervoer tusschen Nederland en Indië of omgekeerd vau de stoomschepen der hier te lande gevestigde
stoomvaartondernemingen » Nederland" en »Rotterdamsche
Lloyd " bedient, is , behoudens eene onder dagteekening
van 12 Mei 1890 tot stand gebrachte aanvulling van tiet
tarief vau vrachten voor de verzending van gouvernementsgoederen naar Indië, geen verandering gekomen , daar de
op genoemden datum voorwaardelijk : ) gesloten nieuwe
postcontracteu (zie vorig verslag blz. 93 en 151) de wettelijke bekrachtiging niet hebben verkregen en dus vervallen zijn. Dientengevolge , of krachtens uadere overeenk o m s t , zijn ook de overige met genoemde Maatschappijen
getroffen nieuwe contractueele regelingen betreffende het
gouvernemeutsvervoer, als in onafscheidelijk verband staande
met de nieuwe postcontracten , niet in werking getreden.
Ten behoeve van eene hier te lande op te richten nieuwe
') Zooals uit art. 22 der ordonnantie blijkt, geldt zij ook
niet voor die Nederlandsche of vreemde (ter zee varende) stoomschepen, welke met hun Gouvernement een eontract hebben voor
geregeld mailvervoer ot die kunnen aantoonen aan het in hun
land bestaande regeeringstoezicht tot bescherming van personen en
goederen tegen de gevaren der zee te hebben voldaan.
') De overeenkomsten werden geacht niet gesloten te zijn als zij
niet binnen zekeren termijn (die bij suppletoire overeenkomsten dd.
30/31 December 1890 nog met zes maanden en alzoo tot 1 Juli 1891 was
verlengd) door de wet bekrachtigd waren.

[Neder!. (Oost-) lndie.]

stoom vaartmaatschappij , o. a. ook voor de vaart op Nederlaudsch-Iudiö, werd In Februar; jl. door eene cargadoorsfirma te Amsterdam , tevens agent voor de Java-lijn van
de Ocean Steamship Compauy (HoLT-line), aan het L)epurtement van Koloniën mededeeling gevraagd van de vereiaohtoo waaraan de in de vaart te brengen stoomschepen
zouden moeten voldoen om op gelijken voet als de schepen
der twee zooeven genoemde Maatschappijen voor het
gouvernementsvervoer in aanmerking te komen. Aan de
adressante werd geantwoord dat e r , wat het Departement
van Koloniën betrof, geen aanleiding bestond om voor bet
gouvernementsvervoer tusschen Nederland en NederlandsohIndië , voor zoover dit met stoomschepen plaats vindt, van
andere stoomschepen dan die der twee bovenvermelde stoomvuartmaatschappijen gebruik te maken , en d a t , in verband
daarmede, dezerzijds aan eene eventueel op te richten
nieuwo stoomvaartmaatschappij geenerlei toezeggingen omtrent liet gouvernementsvervoer gedaan en evenmin eiscben
omtrent de inrichting vau haren dienst gesteld kunnen
worden.
Een nieuwe maaudelijksche maildienst tusschen Europa
en Nederlandsch-lndië, o. a. via Amster.lam , werd in ' t
laatst van December 1890, vau Hamburg u i t , geopend
onder den naam vau *Sunda-Linie" door de Deutsche
Dampfschiffsihederei te Hamburg. Volgens de dienstregeling varen in deze lijn de stoomschepen Salatiga,
Tosari,
Laioaug en Priok.
VIII.

VKEARTSENIJDIENST.

In het tijdvak van 1 April 1890 tot 31 Maart 1891 bleef
de veetyphus, niettegenstaande zoowel het bestuurs- als
het veterinair personeel het mogelijke deed om de verspreiding der besmetting tegen te g a a n , zich nog altijd
in verschillende gedeelten van de residentie Bantam vertoonen, terwijl iu Juli 1890 de ziekte — echter in meer
goedaardigeu vorm — zich ook openbaarde iu de tot dusver
vrij gebleven afdeeliug Tjiringin. Over het geheel waren
de ziektegevallen minder talrijk dan in de eerste 8 a 9
maanden sedert het uitbreken der ziekte op 20 Juli 1889.
Waren van dien datum af tot op 31 Maart 1890 in vier
afdeelingen van Bantam 15 019 beesten aangetast geworden , in de sedert verloopen twaalf maanden bleef het totaal
voor de vijf afdeelingen tot 11 557 ziektegevallen beperkt.
Buiten Bantam kwam in het behandelde tijdvak veetyphus
epidemisch alleen voor op eenige particuliere landerijen in
de afdeelingen T a n g c r a n g , Buitenzorgen Meester-Comelis
der residentie Batavia, doch daar vielen slechts op te teekenen
1858 nieuwe ziektegevallen . tegen 7171 gedurende het in 't
vori:c verslag voor dit gewest behandelde tijdvak van 3 Maart
1889 tot 31 Maart 1890. De sterfteverhoudiog bleef als altijd
zeer ongunstig. Van de 13 820 aangetaste beesten (daaronder ook de ziek verblevenen op ultimo Maart 1890, ten
getale van 349 in Bantam en van 56 in Batavia) stierven
namelijk 12 816 of bijna 93 pet., herstelden 712, werden
afgemaakt 284 en bleven nog 8 in behandeling (3 en 2 in
de afdeelingen Tjiringin en Lebak en 1 en 2 in de afdeclingeu Buitenzorg en Meester-Comelis). Hoe het verloop
der ziekte over maaudelijksche tijdvakken zich vertoonde,
kan uit de hier te lande aanwezige gegevens alleen worden
nagegaan voor zooveel betreft het eerste kwartaal van 1891.
Over dat tijdvak verkrijgt men afdeelingsgewijs de volgende
cijfers.

Aantal door veetyphus aangetaste buffels en runderen :

AFDEELINGEN.

aangetast gedurende de eerste
op
31 Decemdrie maanden van 1891.
ber 1890
ziek
veroleven. Januari.
Maart.
Februari.

Totaal deivier
voorgaande
kolommen.

van 1 Januari t/m
31 Maart 1891
i

gestorven, 'afgemaakt.

hersteld.

op
31 Maart
1891
ziek
verbleven.
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7
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56
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176
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4
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24
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61
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9
267

25
7
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5
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7
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5
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5
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1
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o
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o
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a) In de afdelingen Serang, Anjer en 1'andeglang IK volgen» latere berichten de ziekte thans geheel geweken, zoodat aldaar liet
verbod van in-, uit- en doorvoer van vee en wat daarmede in verband staat achtereenvolgens sedert 4 Mei, 13 Juni en 4 Juli jl. is kunnen worden opgeheven.
b) Voor de afdeeling Tangerang z(jn thans, achtereen volgen» sedert 2(5 Februari, 14 April en 16 Juli jl., mede alle beperkende bepalingcn ten opzichte van het veevervoer ingetrokken.

In de eerste helft van Juni 1891 is door den veearts te
Buitenzorg (tot wiens ressort de residentie Krawang behoort)
veetyphus geconstateerd in drie districten der tut dat gewest behoorende particuliere landen Pumunoekan en Tjiassem. Aldaar waren toen (in 13 dessa's) reeds bezweken 175
beesten, terwijl er nog 13 ziek waren. Aanstonds is voor die
districten het afsluitingsstelsel in toepassing gebracht, terwijl ook maatregelen zijn verordend tegen den invoer van
vee uit Krawang in Cheribon, en de resident van Banjoemas
tevens heeft verboden de aanbrengst over zee naar Tjilatjap.
Sporadische gevallen van veepest vertoonden zich in Juli
cu Augustus 1890 in de residentie Reuibang, waar 32
beesten aan die ziekte bezweken.
Mond- en klauwzeer werd gedurende 1890 weder in verschillende gewesten van Java en Madura waargenomen ,
doch bijkans overal had die ziekte een goedaardig karakter.
Zij heerschte epidemisch in de residentiën Batavia, Banjoemas en Pasoeroean. Uit laatstgenoemd gewest, waar zich
in 13 districten gevallen voordeden, zijn omtrent het verloop der ziekte geen juiste gegevens ontvangen, terwijl in
Banjoemas in de afdeeling van dien naam (tot September)
283 en in de afdeeling Tjilatjap (tot Juli) 31 beesten daardoor aangetast werden (hieronder begrepen 39 en n stuks
die tijdens de afsluiting der opgaven voor het vorig verslag nog
ziek waren). Op 9 en 3 beesten na, herstelden allen. (Jok
in Batavia kwam de besmetting, hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door vee dat uit Singapore was aangevoerd, in
twee afdeeliugen voor: in de afdeeling Stad en Voorsteden
werden gedurende de maanden December 1890 tot en met
Februari jl. aangetast 368 beesten, doch daarvan herstelden
er 330, terwijl in de afdeeling Buitenzorg, waar de ziekte
in Januari jl. uitbrak, tot ultimo Aprd aangetast werden
211 beesten, waarvan er 11 stierven, 168 herstelden en
32 ziek bleven.
Sporadische gevallen van miltvuur deden zich hier en
daar voor, onder andere in de resideutiëu Batavia, Tagal
en Kediri. De aangetaste dieren stierven bijna allen. In
enkele dessa's der afdeeling Madioen werden eenige gevallen van miltvuur geconstateerd, naast gevallen van
muagdarmontsteking, mede met doodelijken afloop.
Verder wordt bericht dat in de residentie Samarang van
Januari tot en met April 1891 680 buffels en rundereu en
0 paarden stierven aan eene , onder verschillende namen bekende, niet besmettelijke ziekte.
Wijders openbaarde zich in enkele gewesten van Java
on Madura kwade droes, doch deze ziekte had mede een
sporadisch karakter.
Omtrent het voorkomen van veeziekteu in de buitenbezittingeu vindt men in de voor dit verslag ontvangen berichten
alleen het een en ander aaugeteekend betredende een drietal
gewesten op Suraatra. Van veetyphus hoorde men aldaar
gedurende het tijdsverloop van 1 April 1890 tot 31 Maart
1891 alleen in de residentiën Benkoelen , Palembang en
Oostkust van Sumatra. Blijkens het vorig verslag was in
eerstgemeld gewest de ziekte in het voorjaar van 1890
nagenoeg geheel geweken , behalve in één district van de
afdeeling Ommelanden Nadat in Mei ook in dat district
de ziekte had opgehouden , ontstoud zij weder in Augustus
in de afdeeling Manna-Pasoemah Oeloe Manna en in September in de afdeeling Kauer. In eerstgenoemde afdeeling
duurde de besmetting slechts kort; na September deden
er zich geen ziektegevallen meer voor , doch in de afdeeling
Kauer , waar de veetyphus eerst in den loop van December
ophield, werden in deu tijd van omstreeks vier maanden
aangetast 831 beesten, waarvan 799 stierven en 32 herstelden.
Van Manna zijn geen cijfers bekend. Nauwelijks was in
Kauer de ziekte verdwenen , of zij brak in de afdeeling
.Mokko-Mokko uit, waar in Januari 1891 aangetast werden
4 2 , in Februari 45 en in Maart jl. 62 beesten, waarvan
er in genoemde maanden stierven 40, 36 en 60. In de
residentie Palembang bleef de ziekte thans tot één onderafdeeling beperkt, en wel tot Ogan Oeloe (afdeeling Kommering , Ogan Oeloe enz.), waar de veestapel ook in 1888/89
't meest geteisterd was geworden (van de 2285 toen aldaar

aangetaste beesten waren er 2181 gestorven) en sedert - dat is van April tot September 1890, in welke laatste
inaaud de ziekte als geweken kon worden beschouwd , —
kwamen in Ogan Oeloe nog 229 nieuwe gevallen voor ,
waarvan 217 met doodelijken afloop. In Februari jl. vertoonde de ziekte zich opnieuw in de residentie Palembang,
en wel in twee marga's der afdeeling Tebing Tinggi,
waar in die maand 54 beesten werden aangetast. Hiervan
stierven er 36, terwijl de overigen herstelden. De in het
gewest bescheiden veearts, tot onderzoek derwaarts gezonden , kwam tot de geruststellende bevinding dat naar
alle waarschijnlijkheid , dank zij ook de genomen voorzorgsmaatregelen, groote uitbreiding der epizodtie niet te duchten
zou zijn. Reeds in Maart was de ziekte dan ook weer geweken. Uit de bovenlanden van Djambi werd in 1890 mede
eene besmettelijke veeziekte gerapporteerd, die echter slechts
van korten duur zou zijn geweest. In de residentie Oostkust van Sumatra heerschte de veetyphus in het behandelde
tijdvak enkel in Juli en Augustus 1890. Vermoedelijk was
de ziekte aldaar iugesleept door vee uit de Straits-Settlements.
In 't geheel bezweken 177 beesten, verdeeld over de hoofdplaatsen Medau en Laboean Deli en over een viertal tabaksondernemingen.
Over andere veeziekten dan veetyphus vindt men met
betrekking tot de buitenbezittingen alleen nog gemeld dat
in de eerste drie maanden van 1891 inond- en klauwzeer
viel waar te nemen op verschillende plaatsen in de residentiën Padangsche Bovenlanden, Palembang en Benkoelen ,
doch met een zoo goedaardig verloop dat bijna al de
aangetaste beesten herstelden.
Ter beteugeling of voorkoming van besmettelijke veeziekten werd in 1890 uitgegeven f 13 580 , tegen f 15 170
in 1889. Het blijkt niet of hieronder ook begrepen zijn de
kosten van de tijdelijke versterking der politiemiddelen
die in de residentie Batavia noodig was voor de handhaving
der verbodsbepalingen tegen veevervoer in de afdeelingeu
Tangerang en Buitenzorg.
Van de uitbreiding die het Europeesch veeartsenijkundig
personeel in den loop van 1890 heeft ondergaan , is reeds in
't vorig verslag (blz. 95) gewag gemaakt. Al de bij de nieuwe
formatie toegestane 15 plaatsen zijn thans bezet. Wel ontstonden twee vacatures , maar onder de hier te lande aanwezige
gediplomeerde veeartsen boden zich een tweetal voor den
lndischen dienst aan, die in April en Mei jl. op Java
werden in dienst gesteld. Aan het voornemen, om den
veeartsen , door het uitzicht op buitengewone traktementsverbooging, een prikkel te geven om zich in één of meer
andere inlandsche talen dan Maleisch te bekwamen, is
uitvoering gegeven bij Indisch Staatsblad 1891 n°. 39.
Nader is nog machtiging verleend (Indisch Staatsblad 1891
n°. 173) om, wanneer zoodanig taaiexamen — in het Javaansch, Soendaasch of Madureesch — met gunstigen
uitslag wordt afgelegd , den geëxamineerde de reiskosten
van en naar Batavia (waar het examen wordt afgenomen)
te vergoeden. Aangaande de diensten der inlandsche veeartsen , 19 in getal, zijn geen bijzonderheden gemeld.
Bij ordonnantie van 3 Juni 1891 (IndischStaatsblad n°. 142)
zijn de bepalingen omtrent de geleide-biljetten, die de bevolking in gewone omstandigheden voor haar vee behoeft bij
vervoer uit het eene district naar het andere, herzien, ten
einde ze beter passend te maken voor de buitenbezittingen.
Tevens zijn echter eenige bijzondere bepalingen in het
leven geroepen omtrent de afgifte der bedoelde biljetten
en het begeleiden van vee in tijden dat eene besmettelijke
veeziekte heerscht. In zoodanige omstandigheden zullen
in den regel alleen Europeesche ambtenaren of beambten
geleide-biljetten mogen afgeven, en zal, des noodig, kunnen
bevolen worden dat het vervoer geschiede onder geleide
van inlandsche veeartsen of politie-beambten.
Terwijl eene herziening van de bepalingen op de bestrijding van veeziekten in Indië bij de autoriteiten aldaar
nog in behandeling is, zijn intusschen , bij ordonnantie
van 17 October 1890 (Indisch Staatsblad n°. 207), de voorzieningen ten aanzien van miltvuur onder het vee (Ini
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disch Staatsblad 1875 n*. 104) verscherpt geworden, in
dien zin dat, terwijl bij het uitbreken van die ziekte tot
dusver bet verbod van vervoer zich niet verder mocht uitstrekken dan tot vee op zich zelf, voortaan in loodanlg gerel ook verboden zal moeten worden het vervoer van vlee-ich,
huiden en van alle van vee afkomstige of daarbij behoorende zaken. Tevens is bij gemelde ordonnantie, zoonis reeds
werd medegedeeld op blz. 213 van het vorig verslag, eene
algemeene voorziening getroffen, opdat bij het heersenen
van miltvuur of eenige andere besmettelijke veeziekte, mus
onder de noodige voorzorgen, uitzonderingen op het verbod
kunnen worden toegelaten in het belang van het \vetenschappelijk onderzoek van ziekteproducten of ziekelijk
aangedane lichaamsdeelen van aan eene besmettelijke ziekte
gestorven beesten.
Over het verordende met betrekking tot maatregelen
tegen hondsdolheid zie men blz. 67 hiervóór.
Aan de te Batavia gevestigde »Vereeniging tot bevordering van veeartsen ijk unde in Nedetlandsch-lndiiT' werd
ook voor 1891 eene subsidie van f 800 uitgekeerd.

K Departement van onderwijs, eercdlenst
en nijverheid.
I.

ONDERWIJS.

§ 1. Onderwijs voor Europeanen en met hen
gelijkgcstelden. ')
M i d d e l b a a r onderwijs.
De wenschelijkheid deed zich gevoelen om, in navolging
van het voorgeschrevene bij art. 8 van het reglement voor
de Rijks- hoogere burgerscholen en landbouwscholen hier
te lande (Nederlandsen Staatsblad 18G4 n°. 91), ook ten
opzichte van directeuren en leeraren van de gouvernementsinrichtingen voor middelbaar onderwijs in Indië eenig
toezicht in het leven te roepen, voor zooveel betreft het
geven van privaat onderwijs en het bekleedeu van bijzondere
betrekkingen. (Voor openbare betrekkingen, welke slechts
door de Regeeriug worden opgedragen, kwam zulks onnoodig voor.) Bij gouvernementsbesluit dd. 1 Juni 1891
n*. 5 (Javasche Courant van den Hen dier maand) werd
daarom bepaald dat de directeur en de leeraren van het
gymnasium Willem III te Batavia en van de hoogere
burgerscholen te Samarang en Soerabaija, zoomede de
directrice en de leeraressen der hoogere burgerschool voor
meisjes te Batavia, de vergunning van hot college van
curatoren of van de betrokken commissie van toezicht be-

hooven zoowel om bijzondere betrekkingen te bekleeden
waaraan het genot van geldelijke of andere belooning
verbonden is, als om tegon betaling of andere belooning
in eenig vak, hetwelk onderwezen wordt aan de inricliting waarbij zij zijn aangesteld, onderricht te geven aan
leerlingen dier inrichting of aan hen die voor het toelatingsexamen zich voorbereiden, alsmede vóór het einde
van het schooljaar aan gewezen leerlingen, die de inrichtmg tusschentijds hebben verlaten; en zulks onverschillig
of dit onderricht gegeven wordt in den vorm van privaat*
lessen, in afzonderlijke cursussen of aan bijzondere scholen.
Ter voorkoming van opdrijving van kosten wegens de
daarmede samengaande uitbreiding van het leeraarspersoneel wordt niet dan bij onvermijdelijkheid splitsing ren
klassen in parnllel-afdeelingen in 't leven geroepen of
gehandhaafd. Blijkens de lager voorkomende opgaven waren
bij de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus te
Batavia en Soerabaija zoowel het lsto als het 2de studiejaar en was bij de gelijksoortige inrichting te Samarang
alleen het 1ste studiejaar in parallel-afdeelingen gesplitst.
Al die klassen waren elk in twee parallel-afdeelingen verdeeld , uitgenomen het in drie zoodanige afdeelingen gesplitste 1ste studiejaar te Batavia. Eene tijdelijke daling
van het aantal leerlingen deed in den aanvang van 1890
in overweging nemen om die splitsing mede tot twee
parallel-al'deoüngen te beperken, doch van dit voornemen
mosst worden afgezien, toen na afloop van de toelatingrexamens voor den cursus 1890/91 de toevloed van leerlingen te Batavia zoo aanzienlijk was dat het lste studiejaar met 71 leerlingen begon. De andere gesplitste klaaara
telden toen elk ver over de 30 leerlingen (33 è. 35), zoodat
voor deze de bestaande verdeeling in twee parallel-klassen
mede bleek bestendigd te moeten worden.
In Februari jl. is besloten (zie de Javasche Courant vau
den lOden dier maand) om, bij wijze van proef, ook
vrouwelijke leerlingen tot de hoogera burgerscholen met
vijfjarigen cursus toe te laten , mits hierdoor geen splitsing
van klassen in parallel-afdeelingen noodig worde. Elke aanvrage van dien aard zal echter op zich zelve moeten woi\ien
overwogen en getoetst aan de plaatselijke omstandigheden ,
en daarop zal in het bijzonder ook het advies zijn in te
winnen vau den directeur der betrokken hoogere burgerschool.
Omtrent de kosten der gouvernements-iurichtingen voor
middelbaar onderwijs en de daartegenover staande ontvangsten wegens geïnde schoolgelden zijn over de twee
laatst verloopen kalenderjaren de volgende opgaven verstrekt.

Uitgaven (behalve voor
de gebouwen). «)
INRICHTINGEN.

/ afd. A. (Hoogere burgerschool met vyfGyinnasiuml
jarigen cursus)
Willem III \
JJ (Inrichting voor de Indische taal-,
te mtavia. \
| a n d . c n v o ikenkundc)
. . . .
Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes
Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Samarang
Idem te Soerabaija
Burgeravondschool te Soerabaija
Totalen . . .

1889.
(Verbeterde
opgaven.)

f

f

155 7G0

Ontvangsten wegens schoolgelden (voor
zooveel by het einde van het jaar
reeds overgebracht bjj 's lands kas).

1890.
(Voorloopige
opgaven.)

1889.
(Verbeterde
opgaven.)

1890.
(Voorloopige
opgaven.)

f

f

f

152 338

15124

17 854

20 400

34 100

C480

7 220

30 574
107 087
118 58G
13145
451 552

2G835
110 9(17
120 205
14 HO
458G95~

G135
10 982
13G38

7 395
11432
13 557

f

*)
f

52 359

•

t

h

57 458

a) Aan onderhoud en herstelling van gebouwen enz. werd in 1890 besteed f 45G7, tegen f4200 in 1889.
6) Aan deze inrichting wordt gratis onderwijs gegeven.
1°. Inriclitiuj: voor tic Indische laal-, land- en volkenkunde
te Batavia ;afil. I! van hol gvnmasiuni Willem III).
Gedurende den in 1890 geëindigden cursus onderging
het leeraarspersoneel geen verandering.
Het aantal leerlingen klom van 28 tot 37 (19 in het
>) In de laatste helft van 1890 verscheen ter landsdrukkerij te
Hatavia het verslag van het Europeesch onderwijs in Nederlandsele
Indie over 1889. Een exemplaar daarvan is reeds al'zondt rink aan
de Staten-Generaal aangeboden.

eerste en 18 in het tweede studiejaar). Van de 17 die zich
aan het groot-ambtenaarsexamen onderwierpen , slaagden
er 11; ook een oud-leerling nam bij die gelegenheid met
gunstigeu uitslag aan het examen deel. Bij do opening vau
den cursus 1890/91 waren in het eerste studiejaar 11 en
in het tweede 25 leerlingen ingeschreven , welke getallen
op uit. 1890 geklommen waren tot 12 en 27. Van deze
39 jongelieden waren er 12 voor de eerste, 20 voor de
tweede, 5 voor de derde en 2 voor de vierde maal ingeschreven. De laatste 2 volgden in slechts enkele vakken
het aan de inrichting gegeven onderwijs, tegen betaling

[5.

RUlage C.

Koloniaal verslag Tan 1891.
van verminderd schoolgeld, overeenkomstig de daartoe in
1888 verleende machtiging (zie het verslag van dat jaar
blz. 106).
Onder de ingeschrevenen waren er 2 die afkomstig
waren van hoogere burgerscholen hier te lande en 1 die
voldaan had aan het eindexamen der rijkslandbouwschool
te Wageningen. Van de hoogere burgerscholen te Batavia,
Samarang en Soerabaija waren er respectievelijk 2 0 , 6 en
10 afkomstig. Een der ingeschrevenen werd in de kosten
zijner studiën tegemoet gekomen uit het te Batavia bestaande
studiefonds. Gedurende «len at'geloopen cursus had een andere
leerling uls studiebeurs nog genoten de helft der renten
van het zoogenaamde Siam-fonds, doch voortaan komen
die uitsluitend ten goede aan leerlingen van de hoogere
burgerschool ter plaatse.
2°. Hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus voor jongens Ie
Batavia (afd. A van liet gymnasium Willem III), Samarang
en Soerabaija.

Tweede Kamer. *°5
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Aantal leerlingen

Verdeeling

waarmede
de cursuB
1889/90

I.ii het
in 1890
begin van
den cursus
1890/91
aanwezig.
op 31
op 1
embegon.
Januari. December.
diüde.

der
leerlingen.

Samarang.

lste studiejaar b) .
2de
id.
. .
3de
id.
. .
4de
id.
. .
6de
id.
. .
Toehoorders . . .
Leerlingen voor enkele vakken . .
Te zamen .

.

34
29
12
11
d) 6

31
26
10
9
II

»

34
29
19
9
6
1

1

p

<•) 9 6 f) 76

9) 98

32
24
10
9
4

32
24
19
y

7
1

»
2
/)

81

9)

92

Onderwijzend personeel. Van de hoogere burgerschool
Soerabaija.
te Batavia vertrokken in 1890 drie leeraren met verlof
31
32
lste
studiejaar
b)
.
37
33
34
naar Europa, terwijl een vierde tot eene andere betrekid.
b) .
30
27
35
28
85
king werd benoemd. Een van de drie eerstbedoelden, 2de
3de
id.
. .
18
18
16
19
16
wiens lessen onder andere leeraren verdeeld wareu geworden, 4de
id.
. .
11
7
8
11
8
keerde reeds in het najaar van verlof t e r u g en herkreeg 5de
9
id.
. .
13
13
10
13
zijne vroegere betrekking. De drie andere vacatures werden Toehoorders . . .
1
1
1) 1
i»
mede vervuld door van buitenlandsch verlof teruggekeerde Leerlingen vooren1
1
kele vakken . .
1
1
ambtenaren. Van twee leeraren werd de tijdelijke aanstelling in eene definitieve veranderd. Te Samarang kwam
onder het leeraarsperson ;el slechts deze verandering voor
T e zamen
i) 107
106
h) 102
99
106
dat de tijdelijk met het onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken belaste adspirant-in^enieur van den watera) Gesplitst in drie parallel-klassen.
staat door een anderen ambtenaar van dien r a n g werd
vervangen, terwijl te Soerabaija, in plaats van een me
b) Gesplitst in twee parallel-klassen.
buitenlandsch verlof vertrokken docent, benoemd werd
een onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs , die slechts
e) Hieronder 1 Chinees (in het 2de studiejaar), die nog vóór het
eene tijdelijke aanstelling ontving, omdat zijne geschikt- einde van 1889 werd afgeschreven.
heid voor het middelbaar onderwijs nog niet was gebleken.
d) Deze 6 leerlingen lieten zich bij het einde van het lste kwartaal
In den aanvang van 1891 (Indisch Staatsblad n°. 34)
werden de in 1889 bij de hoogere burgerschool te Sama- van 1890 als gewone leerlingen afschrijven, ten einde verder in
rang op tijdelijken voet in het leven geroepen twee nieuwe enkele vakken de lessen te volgen.
leeraarsbetrekkingen alsnog in de formatie opgenomen.
t) Bieronder 6 Javanen (3 in het l s t e , 2 in het 2de en 1 in
het 4de studiejaar).

Leerlingen.
Bij de drie inrichtingen waren bij de opening van den cursus 1890|91 in 't geheel ingeschreven
359 leerlingen (zijnde 32 meer dan toen de cursus 1889/90
begon). Op 31 December 1890 was het getal tot 350
teruggegaan, waaronder, evenals bij de opening van den
c u r s u s , 5 Javanen, deze laatsten uitsluitend bij de hoogere
burgerschool te Samarang. Voor elke der drie inrichtingen
waren de cijfers als volgt:

f) Hieronder 5 Javanen (2 in het l s t e , 2 in het 2de en 1 in het
4de studiejaar).

g) Hieronder 5 Javanen (1 in het lste, 2 in het 2de, 1 in het
3de en 1 in het 5de studiejaar).
h) Verbeterde opgaaf.
i) Hieronder 1 Chinees (in het 4de studiejaar), die nog vóór bet
i einde van 1889 werd afgeschreven.

Aantal leerlingen
Veruecling

waarmede
de cursus
1889/90

der
leerlingen.

begon. eindigde.

lste studiejaar «) .
2de
id.
b) .
3de
id.
. .
4de
id.
. .
5de
id.
. .
Toehoorders . . .
Leerlingen voorenkele vakken . .
Te zamen

.

.

39
33
22
16
12
2

36
23
16
14
11
1

n

»

f) 124

101

Onder de bij den aanvang van den cursus 1890/91
| ingeschreven 359 leerlingen telde men 2 toehoorders en
1 leerling voor enkele vakken. De 356 gewone leerbü het
in 1890
begin van
lingen bestonden uit 237 van den voorgaanden c u r s u s ,
den cursus
uit 11 oud-leerlingen (die zich vroeger hadden laten af1890/91
schrijven)
en uit 108 jongelieden die voor het eerst eene
op
1
op
31
aanwezig.
Januari. December. hoogere burgerschool bezochten (bij de toelatings-examens
waren er van de 204 adspiranten 119 geslaagd en van
dezen lieten dus 11 zich niet inschrijven). Aan het eindBatavia.
examen der hoogere burgerscholen met vijfjarigen c u r s u s ,
39
70
71
hetwelk in Mei en J u n i 1890 te Batavia voor de 20ste
35
28
32
maal werd afgenomen, onderwierpen zich (zie het ver14
20
14
slag
van de examen-commissie in de Javasche Courant
20
14
21
van 22 Juli 1890) 29 leerlingen, van welke er 24 aan
14
12
14
de eisebeu voldeden.
1
3
1
Hoe de cijfers over de drie inrichtingen verdeeld waren ,
II
T)
*
ook wat de uitkomsten van de overgangs- en toelatingsexamens betreft, kan blijken uit het volgende over116
152
155
zicht.
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Overgangsexamens
tot den
cursus 1890/91.

HOOGERE
Ge-

BURGERSCHOOL T E :

Geneerd.

. .

.

Van de inliet toe- B|) liet begin van den
latings-examen cursus 1890/91 waren als
geslaagden lieten
gewone leerlingen
zich als leerling
ingeschreven:
inschrijven:

voor ecne hoogere
kluae.

GeGeGeGeslaagd. examiexaroineerd. slaagd. neerd.
neerd.

exam!slaagd.

Totalen

cursus 1890/91
voor de laagste
klasse.

Ge-

exami-

Toelatings-cxamens tot den

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

56

12

10

97

69

87

56

2

4

4

76

50

42

26

i

13

10

85

45

73

35

ff

»

25

29

24

258

164

202

117

2

2

107

2

van hen
die voor
een e
hoogere
klasse
geslaagd
waren.

in het toelatingsexainen geslaagdenen Te
üudleerlingendie zich zamen.
op nieuw
heten inschrijven.

Ilïiï

Eind-examen
van den cursus
1889/90.

90

Cl

154

70

27

97

ff

77

28

105

1

237

119

356

1

26

onbelangrijke wijziging gebracht. De aan de school verbonden voorbereidende cursus (zie vorig verslag blz. 97)
werd gestaakt; in plaats van de gebruikelijke les-tijden
van een vol uur , werden les-tijden van s/4 uur ingevoerd ;
het programma der lessen werd in dien zin gewijzigd
dat het onderwijs in de talen over de drie studiejaren
beter verdeeld en het onderwijs in algebra afgeschaft
werd, waardoor aan het gewone rekenonderwijs meer tijd
kon worden besteed. Bij den aanvang van den nieuwen
cursus bleek de noodzakelijkheid om het eerste studiejaar ,
dat toen 30 leerlingen telde, in twee parallel-afdeelingen
te splitsen; wegens de beperkte krachten van het onderwijzend personeel kon echter die splitsing alleen worden
doorgevoerd voor zoover betreft de door de leeraressen
gedoceerde vakkeu.
Het aantal leerlingen, dat op uit 1889 geklommen
was tot 3 8 , verminderde gedurende de laatste maanden
van den toen loopenden cursus tot 29, waarvan 12 in
het 1ste, 9 in bet 2de en 8 in het 3de studiejaar. Bij het
overgangsexamen konden 8 leerlingen tot het 2de en 6
tot het 3de studiejaar bevorderd worden, terwijl de 8
leerlingen van het hoogste studiejaar allen metgunstigeu
uitslag het eindexamen aflegden. Voor het toelatingsexamen
meldden 30 meisjes zich aan , van wie 27 tot het 1ste en
2 tot het 2de studiejaar konden toegelaten worden. Van
deze 29 geslaagden lieten 26 als leerlingen zich inscbrijven , en wel 24 voor het 1ste en 2 voor het 2de studiejaar, terwijl in Juli nog 1 leerling na afgelegd examen
en 1 , die te Samarang het admissie-examen had afgelegd ,
tot de lessen werden toegelaten. De cursus 1890/91 begon
met 47 gewone leerlingen (daaronder 30 in het 1ste studiejaar) en met 1 toehoorderes. Tot uit 1890 kwamen verder
geen veranderingen onder de leerlingen voor.
Het schoolverzuim bedroeg gemiddeld 3.3 pet., tegen
1.72 pet. in 1889.
Voor den gemiddelden leeftijd der leerlingen van het
lste studiejaar vindt men opgegeven 15.U3 jaar, van het
2de 15.5 jaar, en van het 3de 17.16 jaar. Over gedrag
en ijver der meisjes wordt gunstig bericht.
i°. Burgeravondschool te Soerabaija.
3°. Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes Ie Batavia.
In verband met het aar, den directeur op verzoek verHet onderwijzend personeel onderging eenige verande- leende eervol ontslag werd in Juni 1890 de leiding ook
ring. In Juli 1890 werd eene op eigen kosten uit Neder- van deze inrichting toevertrouwd aan den directeur van
land overgekomen onderwijzeres benoemd tot leerares in de hoogere burgerschool ter plaatse. Daar het meer en
de Duitsene taal- en letterkunde, in verband waarmede meer bleek dat de aan de burgeravondschool verkregen
de tijdelijk met dat onderwijs belaste leeraar van het opleiding in hoofdzaak slechts ten goede kwam aan degenen
gymnasium van die taak werd ontheven. Door vertrek die voor leerling-macliiuist zich wenschten te bekwamen,
van eenige leeraren bij laatstgemelde inrichting vielen terwijl bij hare oprichting beoogd was de vorming tot
overigens nog eenige mutatiën voor onder het aan de nog andere ondergeschikte technische betrekkingen, is in
school gedetacheerd mannelijk onderwijzend personeel, April jl. (zie de Javasche Courant van den 24sten dier
waardoor o. a. de lessen in de kennis der natuur een maand), bij wijze VMI proef, eene wijziging en uitbreiding
tijdlang door een der militaire apothekers te Batavia moesten van het leerplan ingevoerd, waardoor onder de vakken
worden waargenomen. In September 1890 ontving de tijde- van onderwijs zijn opgenomen de slelkunde, de stoomlijke leerares in de Nederlandsche taal- en letterkunde werktuigkundo, het landmeten en waterpassen , zoomedo
(zie vorig verslag blz. 97) eene vaste aanstelling, nadat de burgerlijke bouwkunde en waterbouwkunde. De school
hare geschiktheid voor die betrekking voldoende geble- zal alsnu volledige opleiding verstrakken voor de betrekkingen van opzichter bij de burgerlijke openbare werken
ken was.
In de lesverdeeling en het onderwijs werd eene niet en opnemer bij het kadaster en de irrigatie.
De leeftijd der leerlingen was voor het meerendeel gelegen tusschen veertien en achttien jaar. Bij het einde
van 1890 waren jonger dan 14 jaar te Batavia 1 1 , te
SamaraDg 10 en te Soerabaija mede 10 leerlingen; boven
den achttienjarigen leeftijd waren er te Batavia 37, te
Samarang 17 en te Soerabaija 20.
Onder de 152 leerlingen op uit. 1890 ingeschreven bij
de hoogere burgerschool te Batavia waren er 118, wier
ouders of voogden in het gewest zelf woonden. terwijl
van de overige leerlingen 19 elders op Java en 15 in de
buitenbezittingen tehuis behoorden. Te Samarang waren
er onder de 92 leerlingen op uit. 1890 5 0 , en te Soerabaija
onder de 106 op dat tijdstip ingeschrevenen 69 uit het
gewest zelf afkomstig.
In den loop of bij de sluiting van den in 1890geëindigden cursus verlieten 57 leerlingen de hoogere burgerscholen
zonder examen te hebben afgelegd (te Batavia 2 5 , te
Samarang 17 en te Soerabaija 15), waarvan 12 naar
Nederland vertrokken , 6 naar eene andere hoogere burgerschool overgingen , 1 onder andere leiding zijne studiën
voortzette, 9 zich wenschten te bekwameu vooradspirantofficier bij het leger en 1 voor officier bij het legioen van
paugeran PAKOB ALAM (Djokjokarta), 7 in 's lands burgerlijken dienst overgingen, 1 in militairen dienst trad , 2 op
landelijke ondernemingen en fabrieken en 5 bij den hande)
geplaatst werden , 6 wegens ziekte, 1 wegens onvoldoenden
aanleg en 4 wegens financieele omstandigheden hunne
studiën staakten, terwijl 2 zich zonder bekende redenen
lieten afschrijven.
Het gedrag en de ijver der leerlingen waren over het
algemeen bevredigend. Zeer gunstig onderscheidden zich
zij die tot het 3de, 4 Ie en 5de studiejaar aan de school
te Batavia behoorden; nagenoeg allen legden hunne examens
met goed gevolg af. Het schoolverzuim beliep te Batavia
4.8, te Samarang 4.33 en te Soerabaija 3.6 pet.
Aan 11 leerlingen te Batavia en 4 te Samarang werd
voor korteren of langeren tijd voor het bekostigen var
hunne studiën steun verleend door bijdragen uit particuliere
studiefondsen en uit het Siam-fonds.

w. 2.:

407

Koloniaal verslng van 1891. [ftederl. (Oost-) IndiS.]
Door verschillende mutatieu onder do leerlingen in de
eerste maanden van 1890 (o. a. verlieten toen twee vau
het hoogste studiejaar de school niet een diploma) eindigde
de cursus 1889/90 met 27 gewone leerlingen (19 behoorendo tot het 1ste studiejaar, 7 tot het 2de en 1 tot het
3de>. Iu verband met den uitslag der overgangsexamens
namen 22 hunner in den nieuwen cursus plaats als volgt:
5 In het 1ste, 12 in het 2de en 5 in het 3de studiejaar.
Bovendien kwamen tot het 1ste studiejaar te behuoren
11 nieuwe leerlingen (van de 37 candidaten voor het toelatingsexamen slaagden slechts 13) en werden nog 2 jongelieden als toehoorders ingeschreven. De nieuwe cursus
1890/91 opende derhalve met 33 gewone leerlingen en 2
toehoorders. Vóór het einde van 1890 lieten nog 2 jongelieden als toehoorders en 20 als gewone leerlingen zich
inschrijven (7 van deze laatsten na afgelegd examen en
13 als oud-leerlingen der burgeravondschool of van de
hoogere burgerschool). Daarentegen werden 12 leerlingen
uit de sterkte afgevoerd, zoodat het jaar sloot met 41
leerlingen (24 iu het 1ste, 14 in het 2de en 3 in het
3de studiejaar), benevens 4 toehoorders. Van hen bekwaamden zich 24 voor machinist, 16 voor bouwkundige ,
1 voor landmeter en 1 voor teekenaar, terwijl 3 nog geen
beroep badden gekozen. Het meerendeel der leerlingen
werd in de gelegenheid gesteld om bij gouvernemeuts
inrichtingen en werkplaatsen of in particuliere ambachtsinrichtingen ook practisch zich te oefenen. Daartoe vonden
4 leerlingen eeue plaatsing bij den artiilerie-consfructiewinkel, 16 bij het marine-etablissement, 10 bij den
waterstaat, 1 bij de staatsspoorwegen en 6 bij particulieren.
Voor de overigen zou nader eeue gelegenheid tot praciisch
onderricht gezocht worden.
Het gedrag en de ijver der leerlingen lieten weinig te
wenschen over.
5°. Particuliere inrichtingen voor middelbaar onderwijs.
Gelijk reeds in 't vorig verslag (blz. 98) werd medegedeeld, ontving de te Samarang bestaaude »\Vilhelminaschool" (particuliere meisjesinrichting voor middelbaar
onderwijs) over het tweede halfjaar 1890 eeue gouvemements subsidie van f 400 's maands. Daardoor kon , aanvangende met het leerjaar 1890/91, nog eene derde klasse
aan de school toegevoegd en de cursus tot een driejarigen
uitgebreid worden. Voorts heeft de directie der inrichting
met opzicht tot het schoolgeld bepaald , dat leerlingen ,
voor wie het bedi ag van f 20 's maands te bezwarend
mocht zijn , tegen verminderd schoolgeld , en zij die geheel
onvermogend zijn doch voldoenden aanleg en ijver tot
studie bezitten , kosteloos tot de lessen kunnen toegelaten
worden. Bedoelde subsidie werd in Maart jl. voor het jaar
1891 verminderd tot f 250 's maands, omdat gebleken
was dat het vroeger toegestaan bedrag niet geheel overeenkomstig de inzichten der Regeering was besteed geworden.
Voor het vervolg zal het elk jaar een punt van overweging uitmaken , in hoever geldelijke ondersteuning nog
onontbeerlijk moet worden geacht, en of het gebruik,
dat van de subsidie gemaakt wordt, geheel strookt met
de voorwaarden waarop zij wordt verleend.
De school telde op 1 Januari 1890 18 leerlingen (11 in
het 1ste en 7 in het 2de studiejaar) en 1 toehoorJeres.
Bij de overgangsexamens voor den nieuwen cursus konden
9 leerlingen vau het 1ste naar het 2de studiejaar, en de
7 van het 2de allen naar het pas geopende 3de studiejaar
overgaan, lij het einde van den cursus verlieten de school
5 leerlingen (2 van het 1ste, 1 van het 2de en 2 van het
3de studiejaar). Aan de toelatingsexamens namen slechts
2 candidaten deel, waarvan 1 slaagde en als leerling
werd ingeschreven, terwijl nog 13 meisjes zonder examen
toelating verkregen , omdat zij bewijzen konden overleggen
de lagere school met vrucht te hebben doorloopen. Tengevolge van deze mutatiën werd de cursus 1890/91 geopend
met 14 leerlingen in het 1ste, 8 in het 2de en 5 in liet
3de studiejaar, benevens 1 leerling voor bijzondere vakken , welk aautal vóór het einde vau 1890 nog vermeerderde
met 1 leerling voor het 1ste studiejaar en ï toehoorderes.
Gedrag en ijver der leerlingen waren zeer bevredigend.
De sedert 1888 aan de Wilhelmina-school verbonden
normaalklasse ter opleiding van hulpouderwijzeressen voor
het lager onderwijs telde op 1 Januari 1890 10 leerlingen

(waaronder een voor bijzondere vakken) en 1 toehoorderes.
Gedurende 1890 verlieten 5 leerlingen (waarvan 2 geslaagd
in bet examen voor hulponderwijzeres) en 1 toehoorderes
de normaalklasse en werden 3 nieuwe leerlingen aangenomen, waardoor bij het einde des jaars nog 8 leerlingen
bleven ingeschreven.
De in vorige verslagen besproken, mede te Samarang
gevestigde, particuliere cursus voor middelbaar onderwijs
in enkele vakken werd ook gedurende 1890 voortgezet.
Ken der leeraren van de hoogere burgerschool gaf gedurende de eerste vier maanden in de lokalen dier inrichting
onderwijs in fabrieks-scheikunde ten behoeve van Leambteu
op verschillende suikerfabrieken. In het geheel namen 8
personen aan den cursus deel, waarvan slechts 4 tot het
einde toe de lessen konden volgen, daar de overigen reeds
vroeger hunne werkzaamheden op de fabrieken moesten
hervatten.
Lager

onderwijs.

Zeer onlangs zijn van de Indische Regeering voorstellen
ontvangen tot herziening vau het reglement op het lager
onderwijs voor Europeanen en met dezen golijkgestelden.
Deze voorstellen, waarbij ook rekening is gehouden met
de wijzigingen die de voorschriften omtrent het lager
onderwijs hier te lande hebben ondergaan bij de wet van
8 December 1889 (Nederlandsch Staatsblad n°. 175), zijn
bij het Departement van Koloniën in behandeling.
Intusschen is bij ordonnantie van 13 Mei 1891 (Indisch
Staatsblad n°. 130) art. 3 van het reglement in dien zin gewijzig), dat alleen voor de openbare scholen het (tot dusver
ook voor de gesubsidieerde 3cholen geldende) voorschrift is
behouden dat zij toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid.
Behoeft het onderwijs op eene te subsidieeren bijzondere
school dus niet meer neutraal te zijn, zoodat ook scholen
op godsdienstigen grondslag gesubsidieerd kunnen worden ' ) , door de aan de subsidie te verbinden bijzondere
voorwaarden heeft, de Regeering het in hare macht om te
voorkomen dat kinderen van andersdenkenden van zoodanige
school worden geweerd , indien voor deze toelating wordt
gevraagd ondanks de confessioneele richting van het onderwijs de hunne niet is.
Vermits onder de bestaande indeeling der inspectie van
!>et Europeesch lager onderwijs, in slechts drie ressorten,
op afgelegen plaatsen de scholen niet dan spaarzaam door
den betrokken inspecteur konden worden bezocht, werd
door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid
de vorming van eene vierde inspectie-afdeeling aanbevolen.
De Indische Regeering was echter van oordeel dat, in
den tegen woord igen toestand der Indische financiën, met
een getal van drie inspecteurs moest worden volstaan, en
zulks ook uit aanmerking dat toch voor elke school het
dagelijksch toezicht berust bij eene plaatselijke school commissie.
In den loop van 1890 werden 4 o p e n b a r e l a g e r e
s c h o l e n wegens het gering aantal leerlingen tijdelijk
gesloten, namelijk die te Batang (Pekalongan), Kroksaan
(Probolinggo), Poerbolinggo (Banjoemas) en Patjitan (Madioen). Daarentegen werden 7 nieuwe scholen geopend,
namelijk twee afzonderlijke meisjesscholen , ter hoofdplaats
Madioen en te Blitar (Ke liri), en vijf gemengde scholen ,
als : te Depok (Batavia), Soebang (Krawang), Djombang
(Soerabaija), Koetoardjo (Bagelen) en Solok (Padangsche
Bovenlanden). Bij het einde des jaars was dientengevolge
het aantal openbare lagere scholen geklommen van 141
tot 144 (waaronder 27 meisjesscholen), namelijk op 65
plaatsen van Java en Mad'ira 33 scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs (eerste lagere scholen en meisjesscholen) en 76 voor gewoon lager onderwijs, en op 26
plaatsen in de buiteubezittingen 9 scholen van de eerste
en 26 van de tweede categorie. Op welke plaatsen die
scholen gevestigd waren , kan blijken uit bijlage U hieractiter, welke plaatselijke opgaven tevens aanwijzen de
samenstelling van het onderwijzend personeel op uit. 1890 ,
') Een verzoek van de vereeniginj; voor „ scholen met den
Bijbel" te ISatavia om gouvernementssubsidie over 1890, moeat b(j
Indisch besluit dd. 7 November 1890 n°. 4, op grond van het destijds
nog ongewijzigd art. 3, worden afgewezen.
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zoomede de verdeeling der toen ingeschreven leerlingen
in betalenden en niet-betalenden, in jongens ei» meisjes,
en in scholieren van de laagste, de middelste en de
hoogste klasse.
Van de 330 onderwijzers en 192 onderwijzeressen (waarvan respectievelijk 262 en 54 met hoofdakte) voor het
Europeesch lager onderwijs aan 's lands dienst verbonden ,
waren er bij de lagere scholen slechts in functie 273 en
176, daar 2 onderwijzers en 1 onderwijzeres bij het middelbaar en 15 onderwijzers bij het inlaudsch onderwijs
gedetacheerd waren , terwijl de overigen zich met verlof
buiten Indië bevonden en enkele aldaar op wachtgeld
waren. Onder de 65 personen, die in 1890 bij het lager
onderwijs voor 't eerst plaatsing kregen, waren er 20
(allen onderwijzers) die van hier waren uitgezonden, terwijl de 45 overigen (7 onderwijzers en 38 onderwijzeressen)
zich allen in Indië hadden aangemeld. Van deze 7 onderwijzers hadden er 3 en van de 38 onderwijzeressen hadden
er 22 daar te lande ook hunne akte van bekwaamheid
behaald.
Voor alle openbare lagere scholen gezamenlijk beliep
het aantal der in 1890 ingeschreven geweest zijnde leerlingen 17 681 (tegen 16 890 over 1889), waarvan bij het
einde des jaars nog ingeschreven waren 12 377 (tegen
11916 op uit. 1889), waaronder 6091 niet-betalen<ieu
(tegen 5795 op uit. 1889). Onder deze 12 377 leerlingen
(7183 jougens en 5194 meisjes) telde men 808 kindereu
van inlanders en 148 kinderen van vreemde oosterlingen
(tegen respectievelijk 782 ') en 179 op uit. 1889). Hoe
het totaal der 1142! leerlingen van Europeesche af komst
naar den leeftijd (6 tot 16 jareu) verdeeld was, wordt
mede in de aangehaalde bijlage U opgegeven. Vun de
5304 leerlingen die gedurende 1890 bij de verschillende
scholen uit de schoollijsten werden afgevoerd, hadden er
703 alle klassen doorloopen. Voor de overigen was de
oorzaak der afschrijving meestal woonplaats-verandering
der ouders, die dan op hunne nieuwe vestigingsplaats hunne
kinderen doorgaans weder als leerling lieten inschrijven.
Wegens ontstentenis of afwezigheid van een deel van
het onderwijzend personeel moesten in 1890 bij 10 scholen
de lessen tijdelijk worden gewijzigd, zoodanig dat de leerlingen dagelijks in twee elkander afwisselende groepen
onderwijs ontvingen. Verder waren twee scholen gedurende
eenige dagen gesloten , de eene bij verwisseling van den
eenigen onderwijzer, de andere wegens het heersenen van
eene besmettelijke ziekte.
Op de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs,
de zoogenaamde eerste lagere scholen en de meisjesscholen ,
worden boven het algemeen verplicht leerplan onderwezen
de beginselen der Fransche taal en , wat de meisjesscholen
betreft, ook de vrouwelijke handwerken. Evenwel wordt
het Fransch ook onderwezen op verscheidene der overige
scholen, hetgeen in 1890 voor 't eerst het geval werd te
Pekalongan en te Pamakassan (Madura). Verder werd nog
op twee der lagere scholen te Soerabaija (de 1ste gemengde
school A en de 1ste meisjesschool) les gegeven in de beginselen der Engelscue taal, terwijl de vrouwelijke leerlingen op de (gemengde) school te Pekalongan tevens
onderwijs in handwerken kregen. Overigens bestaan voor
de leerlingen der openbare lagere scholen op de drie hoofdplaatsen nog afzonderlijke teekencursussen. Deze cursussen
werden door nagenoeg een gelijk aantal leerlingen gevolgd
als in 1889, namelijk op uit. 1890 te Batavia door 2 6 , te
Samarang door 92 en te Soerabaija door 20 leerlingen.
Evenals in verscheidene vorige jaren kwam ook in 1890
het schoolverzuim neer op gemiddeld 21 dagen per leerling. Van de scholen, die het geheele jaar in werking
waren, hud de 2de school te Gombong (Bagelen) het
geringste cijfer (6 dagen verzuim per leerling) en de 2de
school te Samarang het hoogste (39 dagen per leerling).
Aan 130 openbare lagere scholen, dat is 3 meer dan
in 1889, waren kinderbibliotheken verbonden, welke te
zauaen 29 504 werkjes of 1484 meer dan in 1889 bevatten.
De uitgaven voor het Europeesch lager onderwijs blijven
steeds klimmen, zooals het volgend tweejarig overzicht
') Hieronder 344 kinderen van inlandsche Christenen (zoowel
jongens als meisjes). Hoevelen er onder de 808 inlandsche leerlingen
op uit. 1890 tot de Christen-inlanders behoorden, vindt men niet
•pgegeven.
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I kun doen zien, waarin ook de ontvangsten wegens schoulgeldeu worden opgegeven ').
1889.
(Verbeterde
opgaven.)
Traktementen , leermiddelen , enz. . . . f 1 480 186
Gebouwen, huishuur, enz
472101

|

Te zameu . . .

1890.
(Voorloopige
opgaven.)
f 1 517 351
407 031

Geïnde schoolgelden

f 1 95* 347
212 716

f 1 984 988
116 085

BlijH ten laste van den lande

1 1739 631

t l 768 003

Ten behoeve van twee scholen, de 1ste school te Soerakarta en de school te Joaua (Japara), werden nieuwe
landsgebouwen opgericht. Van vijf andere scholen werden
de lokalen vergroot en verbeterd. De overige gebouwen
werden behoorlijk onderhouden.
De boven aangehaalde bijlage U bevat ook opgaven
omtrent de p a r t i c u l i e r e s c h o l e n , waarvan er in
1890 één voor meer uitgebreid lager onderwijs te Djombang
(Soerabaija) werd geopend door eene onderwijzeres (de
echtgenoote van een ter plaatse gevestigden gouvernementsonderwijzer), die in 1888/89 eene dergelijke inrichting te
Neira (Banda) had bezeten. Hierdoor klom het aantal
particuliere Europeesche scholen van 16 (5 te Batavia,
1 te Buitenzorg, 5 te Samarang, 4 te Soerabaija en 1 te
Padanjj) tot 17, namelijk 12 voor meer uitgebreid lager
onderwijs en 5 (waaronder 3 weeshuisscholen) voor gewoon
lager onderwijs. Tot de eerste categorie behoorden o. a.
6 scholen van geestelijke zusters (2 te Batavia, 2 te
Samarang, 1 te Soerabaija en 1 te Padang), 1 school van
geestelijke broeders (te Soerabaija) en 1 » school met den
Bijbel" (te Batavia). Bij het einde van 1890 werden de
particuliere scholen (waaraan 24 mannen en 77 vrouwen
als onderwijzend personeel verbonden waren) bezocht door
2399 leerlingen (720 jongens en 1679 meisjes), en onder
hen 4 niet-Christen inlanders. Hun leeftijd liep van 6 tot
16 jaar (verg. de opgaven in bijlage U) s ).
Eene bijzondere categorie van particuliere scholen vormen
de zoogenaamde namiddagscholen, meerendeels door aan
's lands dienst verbonden onderwijzend personeel in het
leven geroepen om de leerlingen der openbare lagere
scholen , wier ouders of voogden dit wenschen, aanvullend
onderwijs te doen erlangen in eenige vakken van lager en
meer uitgebreid lager onderwijs, vooral ook met het doel,
zooals opgegeven placht te worden, om eene betere aansluiting te verkrijgen van het lager bij het middelbaar
onderwijs. Daar het deelnemen aan het onderwijs op de
namiddagscholen van leerlingen die ook de gewone lagere
scholen bezoeken in algemeeuen zin minder aanbevelenswaardig werd geacht, is bij eene circulaire van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid dd. 31 Juli
1890 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4533) de aandacht der Europeesche schoolcommissiën bij dit punt be
paald geworden en zijn die commissiën daarbij uitgenoodigd
om , met het oog op de bestaande behoefte aan geleidelijken
overgang van de lagere naar de middelbare scholen, het
daarheen te leiden , dat het onderwijs aan de eerste lagere
scholen (die voor meer uitgebreid lager onderwijs), zonder
extra-lessen voor de leerlingen, door ruimere opvatting
van het leerplan zoodanig worde ingericht, dat er aansluiting verkregen wordt met de lessen aan de hoogere
burgerscholen, waarbij echter op den voorgrond dient te
') In het ongst verschenen afzonderlijk school verslag (over 1889), bedoeld in de noot op blz. 104 hiervóór, vindt men voor het eerst de kosten
en de geïnde schoolgelden opgegeven voor elke school in het bijzonder.
3
) Uit de opgaven door de schoolautoriteiten verstrekt, waaraan
de cyfers der aangehaalde bijlage zjjn ontleend, blijkt dat het aantal
Europeesche leerlingen van 6- tot en met 14-jarigen leeftijd op de
openbare lagere scholen beliep 10 506 en op de particuliere scholen
1991, te zamen 12 497, tervrjjl volgens de opgaven der hoofden van
gewestelijk bestuur (zie art. 23 van Indisch Staatsblad 1868 n". 81)
het totaal Europeesche kinderen van gemeldeu leeftijd in NederlandschIndië (uitgenomen de residentie Ternate, van welk gewest de opgaven ontbreken,) op nlt. 1890 zou hebben bedragen 13 433, waarvan luidens diezelfde opgaven school- of Aimonderwjjs zouden genieten 12 594. Van de alzoo geen onderwijs genietende 839 kinderen zouden woonachtig zijn op of nabjj gewestelijke en afdeelingshoofdplaatsen 704 (waarvan 539 op Java en Madura) en op of
in de buurt van kleinere plaatsen 135 (waarvan 102 op Java en
Madura)i
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staan dat de leerlingen niet slechts de verebehte kundigheden aanleeren om in bet toelatings-examen te slagen ,
maar vooral tevens tot zoodanigen graad van ontwikkeling
worden gebracht dat zij geschikt zijn ook verder het middel*
baar onderwijs met vrucht te volgen. Overigens wordt in de
circulaire de wensch te kennen gegeven dat, op plaatsen
waar het geven van naini ldaglessen nuttigen wenschelijic
mocht zijn, de vergunning om daartoe van de gouvernement8-scboollokalen en "leermiddelen gebruik te maken
niet verleend worde zonder voorafgaande machtiging van
hem, directeur. Volgens de over 1890 ontvangen opgaven
werden toen op 14 plaatsen 24 dergelijke namiddagscholi-n
gehouden , daaronder echter 4 namiddagscholeii die eenigszins eene bijzondere bestemming hadden, zooals: één te
Batavia, waar leerlingen van beiderlei kunne zich bekwnamden voor het examen ter verkrijging van de hulpakte, één (in het Protestantsch weeshuis te Samarang)
bestemd voor herbalingsonderwijs aan leerlingen die de
lagere school reeds verlaten hebben , één te Pamakassan
(Madura) uitsluitend voor onderwijs in handwerken voor
meisjes, terwijl de namiddagschool te Padang alleen voor
zangonderwijs bestemd was. Aan deze verschillende namiddaglessen namen in 't geheel 337 leerlingen deel, als:
bij 2 namiddagscholen te Batavia 20, bij 4 te Samarang
56, bij 3 te Soerabaija 7 1 , bij 2 te Soerakarta 28, bij 2
te Magelang 17, bij 2 te Pamakassan 28 , bij 2 te Makasser
16, en verder bij de namiddagschool te Meester-Cornelis
27, te Koetoardjo 6, te Keboemen 3 , te Modjokerto 14,
te Sumanap (Madura) 13, te Padang 25 en te Menado 13.
P a r t i c u l i e r e g y m n a s t i e k s c h o l e n bestonden
te Soerabaija , Soerakarta, Djokjokarta en Makasser, welke
op uit. 1890 te zamen 194 leerlingen telden.
Te Soerabaija bleven twee particuliere t e e k e n s c h o l e n
bestaan ; ook te Samarang werd eene dergelijke school
geopend. Laatstbedoelde drie inrichtingen telden op bet
einde van 1890 te zamen 44 leerlingen.
Slechts op negen plaatsen worden scholen voor v o o r b e r e i d e n d o n d e r w i j s (bewaar- of Fröbelscholen)
aangetroffen (sommige als onderdeden van inrichtingen
voor lager of voortgezet lager onderwijs). Die scholen
waren op uit. 1890 19 in getal (3 minder dan bij het
einde van 1889), en zij werden hezocht door 1260 kinderen
(tegen 1323 op uit. 1889). Men vond er 5 te Batavia,
5 te Samarang, 2 te Soerabaija, 2 te Padang en de 5
andere te Meester-Cornelis, Tagal, Magelang, Djokjokarta en
Soerakarta. Gesloten werden vier dergelijke scholen (te Buitenzorg, Probolinggo , Makasser en Neira), terwijl er slechts
één (die te Meester-Cornelis) bijkwam. De omstandigheid
dat de bestaande Fröbelscholen , die allen door het particulier initiatief zijn tot stand gekomen en voor het meerendeel slechts voor betalende kinderen bestemd zijn, niet
of niet in voldoende mate tegemoet koineu aan de behoeften der kinderen uit de laagste standen der IndoEuropeesche maatschappij, heeft in den laatsten tijd weder
de vraag doen rijzen, in hoever de Regeering zich tot
eenige voorziening ten deze geroepen kon achten , bepaaldehjk voor hen wier huiselijke opvoeding te wenschen
overlaat. De zaak is thans in Indie op nieuw in behandeling genomen.
Ten behoeve van het hulppersoneel bij het lager onderwijs
dat zich de verkrijging van de hoofdakte ten doel stelt
bestaat te Batavia — en sedert 1891 (zie lager) ook te
Soerabaija — gelegenheid om zich daartoe in de avonduren te bekwamen aan eene gouvernements n o r m a a l s c h o o l met tweejarigen cursus. Van deze normaallessen
maakten gedurende 1890 in 't geheel gebruik 15 hulponderwijzers en 21 hulponderwijzeressen (waaronder respectievelijk 3 en 4 die niet aan openbare scholen verbonden
waren), en daarvan waren hij het einde des jaars nog
ingeschreven 10 mannelijke en 12 vrouwelijke leerlingen
(waaronder 2 en 1 niet behoorende tot het onderwijzend
personeel in 'slands dienst). Wegens voleindigden cursus
of om andere redenen verlieten namelijk de normaalschool
in den loop van het jaar 5 hulponderwijzers en 9 hulponderwijzeressen (2 der eersten en 1 der laatsten na het
behalen van de hoofdakfe), terwijl als nieuwe leerlingen
toegelaten werden 6 hulponderwijzers en 9 hulponderwijzeressen.
Met het oog op de vele aanvragen van hulppersoneel
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bij het openbaar lager onderwijs om te Batavia te worden
geplaatst, ten einde aldaar van de normaallessen te kunneu
gebiuik maken, is bij gouvernementsbesluit dd. 20 Decenv
l>er 1890 n°. 8 de oprichting bevolen ook van eene normaalschool te Soerabaija. Bij diezelfde beschikking zijn de
reeds van 1871 en 1878 dagteekenende voorschriften omtrent
de normaallessen te Batavia (zie de n 0 '. 3300 en 3899 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad) ingetrokken en is
voor de beide scholen gezamenlijk een nieuw reglement
vastgesteld, dat opgenomen is in de Javasche Courant
van 25 December 1890. Bij het nieuwe reglement zijn
sommige punten beter of vollediger geregeld, doch overigens de hoofdbeginselen van de ingetrokken regeling behouden. Voortaan zal nu echter van de leerlingen een
matig schoolgeld (f 5 's maands) gevorderd worden , doch
zij, die reeds de hoofdakte bezitten, zijn, indien zij, als
tot nu toe , na verkregen vergunning toch nog de lessen
willen bijwonen, van zoodanige betaling vrijgesteld.
Voor de opleiding van jongedames tot hulponderwijzeres
werd door eenige onderwijzers te Batavia eene vereeniging
opgericht, onder den naam » Bataviasche normaalschool
tot opleiding van onderwijzeressen " , welke vereeniging
bij guuvernementsbesluit dd. 8 April 1891 n°. 9 als zedelijk
lichaam erkend werd. Te Samarang is aan de particuliere
Wilhelmina-school eene normaalklasse ter opleiding voor
hulponderwijzeres verbonden (verg. blz. 107 hiervóór).
Aan de in 1890 gehouden onderwijzersexamens onderwierpen zich 111 candidaten (die te zamen 113 examens
aflegden) ' ) , en wel te Batavia 69 candidaten, te Samarang 15, te Soerabaija 20, te Padang 2 , te Makasser 2
en te Amboina 3. Voor welke akten de candidaten (24
mannen en 87 vrouwen) zich aanmeldden, en hoedanig
de uitslag der examens was, blijkt zoowel voor 1889 als
voor 1890 uit het volgende overzicht.
1889.

Candidaten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid als:

hoofdonderwijzer
hulponderwijzer
hoofdonderwijzeres
hulponderwijzeres
onderwijzer in de Fransche taal .
n
n n Eng-elsche „
.
„
„ „ Duitsche „
.
„
„ „ gymnastiek . .
,,
„ het teekenen
onderwijzeres in de Fransche taal.
,,
,, „ Engelsche „ .
„
„ „ Duitsche „ .
„
„ ., wiskunde . .
,,
„ het rekenen . .
„
„ „ teekenen . .
,,
„ de handwerken
meisjes

1890.

Niet
Ge.geslaagd.

Ge^

6
15

30

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
voor

11
10
2

Te zamen . . .

63

32
1

1
21
1
1

Niet
ge-

7
4
1
30
2

U
7
3

60

59

54

Betreffende de sedert 1886 te Batavia bestaande particuliere a m b a c h t s s c h o o l kan worden medegedeeld
dat de cursus 1890/91, die met 65 leerlingen begonnen
was , met 66 leerlingen eindigde. Er werden 37 leerlingen
toegelaten , en wel 13 tot de lessen voor het timmermansen 24 tot die voor bet smidsvak. Daarentegen lieten 36
leerlingen zich afschrijven , waarvan 2 wegens ziekte en 5
wegens huiselijke omstandigheden of onbekende redenen,
terwijl de 29 anderen meerendeels de school verlieten na
het erlangen van eene plaatsing (5 hunner na in het
examen voor opzichter bij den waterstaat te zijn geslaagd).
Over het algemeen valt nog te klagen over het ontijdig
staken van de lessen. Zoo konden van de 36 personen , die
gedurende 1890/91 de school verlieten, slechts 22 gezegd
worden eene genoegzame voorbereiding te hebben genoten.
Gedrag en ijver der leerlingen waren intusschen beter
l
) Twee candidaten legden bj) éénzelfde gelegenheid ieder twee
examens af, namelijk 1 vrouwelijke candidaat te Batavia, die 2
akten behaalde (hulpakte en akte voor de Fransche taal), en 1
mannelijke candidaat te Makasser, die voor de gymnastiek slaagde
doch voor het teekenen werd afgewezen.
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dun iu vorige jaren ; ook in hun gehalte was blijkljaar
eenige verbetering gekomen. Terwijl toch in 1889 een
tiental jongelieden wegens wangedrag of volkomen ongescliikthei'1 voor het ontvangen van verder onderwijs van
de inrichting moesten worden verwijderd, behoefde een
dergelijke maatregel in het laatste jaar geen enkele maal
te worden toegepast. Mutatiën onder het onderwijzend
personeel waren wederom vrij talrijk, doch het bestuur
der inrichting mocht er in slagen de opengevallen plaatsen
telkens op bevredigende wijze weder te doen vervullen.
In Januari jl. werd de ambachtsscbool naar nieuwe gebouwen overgebracht, welke , ook wat ruimte en ventilatie
betreft, uitstekend voldoen. Er bestaat echter nog behoefte
aan betere gereedschappen, modellen en andere hulpmiddelen. Met inbegrip van de gouvernementssubsidie,
ad f 3000 ' s j a a r s , bedroegen de ontvangsten der inrichting
over 1890 f 17 457 en de uitgaven f 15 485. Aan nieuw
en gerepareerd werk werd afgeleverd voor eene som van
f 2583.
§ 2.

Onderwijs

voor inlanders.

')

Gouvernements-onderwijs.
Terwijl de iu 't verslag van 1889 (bit. 113) bedoelde
voorstellen, betreflende eene nadere organisatie van bet
onderwijs voor inlanders, welke voorstellen hoofdzakelijk
beoogen bevordering van het particulier onderwijs, met
beperking van het aantal gouvernementsscholen, in Indië
nog in bewerking zijn, is intusschen de overtolligheid
gebleken om langer eene afzonderlijke kweekschool in stand
te houden voor onderwijzers ten dienste van het gering
aantal gouvernements inlandsche scholen op het eiland
Borneo, weshalve — gelet ook op het getal der nog
ongeplaatste v a n d a a r afkomstige candidaat-onderwijzers—
met machtiging van het Opperbestuur in de eerste dagen
van April 1891 de kweekschool te Bandjermasin (Zuideren Oosterafdeeling van Borneo) is opgeheven (Indisch Staatsblad 1891 n°. 40). Bij het toen voor 't laatst gehouden
eindexamen hebben nog 5 kweekelingen het diploma van
candidaat-onderwijzer behaald, zoodat aangenomen kan
worden dat gedurende vele jaren , zonder nieuwe kweekelingen van Borneo in opleiding te nemen , in de behoefte
kan worden voorzien. Aan de kweekelingen die hunne
studiën nog niet hebben volbracht, is de gelegenheid gegeven om hunne opleiding te voltooien aan de kweekschool
te Probolinggo (Oost-Java), de kosten van hun overtocht
derwaarts te dragen door den lande.
Ten einde het ambt van inlandsch onderwijzer aanlokkelijk te m a k e n , was indertijd in het algemeen reglement
op het inlandsch openbaar onderwijs (Indisch Staatsblad
1872 n°. 99) de bepaling opgenomen (art. 3 3 , 2de lid),
dat inlandsche enderwijzers en hulponderwijzers niet dan
met hunne toestemming geplaatst mochten worden in een
ander gewest dan dat waaruit zij afkomstig waren. Daar
in de laatste jaren , vooral in de buiten bezittingen, als
gevolg van deze beperking het ongerief werd ondervonden ,
dat de voorhanden stof aan onderwijzend personeel niet
altijd kon benuttigd worden daar waar de belangen van
het onderwijs dit vorderden, is bij ordonnantie van 29 August u s 1890 (Indisch Staatsblad n". 179) het voorschrift in
dien zin gewijzigd, dat de directeur van onderwijs enz.
voortaan bij de plaatsing van inlandsche onderwijzers,
hulponderwijzers of kweekelingen bij gouvernementsinlandsche scholen in een ander gewest dan dat waarin
zij thuis behooren slechts in zoover gebonden zal zijn,
dat de nieuwe omgeving , wat betreft t a a l , geaardheid,
zeden en gewoonten der bewoners, niet te veel afwijke
van die waarin de candidaat is opgevoed.
In verband met het vorenstaande en uit aanmerking

') De verslagen, die nopens dit onderwijs afzonderlijk versch[jnen , loopen thans tot 1887. In 't laatst van 18U0 heeft namelijk
ter landsdrukkerij te Batavia het licht gezien het d.;rde a Algemeen
v{jtjarig verslag van het inlandseh onderwijs in Nederlandseh-Indië ",
behandelende de jaren 1883 t/m 1887. Een exemplaar daarvan is
reeds aan de Staten-Ueneraal xingehoden. Men is er in Indiii op
bedacht om deze verslagen voortaan spoediger uit te geven , door
ze reeds ter perse te doen leggen in het eerste jaar na ommekomst
van het te behandelen vijfjarig tijdvak.
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van liet toenemend aantal naar plaatsing dingende candidaatondciwij/.ers is bet ook ounoolig geacht langer een paar
voorzieningen van 1870 en 1877 in stand te laten , waarbij
aan hen die zich eene plaatsing lieten welgevallen als
onderwijzer iu do afgelegen onderhoorigheden dor residentiën \inbuiiiii en Menado, mot namen op de Aroë- en
Zuidwester-eilanden, zoomede op de Sangi- en T a l a u t eilauden , bijzondere voordeden waren uitgeloofd , namelijk
eene gratificatie voor uitrusting en aanspraak op aflossing
na twee- of driejarig verblijf. Bedoelde uitzonderingsbepalingen werden daarom bij gouvernementsbesluit dd. 24
Januari 1891 n°. 3 ingetrokken.
Tot de scholen in afgeb-gen streken, welke in 1890
door inspecterend personeel werden bezocht, behoorden
die op Cerain en op de zooeven genoemde S a n g i - en
Tahmt-eilanden. Evenwel konden niet worden geïnspecteerd
de scholen iu de residentiön P a l e m b a n g , B a n k a , Riouw
en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Hoofdzakelijk ter bevordering van eene betere vorming
van aanstaande inlandsche hoofden en ambtenaren , ook
van minderen rang 3 ) , zijn in Indië overwegingen aanbangig nopens de v r a a g , op welke wijze — zij het ook
zonder daarvoor een opzettelijken cursus in te voeren —
bij het inlandsch onderwijs, in de eerste plaats bij de
scholen voor zonen van inlandsche hoofden , en wellicht
ook bij de gewone inlandsche scholen e n , in verband
daarmede, tevens bij de kweekscholen, weder eene plaats
zou zijn in te ruimen aan het onderwijs in de beginselen
der landbouwkunde en der landmeetkunde, en dus in
meerdere of mindere mate zou verdienen te worden teruggekomen op de te dien aanzien in 1*85 ingevoerde beperkingen. Afgescheiden biervan is dezerzijds aanleiding
gevonden (zie blz. 59 hiervóór) om aan het Indisch Bestuur
iu overweging te geven een plan te ontwerpen om aanvankelijk één der vier hoofdenscholen ook te bestemmen voor
de opleiding van aanstaande inlandsche ambtenaren ').
Het weder opnemen onder de leervakken op de kweekschrlen van de Nederlandsche taal (in 1886 uit het leerplan
dier scholen afgevoerd , maar op de hoofdenscholen behouden
gebleven) wordt door het meerendeel der gehoorde autorU
teiten en ook door den Gouverneur-Generaal, die daaro m t r e n t , naar aanleiding van eene dezerzijdsche aanscbrijving van het najaar van 1889, in September 1890 zijn
gevoelen deed kennen , ontraden, omdat het onderwijs in
het Nederlandsch , van welke taal de beoefening bovendien
grootendeels zou schaden aan de studie van andere meer
noodige vakken , voor verreweg de grootste meerderheid
der aanstaande inlandsche onderwijzers nutteloos zou zijn.
Voor die enkelen onder de uit eene kweekschool voortgekomen inlandsche onderwijzers die zich , ter verrijking van
hunne keunis, in het Nederlandsch mochten wenschen te
bekwamen, ware daartoe krachtens eene bijzondere regeling de gelegenheid te openen, op de wijze zooals bijv.
thans (zie lager) twee hunner worden opgeleid tot inlandsch
hulponderwijzer van den 2den rang bij eene k w e e k school *).
Kweekscholen.
Na hetgeen omtrent deze inrichtingen
reeds hooger is g e z e g d , laat men hier de gebruikelijke
opgaven volgen omtrent de mutatiën die gedurende het
laatst verloopen jaar onder de kweekelingen plaats vonden ,
en omtrent den uitslag der gehouden eind- en toelalingsexamens.
:
) Omtrent de bedrevenheid van het inlandsch ambtelyk personeel
in lezen, schrijven en rekenen zie men noot 2 op de volgende blz.
J
) Vóórdat de hiertoe betrekkelijke aanschrijving dd. 31 Maart jl.
den Gouverneur-Generaal kon bereikt hebhen , was aan den directeur
van binnenlandsch bestuur de opdracht verstrekt voorstellen in te
dienen om te geraken tot de uitgave van een practisch leer- of
handboek betreffende de staatsinstellingen van Xederlandsch-Indiè',
geschikt om den inlanilschen ambtenaren in de uitoefening van hun
ambt den weg te wijzen, terwijl de Nederlandsche tekst van zoodanige handleiding in de hoogste klasse der hoofdenscholen zou
kunnen worden benuttigd om de leerlingen in het gebruik er van
in te wijden.

*) Dat de Indische Kegeering in het algemeen in de inlandsche
ambtenaren en hoofden de kennis van de Nederlandsche taal waardeert, kan blijken uit noot 1 op blz. 112.
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Afgeschreven in 1890:

| Bijgekomen in 1890:

Nominaal BchreK u ] EKBI 'HOI.I N

TI:

aantal
leerlinken.

Bandong
Probolinggo
Fort de Koek. . . .
PadangSidempoean.
Bandjermasin h) . .
Makasser
Amboina
Totalen.

wegen»
na goed
in 1890 wegens
„,
afgelegd met
Te
op 1 of vroeger
goed
andere
| toela- certiJan. afgelegd
/.amen
zaïnen.' ..
eindredenen.
i tings licaat.
1890. examen.
examen.

Ingeschreven
op 31 December
1X90.

ven

75
75
50
25
25
25
50

51
53
40
25
14
23
48

18
8
11

325

254

49

5
24
4
1

*
»
1

23
32
15
1

21
29
14

21
29
9

n

3

5
11

38

87

65

12

77

Totaal
aantal
kweckelingen.

Hij het

HIJ het
eindexamen

toclatings-

examen
Aantal
van 1890:
van 1890:
kweekelingen
flM
afgege- afgehoogste slaagd. wezen slaagd
klasse.

49
50
39
24
14
22
46

8
5
9
a) 12
a) 8

244

u) 52

I

5

1

8
8
11
o

3

1

21
28
9

44
35
44

1»

m

C

8

»

19
2

8
15

40

2

79

146

'0 . ) »

a) Onder de op uit. 1890 nog als kweekeling ingeschrevenen waren er 2 te Padang Sidempoean en 3 te Bandjermasin die reeds in
het eindexamen waren geslaagd.
b) De kweekschool te Bandjermasin is bjj het einde van den cursus 1890/91 (4 April jl.) opgeheven (zie het hooger medegedeelde).
c) Te Makasser werd in 1890 het eindexamen niet afgenomen.

De billijkheid om in sommige tot dusver niet voorziene
gevallen aan de kweekelingen bij het verlaten van de
kweekschool vrij transport toe te kennen naar de plaats
hunner herkomst leidde tot eene algemeene regeling op
dit p u n t (Indisch Staatsblad 1890 n°. 214).
Over het algemeen viel over het gedrag der kweekelingen
weinig te k l a g e n , uitgenomen te Amboina, waar men
dit toeschreef aan de tijdelijke opheffing van het internaat
sedert in 't laatst van 1888 de gebouwen, als besmet
door de berriberri, ontruim 1 (en de materialen verbrand)
waren geworden. In 1890 kwam deze of eenige andere
ziekte onder de kweekelingen der verschillende kweekscholen slechts weinig voor. Te Fort de Koek evenwel
overleed één kweekeling aan berriberri.
Nevens den hoofd- en den tweeden onderwijzer — bij
de kleinere kweekscholen alleen nevens den hoofdonder
wijzer — is bij vier van de thans nog bestaande zes
kweekscholen ook een Europeesche hulponderwijzer ') in
dienst. Van deze vier hulponderwijzers bezaten er twee
op ultimo 1890 nog niet de akten voor het Maleisch en
voor de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
Bij elke der twee andere kweekscholen is werkzaam een
inlandsche hulponderwijzer van den lsten r a n g , die de
hulpakte voor het Europeesch lager onderwijs heeft. (Ook
één van deze had zijne akte van bekwaamheid hier te
lande behaald.) Tot dusver beschikt men nog niet over
de bij Indisch Staatsblad 1886 n°. 47 bedoelde inlandsche
hulponderwijzers van den 2den r a n g , dat zijn voor het
gewone inlandsch onderwijs aan de kweekscholen opgeleide
inlanders, maar die zich nog bovendien tegelijk of later
in de Nederlandsche taal bekwaamd hebbeu en daarvan
door een af te leggen examen hebbeu doen blijken , ten
einde alsdan aan eene kweekschool de plaats van den
Europeeschen hulponderwijzer te kunnen ini.cmcn. De
aanneming van adspiranten voor zoodanigen cursus ia de
Nederlandsche taal was aanvankelijk verschoven gebleven
(verg. het verslag van 1889, blz. 115). [o den aanvang
van 1891 is nu echter de opleiding van twee inlaodachfl
hulponderwijzers van den 2den rang ter hand genomen.
De een is de onderwijzer in <le Javaansche taal aan de
school voor zonen van inlandsche hoofden te Ifagekuag
en de ander is onderwijzer in de Maleische taal aan de
kweekschool te Probolinggo, in welke betrekkingen zij
gedurende bedoelde opleiding gehandhaafd blijven. Hij elke
der genoemde inrichtingen heeft de Europeesche huofdonderwijzer zich met hunne verdere vorming belast. Opgaven omtrent de tegenwoordige samenstelling van het

onderwijzend personeel der kweekscholen vindt men in
bijlage V hierachter.
In hoever nog door niet aan eene kweekschool opgeleide
inlanders getracht werd het diploma van onderwijzer of hulponderwijzer te verkrijgen , bedoeld hij Indisch Staatsblad
1875 n". 107, wordt lager opgegeven (zie blz. 113).
Scholen voor zonen, van hoofden en andere aanzienlijke
inlanders. De aanvragen om toelating tot deze scholen,
meerendeels ten behoeve van zonen van inlandsche ambtenaren , bleven in den regel grooter dan het aantal beschikbare plaatsen. Bovendien werden sommige candidateu afgewezen omdat zij niet het bewijs konden overleggen den
cursus eener gewone inlandsche school met goed gevolg
te hebben doorloopen "), noch op andere wijze konden
aantoouen in staat te zijn de lessen met vrucht te volgen.
Bij de drie hoofdenscholeu op Java waren op uit. 1890 alle
plaatsen , op 2 n a , bezet. Voor de school te Tondano (residentie Meuado) is het aantal leerlingen opdat tijdstip niet
opgegeven ; op uit. 1889 waren aldaar 35 van de 40 plaatsen
bezet. Uit het volgende overzicht kan blijken dat bij drie
der scholen de leerlingen allen of bijna allen internen waren

') Op Java en Madura werden de gewone inlandsche gouvernellicmtm noliw gedurende 1887 (het laatste jaar waarover tot dusver
hier te lande dergelijke opgaven bekend zijn) bezocht door 6088
kindeivn van inlandaclie ambtenaren en van aanzienlijke inlanders
| en door 25 172 kinderen wier ouders tot de gewone kampongbe| volking behoorden (waaronder in de schoolstatistiek ook gerekend
j wordende dessa- en lagere hoofden). Voor de particuliere inlandsche
j scholen op Java en Madura (zendings- en andere) waren de beide
i laatste getallen 703 en 6623. Van het totaal der gewoon sehooli onderwijs genietende kinderen van inlanders op Java en Madura
S behoorden er derhalve in 1887 6791 (dat is 17.6 pet.) tot de kin| deren van ambtenaren en aanzienlijken.
Hoe het met de opleiding is gesteld geweest van het bj) de inlandselie administratie thans in functie zijnde personeel kan eenigermate worden afgeleid uit eene bij het jongst verschenen algemeen
vijfjarig verslag van het inlandsch onderwijs afgedrukte tabel, bevattende statistische opgaven omtrent de kennis van lezen , schrijven
en rekenen onder de inlandsche ambtenaren en hoofden, ontleend
aan de daaromtrent door het meerendeel der gewestelijke bestuurders
in 1889 verstrekte gegevens. Volgens bedoelde tabel nu vond men
op Java en Madura in 16 van i a 20 gouverneriientsresidentié'n (ten
aanzien van de gewesten l'reanger Regentschappen, Soerabajja,
l'asiieriieaii en Bagelcn ontbreken de cijfers) 2282 inlandsche a m b tenaren in den rang van inantri en hooger, waarvan 97.50 pet.
bedreven waren in liet lezen van hunne moedertaal, 96.93 pet.
hunne moedertaal konden schrijven , 81.33 pet. het Maleische schrift
konden lezen, 56.40 pet. het Maleisch konden schrijven , 97.89 pet.
bedreven waren in de vier hoofdregelen van het rekenen met geheele getallen en 77.12 pet. de vier hoofdregelen van het rekenen
met gewone en tiendeelige breuken verstonden. Voor de inlandsche
ambtenaren en beambten beneden dien r a n g , zoomede voor de
>) Een van deze vier is de bjj Indisch Staatsblad 1887 n°. 212
dessahoofden en de verdere leden van het dessabestuur waren deze
met Europeanen gelijkgestelde inlander die indertijd te Amsterdam
verhoudingen ongunstiger, uitgenomen — althans wat het lezen en
de hulpaktc voor het lager onderwijs volgens de Nederlandsche wet
schrijven van de landstaal betreft — voor de dessaschrjjvers.
heeft behaald.
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en dat alleen te Probolinggo een betrekkelijk groot getal j gerekend wordende speciale scholen , zijnde de > Depoksche
tot de uitwonende leerlingen behoorde.
school " te Depok (residentie Batavia) en de » Ambonsche
burgerschool " ter hoofdplaats Amboina, op welke beide
inrichtingen , elke bestuurd door een Europeeschen hoofdAuntnl le«rlinAuntul ingeschreven leerlin «en
gen diouun liet
onderwijzer , ook de Nelerlandsche taal tot de vakken
Noeiudexamen
bij het einde van:
van onderwijs behoort, terwijl op de laatstbedoelde school
School
mivoldeden in:
naal
voor zonen
i sedert Februari jl. (Indisch Staatsblad 1891 n». 30) ook
aanvan
I het Maleiscb voorgoed in het programma is opgenomen.
1-ss
188».
18»0.
Ui
inlandsche
| Met dit onderwijs is belast een inlandsche hulponderwijzer
hoofden, enz.. leervan den lsten rang die indertijd hier te lande de hulpakte
linExEx- Inter- 1888 188» 1 - . "
te:
IntertCT
g e n . U r . ' | I nnen
- tertervoor het lager onderwijs heeft behaald. Het overig h u l p —_
- nen. nen. uen. nen.
nen.
personeel is niet geëxamineerd, althans niet aan eene
kweekschool opgeleid. Bij gouvernementsbesluit dd. 24
00
5 10
8
52
00
00
8
Bandong . . .
April 1891 n°. 11 (Javasche Courant van den 28sten dier
M
Q
00
10
9
58
0
Magelang. . .
2
58
56
4
maand) zijn echter de eischen van bekwaamheid vastge60
32
7
7
4
Probolinggo .
14
14
au
M
22
steld
waaraan de hulponderwijzers aan beide 'nrichtiugen
0
4
Tondano . . .
40
40
s;>
1
a)
11
o)
in 't vervolg zullen hebben te voldoen , met bepaling dat
het vulgens dit programma te houden examen door den
T o t a l e n . . 220
10
24 182
185
•1 a) 26 31 27
inspecteur of den betrokken adjunct-inspecteur van het
2 96
2 91
inlandsch onderwijs ten overstaan van de betrokken school»
commissie zal worden afgenomen op zoodanige tijdstippen
a) Bij de afsluiting Tan deze opgaven te Batavia waren uit Tondano als door die inspecteerende ambtenaren noodig zal worden
de cijfers van uit. 18'J0 nog niet ontvangen.
geoordeeld. Niettegenstaande in de tweede helft van 1890
2lJ leerlingen van de » Depoksche school" overgingen naar de
Als voermiddel bij 'net onderwijs wordt bij deze scholen , in Juli van gouvernementswege ter plaatse geopende
beimlve door de inlandsche taalonderwijzers. in den regel Huropeesche school (zie blz. 107 hiervóór), telde eerstde Nederl»n ische taal gebezigd. Men zie overigens wat bedoelde speciale school bij het einde des jaars nog
op blz. 110 omtrent de in overweging genomen nadere 122 leerlingen, zijnde slechts 10 minder dan op uit.
maatregelen met betrekking tot de hoofdeuscbolen is ge- 1889. Verreweg de meesten (103) waren kinderen van
zegd. Aangaande de raugen van het aan ileze scholen ver- Christen-inlanders, 6 waren van Mohammedaansche en 13
bonden inlandsch onderwijzend personeel werd eene nadere van Chineesche ouders Bij de «Ambonsche burgerschool "
bepaling gemaakt bij Indtsch Staatsblad 1890 n° 198.
waren gedurende 1890 ingeschreven 312 leerlingen , waarIJver en g e i r a g der leerlingen lieten weinig te wenschen onder 114 uiet-betalenden. Under de betalenden, meest
over. Onder de leerlingen der scholen te Bandong, Mage- kindereu van aanzienlijke inlanders, waren 14 Chineezen.
lang en Probolinggo kwamen in 1890 vele gevallen van
Bij hei einde van 1890 telde de school 241 leerlingen (5
koorts en op eerstgenoemde plaats o;>k van influenza voor ; meer dan het jaar te voren), waaronder 41 meisjes. Aan
overigens was hun gezondheidstoestand over het algemeen schoolgeld werd ontvangen f 3785, terwijl de achterstand
niet ongunstig.
f 71 bedroeg.
Aan schoolgelden werd in 1890 ontvangen f 6152,
Externen-scholen,
(bij sommige kweekscholen). Deze
tegen f 6016 in i889 en f 5633 in 1888.
In November 1890 werden de lokalen der hoofdenschool te scholen, bestemd om de verstgevorderde kweekelingen
Tondano met de onderwijzerswoning en de gebouwen tot der kweekscholen practisch te oefenen in het lesgeven
huisvesting der leerlingen, zoomede de geheele inventaris der onder toezicht, bezitten geen afzonderlijk onderwijzend
school, door brand vernield. Het vermoeden bestond dat de personeel, ltij het einde van 1890 bestonden dergelijke
oorzaak van den brand aan kwaadwilligheid moest worden otfensctiolen te Bandong , Fort de Koek , Bandjermasin ,
toegeschreven , doch zekerheid daaromtrent werd niet ver- Maknsser en Amboina; zij werden in gemeld jaar bezocht
kregen. Zonder veel stoornis konden al spoedig de lessen door 398 leerlingen (1 meer dan in 1889). Te Probolinggo
en te Padang Sidempoean , waar geen externen-school bewarden voortgezet in een gehuurd gebouw.
Met inbegrip van de 27 leerlingen , die in 1890 het s t a a t , wordt hetzij de gewone lagere school ter plaatse
einddiploma der hoofdenscholen behaalden, hadden tot als oefenschool voor de verstgevorderde kweekelingen der
dusver (volgeus verbeterde opgaven) 189 leerlingen op kweekschool benuttigd, hetzij telkens een zeker getal
Java eD 31 in Menado dit diploma verworven. Tot uit. leerlingen der lagere school naar het kweekschoolgebouw
1890 waren er van hen respectievelijk 121 en 2 4 i n l a n d s - gezonden , om er door kweekelingen van de hoogste klasse
onderwezen te worden.
betrekkingen geplaatst ').
Speciale scholen. Nu in April 1891 (Indisch Staatsblad
n°. 100) besloten is de zoogenaamde Ambonsche school te
Magelang (Kadoe), uitsluitend bestemd voor kinderen van
inlandsche militairen, die Christenen en uit deresidentiën
Menado, Amboina, Ternate en Timor af komstig zijn , op
te heffen en aan de bedoelde kinderen , gelijk het geval
is op andere plaatsen waar zich inlandsche militairen
bevinden die Christenen zijn , toegang te verleenen tot de
Europeesche school ter plaatse *), is in deze rubriek alleen
nog melding te maken van twee tot het inlandsch onderwijs
') Bjj eene circulaire van den lsten gouvemements-seeretaris
van 10 September 1890 deed de Uouverneur-Genrraal de aandacht
van de gewestelijke bestuurders vestigen op de wcnscheljjkheid dat
vanwege de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur
by de van de hoofdenscholen afkomstige inlandsche ambtenaren en
hoofden het streven worde aangemoedigd zich in de Nederlandschc
taal te blijven oetenen , o. a. door het met waardeering te bejegenen
wanneer inlanders bljjk geven hunne kennis van die taal te willen benuttigen.
*) In verband hiermede is de te Magelang, nevens de Eurc—
peesche meisjesschool, bestaande Europeesche (gemengde) school
gesplitst in eene eerste en eene tweede lagere school, en is deze
laatste , behalve voor andere niet-betalende leerlingen , ook bestemd
voor de bewuste soldatenkinderen. Omtrent den toestand der thans
opgeheven zoogenaamde Ambonsche school over 1890 werden geen
gegevens ontvangen. Ji[j het einde van 1889 waren daarbij ingegchreven 35 jongens en 30 meisjes.

Gewone lagere scholen. Door de opening van eene gouvernements inlandsche school te Tjilegon (Bantam) klom in
1890 op Java en Madura haar aantal van 202 tot 203
(die allen in werking waren), terwijl in de buitenbe*
zittingen het aantal in werking zijnde openbare inlandsche
scholen mede met één vermeerderde, dus tot 302 steeg,
en 11 gouvernementsscholen aldaar bij het einde van
1890 nog tijdelijk gesloten bleven. In gemeld jaar werden namelijk in de buitenbezittingen van de 15 op
uit. 1889 tijdelijk; gesloten scholen een 4-tal heropend —
de school te Telok Betong in de Lampongsche Districten
en drie op de Talaut-eilanden (residentie Menado) —
terwijl werlen opgeheven de school te Boenga Baudar
(residentie Tapanoli), omdat de bevolking aan de ter plaatse
bestaande zendingsschool de voorkeur bleek te geven , en
twee scholen op Amboina (in de kampong Noesanive ter
hoofdplaats en te Larike), aan welker voortbestaan blijkens
het voortdurend gering aantal leerlingen geen behoefte
bestond. De opheffing van de school te \Vakan in het
district Amoerang der residentie Menado kan hier buiten
sprake blijven , omdat zij werd overgebracht naar Romoonbawah in hetzelfde district.
Als gewoonlijk zijn ook thans de cijfers betreffende de
schoolbevolking in de buitenbezittingen een jaar ten achter e n , zoodat bijlage W hierachter, welke de gewone
statistische opgaven betreffende het gouvernements- (en
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particulier) inlandsch onderwijs in elk gewest bevat, alleen
voor Java en Madura liet aantal leerlingen reeds over 1890
vermeldt, doch voor de gewesten daarbuiten nog slechts
over 1889. Totaal-opgaven over de laatstverloopen vijf

jaren, ook wat de samenstelling van het onderwijzend
personeel betreft, vindt men in de volgende tabel, die
geen rekening houdt met de vijf externen-scholen waarvan hooger sprake is.

Samenstelling van het o n d e r w i j z e n d p e r s o n e e l .
Aantal
gouvernements scholen
Hulppersoneel.
Aantal aan het hoofd van scholen geplaatste
bij bet einde
des jaars
tijdelijk

onderwijzers,

Aantal
Aantal
hul(ionderkweeke»
onderwijzers.
wijzers
niet aan
lingen
(behalve zij
van eene
(behalve zij
eene
die
tijdelijk
tijdelijk
die tijdelijk
gouverneaan het
gouverneaan het
hoofd eener
mentsHulphoofd eener
mentsschool
Kweeke.
werking. gesloten.
school
kweekwaren
kweekonderwaren
geplaatst).
lingen.
school
geplaatst).
school
wijzers.
afkomstig. opgeleid.
waarnemende

JAREN.

JAVA

1886
1887
1888
1889
1890

199
200
200
202
203

1
1
1

.,
il

180
181
183
185
186

16
10
15
15
14

EN

Totaal.

leerlingen

gedurende het behandelde jaar
ingeschreven g e w e e s t b)

MADURA.

3
3
2

a
1

Aantal

200
242
261
273
280

»i

249
241
229
213
11-

648
683
690
688
693

30 980
31 986
31 441
31 892
31615

(wanronder 98 meisjes).
(
„
94
,,
).
(
„
146
„
).
(
H
172
„
).
(
„
168
„
).

159
144
121
112
82

706
722
748
781
760

30
31
35
35

(
(
(
(

HuiTKNBKZITTINGRN.

1886
1887
1888
1889
1890

303
302
298
301
302

15
16

II
15
II

153
162
166
174
174

76
70
69
72
68

60
55
49
45
50

14

214
278
332
368
382

13
II
10
10

703
132
383
29*

6966
7303
8203
8346

a) Hieronder eenige teruggestelde onderwijzers en enkele onderwijzers. niet nnn eene kweekschool opgeleid . die tijdelijk als hulponderwijzer werkzaam waren. Tevens zijn hieron'ler begrepen zij die het eindexamen e*ner kweekschool rsada met g o e i n r o l g hadden afgelegd
e n , in afwachting van plaatsing aan liet hoofd eener srliool, tijdelijk als hulponderwijzer waren werkzaam gastatd. Op 31 December 1890 waren
op deze wijze werkzaam op J a m en Madura 93 en in de buitenbezittinyiMi 103 cundidant-uwlerwijzers . [waarna raap-i tievelijk II en 12 boven
de formatie) tegen 77 en 74 op uit. 1889. Gewestelijke 0 M M betreffende da samenstelling van het inlandsch onderwijzen^ personeel dergouvernements inlandsche scholen op uit. 1890 vindt men in bijlage Y hierachter.
b) Omtrent het aantal der bij het einde van eenig jaar ingeschreven leerlingen komen alleen opgaven voor in bal afzon lerlijk verschijnende
algemeen sclioolverslag, laatstelijk loopendc over de jaren 1883 t/m 1887. Op uit. 1887 waren, volgens da! verslag, ingeschreven bij de gewone
inlandsche gouvernementsscholen op Java en Madura 19 027 en in de buitenbeziltingen 21 093 leerlingen , waaronder respectievelijk 77 en 5 meisjes.
c)

Voor 5 scholen ontbreken de opgaven betreffende het aantal leerlingen.

d)

Als voren voor 2 scholen.

e) Tijdens de afsluiting te Ba'avia van de opgaven voor deze tabel waren aldaar no|K;ns het aantal leerlingen, gedurende 1890 bij de scholen
in de buitenbezittingen ingeschreven g e w e e s t , nog geen volledige gegevens beschikbaar.

Op enkele plaatsen in Middeu-Java werden namiddagscholen gehouden ten behoeve van de kinderen die , wegens
plaatsgebrek, op de gouvernementsschool niet kouden
worden toegelaten. Ook in andere gedeelten van Java , zoomede in de buitenbezittingen , waren op enkele plaatsen de
aanvragen om toelating tot de gouvernementsschool grooter
dan het aantal beschikbare plaatsen. Dit was o. a. het geval te
Batavia, te Buitenzorg eu hier en daar in de Preanger Regentschappen. Van eenige overvulde scholen werd het aantal
leerlingen geleidelijk verminderd tot de normale sterkte.
Over liet algemeen valt voor de meeste gewesten vermeerdering van het aantal leerlingen te coustateereu. O. a. klom
het cijfer der leerlingen in liet gouvernement Celebes en
onderhoorigheden van 530 in 1888 tot (519 in 1889.
In 1890 moesten weder eenige onderwijzers wegens ongeschikthoid, vergovorderilen leeftijd of plichtverzuim ontsl.igen of teruggesteld worden. Over het algemeen echter
werden gedrag en ijver van het onderwijzend personeel
geroemd. Wat betreft de geschiktheid van de onderwijzers
voor hun dienstwerk luidden de rapporten der inspecteerende
ambtenaren niet altijd gunstig. Velen onder het inlandsch
onderwijzend personeel ontbreekt het aan paedagogisehen
tact en aan levendigheid en opgewektheid bij liet onderwijs.
Het aantal niet aan eene kweekschool opgeleide inlanders
die, door aflegging van eei der bij Indisch Staatsblad
187"> n°. 107 voorgeschreven examens , zich als onderwijzer
of hulponderwijzer bij het openbaar onderwijs benoembaar
wensehten te maken, was, ondanks de geringe kansen
op plaatsing, betrekkelijk weer aanzienlijk. Wegens het
groot aantal der gediplomeerden van eene kweekschool
«iio, bij gemis van vacatures, nog niet aan bet hoofd van
eene school konden worden geplaatst (zie noot a onder
Handelingen der Stuten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892,

liet staatje hierbovei.), werd echter het onderwijzersexamen ,
bedoeld bij aangehaald Staatsblad , alleen op de Sangieilanden afgenomen , waar 1 van de 5 candidaten slaagde ,
doch tot het afleggen van het hulponderwijzersexamen
werd op verschillende plaatsen gelegenheid gegeven , en
wel in 't geheel aan 250 candidaten , waarvan 77 slaagden. Aan bedoeld examen onderwierpen zich namelijk te
1'andeglang (Bantam) 1 candidaat (met goed gevolg), in
Midden-Java 6 , waarvan 3slaagden, ter Suuiatra's Westkust 3 en te Amahei op Ceram mede 3 (allen zonder goed
gevolg), terwijl te Tondauo en te Amoerang (Menado)
slaagden 43 van do 131, te Taboekan en te Oeloe (Sungieilauüen) 7 van de 30, te Amboina 12 van de 3 1 , en te
Saparoea 11 van de 45 candidaten.
De sedert het laatst van 1888 te Madioen genomen proef
om aan de o\idste leerlingen van de inlandsche scholen ter
plaatse eenige theoretische en practische ambachtskennis
(in timmer- en smidswerk) bij te brengen, met opoffering
van een deel der voor het gewone onderwijs bestemde
lesuren , is gebleken geen levensvatbaarheid te bezitten ,
zoodat zij dan ook in October 1890, met machtiging van
de Indische Regeering (gouvernementsbesluit dd. 23 Se[>tember 1890 n". 23), is gestaakt. Niet alleen was het voor
dit ambaebts-onderwijs aangewezen technisch hulppersoneel
door eigen drukke liezigheden niet altijd in staat de lessen
waar te nemen, maar vooral stuitte men op de vele verzuinien van de zijde der leerlingen, die weinig lust in
dit onderwijs betoonden, deels omdat zij het gedurende
twee uur staan voor schaafbank of smidse te vermoeiend
vonden , deels omdat zij na het verlaten van de school
toch geen ambacht wenschten uit te oefenen. Vooral van
de 1ste eu de 2de school lieten zich slechts weinigen voor de
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amlmchtslessen inschrijven. De gevoerde gedachtenwisseling
hecit echter een punt van algemeene strekking aan tle
orde doen komen : de vraag namelijk of voldoende nut
wordt getrokken van het tekenonderwijs op de iulandsche
scholen , een leervak vooral daarom voor den inlander
nutlig te achten , omdat het op zijn kunst- en nij verheidszin
ontwikkelend moet werken. Aan den directeur van onderwijs
enz. werd opgedragen hieromtrent een onderzoek te doen
instellen eu zijne meening ie doen lemma wat van gouvernementswege gedaan zou kunnen worden om van het
bedoelde onderricht voldoende practische resultaten te verkrijgen.
Het in Indië in overweging genomen denkbeeld om
van gou vernemen tswege eene proef te nemen met de oprichting van een paar speciale ainbachtsscbolen, — de
eene voor onderricht in het vlechten met rottan , bamboe,
enz. en de andere ten doel hebbende om bekwame timinerlieden te vormen , — is , wat laatstgemelde school betreft,
nog aan de orde , maar met betrekking tot de vlecbtschool
afgestuit op de moeilijkheid om voor hare leiding iemand
te vinden die de verschillende hoedanigheden in zich vereenigt welke voor het slagen van de proef onmisbaar
worden geacht.
Leermiddelen. Ten behoeve van het inlandsen onderwijs
kwamen in 1890 bij de landsdrukkerij te Batavia van de
pers 6 herdrukken van leerboeken , en wel 3 van Maleische
werkjes, 1 van een Soendaasch en 1 van een Javaansch
werkje. "Wegens ontoereikendheid van de bij de begrooting
toegestane foüdsen konden geet^ nieuwe manuscripten voor
uitgave in aanmerking komen. Van de door verschillende
schrijvers ingezonden werkjes moesten bovendien enkele
als minder geschikt aan de samenstellers worden teruggezonden. De voorraad leermiddelen werd verder nogaangevuld met een tweetal hier te lande verschenen werken,
waarop door de Regeering was ingeteekeod.
In December 1890 werden door den directeur van onderwijs enz. voorschritten uitgevaardigd betreffende de verstrekking ten dienste van het inlandsch openbaar onderwijs van leermiddelen , schrijf- en teekenbehoeften , prijzen , gedrukten en hetgeen voor den aanmaak en het
onderhoud van schoolmeubelen noodig is. Het doel dier
TOOttChriften is om in dergelijke verstrekkingen voor
het vervolg meer regelmaat te brengen en vooral alle
weelde bij het aanvragen van schoolbehoeften tegen te
gaan.
Aan particulieren werd in 1890 uit 's lands depot van
leermiddelen te Batavia aan inlandsche boekwerken en
andere leermiddelen verstrekt voor eene waarde van f 3578,
tegen f 3019 in 1889 , terwijl bij de debitanten van gouvernementsschoolboeken buiten Batavia ontvangen werd
f 551, tegen f 372 in 1889.
Geldelijk overzicht. Hieronder volgt eene opgaaf over de
jaren 1889 en 1890 betreffende de kosten van het openbaar
onderwijs voor inlanders, zoomede betreffende de ontvangsten
wegens schoolgelden eu verkoop van boekwerken.
1889.
1890.
(Verbeterde
(Voorloopige
opgaven.)
opgaven.)
Traktementen , leermiddelen , enz. . f 1 043 844
f 1 064 083
Gebouwen en huishuur
Tezamen

73 011

88197

f 1116 855

f 1152 280

Geïnde schoolgelden
f
77 260
f
82 573
Verkoop van inlandsche boekwerken.
4 129
3 391
Te zamen . . . . f
81 389
I' 85 964
Bljjft alzoo ten laste van den lande. . t 1035 466
t 1066 316
Volgens de meer gespecificeerde opgaven in het laatstverschenen afzonderlijk schoolverslag hadden in 1887 de
uitgaven (met inbegrip van de kosten voor gebouwen)
bedragen f 1 078 050 , verdeeld als volgt: kweekscholen
f 185 539, hoofdenscholen f 66GS8, speciale en gewone
scholen f752 345, depot van leermiddelen f 6384 , subsidiën
f 10 370, henevens traktementen van inspecteerend personeel en indemniteiten voor de secretarissen der plaatselijke
schoolcommissiën f 56 774.

Particulier

onderwijs.

Ter uitvoering van de in 't vorig verslag (blz. 103/104)
vermelde machtiging van het Opperbestuur zijn bij ordonnantie van 10 November 1890 (Indisch Staatsblad n°. 224)
de regelen betreffende de toekenning van subsidie» aan
bijzondere inlandsche scholen in dien zin gewijzigd dat
thans gelegenheid bestaat om geldelijke ondersteuning
uit 's lands kas toe te kennen ook aan die bijzondere
inlandsche scholen waar het onderwijs wordt gegeven op
godsdienstigeu grondslag.
Kweekscholen en opleidingsklassen. Het seminarie te Depok
(Batavia), dat eenigermate als eene centrale inrichting
voor geheel Nederlandsch-Indië is aan te merken en onder
toezicht en beheer staat van het Genootschap van in- en
uitwendige zending te Batavia, telde bij het einde van
1890, evenals bij het begin des jaars, 34 kweekelingen.
Laatstelijk waren het 2 Javanen, 4 Soendaneezen, 12
Battaks , 5 Dajaks , 1 Amboinees en 10 Saugireezen , wier
leeftijd tusschen de 16 en 20 jaren bedroeg. De 4 plaatsen
die in 1890 openvielen (3 kweekelingen vertrokken met
certificaat van goei volbrachte opleiding voor inlandsch
onderwijzer en zendeling-helper) werden allen door nieuwe
candidaten ingenomen. De seminaristen genieten kosteloos
onderwijs, voeding en verpleging. Over den omvang van
het onderwijs zie men het verslag van 1889 (blz. 115).
Wat de door zendeling-leeraren bestuurde opleidingsklassen betreft, vindt men in de voor dit verslag ontvangen
berichten alleen gewag gemaakt van die te Modjowamo
(Soerabaija), welke bij het einde van 1890 5 leerlingen
telde, tegen 17 op uit. 1889.
Het Rijnsche Zendelinggenootschap te Barmen onderhoudt
2 kweekscholen: te Dahana (eiland Nias) tot vorming van
inlandsche hulpzendelingen en te Pansoer na Pitoe in de
Battaklanden (residentie Tapanoli) tot opleiding van onderwijzers eu hulpzendelingen. Op uit. 1889 (latere berichten
zijn niel ontvangen) telde eerstgenoemde school 5 , de
andere 35 leerlingen , waarvan 33 internen. In 1889 verliet
één le°rling de school te Dahana na afgelegd eindexamen.
Van de 17 leerlingen , die in 1889 te Pansoer na Pitoe aan
het eindexamen deelnamen, slaagden er 15.
De Protestantsche kweekschool tot opleiding van inlandsche
onderwijzers en godsdienstvoorgangersteTomohon (Menado),
onderhouden door het Nederlaudsch Zendelinggenootschap
te Rotterdam, telde bij het einde van 1889 27 leerlingen ,
waarvan in 1890 2 werden afgevoerd en 1 overleed. Nieuwe
leerlingen werden niet aangenomen, zoodat de school op
uit. 1890 24 leerlingen telde, allen in de laagste klasse.
Het onderwijs omvatte, behalve de vakkeu die op de
lagere scholen worden onderwezen, nog meetkunde , gezondheidsleer, gymnastiek, handenarbeid en godsdienstleer.
Kost- en dagschool voor meisjes in de Minahassa. Ofschoon
bij deze te Tomohon gevestigde school de vorming van
tot den aanzienlijken stand behoorende inlandsche meisjes
op den voorgrond staat, worden ook Europeesche kinderen
toegelaten. Bij het einde van 1890 telde de inrichting
26 inlandsche en 11 Europeesche leerlingen (tegen 21 en
11 op uit. 1889), en wel 25 kostleerlingen (op 3 na allen
inlandsche meisjes) eu 12 dagscholieren. Bovendien kreeg
1 meisje uitsluitend les in de vrouwelijke handwerken
(tegen 2 op uit. 1889) en 2 meisjes in Fransch en Engelsch.
Lagere scholen {zendings- en andere). Zooals blijken kan
uit de gewestelijke opgaven in bijlage W hierachter nam
in het laatst bekende jaar (1890 voor Java en Madura
en 1889 voor de buitenbezittingen) het aantal particuliere
inlandsche scholen , niettegenstaande er ook weder eeni.ge ,
zoowel op als buiten Java en Madura, tenietgingen,
op Java en Madura toe van 121 tot 137 (waaronder achtereen volgens 32 en 35 zendicgsscholen) en dat op de buitenbezittingen van 319 (verbeterde opgaaf) tot 335 (waaronder
achtereenvolgens 218 en 230 zendingsscholen). De 137
scholen op Java eu Madura waren op uit. 1890 allen in
werking, doch op de buitenbezittingen was dit (op uit.
1889) slechts met 325 het geval.
Van de eerstbedoelde 137 scholen op Java en Madura
werden er in 1890 72 door het Gouvernement gesubsidieerd,
en van de 335 in de gewesten daarbuiten slechts 3 , welke
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subsidiën eene uitgave vorderden van f 14 963,75 '). Daar
die subsüiën nog verleend waren vóórdat, door de hiervóór
vermelde ordonnantie van 10 November 1890, de eisch
vervallen was dat godsdienstig onderwijs moest zijn uitgesloten , waren het dus allen neutrale scholen , aan welke
voorwaarde ook beantwoordde , ofschoon onder de zondingsscholen medegeteld , de onder leiding van een zendclingleeraar staande gesubsidieerde school te Samnrang. De
overige gesubsidieerde scholen waren bijna allen voortgekomen uit den boezem der bevolking, terwijl sommige
ontstaan waren door bemoeienis van Europeesche ambtenaren.
Voor 't eerst kwam in 1890 eene particuliere inlandsche
school in Djokjokarta tot stand , welke school door den
sultan gesticht werd hoofdzakelijk ten dienste van de
zonen van aanzienlijke hoofden en grooten, die tot nu
toe geen ander onderwijs genoten dan wat hun door huisgenooten kon gegeven worden. (Van de gouvernementsschool
ter plaatse maakte deze klasse geen gebruik , omdat daar
de scholieren hoofdzakelijk bestonden uit kinderen van
gewone inlanders of van hoofJen van lagen rang.) De
oprichting van deze school kan beschouwd worden als een
uitvloeisel van het sederc kort (verg. vorig verslag blz.4)
door den sultan aangenomen beginsel om in zijn gebied
slechts dan den overgang van het ambt van vader op
zoon te doen plaats hebben, wanneer de opvolger een
schoolcursus met vrucht heeft doorloopen. Om de school
op goede grondslagen te doen rusten, is in Februari jl.
door de Indische Regeering machtiging verleend om daarbij,
voorloopig voor den tijd van één jaar, gouvernements
onderwijzend personeel te detacheeren , zullende, ter goedmaking van de kosten , de te innen schoolgelden ten bata
van den lande komen.
Het geheele getal leerlingen, op de 35 zendings- en
de 102 andere particuliere scholen van Java en Madura
gedurende 1890 of een gedeelte van dat jaar ingeschreven
geweest, bedroeg, volgens voorloopige opgaven , 9942
jongens en 590 meisjes (te zamen 10 532), tegen 8884
jougens en 605 meisjes (te zamen 9489) over 1889, toen
in 't geheel 121 particuliere scholen (sommige slechts
gedurende een gedeelte van het jaar) in werking waren
geweest *).
Onder de 230 zendings- en de 105 andere particuliere
scholen in de buitenbezittingen waren er respectievelijk
5 van de eersten en 5 van de laatsteu op uit. 1889 tijdelijk
gesloten. Er waren dus op dien datum in de gewesten
buiten Java en Madura in werking 325 particuliere scholen ,
en bij de 312 waarvan opgaven nopens het aantal leerlingen zijn ontvangen , waren gedurende 1889 of gedurende
een gedeelte van dat jaar in 't geheel ingeschreven geweest 12 649 jongens en 5137 meisjes (te zamen 17 786).
Over 1888 waren de verbeterde totalen , voor 301 van de
315 scholen die bij het einde van dat jaar in werking
waren , 11 848 jongens en 4850 meisjes (te zamen 1' 698)').
Met betrekking tot het onderwijzend personeel der
particuliere inlandsche scholen zijn geen andere mededeelingen ontvangen dan in 't vorig verslag reeds voorkwamen.
Geestelijke scholen. Omtrent Mohammedaansche gods') Daaronder ook aan 15 voor 't eerst gesubsidieerde scholen eene
tegemoetkoming voor eens ad f '.'00 of f 300 in de kosten van cer»te
inrichting. De subsidies ten behoeve van leermiddelen en schoolbehoeften liepen voor de 76 scholen uiteen van 1' 50 tot 1' 250 per
school en per jaar. Ecrstgemeld bedrag werd toegelegd aan 1 school,
1 kreeg f 75, 2 f 100, 11 f U k , 25 f 150, 13 f 175, 13 f 200,
7 f 225 en 1 f 250. Bjj de 72 gesubsidieerde scholen op Java en
Madura waren gedurende 1890 ingeschreven gewee.-t 6260 leerlingen.
*) Hoeveel leerlingen bjj de zendings— en hoeveel b j de andere
particuliere inlandsche scholen waren ingeschreven bljikt alleen uit
het algemeen vijfjarig school verslag, doch dientengevolge tot nog
toe over geen later jaar dan 1887. Gedurende dat jaar werden de
gezamenlijke particuliere inlandsche scholen op Java en Madura
bezocht door 7697 leerlingen (7241 jongens en 456 meisjes), waarvan er 2095 (1650 jongens en 445 meisjes) tot de leerlingen der
zendingsBcholen behoorden.
») Het algemeen vjjrjarig sehoolverslag w(jst voor de particuliere
inlandsche scholen in de buitenbezittingen over 1887 een (niet volledig) totaal a w van 12 250 leerlingen d l 69!) jongens en551meisj e s ) , waarvan voor de zendingsscholen (uitgenomen die in de rcsidentiën Zuider- en Oosteraldceling van Borneo en Timor) 9407
(9301 jongens en 106 meisjes).

dienstscholen worden opgaven aangetroffen in afdeeling III
vim dit hoofdstuk.
Scholen voor vreemde oosterlingen. Ten aanzien van de
in de verschillende gewesten bestaande Chineesche scholen ,
omtrent welker inrichting eenige bijzonderheden in't vorig
verslag (blz. 105) zijn vermeld, zijn thans onderstaande
opgaven ontvangen, aanwijzende den toestand op uit.
1*90.
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Omtrent de scholen voor andere vreemde oosterlingen
dan Chineezen zijn over 1890 alleen eenige opgaven betreirer.de Java en .Madura ontvangen , welke voor 8 geWMtou aanwijzen 2'^ scholen , met een totaal van 356 Ieerlingen, tegen 24 scholen en 403 leerlingen in 7 gewesten
over 1889. Luidens de opgaven over 1890 werden namelijk
van de hierbedoelde scholen aaugetroiren: in Batavia 4
met 43 leerlingen, in Cheribon 4 met 51 , in Tagal 2
met 18, in Pekalougan 4 met 38, in Samarang 2 met 52,
in Rembang 2 met 30, in Pasoeroean 2 met 74 en in
Bezoeki 2 met 50 leerlingen.
Op een aantal plaatsen maken de vreemde oosterlingen
voor hunne kinderen gebruik van de inlandsche school of
wel van de Europeesche. Bij het Europeesch openbaar lager
onderwijs waren op uit. 1890 ingeschreven (verg. blz. 108
hiervóór) 148 kinderen van vreemde oosterlingen. Het
aantal bij tie inlandsche scholen ingeschreven vindt men
alleen voor de hoofdplaats Batavia opgegeven 4 ), waar op
uit. 1890 de gouvemeinents- en de particuliere inlandsche
scholeu respectievelijk 18 en 136 kinderen van Chineezen
onder hare leerlingen telden.
4
) Volledig is het cijfer alleen bekend uit het algemeen vijfjarig
verslag van het inlandsen onderwijs, dat voor het laatste daarin
behandelde jaar 1887 een totaal aanwijst van 1772 leerlingen van
Chineeschc en 121 van Arabische afkomst. Van deze 1893 vreemde
oosterlingen hadden er gedurende 1887 1519 de openbate inlandsche
scholen bezocht, 131 de zendingsscholen en 243 andere particuliere
inlandsche scholen.
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l Neder!. (Oost-) lndiö.]
was gebleven sedert het vertrek naar Nederland van den
voormaligen

§ 1. Studie

van Oostersche talen en tan de instelli/tt/eu
van den Islam.

adviseur

mr. L. W

0 . V A N DEN BERG (zie

lager). De krachtens gouvernementsbesluit dd. 6 Mei 1891
n°. 3 voor dr. SNOUCK HURGRONJE in zijne nieuwe betrek-

king geldende instructie verschilt met die in J u n i 1889 voor
Over de werkzaamheden der ambtenaren voor de lie- zijn t ijdelijken werkkring vastgesteld (verg. het verslagoefening van Indische talen kan over het jaar 1890 het van dat jaar blz. 122) in hoofdzaak hierin dat hem nu
niet enkel de studie der instellingen van den Islam, maar
volgende worden medegedeeld.
ook de studie der Arabische en Maleische talen is opgeDr. H. NEUBRONNER VAN DER TUUK bleef voortgaan
met de aanvulling van zijn Balineesch- oud Javaansch d r a g e n , en dat hij tevens met de leiding der studiën vau
woordenboek, waartoe hem eenige nieuwe Balineesehe anderen k a n worden belast wanneer er personen zijn d i e ,
handschriften aanleiding gaven. Daar de uit Nederland krachtens speciale opdracht van de Regeering, in de door
ontboden voorraad Balineesehe lettertypen (zie vorig verslag hem beoefende vakken zich hebben te bekwamen. Voorts
blz. 106) eerst in December 1890 van hier verzonden werd , behelst de instructie niet meer de bepaling dat aan bet
kon met den druk van het woordenboek nog geen aanvang door dr. SNOUCK HURGRONJE in eenig gewest in te stellen
onderzoek steeds overleg met het hoofd van gewestelijk
worden gemaakt.
De ambtenaar dr. J . G. H. GUNNING was weder werk- bestuur moest voorafgaan. Uit het jongste jaarverslag van
zaam in het belang der uitgave van het Javaansch- dr. SNOUCK HURGRONJE blijkt dat hij in 1890 zijne onderzoekingen voortzette in de afdeeling Buitenzorg en in de
Nederlandsch woordenboek van W I N T B R en WILKEXR. Hij
hield zich daartoe bezig met het verzamelen van gegevens residentiën Bantam, S a m a r a n g , Soerakarta, Madioen ,
op het gebied der Javaansche lexicographie, en met eene Djokjokarta en Kadoe. Het bewerken van de verzamelde geaandachtige bestudeering van de Javaansche wajang-littera- gevens zal echter geruimen tijd vorderen; met het publiceeren van eenigszins belaugrijke resultaten scheen trouwens
t u u r , voor zoover deze in druk verschenen is.
Dr. J . L. A. BRANDES ging voort met zijne studiën van beter gewacht totdat het onderzoek zich over geheel Java
Java's oude inscriptiën. Ofschoon in 1890 nog enkele nieuwe en Madura zal hebben uitgestrekt. Eerst dan zal ook de
opschriften werden gevonden , wordt het er echter voor ge- tijd gekomen zijn om allengs een aantal onderwerpen
houden dat de beschikbare verzameling thans wel als nage- monngraphisch te behandelen, waaraan wederom een omnoeg volledig is aan te merken. De onderzoekingen vanden vattende critische arbeid zal moeten voorafgaan. Bij de
heer BRANDES betreffende de verschillende redactiën der bedoelde onderzoekingen bleef de aandacht steeds in de
^ Voorspellingen van ÜJAVABAYA" vorderden niet in die mate eerste plaats gevestigd op de Mohammedaansche rechtdat de uitkomsten reeds voor publiceering in aanmerking spraak en de verdere werkzaamheden der geestelijkheid ,
konden komen. Zij vereischen veel tijd , daar de Javaansche zoomede op het M'ihammedaansch onderwijs, op de mystieke
historische geschriften zonder registers moeilijk te g e - genootschappen en op h e f eigenaardig » iulandsche" in
bruiken zijn. Daarom werd een aanvang gemaakt met het de theorie en in de practijk van den Islam in Nederlandschsamenstellen van eene naamlijst, d i e , voor zoover betreft Indiö Naar de heer SNOUCK HURGRONJE m e l d t , versterkten
de door wijlen den hoogleeraar MKINSMA uitgegeven » Babad zijne onderzoekingen liem meer en meer in de overtuigingtanah D j a w i " , geheel gereed kwam , en vervolgens aan dut hetgeen tot dusver omtrent de in de eerste plaats ga
de hand van andere teksten werd uitgebreid en voortgezet. noemde onderwerpen bekend was in vele opzichten n J
blijken minder juist en volledig te zijn geweest ').
Aan dr. BRANDES bleef de hulp van een Jnvaauschen
schrijver voor het overschrijven van handschriften toegestaan.
De reeds genoemde voormalige adviseur mr. V A N DEN
ü e voltooiing van d e , oorspronkelijk slechts in beknopten
B o a , d i e . als ambtenaar met verlof, zijn in Indië aan gevorm , door mr. dr. J . C. G. JONKER samengestelde spraak- vangen arbeid betreffende «ie Arnbisclie en Maleische bronnen
kunst der Bimaneesche taal ondervond eenige vertraging, van het inlandscli recht hier te lande voortzet, kwam
daar de schrijver het bij nadere overweging wensohelijk iu het afgelcopen jaar gereed met zijne (Fransche) vertaling
vond om aan zijn werk eenige uitbreiding te geven. Üe en bewerking van het Arabischerechtsboek Fath al-Qarib ,
heer JONKER hield zich verder bezig met het opsporen en welk werk tlians bij de iirma Iv J. BRILL te Leiden voor
verzamelen van Boegineesche en Makassaarsche hand- 's lands rekening wordt gedrukt. W a t de Maleische rec!itsschriften. In Januari jl. werd hem wederom voor den tijd bronnen betreft, is door den heer VAN DEN BERG met de
van twee jaren de beschikking gegeven over eenige gelden
bewerking van die uit Zuid-Sumatra een aanvang gemaakt.
ter bestrijding van uitgaven in het belang zijner studiën.
Da Maleische tekst is zoo goed als geheel gereed, terwijl
In het vorig verslag (blz. IOC) is reeds mededeeling de vertaling reeds vrij ver is gevorderd.
De twee in 't vorig verslag genoemde taalkundige wergedaan van de in Mei 1890 aan den controleur H. N.
KILIAAN gedane opdracht om op Madura gegevens te ken , tot welker publicatie geldelijke steun ten laste vau
verzamelen , waaruit een vast stelsel van spelling voor de <!e Indische begrooting is verleend, hebben in den loop
Madureesche taal zou kunnen worden opgebouwd. Voor van 1891 het licht gezien, namelijk het Menaugkabausch
dezen ambtenaar is eene instructie vastgesteld, volgens Maleisen-Nederlandsen woordenboek van den neer J. L
welke zijne werkzaamheden meer in het bijzonder omvat- VAN DHR TOORN , uitgegeven door liet Koninklijk Instituut
ten : het doen vau nasporingen naar de oude litteratuur voor de t a a l - , latid- en volkenkunde van Nederlandsi:lien schrijfwijze der bedoelde taal ; het nauwkeurig bestu- Indië te 's-Gravenhage, zoome Ie desupplement-afleveriii_;deeren van de hedendaagsche u i t s p r a a k , daarbij steeds de op bet Nederlandscn-Chineesch woordenboek van den
hoogleeraar dr. (i. SCIII.KGKI. , waardoor bedoeld woordenverschillende streken waarin de waarnemingen plaats vinden
bi.ek thans geheel is voltooid.
uiteen houdende ; het toetsen aan bat spraakgebruik van
de door den druk bekend gemaakte Madurcesche teksten ;
Dr. J . J . • . Dl GSOOT, laatstelijk tolk voor de Cldhet. opsporen van handschriften waaruit de vroegere en de neesche taal iu Nederlandsch-Indië , die zich , blijkens de
hedendaagsche spelling in de onderscheidene deelen van verslagen v.-in 1888 f b h 74) en 1890 (blz. 10l>, DOOt 1),
Madura en onderhoorigheden zullen kunnen blijken ; het gedurende de jaren 188(5-1890 in China met wetenschap
opschrijven van volksverhalen , welke nog niet op papier pelijke onderzoekingen heeft bezig gebonden, heeft, de
mochten zijn g e b r a c h t , en eindt lijk het verzamelen van
uitkomsten zijner nasporingen neergelegd m een werk ,
al zulke gegevens welke slechts door een plaatselijk onder- dat h i j , onder den t i t e l : »Tbe religinus system of China,
zoek kunnen verkregen worden. Blijkens het eerste door lts ancient forms, history and present aspect. Manners,
den heer KII.IAAN ingediend halfjaarlijksch verslag waren customs and social instit'.itions conneeted with i t " , in
zijne onderzoekingen in vorenstaanden zin re j ds tamelijk acht deelen deukt te publiceeren. Aan de uitgave van
gevorderd.
Dr. C. SNOUCK HURC.RONJE , die in

den aanvang van

')

Vermelding verdient hier ook dat de Indische Regeering aan

1880 met eene zending naar Indië belast was gewoideu ( een Arabier te Batavia, die sedert jaren eene groote kennis van de
voor het doen van onderzoekingen naar de instellingen ! theologisch juridische litteratuur van den l6lani had aan den lag
gelegd (dezelfde op wien ook gedoeld werd in het vorig verslag
van den Islam aldaar (zie de verslagen van 1889 en 1890 i blz.
116), in Mei jl. den titel verleende van n adviseur honorair voor
blz. 1*21 en 107), is in Maart j l . in Indischen dienst over. Arabische zaken " , als hljjk van waardeering
van de goede strekgegaan als adviseur voor Oostersche talen en Mohamme- j king der vele van zijne hand verschenen geschriften en van zijne
daansch r e c h t ; in de betrekking derhalve die onvervuld | meermalen belangeloos aan den laadc bewezen nuttige diensten.
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het eerste deel van bedoeld werk is van regeeringswege
geldelijke steun toegezegd.
§ 2. Oudheidkunde.
Met liet ontgraven van den voet van den BórA-Boedoer
en het photographeeren van de daarop voorkomende
basreliefs werd in October 1890 een aanvang gemaakt.
De werkzaamheden hebben plaats onder toezicht van
den opzichter die met de bewaking der ruïnen belust
is, en onder leiding van den controleur van Moentiian
(Kadoe). Niettegenstaande de westmoesson was ingetreden ,
werd toch onverpoosd doorgewerkt, zoodat bij het ein !e
des jaars de arbeid op het terrein afgeloopen was. Het
maken van do afdrukken ondervond echter veel vertraging
wegens de ongunstige weersgesteldheid. De vervaardigde
clichés, ten getale van ongeveer 170, zullen la'er aan
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten ra Wetenschappen ter bewaring worden afgegeven.
Met behulp van de in Maart 1890 aan de Archaeologische
Vereeniging te Djokjokarta toegekende gouvernementïsubsidie van f 30l>0 (zie vorig verslag blz. 10") konden
de werkzaamheden aan de tot de tempelgroep van Prambanan behoorende » tjandi Loro Djongrang " met kracht
worden voortgezet, en op het einde van September 1890
waren de tempels zooveel mogelijk van puin bevrijd en
gephotographeerd. Alleen moest toen nog de tempelrar.d ,
liggende op Solo'sch gebied, worden ontbloot, waarvoor <!e toestemming van den soesoehcenan gevraagd was.
Bij de ontgravingeu werden eenige zilveren munten en
ringen , gouden plaatjes en eenige ijzeren voorwerpen gevonden , die aan het Bataviaasch Genootschap in bewaring
zijn afgestaan.
§ 3. Natuurwctcnschapjien.
Magnetische en meteorologische waarnemingen. Bij het
observatorium te Batavia werden gedurende 1890 de uurwaarnemingen (van welke op 31 December van dat jaar
eene vijf en twintigjarige reeks werd afgesloten) onafgebrokeu voortgezet en de door zelfregistreerende instrumenten verkregen gegevens bewerkt. Het publiceeren van
de uitkomsten der verschillende waarnemingen vorderde
tot en met het jaar 1889 door de verschijning van het
12de deal der door de inrichting uitgegeven wordende
» Observations ".
Met het verzamelen en voor de » Regenwaarnemingen "
bewerken van de bij het observatorium uit ruim een 100-tal
plaatsen op Java en Madura en uit ruim een 80-tal op
de overige eilanden van Nederlar.dsch-Indië ontvangen
wordende aant3ekeningen omtrent regenmetingen werd
voortgegaan. Van de meeste dier plaatsen zijn thans aanteekeningen over minstens tien jaren voorhanden. Eene
uit de voorhanden aanteekeningen bewerkte kaan van den
gemiddelden regenval op Java en Madura vindt men
hierachter aan het slot der bijlagen. De in 1890 verschenen
11de jaargang der » Regen waarnemingen " behandelt de
in 1889 op en buiten Java gedane aflezingen. ')
Op grond van de meteorologische gegevens over 1890
bij het observatorium verkregen , meldt de directeur der
inrichting het volgende. Het jaar 1890 kenmerkte zich
door een buitengewoon drogen westmoesson , gevolgd door
een, wat de vochtigheid betreft, eveneens abnormalen
oostmoesson, ten gevolge waarvan de temperatuur in de
eerste maanden van 't jaar te hoog was, en in Mei t/m
December onder de normale waarde b'eef. In verband
hiermede waren de bewolking , de betrekkelijke vochtigheid
en de spanning van den waterdamp in de eerste maanden
geringer en gedurende den oostmoesson grooter dan gewoonlij*. Over geheel Java was de verdeeling van den
regenval dezelfde als te Batavia: buitengewone droogte
in Januari t/m April, overmaat van regen geluren ie de
maanden Mei t/m October, gevolgd door een geringen
regenval in November en December. Ovc.* het gehee'e jaar
bereken 1 bleef in 1890 de regenval beneden den normalen.
') In den Regecringsalmanak van Xedcrlandsch-Indië voor 1891
(deel II, blz. 15-19) komt, met betrekking tot die plaatsen waar de
waarnemingen gedurende minstens vijfjaren zijn voortgezet (88 op
Java en Madura en 75 in de buitenbezittingen), een overzicht voor
van den gemiddelden regenval in elke maand, berekend naar de
aflezingen van 1880 t/m 1889 of korter.
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Op Borneo, Celebes en in de Molukken was de overmaat
van regen gedurende de maanden Mei t/m October bijzonder
groot en verhief zich daardoor de over 1890 opgeteekeude
hoeveelheid gevallen regen aanzienlijk boven het normale
bedrag. Ook op Öumatra's Oostkust viel meer regeu dan
gewoonlijk, uitgenomen in de maanden Mei, November
en December; vooral gedurende de lautste maand was de
veersges'eldheid aldaar abnormaal droog. Ter Sumatra's
Westkust vertoonde de regenval, als gewoonlijk, deze
overal elders in den Archipel waargenomen afwijkingen
niet en was hij vrij wel normaal. De grootste jaarlijksche
regenval werd in 1890 waargenomen : op Java te Sindang.
laija in de Preanger Regentschappen (5366 millimeter),
op Sumatra te Singkel '5148 millimeter), en in het overige
geleolte van den Archipel te Suparoea (4719 millimeter).
Daarentegen deed in genoemde deelen van NedeflandschIndië de kleinste regenval zich in 1890 voor respectievelijk
te Kraksaan in Probolinggo (940 millimeter), te Meian
Poetih ter Oostkust van Sumatra (1625 millimeter) en te
Boeleleng op Bali (1028 millimeter).
De gegevens omtrent de getijden op Java's Zuidkust,
verkregen door middel van de zelfregistreerende peilschaal
te Tjilatjap opgesteld, werden volgens de methode der
harmonische analyse bewerkt, terwijl voortgegaan werd
mot het excerpeeren van de door het Ministerie van Marine
tijdelijk afgestane oude scheepsjournalen, bencoligd voor
de samenstelling van een werk 'over wind- en zeestrr>omingen in den ludischen Archipel (zie vorig verslag blz. 107).
Ten einde althans op ééne plaats in lndië vorm en aard
der aardbevingen nader te leeren kennen, werd in het
afgeloopen jaar een Ewixo'sche seismograaf bij bet observatoriutn opgesteld.
De bibliotheek van het observaiorium werd door l e langrijke ruilingen en schenkingen verrijkt. Tot de
met buitenlandsche observatoria gewisselde bescheiden
behoorden ook photographische afdrukken vau magnetische
storingen.
Natuur kundig e, cthnographische en geoyraphische mededcdingeu. Omtrent het in Januari 1891 door dr. H. F.
C. TEN KATE ondernomen anthropologisch-etbnographisch
onderzoek van de Kleine Soenda-eilanden (zie vorig verslag
ulz. 107) kan reeds worden medegedeeld dat tochten gedaan waren op Flores , Timor , Samaoe , Adonara en Solor,
en dat, volgens berichten van Juni jl., dr. TEN KATE
toen voornemens was zich naar Soemba te begeven. Behalve
belangrijke gegevens en verzamelingen opethnographi.-:ch
en zoölogisch gebiel, waren door hem ook geologische
voorwerpen verkregen op punte i die niet door den bongleeraar WKHMANN waren bezocht (zie het versla? v:7n
18K9 blz. 123).
liet hydrographisch onderzoek der Kei-eilanden (residentie Amboina) werd in .September 1890 door dra luitenant»
ter-zee 2de klasse H. O. \V. PLANTEN ten einde gebracht.
Eene dcor hem vervaardigde kaart van die eilandengroep
werd aan het departement der marine in NedtrlandschIudië aangeboden.
Aan de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging i:i Nederlandscli-Indië werd over het jaar 1891 opnieuw eene
subsidie van f 5000 toegekend , ten behoeve der weton*
schappelijke reis van den hoogleeraar dr. A. A. \Y. HUBISECHT
(zie vorig verslag blz. 108). Diü geleerde hield zich voornatnedjk bezig met studiën op embryologisch gel ied op
Java en Sumatra. De voor het on lerzoek benoodi_rde diersoorten wer.len niet alleen door professor HIBKECIIT rersoonlijk verzameld , maar werden ook verkregen door bemiddeling van belangstellenden of door andere personen
die daarvoor in het genot werden gesteld van eene premie.
Het op die wijze verkregen materiaal werd vervolgens in
het centraal bureau te Batavia verwerkt, welk svsteem
men ook na den terugkeer van den heer HUBRECHT de:.kt
te volgen.
Het Koninklijk Instituut voor (ie taal-, laud- en voIkenkunle van Nederlandsch-IndiC te 's-Gravenhage is
door de Indische Regeering voor het loopend jaar mede
in het genot gesteld van eane subsidie van f 500'), en
zulks ten behoeve van een geognostisch en etbnographisch
onderzoek van de eilanden der Banda-zee. Tut het hewerkstelligen van een zoodanig onderzoek , waarvoor het
plan reeds in 1889 werd gemaakt, en dat o. a. ook ten
doel heeft het bepalen van de grenslijn tusschen bet Azia-
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tisch en het Australisch continent, waren door het Instituut
de Leidsche hoogleerareii dr. K. MARTIN en nu wijlen dr.
G. A. W I L K E N uitgenoodigd. Eerstgenoemde is onlangs naar
Indië vertrokken, ten einde met het geognostisch onderzoek een aanvang te maken ; in hoeverre de dood van den
hoogleeraar WII.KKN verandtring in de plannen van het
Instituut zal m a k e n , moet nog worden afgewacht.
Aan een door de relaetie van liet :>Internationales Archlv
für Ethnographie." (zie vorig versla» blz. 111 en hieronder
§ 4) uitgegeven werk van den hoogleeraar dr. M. WEHKR,
welk werk meer bepaaldelijk is gewijd aan het ethnoloisch geJeelte der door dien geleerde in 1888/1889 in Neerlandsch-Indie verzamelde gegevens, werd van regeeringswege geldelijke steun verleend.
Door fondsen van de ree.ls genoemde Natuurkundige
Vereeuiging daartoe in staat gesteld , kwam in 1890 mede
voor een wetenschappelijk doel in Nederlandscl.-Indië da
thans als docent aau het gymnasium Willem III te Batavia verbonden gewezen leeraar in de ontleedkunde aan
de rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en aan r'e
rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam dr. J . F.
VAK BKMMEI.EN. Deze natuuronderzoeker hield zich eenigen
tijd op in het zuiden der Preanger Regentschappen aan
de Wijnkoopsbaai, waar hij bezig was met het, onjerzoek
naar zeedieren op de strawLriBen en met de inzameling
van schildpndeieren. ten einde daaruit materiaal te bereiden voor een onderzoek omtrent de ontwikkeling van
het embryon. Vervolgens naar Sumatra's U.>stkust vertrokken , bracht hij daar eenigen tijd do^r op Ie ton zuiden van Medan gelegen tabuksor.derneming Deli T o s w a ,
nabij het ho^ge gebergte en de onafhankelijke Battaklanden. Later zette hij zijne reis voort naar de hoofdplaats
P a d a r g , waar hij van de Indische Regeering vergunning
verkreeg om deel uit te maken van den op blz. 9/10
hiervóór besproken verkenningstocht door Midden-Sumntra
op last van het Gouvernement, onder leiding van den
hoofdingenieur J . W. IJZERMAN , ondernomen om de mogelijkheid na te gaan of de aau de Ombüien-rivier te winDen steenkden met voordeel ook i.aar de oostkust van
Sumatra zouden kunnen worden afgevoerd. De heer VAN
BEMMEI.EN stelde op dien t o c h t , in het belang van de
rijksmusea hier te lande, onderzoekingen in ter vermeerdering der kennis van het dieren- en plantenrijk vnn Sum a t r a , waartoe hem door de Indische Regeering eene
subsidie van f 800 werd toegekend , onder voorbehoud dat
het aangekochte en verzamelde ter bescbikking van de
Regeering zou worden gesteld.
Onder de overige wetenschappelijke reizigers, die Nederlandsch-Indiëgedurende het afgeloopeu jaar bezochten,
zijn te noemen: de heeren BEDOT en PICTET uit Gci.èvc,
üie zich voornamelijk onledig hielden met het verzamelen
van pelagi-che fauna in de l aai van Amboina; de heer
J. Z. KANNEGIETER uit Amsterdam (zie vorig verslag blz.
108), ciie geruimen tijl Sumatra en Java bereisde ten einde
eene uitgebreide collectie insecten , vocrr.amtlijk ooleoptera,
aan te leggen; verder dr. O. LACTERBACH uit Breslau,
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waarts en c. q. de nadere verpakking voor de zeereis — mits
de zorg voor een en ander aan bet bestuur worde overge*
laten — voor den vervolge door en voor rekening van den
lande te dven geschieden.

Wetenschappelijke onderzoekingen Tin landsicege ingesteld.
De militaire apotheker der 2de klasse bij het Indisch leger
dr. M. GRESIIOPP (wiens tijdelijke detacheering bij 's lands
plantentuin te Buitenzorg ook voor het jaar 1891 is veriengd) ging voort met het hem van regeeringswege opgedragen ciietnisch-pharmacologiscli onderzoek naar de
plantenstoflen in Xederlandsch-Indië. Het eerste uitvoerig
verslag omtrent dit uiterst belangrijke onderzoek verscheen
als n". VII der > Mededeelingen uit 's lands plantentuin
te Buitenzorg" (bijvoegsel tot de Javasche Courant van
4 Nov-mber 1890). Het voor deze onderzoekingen bij den
plantentuin ingericht laboratorium onderging eene aanzienhjke verbetering «hor het maken van eene goede zuurkast en den aanleg cener gasleiding.
De daarvoor mede tijdelijk aan zijn dienstvak bij het Indisch
leger onttrokken officier van gezondheid der 2de klasse M. E.
F. T. DIBOI.3 zette zijne ter Sumatra's Westkust aangevaugen palaeontologische nasporingen in grotten sedert April
1890 op Javu voort en wel in Kediri en Madi.en '). In eerstgenoemde residentie onderzocht de heer DUBOIP de grotten
van het Kalkgebergte. waar bij de dess.i Tjermee van
bet distriet Wadjak (afleeüng Ngrowo) reods vroeger (bij
mijuLouwkundige onderzoekingen) een fossiele meuschenschedel van een met de tegenwoordige Australiërs (of
Papoea's) verwant ras aangetroffen was. In genoemd district
werden in de grot van Sinee menschenschedels van betrekkelijk jonge dagteekening gevonden; eene andere kleine
grot van den Gocnoeng Soenggentong bevatte tamelijk
veel been leren, liggende in eene zeer harde massa, bestaai.de uit ! reccie en druipsteen. In Septemb?r 1890 vond
men hier een tweeden fossielen menschenschedel, met
dezelfde ras-kei,merken als de reeds vroeger ontdekte.
Verder werd weinig l>elangrijks meer gevonden, zoodat
deze onderzoekingen v,orloopig gestaakt werden. Daarbij
goureroementsbealuit dd. 14 April 1890 n°. 28 machtiging
was verleen I om d j palaeontologische onderzoekingen in
grotten op Java ook uit te strekken tot dia der zoogdierfauna van de jong-tertiaire en diluviale afzettingen,
werd in Uadioen als plaats van onderzoek gekozen het
Paiidan- of Kei.deuggjbergte, op de grens tusseben deze
residentie en de reside: tie Rembang. Bij Kedoeng Broeboes
(district Tjaroeban der afdeeling Madioen), waar reeds
vroeger door RADEN SALEII opgravingen verricht w a r e n ,
werden goede uitkomsten verkregen. Slechts die punten
waar tiet vaste gesteente (zandsteen of conglomeraat) niet
tlic:» onder «ie oppervlakte l a g , waren rijk aan fossielen.
Door het vinden van » bulimus " (eene soort van rivierschildj ad) en van versteend hout (vermoedelijk vermolmd
drijfhout) scheen aangetoond dat dit gesteente eene zoetwaterv rating is. Meende men eerst uit de gevonden fosüelen te moeten opmaken dat deze zoogenaamde padasvorming overeenstemde met desiwaiiksvan Britseh—IndiB,
en dus als plioeeen beschouwd moest worden , latere ontdekkingen bewezen dat de formatie een pleistocene en
geen jong-tertiaire v>as. De belangrijkste ontdekking was
hier weierom die van een menschelijk fossiel, dat geacht
WÏ rdt eene andore e waarschijnlijk lagere type te vormen
dan eenige die men kent. Het staat uu vast, lOO meldt
de heer DVBOIP in het verslag zijner werkzaamheden s ) ,
dat tlcze menseh op Java leefde tegelijk met stegnlonte
olifanten, üjlraarder. en hyaena's en iu een tijd dat Java
met bet vaste'an 1 van Azië verbonden was. In de afdeeling
Ngawi werden ook heenderen (meestal van groote zoogdierer,) gevonden in brecciën en tuffen, en (bij Pengilon ,
Alastoea en Bangiee) in wit'e kleisteenen. In de eerste
helft van Maart 1891 werd begonren met het onderzoek
van den I'ati-Ajam in J a p a r a , hetwelk aan het licht

dr. F . A. T C. W E N T uit 's-Gravenhage en dephil.cand.
BREWER uit Halle «As. De meesteu van hen namen ook
voor korteren of langere;) tijl i i het botanisch laboratorium
van 's lands plantentuin te Buitenzorg werktafels in.
Ten einde de belargen van de Nederlandschc rijksmusea zooveel mogelijk te behartigen, is meermalen door de
Indische Regeering aan wetenschappelijke reizigers , die op
eenigerlei wijze de ondersteuning van het Gouveru-:
inriepen, de voorwaarde gesteld dat zij ook trachten tou*
den voor onze musea verzamelingen Lijeen te brengen. Van
andere maatregelen ter bev..r!ering van dergelijke inzendingen is ree!s i:i het vorig verslag (blz. 1 0 8 , n o o t l ) m e d e deelii:g gedaan. Sedert heeft de Indische Regeering nog eene
regeling getroffen (gouvernementsbesluit d!. 16' Februari
l
) Krachtens eene in Januari jl. toegestane nadere verlenging van
1891 n°. 3) welke er waarschijnlijk veel toe zal bijdragen
den
op één jaar bepaalden termijn zal de heer DTBOIS
om het bijeenbrengen van voorwerpen voor de rijksmusea nog oorspronkelijk
pedurer.de een derdejaar (tot uit. Maart 1892) met deze speciale
aan te moeügen. Zij heeft namelijk eene doorloopende mach- taak belast kunnen blijven.
t i g i n g verstrekt — en daarvan door tusschenkomst van de
•) Hieromtrent verschijnen geregeld mededeelingen in de als bügewestelijke bestuurders doen kennis geven aan de ver- voegseis tot de Javasche Courant gepubliceerd wordende kwartaalschillende plaatselijke autoriteiten en aan anderen op wier verslagen van den dienst van het minwezen (verg. hoofdst. O
medewerking is prijs te stellen — om de oizending her- a:d. I I , hierachter).
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bracht dat de fauna er volkomen dezelf!e is als die van i de localiteit waarin de wetenschappelijke bezoekers van
bet Kendeuggebergte, terwijl het gesteente ook bestaat den tuin tijdelijk werkzaam ziju (het » botanisch station ")
uit tan Isteen-conglomeraten , breccien en tufren.
en uit het laboratorium van den chef der afdeeling (den
blijkens het vorig verslag in den aanvang van 1890 uit
's Lands plantentuin U Buitencorg en daarbij behoorende Nederland aangekomen kruidkun lige dr. J. M. JAXSB).
inrichtingen. Nu door de in den aanvang van 1890 (zie In het » botanisch s t a t i o n " werden in 1890 gedurende
vorig verslag blz. 108) plaats gehad hebbende uitbreiding korteren of langeren tijd werktafels ingenomen door twaalf
der wetenschappelijke werkkrachten bij deze inrichting wetenschappelijke bezoekers, een getal belangrijk grooter
het veld van onderzoek verruimd is kunnen worden , is dan in een der vorige jaren. Ken hunner was een Nederhet reglement voor 's lands plantentuin, dat laat-teiijk landsche botanist, wiens komst eene eersie vrucht was
van 18(58 dagteekcnde, bij gouvernemeutsbesluit dd. 22 van het in 1888 (zie het verslag van dat jaar blz. 120)
Mei 1890 n°. 6 door een nieuw reglement vervangen , hier te lande gestichte » Buitenzorg-fonds''. Het laborawaarbij de inrichting in vijf afdeelingen is verdeeld, en toriurn van den chef der afdeeling is bestemd voor het
verder in eene tijdelijke (IVde) nfdealing (pharmacologisch doen van onderzoekingen en waai nemingen over levenslaboratorium), uitsluitend opgericht voor de hooger reeds voorwaarden , bouw en ziekten der tropische c u l t u u r besproken onderzoekingen van dr M. GRESHOKK. De vijf gewassen. In de eerste helft van het jaar nam het inrichten
eerstbedoelde nfdeelingen zijn: herbarium en museum van dit laboratorium veel tijd in beslag, waarbij men
(af J. 1). botanische laboratoria (afd. I I ) ; cultuurtuin en afhankelijk was van de vorderingen in den bouw der
agricultuur-chemisch laboratorium i'afl. l i l ) ; botanische kleine gasinstallatie, die zoowel de beide botanische labo*
tuin te Buitel./. >rg en bergtuiu te Tjibodas (afd. V), ter- ratoria van afdeeling II als het pharmacologisch laborawijl de laatste afdeeling omvat b u r e a u , bibliotheek en torium van afdeeling IV te bedienen heeft. De eerste
photographisch atelier (ufl. VI) Art. 1 van het nieuwe voorloopige resultaten, door dr JANSE bij zijne experimenten
reglement omschrijft den aard en de bestemming der over de serehziekte verkregen, zijn openbaar gemaakt in
inrichting in deze bewo rdingen: 's Lands plantentuin zijne «Proeve eener verklaring van sereh «verschijnselen'',
te Buitenzorg is eene wetenschappelijke instelling, wier verschenen als i,°. VIII der » Me!e leelingen uit 's lands
werkzaamheid ligt op kruidkundig gebied in den ruim- p l a n t e n t u i n " (bijvoegsel tot de Javasche Courant van
sten omvang, in het belang van de koloniën, van de 16 Januari 1891) ')•
botanische inrichtingen in Nederland en van de wetenHet belangrijkste feit, met betrekking tot de lilde afschap in het algemeen. Terwijl de nrtt. 6-10 in bijzonder- deeüng (cultuurtuin en agricultuur-chemisch laboratorium)
heien den werkkring aangeven van de chefs der afdeelin- te vermelden , is de bouw van het agricultuur-chemisch
gen I , I I , I I I , IV en V (de VI Ie afdeeling staat onmil- laboratorium met nevengel.ouwen , waaronder eene kleine
dellijk onder den met het beheer en de leiding van de gasinstallatie, zooa's die in de llde afdeeling werd opgegcheele instelling belasten directeur), draagt het reglement richt. Vóór het einde des jnars kwam het ruime en doeliu art. 3 Jen directeur in de eerste plaats op om er voor mntig ingerichte laboratorium zoo goei als gereed. I n d e n
te waken dat de ontwikkeling der inrichting in hare ver- eersten tijd kon aan den chef dezer afdeeling dr. P. V A N
schillen !e aflcelitigen gelijkmatig plaats h e b b e e n haar ROMBURGH (mede iu den aanvang van 189Ü van hier u i t wetenschappelijk peil steeds stijge. Verder is in art. 4 gezonden) eene , zij bet ook lieknopte, werkgelegenheid
den directeur tot taak gesteld : te zorgen voor de uitbreiding ;n het pharmacologisch laboratorium worden gegeven. Na
der relatiSn van de inrichting zoowel in als buiten den het betrekken van zijne woning in den cultuurtuin werkte
Oott-Indiachon Archipel, bovenal door ruil van planten genoemde landbouwscheikundige zoo goed mogelijk in een
i.f plantaardig* prolucten en door het verspreiden van vertrekje der bijgebouwen. In weerwil van deze ongunstige
gaden en stekken van nuttige gewassen binnen de kolonie ; omstandigheden konden door hem reeds eeuige onderzoete waken voor het nauwkeurig en geregeld verschijnen van kingen worden ingesteld omtrent sommige producten van
de verschillende van den tuin uitgaande publicaties; in tropische cultuurgewassen. Meer in het lijzonder werden
bet oog te houden dat 's lands plantentuin , als weten- gambier en aetherische oliën aan een onderzoek onderscLappelijk middelpunt in Nederlandsch-Ir.dië voor de WOrpan. In November 1890 verkreeg dr. VAN ROMBURGH
kennis van het plantenrijk, de inrichting dient te ziju bij vergunning om gedurende een drietal wvken verschillende
welke op dat gebied de Regeering en ook anderen voor- aanplantingen in West- Java te bezoeken. Bij deze gelegenlichting kunnen inwinnen ten behoeve van de practijk; heid werd in bijzondere mate hulp ondervonden van den
er naar te streven da inrichting eene eerste plaats te doen hoofdadministrateur der Pamanoekan- en Tjiassemlandeu.
blijven Lekleeden onder do wetenschappelijke rtationa voor Het aantal verzen !i. gen fan s t e k k e n , planten en zaden,
het on lerzoek der tropische flora. on eindelijk zooveel uit den cultuurtuin afkomstig, aan aanxragers in Neder_--dijk nan ta wakkeren het bez ;eken van 's lands planten- landsch-Indië neemt nog steels aanmerkelijk toe. Eene
tuin door buiten de kolonie gevestigde natuuronderzoekers. vrij groote aanplanting tan papaja'a wer,: gemaakt, ten
Omtrent de werkzaamheden gedurende 1890 is iu hoofd- gevolge vau dr. QaasaOPF'a oi.t lekking van een nieuw
trekken door den directeur dr. M. TRKUB het volgenie alcaloïd, door hem » c a r p a l n e " genaamd. Twee der in
gemeld.
Nederlandsch-rudië inheemsche lufla-s< orten werden , volIa de Iste afdeeling (herbarium en museum), waarvan gens uit .Japan ontvangen aanwijzingen, op vrij groote
da adjunct-directeur dr. W . BLRCK chef i s , werd weder •ehaal in den cultuurtuin uitgezet. De pepinières moesten ,
voornamelijk voortgewerkt aan het bijeenbrengen en be- ten gevolge van den bouw van het laboratorium , naar
werken van het tuinherbariuin , ten behoeve van de samen- een ander gedeelte van den tuin worden overgebracht.
stelling van een nieuwen catalogus. Voorts werden in
De Vde afdeeling (botanische tuin en l e r g t u i n ) , waarvan
den omtrek van Buitenzorg en van Tjibodas kleine bota- de hortulanus H. J. WIGMAX chef i s , lokte als altijd het
nische tochten ondernomen om nieuwe gegevens betreffende meeste beziek. Ook uit deze afleeling werd een groot
de locale flora op te d"en. Met de ra: g s c h i k k i n g , inseree- aantal zaden en stekken van nuttige gewassen naar alle
ring en catalogiseering werd in het groote algemeen deden van den Archipel aan tal van aaniragers verzonden.
herbarium en in het museum voortgegaan, voor zoover Voor de dringend noodzakelijke uitbreiding van het terrein
de beperkte krachten dit toelieten. Bij de wetenschappelijke van den botauischen tuin wordt zorg ge iragen sedert,
bewerking van het herbarium-materiaal werden door den ingevolge Indisch Staatsblad 1890 n". 3 8 , de onteigening
adjunct-directeur onderscheidene plantenfamiliGn en planten- heeft plaats gehad van het in 't vorig verslag bedoelde
geslachten meer speciaal bestudeerd. Omtrent de twee terrein ter groette van circa 15 bouws. Het nummeren
onder den naam van coca in Nederlaudsch-Indië ingevoerde en in kaart brengen van de hoornen werd voortgezet,
gewassen werd een onderzoek ingesteld, waarvan «Ie terwijl nieuwe etiquetten werden aangebracht, waar dit
resultaten n u t afteellingen werden gepubliceerd. Bij de als een gevo'g van de herziening der determinatiën mogeinzameling en ordening van herbarium- en museum- l>)k was. In den bergtuin te Tjibodas had eene aanzienlijke
materiaal werd we Ier veel hulp ondervonden van den
als conservator werkzaam zijnden volontair, wien deswege
') Als n-. IX is onlangs nog eene tweede studie van <Ir. JAXSE verandermaal door de Indische Reg-ering eene geldelijke be- schenen , getiteld: , Het voorkomen van bacteriën in suikerriet".
loonirg wer 1 toegeken '.
Deze aflevering der „ Medededingen"' werd verspreid als byvoegscl
De II Ie afdeeling (botanische laboratoria) bestaat uit tot de Javasche Courant van 28 Juli 1891.
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verbetering plaats, doordat het aldaar gelegen geheel Onder de nieuw ontvangen ethnographische voorwerpen
ongeschikte en bouwvallige huis werd afgebroken en vervan- bevinden zich enkele aan den Gouverneur-Generaal door
gen door een goe I en doelmatig ingericht gebouw , terwijl inlandecbe vorsten aangeboden geschenken. Ook bestemde
voor den tuinman eene kleine afzonderlijke woning werd de Indische Regeering ter opneming in de collectiën van
' ongetrokken. Het nieuwe gebouw te Tjibodas bevat een het (ii>nootsc!mp de bij sommige der in 1888 in Middengroot laboratorium-vertrek (eene succursale van het » bo- Java gearresteerde onruststokers aangetroffen djimats (voortaniach stad ffl " te Baitanaorg) en voorts de noodige ge- werpen of geschriften welke in de handen van kwaadgezinde
inlanders moeten dienen om anderen tot hunne planden
legenheid tot lijdelijk verblijf.
Wat de Vide nfoVeling (bureau , bibliotheek en photo- over te halen). Het voornemen bestaat om ook later aan
graphisch atelier) betreft, is slechts te vermeMm dat de de justitie in handen komende overtuigingsstukken van
van buitenlandscii verlof teruggekeerde teekenaar-pbotograaf dezen aard voor hetzelfde doel te bestemmen en de d u s
zich zijn verlof in Europa ten nutte had gemaakt om de te vormen verzameling bij voorkomende gelegenheden te
phototypie en zincographie aan te leerec e; dat hein sedert doen aanvullen met hetgeen zich aan dergelijke voorwerpen
de noodige toestellen voor de toepassing van die reproductie- nog in de residentie-archieven bevindt. De gebouwen van
methoden zijn vorschaft. Ingevolge eene regeeringsinachti- het museum ondergingen eene uitbreiding , waardoor vooral
ging van Mei jl. zal ook eene zeer noodige vernieuwingen de ethnographische verzameling beter tot haar recht kon
uitbreiding van bet tot dusver als photographisch atelier komen. Het Genootschap heeft besloten eene poging te
gebruikt wordende gebouwtje worden ter hand genomen. doen om de kennis der ethnographie van het eiland Engano ,
Behalve de twee hooger reeds genoemde n"'. VII en VIII welks bevolking langzamerhand uitsterft, te vermeerderen.
der » Mededeelingen uit 's lands plautentuin " en het uit- De resident van Benkoelen (tot welk gewest het eiland
administratief behoort) zegde zijne medewerking t o e , terwijl
voerige jaarlijksch » verslag omtrent den staat van 's lands
de in lndië vertoevende Ifaliaansche reiziger E. MODIOLIANI ,
plautentuin", ') verschenen in 1890 twee reeds in het
die zich reeds verdienstelijk maakte door eene beschrijving
vorig verslag (blz. 109) besproken afleveringen van r!e van het eiland Nias, besloot om , met den zedelijken steun
» Annales du jardin botanique de Buitenzorg", namelijk der Indische Regeering en van het Genootschap, zijne
deel VIII (2de helft) en deel IX (1ste helft) Bij het einde aandacht aan het eiland Engano te wijden.
des jaars waren drie nieuwe afleveringen van de » Annales"
voor 1891 in bewerking, waartoe ook bijdragen waren aanSedert de mededeelingen in het vcrig verslag gaf het
geboden door vreemde Europeesche kruidkundigen die i:i Genootschap het XXVllIste deel, benevens de eerste afhet botanisch laboratorium van den tuin onderzoekingen levering van het XXIXste deel zijner Notulen uit. Voorts
verschenen de eerste vijf afleveringen van het XXXI Vste
hadden bewerkstelligd.
Tot de publicatiëu van den tuin m a g in zeker opzicht deel van h e t Tijdschrift voor Indische t a a l - , land- en
ook worden gerekend het nieuwe tijdschrift » Teijsmannia", volkenkunde, bevattende o. a. bijdragen tot de keunis der
van welks verschijning , sedert den aanvang van 1890, reeds talen en dialecten van Soemba, Sikka (Midden-Flores),
in 't vorig verslag (blz. 111) melding is g e m a a k t , en dat Wandammen (Nieuw-Guinea), de Battaklanden en Büliton,
zoowel indirect als direct tot 's lands plantentuin in b e - door J . D E ROO VAX ALDERWERKLT , L. F . GALON, G. L.
trekking s t a a t : indirect, omdat het door den hortulanus B I N K , C. A. V A X OPHUYZEN en A. G. VORDERMAN ;
der inrichting wordt geredigeerd en bijna h s t geheele eene beschrijving van Middeu-Mangerai (West-Flores) door
technisch Europeesch personeel van den tuin er aan mede- | J . W . MEERUUBG ; nota's over de onafhankelijke Battakwerkt , terwijl (ie bibliotheek gelegenheid geeft de lezers ] landen en over Bima (eiland Soembawa), respectievelijk
spoedig bekend te maken met nieuwe wetenswaardigheden : door C. J . WESTENBERG en D. F. V A N BRAAM MORRIS ;
op het gebied van land- en t u i n b o u w ; direct, doordat in een rapport over drie reizen naar Nederlandsen Nieuwhet tijdschrift eene plaats wordt gegeven aan > Korte be- [ Guinea door F . S. A. D E CLERCQ; mededeelingen van
richten uit 's lands plantentuin, uitgaande van den direc- i 1). GERTII VAN W ; J K over de verschillende Maleische
teur der inrichting ' j deze rubriek in het tijdschrift bevat redactiën van den Seri-Rama, en eene verhar.deling van
namelijk mededeelingen i an verschillenden aard op pnetitch mr. W . A. J . V A N D A VELA AR over de midden personen
tu.-schen de districtsbeambten en de dessahoofden op Java.
gebied, welke niet uitvoerig genoeg zijn om als afzonder*
Van 's Genootschaps Verhandelingen venenenen weder
lijke nummers der » Mededeelingen uit 's lands plantentuin"
twee afleveringen, bevattende eene Proeve van eeLe
te worden uitgegeven.
Laiiipongsch-Hollandsche woordenlijsten eene Verzameling
De in het voorjaar van 1885 te Tjipetir in het district Lampongsche teksten door O. L. HELFRICH. Beide afleveTjitjoeroeg der residentie Preanger Regentschappen , on Ier riugen vormen, met de in het verslag van 1889 (blz. 125)
leiding van den adjunct-directeur v a n ' s lands plantentuin , vermelde, het XLVste deel. Omtreut h e t » Nederlandsenondernomen proefuunplanting van getahpertja producee- Indisch Plakkaatboek " en het » Daghregister gehouden
rende boomaoorten verkeerde in zoodauigen toestand dat in 't Casteel Batavia" is ree la op blz. 72 hiervóór het
de plantsoenen aan den dienst van het bosch wezen konden noodige medegedeeld.
worden overgedragen, waaromtrent het noodige bepaal! werd
Het aantal leden van het Genootschap bedroeg op u i t .
bij gouvernementsbesluit dd. 17 December 1890 n°. 9. Tijdens
bedoelde proeftuin onder speciale leiding Tan den adjunct- 1890 3 0 5 , hieronder begrepen 28 eere- en 42 correspondirecteur had gestaan, was ten opzichte van drie w a a r i - deerende leien.
De Koninklijke Natuurkundige Vereeuigiug herdacht
volle soorten van getahpertja-boouien de zekerheid verkregen, dat zij onder de te Tjipetir aanwezige conditiën in Juli 1890 haar veertigjarig bestaan. Haar ledental onderniet alleen goed groeien , maar eok zich laten vermenig- ging eenige vermeerdering en bedroeg op u i t . 1890 394.
Op de maandelijksche bestuursvergaderingen werd weder
vulJigen.
voortgegaan met het houden van populair-wetenschappelijke
voordrachten, die ten bate van de buiten Batavia woon§ 4. Genootschappen ter betordering tan wetenschappen
achtige leden afzonderlijk in druk werden uitgegeven.
en nijverheid; lijdschriften en nieuwsbladen.
De boekerij der Vereeniging, waarvan de omvang en het
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten- gebruik steeds toenemen , verkeert in uitmuntenden toeschappen verkreeg in 1890 belangrijke aanwinsten voor itnnd. Van het d ) o r de Vereeniging uitgegeven tijdschrift
zijne verzamelingen. Uit betreft vooral de archeologische verscheen slechts één aflevering, de 2de van het Lste
afdeeliug. welke verrijkt werd met een geieelte der door deel, bevattende ver.-cheidene belangwekkende bijdragen
de Indische Regeering uit een sterfboedel te Djolcjokarta op natuurhistorisch gebied. Aan de hiervóór reeds vermelde
aangekochte verzameling Hindoe-oudheden en andere voor- wetenschappelijke reizen van dr. J . F . VAN BEIIMELEN
werpen (zie vorig verslag blz. 107). Enkele dezer voor- werd door de Vereeniging een niet onbelangrijke geldelijke
werpen zijn als unica te le-chouwen, terwijl bijna alle steun verleend. Zoowel ten gevolge hiervan als van beuitmunten door artistieke bewerking en goede conservatie. langrijke herstellingen aan de gebouwen was de financieele
toestand der Vereeniging' niet gunstig.
Van het tijdschrift der Nederlandsen-Indische Maatschappij
') Evenals de „ Mededeelingen " wordt ook het jaarverslag van
den tnin verspreid als bijvoegsel tot de Javairhe Courant. II.'t in van Nijverheid en Landbouw, welke instelling steeds in
1890 verschenen jaarverslag (over 1889} werd uitgegeven bij de Ja- bloei tueneemt, verschenen het XLIste deel, beuevens de
eerste vijf afleveringen van Let X L I I s t e . bevattende o. a.
vasche Courant van 15 Augustus 1890.
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hot rapport van den toenmaligen hoofdinspecteur van financiön H. J. VAN DE GRAAI'K (ld. 23 Maart 1822 , dat de aanleiding is geweest tot de Indische publicatie van 6 Mei
1823 (Indisch Staatsblad n°. 17), krachtens welke de land»
verhuur in de Javasche Vorstenlanderi een tijdlang is verbuden gemest, benevens de notulen der vergaderingen
van de op andere plaatsen gevestigde afdeelingen der Maatschappij. Van deze afdeelingen scheidde die te Suerabaija
zich af, omdat zij meer zelfstandig wenschteop te treden;
daarentegen slootzich de BataviaseheLandbouwmaatscbappij
als eene nieuwe afdeeling bij de Maatschappij aan. De
•werkzaamheden gedurende het jaar 1890 zijn uitvoerig
beschreven in het jaarverslag der Maatschappij opgenomen
in deel XLI van baar tijdschrift.
De Vereenigiug tot bevordering van geneeskundige w>
tenschappen in Nederlandsch-Indië bleef op de in vorige
verslagen aaugegeven wijze nuttig werkzaam. Het eenige
antwoord , ingekomen op de door de Veroeniging uitgeschreven prijsvraag voor eene handleiding tot toepassing
van do gezondheidsleer bij het bouwen in NederlandschIndiö (zie vorig verslag, blz. 110), kon door de jury niet
voor bekroning in aanmerking worden gebracht. Daar
echter de ingezonden studie, van de hand van den lsteluitenant der genie G. W. J. DE VOS , veel goeds bevatte
en het bovendien te betreuren zou zijn wanneer deze eerste
bijdrage op het gebied der bouwbygiène in NederlandschIndië verloren zou gaan , werd door de Vereenigiug besloten het handschrift aan te koopen , om het, na herziening en aanvulling, in samenwerking met de » Afdeeling
Nederlandsch-Indië " van het Koninklijk Instituut van ingen ieurs in bet licht te geven. Van bet Geneeskundig
Tijdschrift der Vereeniging werd het XXXste deel voltooid en verschenen de eerste drie afleveringen van deel
XXXI.
De zooevengenoemde Afdeeling van het Koninklijk Instituut van ingenieurs behartigde wederom de belangen
van bouwkunde en industrie en de beoefening der daarmede
in verband staande wetenschappen in Nederlandsch-Indiö.
Op de gehouden bijeenkomsten werden door de te Batavia
woonachtige leden verschillende technische vraagstukken
behandeld en bijdragen geleverd , die met het verslag der
werkzaamheden over het afgeloopen instituutsjaar verzameld
zijn in het XlVde deel van het tijdschrift der Afdeeling.
Over de werkzaamheden der Vereeniging voor oudheid-,
taal-, land- en volkenkunde te Djokjokarta is reeds gehandeld ia § 2 hiervóór. De gehouden bestuursvergaderingen, vier in getal, waren in hoofdzaak gewijd aan
besprekingen omtrent de werkzaamheden te Prambanan
en over de oprichting van een oudheidkundig museum te
Djokjokarta, waarin alle thans aldaar op het erf van
het residentiekantoor en op particuliere erven verspreid
liggende stecnen beelden zouden kunnen worden verzameld.
Het aantal leden der Vereeniging onderging geene verandering, terwijl haar financieele toestand gunstig mocht
worden genoemd.
De Nederlandsch-Indische Juristen-vereeniging werd bij
besluit der algemeene vergadering van 21 Februari jl.
ontbonden.
De Vereenioing tot bevordering van veeartsenijkunde in
Nederlandsch-Indiö heeft over haar met uit. 1890 geëindigd
zesde vereenigingsjaar, wegens ziekte van den voorzitter
als anderszins, vooralsnog geen verslag kunnen uitbreugen. Van het tijdschrift der Vereeniging verschenen de
afleveringen 2-4 van deel I V , benevens de eerste twee
van deel V.
Van de overige in Nederlandsch-Indië verschijnende
periodieke geschriften bereikte het Tijdschrift voor het
binnenlandsch bestuur (zie het verslag van 1888 , blz. 122)
zijn Man, het Indisch Militair Tijdschrift zijn 22sten
jaargaug, en > Het recht in Nederlandsch-Indië" zijn
57ste deel; de uitgave van het Maandschrift voor de
huiselijke opvoeding en het schoolwezen (zie het verslag
van 1886 , blz. 91), sedert 1^89 herdoopt in » Paedagogiscblitterarisch maandschrift", vorderde tot de 3de aflevering
van deel VI, en >Teysmannia" (zie de voorgaande blz.) tot
de 6de aflevering van den 2deu jaargang. Daarentegen
werd de publicatie van het sedert 1887 verschijnend weekblarï » de Landbouwer" In Juni 1891 gestaakt.
Op het eind van l!S90 is te Amsterdam , onder den naam
van » Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1891-1892,

onderzoek der Nederlandsche Koloniën ", eene vereeniging
opgericht die, hoewel overigens een zelfstandig lichaam
uitmakende, in nauwe verbinding staat tot de eveneens
te Amsterdam gevestigde commissie, waarvan melding
werd gemaakt op blz. 126 van het verslag van 1889.
De Maatschappij, wier statuten werden goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 1 November 1890 n°. 77 en gepubliceerd in de Staatscourant van 20 Januari 1891, zal
zich meer bepaaldelijk bewegen op het gebied der zoó'logie ,
botanie , geologie, anthropologie en ethnographie; zij zal
hare taak trachten te vervullen door het toekennen van
geldelijken ot anderen steun aan Nederlandsche of in
Nederlandschen dienst staande natuuronderzoekers, door
het subsidieeren en verspreiden van gedrukte mededeelingen en door het toekennen , zoo daartoe aanleiding bestaat, om do drie jaren van eene gouden » Valentijn " medaille aan hem, die door persoonlijk onderzoek in loco
de belangrijkste bijdrage heeft geleverd tot de natuurkundige of technische kennis van de Nederlandsche koloniën
of van een deel daarvan. Voorts stelt zij zich voor om
alleen, of in vereeniging met bovenbedoelde commissie,
bij de Regeeriug of bij wetenschappelijke genootschappen
al zoodanige adviezen of verzoeken in te dienen, als aan
het natuurkundig onderzoek der koloniën kunnen geacht
worden bevorderlijk te zijn.
Van de » Bijdragen ", uitgegeven door het te 's-Gravenhage gevestigde Koninklijk Instituut voor de taal-, landen volkenkunde van Nederlandsch-Indië, werd hetXXXIXste
deel voltooid en verschenen tevens drie afleveringen van
het XLsto. Ook hierin kwamen weder belangrijke verhandelingen voor van de hand van wijlen den hoogleeraar
dr. G. A. WILKEN , benevens vele linguïstische bijdragen
door de heeren J. J. MEIJER, J. S. A. VAN DISSEL,
G. K. NIEMANN en M. VAN DER E N T , terwijl de heer
K. B. KIELSTRA weder tweo vervolgen leverde van zijne
studiën over de geschiedenis van Sumatra's Westkust.
Afzonderlijk werd door het Instituut uitgegeven eeDe
ethnographische en taalkundige studie van dr. J. JACOBS
en J. J. MEIJER , betreffende den kleinen Boedhistischen
bergstam der Badoewi's in Bantam, zoomede het op
blz. 116 hiervóór bedoelde Menangkabausch MaleischNederlandsch woordenboek.
Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam publiceerde sedert de vorige opgaaf de slotafleveringen
van het Vilde deel van zijn tijdschrift en de eerste vijf
afleveringen van deel VIII. Onder de daarin voorkomende
op Nederlandsch-Indië betrekking hebbende artikelen verdienen vermelding het verslag van den hoogleeraar dr. A.
WICHMANN over zijne, in opdracht van bet Genootschap,
volbrachte reis in den Indischen Archipel (zie het verslag
van 1889, blz. 123), en eene beschrijving van de assistentresidentie Gorontalo, door G. W. W. C. Baron VAN HOËVELL.
De redactiën van ;> do Indische Gids " , van het > Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië " en van het » Internationales Archiv für Ethnographie" zetten deze hare aan
koloniale litteratuur gewijde, hier te lande verschijnende
tijdschriften geregeld voort, terwijl ook het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage zich bleef beijveren om over
vraagstukken of aangelegenheden van koloniaal belang
licht te verspreiden.
§ 5. Landsdrukkerij,

enz.

Bij de landsdrukkerij te Batavia verlieten in 1890 de
pers 11686 838 afdrukken van 3039 modellen ten dienste
van verschillende landsadministratiën, 2 568 011 afdrukken
van 55 verschillende boekwerken, enz., en 103 440 afdrukken in de inlandsche en Chineesche talen van in het
Indisch Staatsblad opgenomen verordeningen. In het geheel
leverde de inrichting derhalve 14 358289 afdrukken, tegen
14 541065 in 1889. Van de bedoelde verordeningen werden
er 44 gedrukt in het Maleisch, 22 in het Javaansch,
9 in het Soendaasch, 8 in het Madureesch , 3 in het
Makassaarsch , 2 in het Boegineesch en 28 in het Chineesch.
De ontvangsten der landsdrukkerij bedroegen gedurende
1890 f 145 879, en de uitgaven (behalve die in Nederland
gedaan voor aankoop van materieel en andere benoodigdheden) f 102 342, een en ander volgens voorloopige opgaven. In 1889 was, volgens verbeterde opgaven, ontvangeu f 147 473 en uitgegeven f 100 187. De opgaven
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van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen omtrent
de in Indie be3taaude particuliere, drukkerijen zijn bijeeugebracht in eene bij hoofdstuk O , afd. V, van dit verslag beboorende lijst van fabrieken en andere industrieele
inrichtingen.
III.

EEUEDIENST.

§ 1. Christelijke godsdienst.
Met opzicht tot de Christelijke zending onder de inlandsche bevolking in Nederlaudsch-Indië geeft bijlage Y
hierachter een overzicht van de zendelingen en inlandsche
hulpzendelingcn, zoomede van de Roomsch-katholieke
priesters en hulpleeraars, die aan het bekeeringswerk zich
wijden in de verschillende ressorten, waarvoor de bij
art. 123 van het Regeeringsreglement bedoelde bijzondere
toelating verleend werd.
Ten vervolge op vroegere raeledeelingen (verg. o. a. het
vorig verslag blz. 111) nopens hetgeen in den laatsten
tijd van regeeringswege is gedaan of aanbevolen om aan
rechtmatige wenschen van de Christelijke zending onder
de inlandsche bevolking tegemoet te komen, is thans
gewag te maken van het reeds op blz. 59 hiervóór vermelde Koninklijk besluit dd. 11 Augustus 1891 n°. 20,
waarbij, als een eerste stap om inlandsche Christenen bij
de rechtsbedeeling te onttrekken aan formaliteiten of verplichtingen die een Mohammedaansch karakter dragen,
het verplicht raadplegen van Mohammedaan sche adviseurs
is uitgesloten in rechtszaken , waarbij inlandsche Chistenen
beklaagden of verweerders zijn.
Over den stand der uitvoering van de bij Koninklijk
besluit dd. 28 Mei 1889 n°. 19 (Indisch Staatsblad n°. 170)
getroffen speciale regeling ter voorziening iu de godsdienstige behoeften van den Europeeschen soldaat en van
andere minder gegoede leden der Protestantsche of Roomschkatholieke gemeenten zie men het aangeteekende op blz. 43
hiervóór.
Bij gouverneinentsbesluit dd. 6 November 1890 n°. 10
is, om moeilijkheden te vermijden, waartoe de tot dusver
van de gewestelijke of plaatselijke bestuurders gevorderde
controle (zie n". 4015 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad) meermalen aanleiding gaf, eene nieuwe regeling
getroffen in zake de beoordeeliug van de door geestelijken
der onderscheidene gezindten in te dienen declaratiën wegens
kerkelijke dienstreizen. Thans is de beslissing, in hoever
al dan niet bedenking bestaat tegen de in rekening gebrachte reis-, verblijt- en transportkosten , dan wel tegen
het bezoeken voor 'slands rekening van kleinere gemeenten, niet met name genoemd in de bestaande regelingen van kerkelijke dienstreizen, overgelaten aan den
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid, met
bepaling dat deze zich, zoo noodig, kau doen voorlichten
èn door de hoofden van gewestelijk bestuur (die ook bevoegd zijn om hem ongevraagd hunne opmerkingen mede
te deelen), èn door de in dienst reizende geestelijken zelven ,
welke laatsten gehouden zijn om , des verlangd , de noodzakelijkheid van hunne kerkelijke bezoeken en van het
aantal verblijfdagen in de gemeenten nader toe te lichten.
a. P r o t e s t a n t s c h e

eeredienst.

Over eene herziening van de organisatie der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-lndiö heeft het opperkerkelijk college te Batavia iu Maart jl. van zijn gevoelen
doen blijken, onder overlegging van de adviezen der
verschillende kerkeraden. Sedert heeft ook de directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid ter zake van advies gediend, zoodat, volgens berichten van Juli jl., de
zaak toen in behandeling was bij den Raad van Indie.
Te Modjokerto (Soerabaija) werd, met goedkeuring vau
de Indische Regeering (besluit dd. 21 Juli 1890 n°. 13),
een kerkeraad opgericht.
Omtrent het zielental der Protestantsche gemeenten in
Nederlandsch-Indie, volgens de over 1890 verzamelde gegevens, vindt men opgaven in bijlage X hierachter, waarin
ook vermeld zijn de verschillende kerkelijke afrleelingen ,
met het aantal predikanten, hulppredikers en inlandsche
leeraars. Blijkens die opgaven telde men bij de Europeesche
Protestantsche Christengemeenten 32 kerkelijke afdeeiingen,

waarvan 17 op Java en Madura (Bali en Lombok daaronder
begrepen) en 15 in de overige gewesten , terwijl het aantal
Europeesche gemeentelede;! (met inbegrip van de militairen)
respectievelijk 31100 en 103O0 of tezamen 41400 bedroeg.
De inlandsche Christengemeenten (Protestautsche) waren
verdeeld over slechts 3 kerkelijke afdeeiingen op Java (in de
residentien Batavia, Samarang en Kadoe met üjokjokarta),
met 1950 inlandsche Christenen (voor ongeveer de helft bestaande uit tot het leger beboorende Amboineezen), en over
29 afdeeiingen in de buitenbezittingen met p. m. 184 000 geraeenteleden. Oeze 32 afdeeiingen betreden alleen de gevestigde inlandsche Christengemeenten, die met de Indische
Protestantsche Kerk zijn verbonden. Behalve deze zijn er
nog Protestantsche zendingsgemeenten , met omstreeks 80 000
inlan Ische Christenen , staande onder de leiding vau p.m.
90 zendelingen (opgaven van 1 Juni 1891).
Het voornemen bestaat om de berichten, die aangaande
den toestand en de uitbreiding der Protestantsche gemeenten in Indie voorkomen in de jaarverslagen van predikantcn en hulppredikers (zie art. 7 van het Koninklijk besluit
in Indisch Staatsblad 1870 n". 71), voortaan in ruimeren
kring bekend te maken. Het Protestantsch Kerkbestuur
te Batavia zal daartoe jaarlijks uit de ingediende gemeenteverslagen een algemeen verslag samenstellen, dat ter
landsdrukkerij te Batavia zal wordeu gedrukt, zoowel om
aan de verschillende kerkeraden en verdere belangstellende
autoriteiten of instellingen te worden verstrekt, als om
voor het publiek verkrijgbaar gesteld te worden.
Predikanten, enz. Gedurende 1890 kwamen 4 nieuw
benoemde predikanten in Indie aan en keerde 1 van de
drie, die op uit. 1889 met buitenlandsch verlof afwezig
•waren, aldaar terug (aan de twee auderen werd bij het
eindigen van hun verlof in het najaar van 1890, op verzoek , eeu eervol ontslag uit 's lands dienst verleend). Van
de 32 op uit. 1889 in Indie dienstdoende predikanten
vertrok er in 1890 1 met verlof naar Nederland en verlieten er 5 's lands dienst met pensioen. Bij het einde
van 1890 waren dus 31 predikanten in Indie in functie,
terwijl, bij wijze van overgangsmaatregel, de eenige nog
in dienst zijnde hulpprediker 1ste klasse — te Bonthain
(Zuid-Celebes) — mede de plaats van een predikant bleef
innemen. Daar de formatie in 't geheel 39 predikanten
toestaat, waren derhalve op uit. 1890 7 plaatsen onbezet,
en wel 1 uithoofde van buitenlandsch verlof, 3 omdat de
reeds hier te lande benoemde nieuwe titularissen nog niet
in Indie waren aangekomen, en 3 omdat ter vervulling
van de opengevallen plaatsen nog geen vervangers uit
het Nederlandsche predikanten-personeel waren aangewezen. In verband met eeu en ander waren van de 17
standplaatsen op Java en Madura op uit. 1890 onbezet
Cheribon, Madioen en ^umanap (Madura), en van de 15
in de buitenbezittingen Benkoelen, Palembang, Ternate
en Koepang. De in 't vorig verslag besproken regelingen
tot tijdelijke voorziening in den dienst van predikant te
Cheribon en van dien te Sumanap (welke beide standplaatsen ook op uit. 1889 onbezet waren) bleven gehandhaafd '); insgelijks de reeds van vroeger dagteekenende
voorzieningen met betrekking tot de waarneming van het
dienstwerk der ontbrekende predikanten van Ternate en
Koepang. De vacatures te Madioen, Benkoelen en Palembang ontstonden eerst iu 1890. In de tweede helft van
dat jaar werd Benkoelen, krachtens eene opdracht van
het Kerkbestuur, bezocht door een der predikanten van
Batavia.
Over de uitbreiding, in Juli 1890 gegeven aan dedienstbezoeken van de predikanten te Meester-Cornelis en Pasoeroean buiten Lunne standplaats, is reeds in 't vorig
verslag (blz. 112) het noodige gezegd. Ingevolge gouvernemeutsbesluit dd. 4 Augustus 1891 n°. 44 zal voortaan
de gemeente te Garoet in de Preanger Regentschappen
') Aan de regeling voor Cheribon werd nog deze uitbreiding gegeven dat de zendeling-leeraar, met de waarneming van de predikantsfunetiën ter hoofdplaats Cheribon belast , zich in Februari 1890
t;»deli)k ook zag opgedragen den dienst in de buitengemeenten Madjalengka en Koeuingan , terwijl hem in September ook de waarne—
ming werd toevertrouwd van den dienst bü de buitengemeente lndramaijoe, aanvankelijk tjjdciyk opgedragen geweest aan een daar
ter plaatse gevestigden zendelin^-leeraar, die toen echter naarNederland was vertrokken.
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door den ter hoofdplaats van dat gewest ge vestigden predikant vier malen, in plaats van twee malen, 'sjaars
worden bezocht.
Bij de inlandsche Christengemeenten, welke, in plaats
van door predikanten, door hulppredikers 2de klasse worden
bediend, bestonden bij bet einde van 1890 slechts 2 vacatures (tegen 3 op uit. 1889). Voor 'teerst kon namelijk
een hulpprediker voor do Aroë-eilanden worden aangewezen. Drie nieuwe hulppredikers kwamen in 1890 in Indie
aan (twee opgeleid door de Utrecbtsche en één door de
Rotterdamsche Zendingsvereeniging), doch onder de 23
reeds in Indie dienstdoende titularissen ontstonden 2vacatures (één door, op verzoek, verkregen eervol ontslag uit
'shrnds dienst, en één door vertrek met buitenlandsch
verlof wegens ziekte). Ter aanvulling van de door ontslag opengevallen plaats was bij het einde des jaars wel
reeds een nieuwe titularis hier te lande verkregen (die
zijne opleiding mede vanwege de Utrecbtsche Zendingsvereeniging had genoten), doch deze kwam eerst in uen
aanvang van 1891 in Indie aan. Daar deze toen te Wonrili op het eiland Kisser (residentie Amboina) is geplaatst,
waren in den aanvang van het loopende jaar al de 25
reeds aangewezen standplaatsen vervuld, zijnde nog altijd
één standplaats niet aangewezen. Al die 25 ressorten van
hulppredikers 2de klasse zijn vermeld in de hooger reeds
aangehaalde bijlage X.
In den loop van 1890 werden in de residentie Menado
5 en in den aanvang van 1891 in de residentie Amboina
8 kweekelingen voor het inlandsen leeraarsambt, na voldoend afgelegd eindexamen, tot die bediening toegelaten
en geplaatst. Met inbegrip van diegenen aan wie indertijd
door het Kerkbestuur het radicaal van inlandsch leeraar
was verleend toen de zendeling-leeraren (onder wie zij als
hulpzendelingen werkzaam waren) als hulppredikers 2de
klasse in 's lauds dienst overgingen, was n u , door de
zooeven bedoelde nieuwe benoemingen, bet aantal inlandsche leeraars, na aftrekking van de 2 in 1890 overledenen, geklommen van 85 tot 96, waarvan werkzaam
waren: in de Minahassa (residentie Menado) 64, in de
residentie Amboina 31 en op Timor 1. Voor bedoelde
bestemming bekwaamden zich op uit. 1890 61 inlandsche
jongelieden, zijnde 4 minder dan bij het einde van 1889,
doordien aan den kweekeling die te Depok (Batavia) in
opleiding was ontslag werd verleend, en o kweekelingen,
zooals gezegd, bet eindexamen aflegden, terwijl slechts
2 candidaten (uit de residentie Timor) als nieuwe kweekelingen werden aangenomen. Deze twee werden aan
de leiding toevertrouwd van den hulpprediker op Rotti,
naar wien ook overging een der kweekelingen van zijn
ambtgenoot op Timor. In verband met een en ander waren
van de bedoelde 61 inlanders op uit. 1890 in opleiding:
bij den hulpprediker van Tomohon (Minahassa) 28, bij
dien van Hoetoemoeri (tijdelijk te Amboina verblijf houdende) eveneens 28 (hieronder nog de 8 die in den aanvang van 1891 eindexamen deden), bij dien van Babauw
(Timor) 2 en bij dien van Baa (Rotti) 3.
Openbare eeredienst, godsdienstonderwijs,

enz. Ook voor

1890 werden , evenals in vroegere jaren , aan de gemeenten
te Salatiga en Willem I in de residentie Samarang weder
kleine sommen toegekend (respectievelijk f 25 en f 20
's maands) ter tegemoetkoming in de kosten van den openbaren eeredienst, terwijl enkele andere gemeenten de
vanouds haar toegekende subsidiên bleven ontvangen.
Toelagen voor het geven van onderwijs in de Bijbelsche
geschiedenis en de Christelijke zedeleer werden in 1890
toegekend ten behoeve van de Protestantsche gemeenten
te Depok (Batavia), Soekaboemi en Tjiandjoer (Preanger
Regentschappen) en Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) , op welke plaatsen bedoeld onderwijs was opgedragen aan personen , niet behoorende tot de openbare
onderwijzers en overigens tot het verstrekken van dat
onderwijs bevoegd (hulppredikers, zendelingen, enz.).
Voor het godsdienstonderwijs bij inlandsche Christengemeenteu werd voor 1890 in het geheel f 883 's maands
uitgekeerd, speciaal voor zoodanige gemeenten in de residentie Amboina, waar geen uit 's lands kas bezoldigde
Ëuropeesche of inlandsche leeraren zijn geplaatst.
Protestantsene zending. Mogen voortaan (zie de voorgaande

blz.) vanwege het Protestantseli Kerkbestuur te Batavia
geregeld meJedeelingen worden tegemoetgezien omtrent
de aan haar algemeen toezicht opgedragen gevestigde
Christengemeenten , met opzicht tot de zendingsgemeenten
kan dienaangaande vooralsnog geen uitzicht geopend worden , bij gemis in Indie van eenige vereeniging die met
alle Protestantsche zendelingen in nauwe betrekking staat').
Intusschen is thans, gelijk hooger gezegd , een overzicht
samengesteld van de verschillende in Indie ter uitoefening
van hun dienstwerk toegelaten Protestantsche zendelingleeraren en inlandsche hulpzendelingen , en van het arbeidsveld waarvoor zij toelating verkregen. Uit dat overzicht
(bijlage Y), hetwelk den toestand aangeeft op 1 Juni
1891, blijkt dat het evangelisatiewerk van Protestantsche
zijde wer 1 uitgeoefend door p. m. 90 zendeling-leeraren,
in betrekking staande tot een elftal genootschappen of
vereenigingen, en dat onder hen arbeidden 65 inlandsche
bulpzendeiingen die de bij art. 123 van het Regeeringsreglement bedoelde bijzondere toelating hadden verkregen
en die in dienst waren van acht der bedoelde genootschappen of vereenigingen. Bij deze opgaaf zijn buiten
aanmerking gelaten de zendelingen die werkzaam zijn
bij het op blz. 114 hiervóór bedoelde seminarie te Depok
(Batavia), als niet met eigenlijken zendingsarbeid belast,
zoomede een zendeling-leeraar tijdelijk in dienst van het
Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap voor eene
nieuwe vertaling van den Bijbel in het Javaansch.
In welke streken dit zendingspersoneel arbeidde, toont
het volgende overzicht aan.
Zendingsgenootscbappen of
vereenigingen.

Aantal
Aantal inlandsche
zende- hulp
zendelingen lingen

1. Nederlandsen
Zendelinggenootschap te Rotterdam.

Gewesten, afdeelingen of
ressorten, waarbinnen de zendelingen en inlandsche
hulpzendelingen werkzaam zijn.

Hoofdplaats Samarang en omstreken , dessa Modjowarno en buitenmeenten (res. Soerabaija), afd.
alang (res. Pasoeroein). residentien Kediri en Madioen, Battaklanden der afd. Deli (res. Oostkust
van Sumatra), Minahassa en afd.
Gorontalo (res. Menado), zoomede
het eiland Savoe (res. Timor).

S

i. Nederlandsche
Zendingsvereeniging
te Rotterdam.

Residentién Batavia. Krawang,
Preanger Regentschappen en Che>

ribon.

3. Utrechtsche Zendings vereen iging.

Eilanden Halmaheira en NieuwGuinea (res. Ternate), zoomede het
eiland Boeroe (res. Amboina).

4. Nederlandsen
Gereformeerde Zendingsvereeniging te
Amsterdam.

Residentién Tagal, Pekalongan ,
Banjoemas, Bagelen, Kadoo en
Djokjokarta.

5. Christelijk Gereformeerde Kerk in
Nederland.

Hoofdplaatsen Batavia en Soerabaija, zoomede het eiland Soemba
(res. Timor).

6. Genootschap
van in- en uitwendige zending te Batavia.

Afdeelingen Stad en Voorsteden
van Batavia en Mees'er-Cornelia
(ri's. Batavia), res. Bezoeki en afd.
Mandheling en Angkola (res. Tapanoli).

7. Java-comitó te
Amsterdam.

a) 6

Sangi- en Talaut-eilanden (res.
Menado).

8. Doopsgezinde
Zendingsvereeniging
te Amsterdam.

Residentie Japara en onderafd.
Klein-Mandheling, Oeloe en P a kantan (res. Tapanoli).

9. Nederlandsch
Luthersche Zendingsverei-niging te
Amsterdam.

Batoe-eilanden (Padangsche Be
nedenlanden).

10. Rijnsche Zendelinggenootschap te
Barmen.

35 j

13

Transporteeren

85 |

65

Hoofdplaats Padang, Battakland en van het gouvernement Sumatra's
Westkust, eenige onafhankelijke
Battaksche landschappen ten oosten

') Het weinige wat in de hier te lande ontvangen bestuursberichten omtrent dit onderwerp voorkwam, heeft zijne plaats gevonden in hoofdstuk C hiervóór (§§ 5 , 14 en 16). Men zie ook wat
nopens den arbeid der hulppredikers in de residentie J t a M ü gezegd

ia in § 17 van gemeld hoofdstuk.
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Zendingsgenootschappen of
vereenigingen.

Aantal
inlandHche
zeude- hulnzendeliugen. lingen
Aantal

Gewesten, ufdeelingen of
ressorten , waarbinnen de zendelingen en inlandsche
hulpzendelingen werkzaam zijn.

• 1. bom

hl tl.
Per transport. .

85

05

11. Zendingagemeente te ErmeloNeukirchen.

4

II

89

05

Totaal voor de 11
hiervóór genoemde
genootschappen of
vereenigingen. . . .

van het Toba-meer. het eiland Nias,
(res. Tapanoli) en deres. Zuider-en
Oosterafdeeling van Borneo.
Residentien Samarang en Rembang.

o) Drie van deze zendelingen waren indertijd uitgezonden door de
(vroegere) Gossuer'sche Zendingsvereeniging te Berlijn.

Aan vijf zendeling-leeraren, uitgezonden door vier verschillende genootschappen of vereenigingen, werd in 1890
de bij art. 123 van het Regeeringsreglement bedoelde bijzondere toelating verleend tot uitoefening van hun dienst>
werk respectievelijk in de residentie Samarang, in de residentie Japara, in de onderafdeeling Klein-Jiandheling,
Oeloe en Pakantan der residentie Tapanoli, in de Dajaksche streken der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo en op het eiland Soemba (residentie Timor). Zeszendeling-leeraren , reeds vroeger als zoodanig in NederlandschIndië toegelaten, namen nieuwe standplaatsen in of verzochten hun arbeidsveld verder te mogen uitstrekken. De
vroeger door hen verkregen toelating werd dienovereenkomstig uitgebreid of gewijzigd. Een en ander gold een
zendeling-leeraar, wiens toelating voor de afdeeling Soemedang (Preanger Regentschappen) tot de afdeeling Madjalengka (Chenbon) werd uitgestrekt, één wiens ressort
van Samarang naar de resi lentiSn Tagal en Pekalongan
verplaatst werd, één die, in plaats van de residentie Kediri,
de naburige residentie Madioen tot arbeidsveld kreeg, één
die in de residentie Tapanoli ter Sumatra's Westkust zijne
standplaats van de onderafdeeling Silindong (afdeeling
Toba en Silindong) overbracht naar de onderafdeeling Batang Taro-districten (afdeeling Siboga), één tot dusver
voor de Minahassa (Menado) toegelaten zendeling , die zich
aan het zendingswerk in de Battaklanden der afdeeling
Deli (Oostkust van Sumatra) wenschte te wijden , en eindelijk één die zijn voorloopig te Batavia aangevangen dienstwerk naar de Sangi- en Talaut-eilanden (residentie Menado)
overbracht. Van sommige dezer beschikkingen werd reeds
melding gemaakt in 't vorig verslag, evenzeer als van de
nieuwe regeling in Januari 1890 getroffen met betrekking
tot de toelagen aan zendelingen op de Sangi- en Talauteilanden, welke toelagen reeds van 1856' af dagteekenen
(verg. het verslag van dat jaar blz. 57) en verleend waren,
omdat bedoelde zendelingen hun arbeidsveld hoofdzakelijk
vonden bij reeds bestaande, maar destijds in verlaten toestand verkeerende inlaudsche Christengemeenten. In Januari
1891 (Indisch Staatsblad n°. 7) is nog bepaald dat de
ersonen, die, bij het openvallen van één of meer dier
ezoldigde plaatsen (5 op de Sangi- en 2 op de Talauteilanden), tot vervulling daarvan worden aangewezen,
van de plaats waar zij zich in Nederlandsch-Indié bevinden
naar die van hunne bestemming kunnen worden overgevoerd voor rekening van den lande.
Ten opzichte van den kring van toelating der zendelingen op Nias (gouvernement Sumatra's Westkust), zoo
van de reeds aldaar werkzame als van de in 't vervolg
8ldaar toetelatene, werd in Augustus 1890 door de Indische Regeering als beginsel aangenomen dat tot het
oprichten van zendingsposten buiten 's Gouvernements
rechtstreekse!) gebied op dat eiland telkenmale eene nadere
vergunning vereischt wordt van den gewestelijken gouverneur, doch dat zoodanige vergunning, in verband met
de ten aanzien van Zuidelijk Isias door het Gouvernement
te volgen politieke gedragslijn (verg. blz. 11 hiervóór),
voorloopig althans, niet zal mogen worden verleend voor
het gedeelte des eilands, gelegen ten zuiden van eene
denkbeeldige lijn , getrokken van Oedjoeng Zsrimboe (op
de westkust) tot Oedjoeng Goenoeng Lem boe (op de oostkust).

E
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De sedert eenige jaren ook voor inlandsche hulpzendelingen gevorderde bijzondere toelating tot uitoefening van
liun dienstwerk (zie n". 4225 van het Bijblad op het
Indisch Staatsblad) word in 1890 gevraagd en voor zooveel
noodig (verg. de hooger aangehaalde bijlage Y) ook verkregen ten behoeve van twee zoodanige helpers, bestemd
om in de Battaklanden onder zendelingen van het Hijnschu
Zendelinggenootschap werkzaam te zijn.
Vergunning tot uitoefening van het zendingswerk werd
ook in de eerste maanden van 1891 weder aan verschillende pas uit Europa gekomen zendelingen verleend ' ) ,
terwijl twee reeds vroeger verleende toelatingen tot nieuwe
ressorten werden uitgebreid. Bij de samenstelling van
bijlage Y is met deze beschikkingen rekening gehoudeu.
Toen in het gebied van den sultan van Djokjokarta,
door in Bagelen gedoopte onderdanen van dien vorst,
eenige inlandsche Christengemeenten waren gesticht (verg.
o. a. het verslag van 1889 , blz. 5 , en dat van 1890 , blz. 3)
en een der in Bagelen gevestigde zendelingen zijn ressort
ook tot die gemeenten wenschte uitgebreid te zien , meende
de Indische Regeeriug (zie het verslag van 1888 blz. 124)
daartoe, om redenen van politieken aard, niet aanstonds
vergunning te moeten verleenen. Nadat echter in 't laatst
van 1890 van het sultansbestuur de verklaring was verkregen dat het tegen de dienstbezoeken van een zendelingleeraar geen bedenking had, mits er geen opschudding
of verstoring der openbare orde door ontstond, werd bij
gouvernementsbesluit dd. 21 Januari 1891 n°. 6 de kring
van toelating van den bewusten zendeling alsnog tot de
residentie Djokjokarta uitgebreid, echter voorloopig (bij
wijze van proef) voor den tijd van één jaar en onder
voorwaarde dat, wanneer de uitoefening van zijn dienstwerk in Djokjokarta tot voor de rust schadelijke gevolgen
mocht leiden, de te brengen dienstbezoeken, op daartoe
ontvangen schriftelijke aanzegging van den resident, aanstonds zouden moeten worden gestaakt tot tijd en wijle
door de Regeering in de zaak zou zijn beslist.
Aan de in de afdeeling Toba en Silindong (gouvernement Sumatra's Westkust) arbeidende zendelingen van het
Rijnsche Genootschap werd bij gouvernementsbesluit dd.
1 Maart 1891 n°. 8 , met uitbreiding van dat van 13 Mei
1890 n". 12, in 't vorig verslag vernield, vrijgelaten hun
arbeidsveld ook buiten het gouvernementsgebied uit te
strekken in een door natuurlijke grenzen omsloten kring van
nog niet onder ons bestuur gebrachte fiattaksche landschappen beoosten het Toba-meer, waar bijua al de hoofden
iu de laatste jaren den eed van trouw aan het Gouvernement hadden afgelegd. Behalve de reeds verleden jaar
genoemde landschappen Si Goempar, Parpareau en Parsambilan, behooren tot de bedoelde landschappen o. a.
Si Antar en Si Torang. Evenals vroeger blijft echter aan
deze vergunning de voorwaarde verbonden dat de zendelingen zich bepalen tot die plaatsen, welker hoofden het
verzoek om hunne komst tot den naastbij wonenden besturenden ambtenaar richten en bij dien ambtenaar voor
de persoonlijke veiligheid der zendelingen instaan.
Ter zake van zijne met goed gevolg bekroonde bemoeiingen om de in 1889 door het Gouvernement getuchtigde
Wandammeu- en Wanropen-Papoea's aan de Geelvink-baai
(Nieuw-Guinea) tot onderwerping te brengen (verg. blz.
22/23 hiervóór) werd aan den zendeling-leeraar op het in
die baai gelegen eilandje Rhoon bij gouvernementsbesluit
dd. 1 Mei 1891 n°. 15 de dank van den GouverneurGeneraal betuigd.
Aan een zendeling-leeraar te Batavia, in dienst van het
aldaar gevestigde Genootschap van in- en uitwendige
zending, werd in Februari 1890 eene geldelijke belooning
topgekend voor de goede diensten door hem gedurende
de laatste vier maanden van 1889 bewezen ter voorziening
in de godsdienstige belangen van de militairen in garnizoen te Weltevreden.
Op blz. 68 hiervóór is reeds gezegd onder welke voorwaarden aan twee in dienst van het Londensche Bijbelgenootschap reizende colporteurs, bij hunne voorgenomen
bezoekreizen op Borneo en Celebes, het verspreiden van
') Voor één hunner, in dienst van het Ncderlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam, is de hem in Maart 1891 verleende toelating voor de hoofdplaats der afdeeling Gorontalo (residentie Menado)
in Augustus jl., op zijn nader verzoek , vervangen door eene toelating voor het tot dezelfde afdeeling behoorende landschap Posso
aan de Tomini-bocht, ook genoemd op blz. 18 hiervóór.

Koloniaal verslag v<m 1891.
den Bijbel en het houden van
gestaan.

eeredienst.

Aantal dienstdoende geestelijker

:

Te
zamen.

HulpMissioPastoors I ° n d e r | pastoors. priesters. narissen.

Statie
„
.,
,,
..
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
,.
„

gemeenten

Batavia. . . .
Buitenzorg. .
Cheribon. . .
Samarang . .
Ambarawa. .
Magelang . .
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Zeadinyspoaten.
Tandjong Sakti (Bend)
Smitou (Westerafd.
1
Lauggoer op KlciuKei(res.Amboina)
Bomphia (O -Ceram)
Atapoepoe (Timor) .
Laoera op Soemba
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Totaal aanwezig getal geestelijken op
uit. 1890
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9

9

1
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a) Geestelijke van den Isten rang en hoofd der Roomsch-katholieke
missie in Nederlandsch-Indië.
b) Een der onderpastoors is waarnemend pastoor.
c) De onderpostoor vun Padang bevond zich niet op zijne eigenlijke
standplaats . daar hij tijdelijk belast was met het missiewerk te Tandjong
Sakti in de Pasoemah-landen (Benkoelen). Zijne functiën van onderpastoor te Padang werden inmiddels waargenomen buiten bezwaar van
den lande door een hulppriester. (In Augustus 1891 is deze missionaris
overleden.)
di Zie noot e.

buiten bezwaar van
den lande.

1

Gevestigde

(Oo*t-) ln-1 <"!.]

Aantal dienstdoende geestelijken •

Nopens het zielental der gevestigde Roomsch-katholieke
gemeenten in Nederlandsch-Indië, welke in 18.<0 16 statiën of kerkelijke afdeelingen bleven vormen (in 1891 zou
ook Makasser een vasten geestelijke krijgen en dus het
aantal statiën op 17 gebracht worden), zijn voor dit verslag geen gegevens ontvangen, ' t Laatst kwamen ditnaangaande opgaven voor in het verslag van 1889 (blz. 130).
Ten behoeve van bedoelde 16 statiën, waarvan die te
Kotta Radja (Atjeh) nog slechts tijdelijk is ingesteld, zijn
sedert Januari 1890 (zie vorig verslag blz. 114) toegestaan
23 uit 's lands kas bezoldigde geestelijken (1 van den
eersten en 22 van den tweeden r a n g ) , doch het vournemen bestaat om, wanneer bij de begrootiug voor 1892
daartoe de noodige fondsen zullen zijn aangewezen, voortaan van 'slandswege nog bezoldiging toe te leggen aan
2 geestelijken van den derden rang en aan 3 inlandsche
hulpleeraars.
Bij het einde van 1890 was van het van 's laudswege
bezoldigd personeel de pastoor van Cheribon met verlof
naar Europa, terwijl de 22 andere bezoldigde geestelijken
(de Aartsbisschop, 12 pastoors, 1 waarnemend pastoor en
8 onderpastoors) allen in functie waren. Behalve Cheribon
waren bij het einde des jaars ook Medan (Oostkust van
Sumatra) en Soengeislan (Banka) nog zonder een vasteu
geestelijke. Echter klom in 1890 het aantal geestelijken,
die buiten bezwaar van den lande werkzaam waren, van
17 tot 2 1 , waarvan er 11 als hulppriester bij gevestigde
gemeenten werkzaam waren, 5 pas uit Nederland waren
aangekomen en nog geen aangewezen werkkring hadden,
en 5 als missionarissen door de Indische Regeering waren
erkend. (Dit laatste was ook het geval met één der hierboven bedoelde 8 onderpastoors, in wiens functiën als bezoldigd geestelijke voorzien werd buiten bezwaar van den
lande.) ') Een en ander blijkt nader uit het volgende
overzicht, afgesloten op uit. 1890.

van landswegp
bezoldigd.
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b. R o o m s c h - k a t h o l i e k e

STANDPLAATSEN.

Tweede Kamer. 125

c*. 2 . :

Bijlage C.

1

1
33

•) De op blz. 122 hiervóór aangehaalde bijlage Y vermeldt 8 missionarissen, omdat in Januari 1891 als zoodanig door den Gouverneur-Generaal nog zijn erkend 2 der onbezoldigde hulppriesters,
respectievelijk voor de reeds bezette zendinjjsposten Langgoer op
Klein-Kci en I.aoera op Soemba. Of deze nieuw toegelatenen besteind zijn om de twee reeds aanwezige missionarissen te vervangen,
dan wel of deze laatsten ook verder op die zendingsposten zullen
werkzaam blijven, is uit de ontvangen gegevens niet op te maken.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

e) Voor deze missie, tot welker vestiging in Maart 1890 door de
Indische Regeering vergunning werd verleend (verg. vorig verslag
blz. 115), is in de eerste helft van 1891 door den Aartsbisschop
een geestelijke aangewezen . en wel, met goedkeuring van de Indische
Regeering (besluit dd. il Juni 1891 n°. 14), een der uit 's lands kas
bezoldigde geestelijken (de onderpastoor van Maumeri op Flores), in
wiens plaats van bezoldigd onderpastoor daarentegen buiten bezwaar van
den lande — door een hulppriester — zal voorzien worden. Ook de
verplaatsing van den als missionaris aangewezen geestelijke van Flores
naar Ceram zal niet ten laste van den lande komen.

Voor den dienst bij de gevestigde gemeenten en voor
het werk der zending beschikte derbalve de Roomsclikatbolieke Kerk in Nederlandsch-Indië bij bet e'iide van
1890 in 't geheel over 43 geestelijken, zijnde 5 meer dan
het jaar te vort?*. Er kwamen namelijk in 1890 10 nieuwe
geestelijken in Indië aan, terwijl door verlof, terugkeer
naar Europa of overlijden tijdelijk of voorgoed aan den
dienst ontvielen 5 geestelijken. In den aanvang van 18^1
onderging het personeel eetie nadere versterking met 3
nieuw aangekomen geestelijken, terwijl een gelijk getal
nog vóór het einde des jaars vertrekt en ook de bezoldigde
gees'elijke, laatstelijk pastoor te Cheribon, die in den loop
van 1890 met verlof herwaarts kwam , reeds weder de
terugreis aanvaard heeft.
Bij de inlandsche Christengemeenten in de Minahassa
(Menado), te zamen bij het einde van 1890 tellende omstreeks 5160 Roomsch-katholieken , waren, krachtens toelating van de Indische Regeering, ook 3 inlandeis als
Roomsch-katholieke hulpleeraars in dienst , terwijl veroer
in de statiën Ba-ava, So-ngeislan iBank;.) en Singkawai.g
(Westerafdeehng van Borneo) als Koomsch-kat ludieke huipleeraars werkzaam « m m 5 Chinresen, respectiveh k te
Batavia, t - Soengiishin en te Blinjoe op Banka, t e i l » n g gar op Billiton en te tMi gkawang. Ook deze hulpleeraars,
aan wie allen de bij art. 123 vnn het Regeeringsregleiiieut
l>edoel ie bijzondere toelating is verleend, zijn verneld in
bijlage Y hierachter. De laatstI.e loeide, die te Sioykaw a n g , had toelating voor de geheele afdeelii.g AJontrado,
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die te Bhujoe voor de districten Djeboea, Blinjoe en Soengeiliit. Ile t.eln'ing van den in 18*7 te Blinjocals Roomat'hkaïh liek hulpleeraar erkenden Chine s werd in Uecom'.er
18!»i iiuir dn lu li.»ciiH Regeering ingetrokken.
De kerkelijke dienstreizen naar de verschillendegenieen-

teu buiten da atandplajit»on dar gwast«ilijkeo werden In 1690
weder zooveel mogelijk overeenkoinsig de bestaande bepalingen vernclit. Bovendien werden o p ' » l a n d t koeten i.O-r de
volgende uuitengewone kerkelijke dienstreizen gedaan : door
deu wiiari.i-m uilen pnatour te Batavia n-.ar da reracLU*
lende stand ina'sen van Rooinseh-katholieke geestelijken
iu de residentie Timor en ondenoorigheden; door een
andereu geestelijke van Batavia naar de l.amj ongsche
Districten; iloor den pastoor van Kotta lindju naar de
noor lelijke kustplaats-u van Sumatra's Westkust, endoor
een «Ier geestelijken van de statie Soerabaija naar liet eiland
Bali. Bovendien werden, van cue stati" uit, evenals in
188a, n o g twee kerkelijke dienstreizen gidaan naar het
gouvernement Celebes en onderhoonghedeu, en zulks met
tijdelijke uitbreiding van de organieke regeling, volgens
welke dit gewest, als onderdeel /au de statie Lamntueka
op Flores, ééuinaal 'sjaars door een der geesiehjken van
daar moet worden bezocht. (Thans bestaat echter het voorneineii — zooals reeds hiervóór is gezegd — oiu gemeld
gouvernement tot eene afzonderlijke nieuwe statie te verbeden.) Eiodelijk bezocht een der geestelijken van de
statie Alenado de resideutiën Ainboina eu Ternate en deed
twt e kerkeliJKe dienstreizen in Menado, een en an Ier,
krachtens speciale machtiging van regeeringswege, mede
op kosten van den lande. In den dienst van deu tijdelijk
afwezigen pastoor van Cheribou werd voorzien gedeeltelijk
door de te Batavia gevestig !e en gedeeltelijk door de te
Samarai'g geplaatste geestelijken, terwijl de vacante statie
Me.uu twe malen bezocht werd door den pastoor van
Snigkawang.
Tegemoetkoming in de kosten van den openbaren eeredieusi werd van gouvernementswege slechts verleend aan
de gemeente te Öoerobaija, en w e l , evenals vroeger, tot
een bedrag van f 17,50 's maands.
Zooals uit het op de voorbaande blz. gegeven overziciit blijkt, waren op uit. 1890 bezet, of toen bestemd om eerlang bezet te worden , 6 Roomaeb-kaiholieke
zendingsposten, ougerekend dien aan de Kendari-baai
(Zuid-Celebes), waar in 1885/1N87, niet toestemming
van de Indische Kegeering, een missionaris geplaatsi
is geweest, die echter sedert niet vervangen is. Nog
tot de vestiging van twee nieuwe zendingspcsten of tot
het voorbereiden daarvan is in de laatste maanden van
Roomseh-kathoheke zijde de toestemming der Indische
Regeering gevraagd en verkregen. Bij gouvernementsbesluit
dd. 25 Mei 1891 n°. 4 is er namelijk in bewilligd dat
één of twee missionarissen zich ter hoofdplaats Boeleleng
op het eiland Bali vestigen, ten einde de Balineesche taal
aan te leeren en , na afloop van hunne studiën , voorloopig
ter genoemde standplaats, met het missiewerk onder de
inlandsche bevolking een begin te m a k e n , terwijl bij
gouvernementsbesluit dd. 11 Juli 1891 n°. 5 in beginsel
is toegestemd in het vestigen vau eene Roomsch-katholieke
missie in het zuidwestelijk gedeelte van N'euw-Guinea ,
onder voorbehoud echter dat het zendingswerk zich bepale
tot het Nederlandsche gebied , eu derhalve de oostelijke
grens vau dat gebied, zijnde de 141ste lengtegraad ' ) ,
niet worde overschreden.
Omtrent deu toestand der reeds bestaande Roomscl.katholieke zendingsposteu zijn door den Aartsbisschop de
volgende bijzonderheden medegedeeld.
Te Tand jong Saktt (residentie Benkoelen) had degeestelijke Let zendingswerk aangevangen met opvoeding en
kerkelijk onderwijs aan ue inlandsche jeugd. De door hem
opgerichte school telde gemiddeld 38 kinderen , waarvan
er 10 bij den missionaris huisvesting genoten en verscheidene
ook reeds tot het Christendom waren overgegaan.

Omtrent het missiewerk onder de DaJHks in de BovenKapoeas (Westerafleeling van Bomen) viel nog niets te
mal !en , daar do missionaris eerst in de tweede helft van
1890 te Öuiitou was aangekomen.
Het in lr<88 ondernomen missiewerk op de Kei-eilanden
(residentie Amboma) staagde beter, sinds de aldaar gevestig Ie missionaris in den aanvang van 1890 (verg. vorig
ver.dng blz llö) zijne standplaats van Toeal naar Langgoer
veqdaitst had ; vele hei lenen waren reeds tot het Christen lom overgegaan en in het algemeen gaf de bevolking
blijken van goeie gezindheid jegens den missionaris.
Men zie ook wat op blz. 20 hiervóór omtrent deze missie
is gezeird.
In den toestand der inlandsche Christengemeenten in de
statiën Larantoeka ') en Maumnri op Flores en in het
ressort der missionarissen te Atapoepoe op Timor was bij
voortduring vooruitgang te bespeuren. Wegens gebrek aan
personeel kon echter aan die missien niet de gewenschte
uitbreiding worden gegeven. De door geestelijken aldaar opgerichte en bestuurde opvoedingsgestichten voor inlandsche
jonge:.s in meisjes bleven goede uitkomsten opleveren en
waren zeer bevorderlijk aan de zedelijke en maatschappelijke
vorming der tot het Christendom overgegane bevolking.
De sedert 1839 te Laoera op Soemba gevestigde missie
leverde reeds bevredigende uitkomsten op. In het begin
van 1890 telde de gemeente aldaar 780 inlandsche Christenen , allen kindeien; ook volwassenen hadden zich tot
overgang tot het Christendom bereid verklaard , doch de
missionaris kende de taal nog niet voldoende om hen behoorlijk voor te bereiden.
§ 2. Mnhammedaansche

godsdienst.

Als naar gewoonte vindt men in hoofdstuk C van dit
verslag weder opgeteekend wat in de uit de verschillende
gewtsten voor dit verslag ontvangen berichten over 1890
werd aangetroffen hetzij omtrent het godsdienstig leven uer
Mohaminedaansche bevolking, hetzij omtrent Mohammedaansche propaganda in nog heidensche streken. Ook door
den assistent-resident vau Banda (residentie Amboina),
wiens bijdrage voor het gewestelijk jaarverslag tijdens de
afsluiting van hoofJatakC nog niet was ontvangen, wordt
gewezen op de gestalige uitbreiding van den Islam in zijn
ressort, vooral in de ouderafdeeling Ceramlaut en Goram ,
en in Oostelijk Ceram (onderafdeeling Waroe), hetgeen hij
toeschrijft aan den invloed der Arabieren en aan de huwelijken die zij met inlandsche vrouwen aangaan.
De omtrent hel Mohammedaanse!) godsdienstonderwijs
van de gewestelijke bestuurders ontvangen berichten laten ,
evenals die van vurige jaren , aan volledigheid en eenvormigheid te wenschen over. Als gewoonlijk heeft men uit
eenige gewesten alle Mohaiumedaatische scholen o p g e g e v e n , dus ook de veelal in iedere dessa aangetroffen
langgar's, terwijl elders alleen zijn vermeld die scholen
(pesantren's) welke eene opleiding verschaffen voor den
priesterstand. Vandaar dat de opgaven onderling groote
verschillen aanwijzen , zoodat zij voor vergelijking, ook
in verband met de gegevens vau vorige jaren , niet bruikbaar zijn. Het laat zich aanzien dat vollediger eu juister
gegevens eerst dan zullen kunnen verkregen worden ,
wanneer de op blz. 116 hiervóór besproken onderzoekingen
van den adviseur voor Oostersche talen en het Mobammedaansch recht meer licht over deu aard van het Mohatnruedaausch godsdienstonderwijs zullen hebben verspreidende
hoofden van gewestelijk bestuur dientengevolge hunne
gegevens naar de door dien adviseur verstrekte aanwijzingen kunnen inrichten. Men laat hier de opgaven over
1890 volgen, zooals zij uit de verschillende gewesten
ontvangen zijn.

') Zooals reeds aczegd is iu noot 3 op blz. 30 hiervóór, zjjn de
moeilijkheden die in 1889 in Larantoeka gerezen waren met be') Het punt, waar die grens Ue kustlijn snijdt, wordt sedert den > trekking tot de verhouding van de Roomsch-katholieke geestelykaanvang van dit jaar geregeld door de op contract varende paket- heid aldaar tot het gewestelijk en plaatselijk bestuur, in den loop
bootcn aangedaan (verg. de noot op blz. '21 biervóór).
van 1890 uit den weg geruimd.
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G K \V E I T K N.

Bantam
Batavia
Krawnng
Preanger Regentseliapi en
Cheribun
Tagal
Pekalougau
Samarang
Japara
Rembnng
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjnkarta
Soerakarta
Madioen
Eadiri
Madura

a)

875
1 314

1 572
1 238

10 965
11 889
1 712
20 428
12 598
!l 48ii
7 062
20 458
13 132
13 134
28 423
10661
10 296
21473

*) t
t100

1 218

207
1 385
< 120

0*3
517
1 038

007
407
3213

874

c)

t

51 303

17 879

259 160

n

GEWESTEN.

4 836

t

11 543
31 179
5 304

32
4 400

302
11 936
2 472
67 168

d) Van Atjeh , Menailn en Ternate werden geen opgaven ontvangen.
Uit de geweten l.ampongsehe Diatncten , Sumalru's Oostkust, Riouw
en onderboorigheden, Ilankii . Westerafdeelins" van Borneo, Celebes
en ouderhoorigheden . Tiraor en Bali en Lombok wordt gemeld dat
eigenlijke go>ladieustscholeu aldaar niet worden aangetroffen, maar dat
er voor Mobatuuiedauusche ouders doorgaans gelegenheid bestaat om
hunne kinderen door een geestelijke te doen oefenen in het werktuigelijk lezen van den koran.
e) In de residentie Benkoelen bestaat slechts één eigenlijke godsdienstschool (te Soeugei Ipoeinde afdcelingMnkku Mokko,. Daarentegen
ontvangt de iulandsche jeugd , evenals in de andere gewesten, eenig
elementair godsdienstonderwijs bij de Mohaaimedaanscue priesters . die
dut ondrricht gewoonlijk op ongeregelde tijden in huuue eigene woning
verstrekken.
f) Hieronder 95 scholen voor meer uitgebreid
wijs.

165

162
16

De op de gewone wijze verzamelde cijfers omtrent het
aantal NeJerlandsch-Iudische inboorlingen, die de bedevaart
naar Mekka ondernamen, wijzen over 1890 op eene belangrijke toeneming in vergelijking met de opgaven der
laatste jaren, welke vermeerdering hoofdzakelijk geldt
de gewesten Bantam, Sumatra's Westkust, Palembang ,
Oostkust van Sumatra en Celebes en onderhoorigheden.
(Ook in dit jaar zijn weder een bijzonder groot aantal
bedevaartgangers naar Mekka vertrokken. Medio Mei jl.
waren reeds 509;< passen aan den Nederlandschen consul
te Djeddah ter viseering aangeboden.) Over de laatste drie
jaren wijst de statistiek der uit Nederlandsch-Indiö vertrokken en aldaar teruggekeerde Mekkagangers per gewest
de vokrende uitkomsten aan:

I SS».

1S90.

JAVA EN MADURA.
s) 588
161
203
166
149
16
31
17

276

85

158

85

50

25

45

40

218

133

44

21

Kediri. . .

107

57

Madura . .

217

103

2933

1576

2257

Totalen .

l»-«

135

302
91
61
58
118
28
29
301
58
21
30
38
53
19
7
18
41
63
114

Rembang. .
Soerabaija. .
Pasoeroean .
Probolinggo
Bezoeki . .
Banjoemas .
Bagelen . .
Eadoe. . .
Djokjokarta
Soerakarta .
Madioen. .

godsdienstonder-

Te Djeddah (Arabie) zich als NederUit Nederlandsch-Indiè vertrok" landsch-Indtsche onderdanen bij In Nederlandsch-Indie teruggehet Nederlandsehe consulaat
ken (volgens opgaven van de
keerd (volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur). aangemeld hebbende en als zoo- hoofden van gewestelijk bestuur).
danig erkende bedevaartgangers.
1»^>

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang

w
3014
5214

2 500

BÜITENBEZIT TINGEN d).
504
.
i
ï
Padangsche
Benedenlanden 1
0
2 235
w
, r a 8 . \ Padangsche Bovenlanden .
W stkust
320
°
( Tapanoli
Benkoelen
«•) 2251
Palembang
95
Billiton
1 U5I
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
405
Amboina
.

t

T

e)

288
391

Totalen. .

4) Waar een + is ingevuld, ontbreken de opgaven.
<j In Djokjokarta bestaan geen eigenlijke Moharamedaanscbe godsdienstscholen.

JAVA EN MA D I R A .

Totalen

m) Hieronder H14 poautren s (scholen ter opleiding voor den priesterstand).

Aantal Mnbam-|
medaansche |
Aantal
godsdienst" I leerlingen,
scholen.

66

6

ee

56

587

241

66

75

47

19

57

19

26

41

284

175

173

22

73

20

30

21

277
149
46
30
229
60
63
632
72
54
53
21
282
120
59
30
36
130
209
2885

l-vi

1890.

^ N *

1SMI.

1890

132

534

89

98

397

142

175

104

100

154

31

16

15

23

17

84

258

226

100

214

84

96

127

60

47

24

54

52

32

32

37

68

31

37

54

106

134

177

87

86
22

7

24

63

14

42

42

48

49

35

188

313

370

157

267

52

61

80

62

56

15

21

42

18

15

17

29

41

25

19

41

40

43

40

40

88

71

233

78

62

23

29

104

23

30

15

10

32

3

8

17

15

22

11

35

29

67

37

39

54

54

66

120

53

56

102

119

143

97

93

1330

2242

2199

1212

1793

o) In geen der jaren 1881 t/m 1889 was hetaautal bedevaartgangers uit Bantam zoo aanzienlijk geweest als in 1890. In 1880 echter vertrokken er
uit dat gewest 666. Het in 1890 weder in zoo grooten getale optrekken van Bantammers naar Mekka, waarvan de juiste oorzaak niet bekend
i l , staat wellicht in verband met den aanvang van een nieuwen cyclus der Javaanscbe tijdrekening
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GEWESTEN.

Te Djeddah (Arabiëi zich ala NederUit Nederlandjch-Indié vcrtrok- landsch-lndische onderdanen bij In Nederlandsch-Indië teruggeken (volgens opgaven van de
het Nederlandsche consulaat
keerd (volgens opgaven van de
hoofdeu va» gewestelijk bestuur). aangemeld hebbende en ala zoo- hoofden van gewestelijk bestuur).
danig erkende bedevaartgangers
MM.

Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche Districten
Falembang
Oostkust van Sumatra
Atjeh
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo . . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van Uorneo
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Menado
Amboimi
Ternate
Timor
Bali en Lombok
Totalen voor de Buitenbezittingen
Totalen voor Java en Madura .
Totalen voor geheel Nederlandsch-Indië . I

| Neder!. (Oost-) Indie.]

435
33
36

M
210
3
31
G
H

187
173
108
10
16
12

lsvt

lhhlt.

IMIO.

ItM.

520
50
59
269
212
90
2
23
2
106
163
91
18
24
4

1031

316
16
51
215
193

11

11

M

28

7

7

29

M
4

1S00.

lss-v

BUIi'ENBEZITTINGEN.
1213
391
021
28
46
50
29
59
104
28*
716
248
331
005
81
42
49
31
8
5
11
5
22
27
2
18
„
164
122
141
185
182
253
50
c) 269
96
11
21
25
29
59
11
5
2

37
103
611
387
32
2
21
10
135
274
317
11

38
3

*)
31
4

„
130
309
70
7
6
8

I--.I

1890.

299
45
51
219
284

535
26
64
473
432

i)

i)
i)
13
6
93
313
176

n

27
3
IK
198
39
30
13
11

M

16
1

11

«

3

17

1498
2033

1830
1576

3528
2257

1341

1658

2929

1270

1301

3061

2885

1330

2243

2199

1313

1793

4431

3406

5785

4226

2988

5171

3409

3513

3854

153
8

157
1

331
4

4387

3146

e) 5406

Bovendien meldden zich bij het consulaat nog aan zonder passen d)
en met passen die elders (buiten Nederlandsch-Indie) waren afgegeven
Totaal

. . .

b) Naar het schijnt had geen der bedevaartgangers uit Atjeh of Riouw na terugkomst aldaar zich weder bij bet bestuur aangemeld.
c) Hieronder velen uit de vorstenrijken van Celehes. die zich te Makasser van eene Mekka-pas kwamen voorzien. Echter ondernemen nog
a ltijd de meeste bedevnartgaugers uit het vorstengebiwl «Ie reis naar Mekka zonder zich bij ons bestuur aan te melden.
d) Sommige Nederlandscli-Indische onderdanen ondernemen de bedevaart eerst na vooraf korteren of langeren tijd in de Straits-Settlements te hebben
vertoefd.
e) Hiervan liet"n 3076 bedevaartgangers zich bij aankomtt te Djeddah iu de registers van het consulaat inschrijven (daaronder 33 die. als
geen eigenlijke pas kuunende vertoonen. maar zich toih als Nederlandsch-Indische onderdanen kunnende legitimeeren, alsnog van eene pas door
den consul werden voorzien). Na afloop van de belevaart werden nog 19G nieuwe passen verleend aan naar Nederlandsch-Indië terugkeerende
bedevaartgangers, terwijl 131 anderen, die verzuimd hadden bij aankomst zich aan te melden, eerst bij vertrek hunne pas lieten inschrijven.
Onder deze laatsten waren er sommigen die reeds in 1889 of vroeger naar Mekka waren gekomen.

Onder de 5076 bij aankomst te Djeddah zich bij het I van de op de Mekka-pas *) vermelde som, of althans
consulaat aangemeld hebbende bedevaartgangers waren er I minstens f 300 met zich namen (het minimum der kosten
2212 die de reis rechtstreeks uit Neclerlandsch-lndische } van de bedevaart met inbegrip van de thuisreis). Dit onhavens hadden gemaakt met Nederlandsche stoomschepeu derzoek leidde tot de conclusie dat er geen grond scheen
(die van de maatschappijen >Nederland" en »Rotterdam- te bestaan voor het vermoeden (zie vorig verslag blz. 118)
sche L l o y d " ) , en van de 4324 Ne'lerlandsch-Indische in- dat velen de reis naar Mekka ondernemen zonder volboorlingen >!ie bij vertrek hunne (assen bij het consulaat doende geldmiddelen. Velen echter verbruiken gedurende
kwamen lichten ' ) , keerden er 1979 ook onder Neder- de bedevaart te veel, zoodat zij niet genoeg overhouden
Luidsche vlag rechtstreeks naar Nederlandsch-Indië terug. om de kosten van de terugreis te bestrijden. De v r a a g ,
De overigen Kwamen of gingen voor het groote meeren- of in dezen toestand niet door eeuigen preventieven maatdeel via Siugapore of Pinang. Sommigen echter hadden regel van regeeringswege verbetering kan worden gez i i h , bij vertrek van P a d a n g , ingescheept op een stooinbracht , is in Indië nog in onderzoek. Ten guvolge van
schip ouder Britsche vlag, dat hen , in plaats van te Djeddah ,
de buitengewone duurte der levens- en transportmidte Bombay aan wal zette, zoodat zij van daar in Mekka delen in den Hedjaz kwam het in 1890 meer dan ooit
aankwamen. A.an den terugvoer onder Nederlan Ische vlag voor, dat pelgrims, bij gemis aan reisgeld, in armoede
namen in 1890 geen stoomschepeu van de maatschappij moesten achterblijven, en hun aantal zou zeker noggrooter
«Nederland" deel, doch wel drie van de Koninklijke geweest zijn indien niet ongeveer 40h dezer lieden door
Paketvaart-Maat-chappij, die naar Indië op reis waren, en verschillende personen waren in staat gesteld op schuld
verder 1 mail-en 1 vracht boot vande>Rotterdamsche U o j d " . te vertrekken.
In overleg met de agenten der stoomschepen, waarNa afloop van de bedevaart lieten niet minder dan 1229
me Ie bedevaartgangers uit Nederlandsch-Indië vertrokken, pelgrims hunne bij aankomst te Djeddah ingeleverde paswerd in de havens van inscheping zoo goed mogelijk on- sen ouafgehaald. De reden daarvan bleef ten aanzien van
derzocht of de vertrekkenden inderdaad in het bezit wan n

') Hiervan
aangekomen.
overgebleven
Uedjaz reeds

waren er 4025 die voor de bedevaart van 18110 tvar.n
De overige 209 waren één of meer jaren in Mekka
(van 22 dezer laatsten dagteekcude bét verbijt in den
van de jaren 1881 t/m 1884, van 1 zelfs van 1878;.

*) In het belang zoowel van de door ons consulaat te Djeddah
uit te oefenen controle op de houders der passen als ter voorlichting
van dezen zelveu is in Oetober 1890 door de Indische Regeering
aan de geweiteljjke bestuurders aanbevolen meer zorg te doen besteden aan hei behoorlijk en volledig invullen van de aan Mekkaganfjera uit te reiken passen.

[5.

BUlage C.

20

Tweede Kamer.129

Koloniaal verslag van 1891. [Neder! (Oost-) Imlift.]
de meesten hunner onbekeud. Vermoedelijk echter waren
IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID ; UITKEEBINOSdie passen afkomstig van pelgrims die in anno dige omBN SPAARFONDSEN.
standigbeden moesten achterblijven eu van hen die tijdens
de bedevaart kwamen te overlijden. De gezond heidstoeHetgeen omtrent de in Nederland ch-Indië bestaande
stand in den Hedjaz liet in 1890 zeer veel te wenschen weeshuizen en audere gestichten van lief ladigheid over
over. Cholera heerschte in hevige mate; ook eene in bet 1890 is gemeld, vindt eene plaats in bijlage Z biervoorjaar van 1890 uitgebroken pokken-epidemie eischte vele achter. In hoofdzaak komen die berichten, ook wat
slaeütolFers. Bovendien hadden de karavanen van bed«vaart- de cijfers betreft, vrij wel overeen met vroegere medegangers veel te lijden van aanvallen der Bedoeïnen, die deelingen.
door den heerschenden nood tot roofzucht werden aangezet.
De vier in Indië (op de drie hoofdplaatsen van Java en
In bet afgeloopen jaar is in Iudie de vraag in behan- te Padang) bestaande hulp- of voorschotbanken voor het
deling geweest, of het — tot tempering van de zucht uitleenen van kleine sommen zonden geen verslag over
om ter bedevaart te gaan en tot vermindering van bet 1890 in. Ken reeds in 1878 te Batavia tot stand gekomen
aanzien dat in de oogen des inlanders nog altijd aan het hulpfonds ten bate van noodlij lenden door brand of andere
dragen van de hadji-klee ling verbonden is — aanbeveling onheilen deelde, naar aanleiding van een in October
kon verlienen terug te komen op de sedert 1859 (Indisch 1890 aldaar in de wijk Kramat uitgebroken brand,
Staatsblad n°. 42) omtrent dit onderwerp geldende bepaling, f 500 uit. Het kapitaal van dit fonds, dat in het vervolgens welke die kleeding alleen toekomt aan ben die be- slag van 1880 (blz 101) opgegeven werd als destijds te
wijzen de bedevaart te hebben volbracht. De Iudische Kegee- hebben bedragen f 18 993, was op uit. 1890 geklommen
ring is echter tot het besluit gekomen, dat eenige nadere tot f 24 379.
voorziening ten deze noodig noch wenschelijk is te achten,
Nopens de bedeeling door kerkelijke armbesturen zijn
en dat derhalve het dragen van bedoelde klee ling noch ge- alleen van een 6-tal Protestantsche gemeenten de volheel verboden, noch aan ieder vrijgelaten diende te worden. gende opgaven ontvangen.
Uitgekeerd

DIACONIEËN.
in 1889.

in 1890.

VERDERE B IJ ZONDERHEDEN.

f 5 558
I 5 600
De ontvangsten over 1890 bedroegen f 12 698 en de uitgaven 1' 15 802, namelijk
(aan 54
(aan 59
1' 5 U0O auri bedeelingen en f 10 202 wegens kosten van het diaconie-armenhuis
personen)
personen)
op Molenvliet
f
441
I'
454 ; Aan collecten en giften werd in 1890 ontvangen f 534. tegen f 540 in 1889. Op
Diaconiefonds
der
Protestantsche
(aan 8 pers.) (aan 6 pers.)
gemeente1 te Pekalongan.
uit 1890 bezat het fonds nog f 313.
f 3 859
f 3 845 , Aantal bedeelden niet opgegeven. Aan kerkcollecteu als anderszins werd geduIdem te Samarang.
rende 1890 ontvangen f 381". tegen f 3 918 in 1889. Op uit. 1890 had men nog
in kas f 383.
f
411
Idem te Bandjermasin.
Aantal bedeelden niet opgegeven. Aan collecten en giften werd ontvangen f 427,
f
531
tegen f 425 in 1889. Het kassaldo op uit. 1890 bedroeg I 1464.
f 5 8S0
Idem te Amboina.
f
6 130
De hoogste bedeeling per gezin bedroeg f 10 'smaauds. Eike behoeftige krijgt
(aan 80 pers.) (aan 84 pers.)
bovendien eenmaal 'sjaars een pak kleeren.
f 2 203
Idem te Neira (Banda).
f 1980
De bedeelingen liepen van f 5 tot f 20 's maands per hoofd. Het diaconiefonds
(aan 26 pers.) (aan 27 pers.)
verkeerde in gunstige» toestand.
Diakenen der Evangelische g e meente te Batavia.

Aan Christen-armen , die niet in de termen vielen om
door kerkelijke armbesturen te worden bedeeld , werden
uit de van regeeringswege beheerde armengelden (hel
1 per mille geheven van openbare verkoopingen en de
armengiften door ambtenaren van den burgerlijken stand
bij huwelijken gecollecteerd) de volgende sommen besteed.
Ressorten der van
regeeringswege ingestelde
commissiën tot
ondersteuning van
behoeftige Christenen.

Aantal
bedeelden
in 1890.

Saldo
waarover de
commissiën
in 1890
op uit. 1890.
nog te
beschikken
uitgekeerd.
hadden.
Bedrag

Ressort der commissie te
147
140
76
43

f 13 060,82» f 47 137,64
7 308,00
20 048,90*
9 655,65
38 808,07
4 157,00
22 636,92 5

.

406

f 34181,37* f128 631,54

Over 1889 waren de totalen

393

ld. te Samarang . . . .
ld. te Soerabafja. . . .

Totalen .

.

35 108,43

126 558,97

Vanwege de Vereeniging tot uitoefening van Christelijke
liefdadigheid te Batavia werden gedurende het op 30 September 1890 geëindigde boekjaar bedeeld, hoofdzakelijk
in levensmiddelen , doorloopend 6 gezinnen en 34 op zich
zelven staande personen (30 vrouwen en 4 mannen) en
gedurende een zeker aantal maauden 9 gezinnen. Terwijl
de Vereeniging in 1889/90 uitgaf f 2604, beliepen hare
ontvangsten slechts f 1959. Met inbegrip van het voordeelig saldo der rekening over 18S8/89, ad f 865, had
zij echter te beschikken gehad over f 2824.
Voor rekening van de Vereeniging tot weezenverpleging
te Padang waren, evenals in 1889, 4 kinderen ter verpleging afgestaan aan drie verschillende gezinnen. Kene
door haar gehouden geldloterij , groot f 100 000, leverde
eene bate op van f 28 »'03, terwijl de coutributiën en
bijzondere giften opbrachten f 885 en f 344, en aan rente
gekweekt werd f 970. Met inbegrip van het batig saldo
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

bij het einde van 1889 steden de inkomsten der Vereeni»
giug in 1890 tot f 39 097. Uitgegeven werd slechts f 1704.
Van andere in vorige verslagen genoemde eigenlijke
liefdadigbeidsvereenigingen werden geen berichten over
1890 verkregen.
Het te Batavia gevestigde » Studiefonds voor onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg " ondersteunde bij het
einde van het 14de boekjaar (30 September 1890) 10jongelieden in de kosten van het middelbaar onderwijs. De
uitgaven over 1889/90 bedroegen f 1862, terwijl slechts
f 1354 ontvangen werd. Het kapitaal der Vereeniging
ging in lc'89/90 terug van f 5519 tot f 4810. Door het
> Studiefonds Midden-Javn " te Samarang werden in 1890
gedurende korteren of langeren tijd 5 leerlingen in de
kosten hunner studiën tsgemoet gekomen , waartoe werd
uitgegeven f 996, terwijl ontvangen werd f 1509. Op
uit. 1890 bezat het fonds f 3399.
Als instellingen die voorzorgen bij overlijden ten doel
hebben zijn te vermelden de onderwijzersvereeniging »Onderling Hulpbetoon" te Batavia, het aldaar gevestigde uitkeerings- tevens weduwen- en weezenfonds voor Europeesche
burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië > Help u
zelf" en het uitkeeriugsfonds der vrijmetselaarsloge te
Samarang. De kapitalen dier instellingen bedroegen bij
het einde van 1890 respectievelijk f 1 2 4 814, f 1 0 0 091
en f 172 000, tegen f 119 217, f 84 917 en f 151493 op
uit. 1889. Eerstbe loeide vereeniging had in 1890 4 uitkeeritigen te doen, elke van f 2000, ten behoeve van de
weduwen van vier overleden leden. Verder werden pensioenen uitgekeerd aan 46 weduwen en 3 weezen. Ten
laste van het in de tweede plaats genoemde fonds werd
uitgegeven f 6000 aan uitkeeriugen en f 350 aan weduwenpensioenen , terwijl uit het logefonds te Samarang 3 uitkeeriugen werden gedaan, waarvan bet bedrag niet is
opgegeven. Het ledental der drie instellingen bedroeg in
1890 respectievelijk 197, 361 en 235.
Wat de in Nederlandscli-lndië bestaande begrafenisfondsen
betreft, zijn opgaven ontvangen nopens bet begrafenisfonds
«Onderling Hulpbetoon" te Samarang en het > Kwitangsch
begrafenisfonds" te Batavia. By het eerste waren op uit.
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1890 330 leden ingeschreven, bij het andere 587. A.an
bijdragen der leden en aan verdere inkomsten kwam in
1890 bij het fonds te Samarang f 5434 in en bij dat te
Batavia f8289, terwijl de uitgaven respectievelijk bedroegen
f 3052 en f 6017 (waaronder aan uitkeeringen f 2280 en
f 4830). De bezittingen van Ouderling Hulpbetoon waren
op uit. 1890 geklommen tot f 1 3 2 7 0 , en die van bet
Kwitangsci.e fonds tot f 2 3 276.
Van de spaarbanken op de drie hoofdplaatsen van Java
BATAVIA.

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op
1 Januari 1890

f 1 280 289,07*

Gedurende 1890 ingebracht.
Te /amen
Gedurende 1890 teruggenomen

.
.

f

f

Reservefonds op 31 December 1890. .
••

M

,.

lbo.).

1 271 936.05

f 4 384 827,97*

f

1

3 191 925,32»

f

3 289 845,88*

121 000,00

f

307 509,80»
307 50980»

DIENST.

Deze dieusttak bezit geen geheel zelfstandige organisatie,
maar is in vele opzichten vereenigd met den militairen
geneeskundigen dienst. Voorstellen, in Januari jl. door
den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid ingediend tot reorganisatie '.an den burgerlijken geneeskundigen dienst, hadden voornamelijk fcn doel de beide diensten
van elkander af te scheiden. De Indische Begeering heeft
echter gemeend dat zoodanige reorganisatie, waarvan
bovendien het nut niet ontwijfelbaar vaststond , eerst bij
een gunstiger toestand van 's lands geldmiddelen aan de
orde ware te stellen.
Geneeskundig bestuur•stoezicht. Nadat de Indische Regeering baar gevoelen had doen kennen over «Ie opmerkingen ,
waartoe, blijkens het vorig verslag (blz. 120), hier te
lande hadden aanleiding gegeven de door haar ontworpen
nieuwe sanitaire reglementen — tegen besmettelijke ziekten
in Indië en tegen het overbrengen daarvan over zee — ,
is in Juli jl. de Gouverueur-Generaal door hel Opperhestuur gemachtigd om tot de uitvaardiging van die verordeningen over te gaan , niet inachtneming vaD eenige
alsnog aanbevolen wijzigingen. Deze aangelegenheid zal

3 048 019.27

f

f

4 711 779.93»

3 040 203,49

f

f

84 525.52
77 473,37

f

675712,11»

f

24 943,23
f

700 655,34»

f

f

37 988,76
32 544,12

305 083,18

f

f

8 682 541,02

128 317,51

3 432 014,94

433 400,69

i 12 114 585.90

99 380,89

2 994 789,18

331019,80

f 9 119 796.78

13 730,50

293 878,64

347 750.30

f

24 813,63
21 290.09

9 413 675,42
12843

355

789

3804
f

M l 700,27»
285 994.10

114 751,75
f 3 760 955,24

f

HtM0,fr

i M S r.7i;,44*
f

708 885,82

X E ZAMEN.

MAKA &SEB.

1'A.DANO.

1 161 100.06»

4705

121 000.00

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE

f

97 920,56

Nopens de inleggers bij de spaarbank te Soerabaija (3804)
blijkt niet hoe deze in spaarders voor grootere en voor
kleinere bedragen verdeeld waren. Onder de 9039 inleggers
op de vier andere plaatsen vond men er 237 rnet een
inleg van f 2000 en booger, 2144 voor sommen van f 1000
tot f 2000, 1178 voor sommen tusseben f 500 en f 1000.
2375 voor sommen van f 100 tot f 500 en 3105 voor
minder dan f 100.
Is de deelneming van inlanders aan de spaarbanken op
de booger genoemde hoofdplaatsen uiterst g e r i n g , de in
1888 door den zendeling-leeraar van Modjowarno (residentie
Soerabaija) uitsluitend voor inlanders opgerichte spaarbank
vindt daarentegen onder de leden dier zendingsgemeente
veel bijval, zoodat in 1890 het aantal inleggers klom van
51 tot 115, en hun gezamenlijke inleg, na aftrekking
van de teruggenomen sommen en met bijschrijving van
r e n t e , van f 4789,85 tot f 8924. Ingebracht werd in 1890
f 6239,48 en teruggenomen f2367,83. De inbrengers worden
gezegd hoofdzakelijk hun geld aan de spaarbank toe te
vertrouwen om niet in de verzoeking te komen het in
de schrale maanden van het jaar aan te spreken. Het
weder opvragen geschiedde veelal juist dan als de eigenaars
het ruimer hadden, en het doel was dan voornamelijk
om handel in padi te drijven.

V.

SOERABAIJA.

1 192 902.05

42 532,60
1314 468,65

1022, 1. Batavia, Samarang en Padang werd in 1890
meer teruggenomen dan ingebracht, doch te .Makasser en
vooral te Soerabaija was het omgekeerde het geval , zooals
onderstaand over/.icht nader aanwijst.

1 045 101,30

3190

Aantal inleggers op 31 December 1890

,,

f 3 339 663,07»

350 935.03*

Blijft ingelegd.
f
Bijgeschreven wegens dividend en rente
voor de inleggers over 1890. . . .
Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 31
December 1890

1022 871.08*

mankten bij het einde van 1890 1 ) 6 9 9 inleggers gebruik
f 11 326 Europeanen , 189 inlanders ra 184 vreemde oosterlingen) en van die te Padang en te Makasser 1144 (1037
Europeanen, 48 inlanders en 59 vreemde oosterlingen),
welke totalen op uit. 1*89 hadden bedragen 11 064 en

SAMARANG.

342 582,01

. .
. .

[Nederl. (Oost-) IndiB.]

f

575 837,71»
559 823,88»

dus eerlang haar beslag krijgen.
In het afgeloopen jaar hield de inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor Java en Madura zich
tot het uitoefenen van zijue inspeeliön op in de residentiën
K r a w a n g , Tagal en Samarang. Ziji.e daaromtrent ingediende verslagen hielden verschillende aanwijzingen in ter
bevordering van den algemeenon gezondheidstoestand en
in bet belang der bygiène aan scholen, gevangenissen en
ziekeniniichtingeu. Bij uittreksel werd daarvan kennis gegeven aan de betrokken autoriteiten en besturende ambtenaron , die daardoor gelegenheid hadden de door den inspecteur gegeven wenken op te volgen en verschillende
verbeteringen in te voeren of voor te bereiden. In December
1890 werd door den inspecteur ook in loco nagegaan in
hoever de getroffen regelingen betreffende de voorziening
in den geneeskundigen dienst onder het. bij den spoorwegaanleg in het zuiden der Preanger Regentschappen werkzame personeel (zie vorig verslag, blz. 122, noot 4) aan
de eischeu voldeden. Bedoelde reis werd tevens dienstbaar
gemaakt aan een bezoek van de residentie Djokjokarta,
met het doel om aldaar eene betere regeling der vaccine
in bet leven te roepen.
Al'jcmeeiie gezondheidstoestand.
De meest l»elangrijke
ziektevormen , die in 1890 heerschten , waren m eraskoortsen , pokken , cholera en influenza.
Als oorzaken van het optreden van moeraskoortsen werden
aangemerkt: de belangrijke temperatuursverscbillen, het
openen van sawahgronden voor het planten van p a d i , en
de ligging van sommige plaatsen in de nabijheid van
moerassen , terwijl ook gebrek aan goed drinkwater hier
en daar als een belangrijke factor voor de ontwikkeling
dezer ziekte moest worden beschouwd. In min of meer
hevige mate kwamen ditmaal moeraskoortsen voor, ofschoon
niet epidemisch, in de afdeelingen Tangerang (Batavia) en
Indramaijoe (Cheribon), ter hoofdplaats Cheribon en te
Tjilatjap (Banjoeinas) , in de residentiën S a m a r a n g , Bag e l e n , Djokjokarta, Probolinggo en Pasoeroean op J a v a ,
en voorts in de gewesten Tapanoli (Sumatra's Westkust),
P a l e m b a n g , Riouw , Westerafdeeling van Borneo, Celebes
en onderhoorigheden en ïimor. Epidemisch beerschte de
ziekte in de afdeelingen Serang , P.mdeglang en Lebak der
residentie B a n t a m , alwaar reeds in het voorjaar van 1890
vele sporadische gevallen waren voorgekomen, inzonderheid
op plaataan waar Ie veepest het hevigst woe ide. In het tweede
Mmester nam het aantal lij iers in die mate toe dat de
d e k t e , die g e l u k k i g geen kwaadaardig karakter d r o e g ,
verklaard moest worden epidemisch te lieerscheu.Op ruime
schaal werden aan de zieke bevolking geneesmiddelen verstrekt , terwijl een dokter-djawa tijdelijk uit eene andere
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afleeling naar Serang overgeplaatst werd. Bij het einde
des jaars was de ziekte in de afdeelingen Pandeglang en
Lebak geweken; in Serang evenwel bleven de koortsen
voortduren, vooral in de stranddessa's, waar pas hers elden door hervatting van hun bedrijf (de visch vangst) weder
instortten. Ter hoofdplaats Iteuibangeu in d--aangr'iuende
aan zee gelegen kampongs werden in December ÏN'.M)
verscheidene gevallen van koorts, waaronder vide metduodelijken afloop, waargenomen en nam de ziekte in Januari
van dit jaar een epidemisch karakter i u , hoofdzakelijk
ten gevolge van liet uitblijven der regens. Door eene ruime
verstrekking van chinine werd zooveel mognlijk tegen verdere verspreiding der ziekte gewaakt. Op 10 Februari jl.
telde men in 3 dessa's nog 2077 lijders.
Pokken kwamen in de meeste gewesten sporadisch voor.
Slechts in de afleeling Brebes (residentie Tagal), in Mandbeling (Sumatra's Westkust), en in sommige streken der
residentiëu Benkoelen en Palembang deden zich nog al
veel gevallen van pokkeu voor. Door ontsinotting, afzondering der lijders, vaccinatie en revaccinatie, dikwijls op
uitgebreide schaal, werd de verspreiding dar ziekte zooveel
mogelijk tegengegaan. Nergens trad de ziekte in 1890
epidemisch op.
Influenza kwam in het eerst in Februari 1890 voor in
de afdeeling Ujombang (Soerabaija). Later verspreidde de
ziekte zich over bijkans alle gewesten, op sjinmigu plaatsen
in zoo hevige mate dat zij eene ware plaag kon worden
genoemd. De ziekte heerschte niet overal gelijkmatig;
soms werd zij op twee naburige plaatsen geconstateerd ,
in de eene slechts enkele personen aantastende, terwijl in
de andere bijna geen huisgezin gespaard bleef. Haar verloop was evenwel goedaardig en in den regel waren het
alleen ouden van dagen of afgeleefden , die er het slaehtoffer van werden. In hevige mate woedde de influenza in
de afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia), vanwaar ruim
21 000 gevallen werden gerapporteerd en daaronder 1600
met doodelijken afloop , doch onder beide getallen zijn ,
volgens den chef van den geneeskundigen dienst, hoogst
waarschijnlijk vele gevallen van gewone koorts begrepen.
Verder kreeg de influenza groote uitbreiding in KleinMandheling (Sumatra's Westkust), in de residentie Sumatra's Oostkust, op het eiland Rotti (Ti mor) en vocral ook
(zie blz. 15 hiervóór) in de residentie Zuider- en Ousterafdeeling van Borueo.
Cholera werd gedurende 1890 in verscheidene residentiëu
in het geheel niet waargenomen. Slechts in twee ai'deelingen van Cheribon , in de afdeeling Brebes (Tagal), in
de residentie Bagelen en in de afdeeling Djambi (Palembang) deden zich nog al veel sporadische gevallen voor.
Epidemisch heerschte de ziekte slechts gedurende een tweeof drietal weken ter hoofdplaats Djokjokarta (28 April10 Mei) en in het district tralesong ten zuiden van Makasser
(19 Juli-12 Augustus). Voor de residentie Djokjokarta,
waar de cholera zich buiten de hoofdplaats sporadisch
voordeed, worden 2291 lijders opgegeven, waarvan 918
overleden, doch op grond van dit goedaardig verloop
meent de reeds genoemde dieustchef dat met recht betwijfeld kan worden of al de opgegeven gevallen wel choleragevallen zijn geweest. Volgeus de van de gewestelijke
bestuurders ontvangen opgaven, zou in 1890 het volgende aantal gevallen van cholera zich hebben voorgedaan (daaronder ook die welke buiten geneeskundige

hulp bleven).
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« W a a r een -f is ingevuld, oiit'ireken de opgaven.
//) Slcrhts enkele sporadische gevallen.
i:) Zie h e t hooger gezegde betreffende de opgaven uit, Djokjokarta.
d) Alleen in de afdeeling Djambi, speciaal onder de bevolking uit h e t
sultansgebied, alwaar de cholera, hoewel niet epidemisch, toch vrij
hevig woedde.

Berriberri heeischte nog altijd op verscheidene plaat
•en in meerdere of miniere mate, voorna.oelijk onder gevangenen. Zouals reeis in 't vorig verslag (blz. 121) is
vermeld, worden desinfectie-maal regelen tegen de berriberri niet meer toegepast, doch is aan de besturendeambtenaren in het algemeen aanbevolen om zooveel mogelijk
zorg te dragen dat in de onder hun toezicht staande
ziekeuinrichtingen stee Is de meest mogelijke zindelijkheid
worde betracht, Gunstige uitkomsten werden verkregen
met de verpleging van berriberri-lijden in koele, als
gezond bekend staande streken Deze maatregel werd
o. a. met goed gevolg toegepast op de veroordeelden te
.Makasser, Menado en Ternate, onder wie de ziekte in
belangrijke mate heerschte. De lierribern-lijders werden
namelijk in daartoe opgerichte tijdelijke loodsen verpleegd
bij kampong Satnbong Djawa te Makasser, in de 800 a
'JÖO M. boven de zee gelegen kampong Senotto te Ternate ,
en in de omstreken van Tondano (Menado) op een p. in.
2200 voet boven de zee gelegen plaatsje , Tasoran genaamd.
Omtrent de verpleging in de gestichten te Buitenzorg
(Batavia) en te Oeloc Limau Mams nabij Padang van
wegens berriberri geëvacueerde inlan ische veroordeelden
zie men het medegedeelde op blz. 135.
Met liet oog op het feit lat in verschillende lauden de lepra
zich uitbreidt, tracht men thans gegevens te verzamelen ter
! eantwoording van de vraag, hoe het met de verspreiding van
die ziekte in de laatste jaren in Nederlan Iseh-Indië gesteld is.
Te dien opzichte zijn aan de gewestelijke bestuurders op en
buiten Java in December 1890 eenige vraagpunten gesteld ,
met verzoek die te beantwoorden in overleg met de in
hun gewest bescheiden geneesheereu. Over de in Indië
bestaande leprozengestichten wordt gehandeld op blz. 135.
Het geheel" aantal der in 1890 vauwege den burgerlijken geneeskundigen di?;:st behandelde zieken was grooter
dan in 1888, doch kleiner dan in 1889. Een en ander kan
blijken uit bet volgende driejarig overzicht (voor 1890
wordt bovendien verwezen naar de meer gedetailleerde
opgaven in de bijladen AA en BB hierachter).

Au ntal behandelden.

Aantal overledc nen.

VOORNAAMSTE ZIKKTEN.
1S8S.

127
3
22
27
5
17
97

Totalen
Van deze behandelden en over- S Java en Madura. .
ledenen telde men er op:
de Buitenbezittingen
Totalen als voren . .

.

Hiervan telden in I Europeesche plaatselijke geneesheeren .
Totalen als voren

. .

.

340
056
966
061
282
493
248

1889.

lSftO.

233 879
3 271
30 6 7 4
••> I I I
6 661
17 2 3 3
92 322

193 4 8 6
8 637
9 958
13 3 9 5
6 489
14'.'73
I0U 7 8 7

IBS9.

ISDO.

5 477

MUI

M

179
16341
1 129
767
45
4 233

IJ 3 4 6
124
5 549
1 396
582
87
3 610

1888.

9 111
2 2 8
1 023
55
3 166

301 251

393 3 5 3

347 7 2 3

2ÏT78

I I 229

23 6 9 4

2 2 2 615
78 •:36

3 2 4 I'I....

16» Ml

i»l M

68 7 0 0

8 2 124

,; 192

35 8 4 8
3 381

20 364
3 330

301 251

393 353

347 7 2 5

t l 178

39 229

23 694

1 6 3 025
138 226

199 6 5 8
193 6 9 5
393 3 5 3 '

235 '.' 11
l t l 809

1 l 007
7 111

15 183
S 511

347 "25

21 178

22 062
17 167
39 229

3 0 1 251

23 6 9 4
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Wat de waarde betreft, a;n» de opgegeven cijfers te
hechten, dient in aanmerking te worden genomen, dat de
opgaven alleen betrekking hebben op lij'lers die door de
gouvernements-geneesheeren of de lmn ter assistentie toegevoegde dokters-djawa belian leid zijn. Behalve dus in
gevallen van epidemie <rf buitengewone uitbreiding van
ziekten onder de bevolking, waarbij van landswege meer
algemeen geneeskundige hulp aan dé lij lers verleend wordt,
zijn de statistieken alleen vantoepassing op de verpleeg len
in inlandsche ziekeninrichtingen, OJ) gevangenen en dwangarbeiders, zieke prostituees, verpleegden in liefdadigh.eid.sinrichtingen, belioeftigen en in liet algemeen op hen die,
krachtens bestaande voorschriften, op geneeskun iige behandeling aanspraak maken. Voor onderlinge vergelijking
hebben de cijfers, alleen uit dat oogpunt beschouwd,
eenige waarde, doch overigens geven zij geen denkbeeld
van de verbreiding der verschillende ziekte vormeu onderde
eigenlijk gezegde bevolking vau Nederlandscb-Iudie. Eindelijk dient ook opgemerkt te worden dat niet steeds al
de ressorten der Europeesche plaatselijke geneesheiren of der
dokters-djawa in de verstrekte opgaven begrepen zijn , hetzij
omdat de geneeskundigen verzuimden een jaarrapport in
te zenden, hetzij mulat eenige ressorten onbezet waren.
Zoo hebben de cijfers der behandelden door de Europeesche
plaatselijke geneesheeren betrekking tot 103 ressorten in
1888, 100 in 1889 en 99 in 1890, terwijl de cijfers der behandelden door dokters-djawa ontleen i zijn aan de jaarrapporten
betreffende achtereenvolgens 89, 94 en 75 standplaatsen.
In bijlage CC hierachter vindt men, als gewoonlijk,
eene door de hoofden van gewestelijk bestuur verzamelde
statistiek betreffende de in het afgeloopeu jaar omgekomenen door ongelukken, moord en zelfmoord.

[Nederl. (Oost-) Indiö.j

vacant, tegen 11 op uit. 1889. Terwijl namelijk de toen
onbezette standplaatsen Tangerang (Batavia), Indramaijoe
(Cheribon), Hembnng en Banjoemas, ten gevolge van de
in 't vorig verslag (blz. 122) besproken verhooging van
toelagen voor de uitoefening van den civiel geneeskundigen
dienst, in 181/0 weder een eigen geneesheer bekwamen ,
geraakte het ressort Poerwakarta (Krawang) vacant, en
bleef het in Februari 1890 in de residentie Preanger Regentscbappen ingestelde ressort Tassikmalaija-Soekapoera (met
Galoeh in Cheribon) onvervuld. De 34 bezette ressorten
werden bediend door 40 geneesheeren, waaronder 3stadsfreueesheeren te Batavia, 2 stadsgeneesheeren te Samarang, 3 stadsgeneesheeren (en 1 geneesheer voor het
marino etablissement) te Soerabaija. en 31 * civiele
geneesheeren" voor een gelijk aantal ressorten buiten de
drie hoofdplaatsen van Java. Op 3 der onbezette standplaatsen van civiele geneesheeren, nl. Poerwakarta,
Tassikmalaija (met Soekapoera en Galoeh) en Soemedang
kon de dienst voorloopig worden opgedragen aan de aldaar
geplaatste dokters-djawa, terwijl de onvervulde ressorten
Pandeglang (met Tjiringin en Lebak), Bodjonegoro , Loemadjang, Bezoeki, Ngrowo (met Trenggalek) en Pamakassan (met Sampang) tijdelijk werden gebracht respectievelijk tot de ressorten van den te Serang geplaatsten
officier van gezondheid en van de civiele geneesheeren te
Toeban , Probolinggo, Kraksaan , Kediri en Sumanap.
De 18 voor officieren van gezondheid aangewezen standplaatsen op Java waren allen bezet, met uitzondering van
Madjalengka, Baujoewangi en Patjitan , waar eveneens
door dokters-djawa tijdelijk in den dienst voorzien werd.
Op de buitenbezittiugen was de burgerlijke geneeskundige dienst verdeeld over 5 ressorten van burgergeneesheeren en 52 van officieren van gezondheid. Vacant bleven
de reeds sedert vele jaren onvervulde voor civiele geneesheeren bestemde ressorten Bonthain en Saleijer en de ook
in 1889 onbezet gebleven voor officieren van gezondheid
aangewezen standplaatsen Kepahiang , Toboali, Pengaron ,
Segiri en Wahaai. Bovendien geraakte in de laatste helft
van 1890, door verplaatsing van den voor Gorontalo aangewezen officier va:, gezondheid , ook dat ressort vacant.
Aldaar en te Bonthain, Saleijer en Wahaai werden doktersdjawa met den dienst belast, terwijl voor de overige ressorten geenerlei voorziening kon worden getroffen.
Ter vervulling van de bestaande of van nieuwe vacatures onder do civiele geneesheeren kon de Indische Regeering iu 1890 beschikken over 4 gewezen civiele geneesheeren die uit Europa waren teruggekeerd en over 3
eervol ontslagen officieren van gezondheid.
Het aantal geneeskundigen , die in Nederlandsch-Indiö
uitsluitend particuliere praktijk uitoefenden , bedroeg op
uit. 1890, met inbegrip van den geneesheer die tijdelijk
belast was met den geneeskundigen dienst onder het personeel bij den spoorwegaanleg in de Preanger Regentschappen (zie noot 4 op blz. 122 van 't vorig verslag),
3 8 , dus 5 meer dan bij het einde van 1889.
Van de gelegenheid om het practisch artsexamen af te
leggen , werd iu 1890 door 5 caudidaten gebruik gemaakt,
waarvan 3 slaagden.
Het aantal tandartsen vermeerderde in 1890 met 1, die
hier te lande aan het vereischte examen had voldaan.
Voor het tandheelkundig examen in Indië meldden zich
geen candidaten aan.

Laboratorium roor bacteriologie, enz. Ie Weltevreden. Het
jaarverslag dezer inrichting over 1890, dat weder in zijn
geheel in het te Batavia verschijnende»Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-ln lië" zal worden opgenomen,
bevat zeer uitvoerige en uit een wetenschappelijk oogpunt
belangrijke mededeelingen omtrent de werkzaamheden der
laboranten en de door hen verkregen uitkomsten. Evenals in
vorige jaren werd meermalen bijstaud verleend aan genees
heeren te Batavia en elders, die in twijfelachtige ziektegevallen, tot staving van deo aard der ziekte, een nader micros' copisch onderzoek door de laboranten noodig oordeelden. De
in 1889 aangevangen wetenschappelijke onder/.oekingen met
betrekking tot het acclimatisatie-proces werden voortgezet.
Verder werd een groot deel van dra beschikbaren tijd ingenomen dour inet gued gevolg beëindigde onderzoekingen be
treffende eene in Indië vaak voorkomende besmettelijke veeziekte , die tot dusver in haren waren aard niet herkend was
geworden en als een bijzondere vorm van veepest beschouwd
werd. (Zooals reed» pezegl is op blz 104 hiervóór is in
't laatst van 1890 bij algemeene verordening do noo iige
voorziening getroffen om , hij het heerschen van eene besmettelijke veeziekte, ten bate van onderzoekingen als de
hierbedoehie , onder de noodige voorzorgen toe te laten het
vervoer buiten de klingen van afsluiting van ziekteproducten of ziekelijk aangedane lichaamsdeelen van aan eene
besmettelijke ziekte gestorven dieren.) In de behoefte aan
geoefend bedieningspersoneel bij het laboratorium (de inrichting is nog altijd gevestigd in een daartoe afgezonderd
klein gedeelte van het militair hospitaal te Weltevreden)
werd voorzien door verlenging van de tijdelijke indienststelling van een sedert November 1889 aan de laboranten
Pharmaceutische dienst. Zooals reeds in het vorig vertoegevoegden Europeeschen amanuensis.
slag (blz. 123) werd vermei 1, is sedert 1 Juli 1890 de
nieuwe (derde) uitgave van de Nederlaudsche PharmaEuropeesche geneeskundigen. De bijlage BB hierachter copoea ook voor Indië in toepassing gekomen. DeJavasche
bevat eene opgaaf van de ressorten der met de uitoefening Courant van 15 Juli 1890 bevat eene bekendmaking van
van den burgerlijken geneeskundigen dienst belaste Euro- den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid,
peesche geneesheeren , en van het aantal der binnen ieder houdende opsomming van de vergiften, met aanwijzing van
het merkteeken waarvan zij moeten zijn voorzien en met
ressort behandelde en overleden zieken.
Bij het einde van 1890 telde men 43 ressorten op Java afzonderlijke aanduiding van die , welke in gesloten kasten
en Madura, waar de dienst door burgergeneesheeren is moeten worden bewaard (overeenkomende met de lijsten
waar te nemen (hierbij elke der hoofdplaatsen Batavia, A en B, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant
Samarang en Soerabaija als één ressort rekenende, hoewel van 22 October 1889).
Het aantal particuliere apotheken werd in 1890 verop elke van die plaatsen meerdere geneesheeren met den
dienst belast zijn), terwijl op 18 andere standplaatsen door meerderd met eene nieuwe apotheek te Batavia, terwijl
officieren van gezondheid , nevens hunne eigenlijke ambts- voor 't eerst een particuliere apotheker zich vestigde te
bezigheden , in den burgerlijken dienst is te voorzien. Van Medan (Oostkust van Sumatra). Dientengevolge telde men
de eerstbedoelde ressorten waren 9 bij het einde des jaars in Indië 37 particuliere apotheken (waarvan 33 op Java
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n 4 in do buitenbezittingen, deze laatsten te Padang, MoJan,
Makasser en Banda-Neira), zoomede 1 stads-apotheek (te
Batavia). Naar thans gemeld is, werd in vorige verslagen
minder juist ook eene stads-apotheek voor Samarang opgegeven. Zoowel daar als op andere plaatsen buiten Batuvia
worden namelijk do voor 's lands burgerlijken dienst benoodigde medicijnen óf gereed gemaakt in de militaire
apotheken, óf door de geneesheeren ilie roet de waarneming
van den civiel geneeskundigen dienst belast zijn. De
inrichting, die te Batavia als stads-apotheek bekend staat,
ontleent overigens dien naam slechts hieraan, datdeeigenaren met het Gouvernement eene overeenkomst hebben
gesloten voor de levering tegen verlaagd tarief van de ten
behoeve van de staos-ziekeninrichtingen , gevangenissen en
gestichten van weldadigheid benoodigde geneesmiddelen.
Sedert Augustus 1890 is vereenvoudiging gebracht in
de verstrekking van geneesmiddelen voor de residentiëu
Palembang en Westerafdeeling van Borneo. Terwijl namelijk vroeger het benoodigde in die gewesten uit 's lands
magazijn van geneesmiddelen te Batavia moest geleverd
worden nadat de chef over den geneeskundigen dienst de
aanvragen had in behandeling genomen , is het, door de
oprichting van militaire apotheken te Palembang en Pontianak , mogelijk geworden om van daaruit rechtstreeks
in de behoeften te voorzien.
Voor het examen van apotheker meldden zich in 1890
3 , en voor dat van npothekersbediende 6 candidaten aan.
Onder eerstgemeld 3-tal waren er 2 , die alleen het 1ste
natuurkundig examen aflegden; aan alle drie kon het
diploma worden uitgereikt. Vnn de G andere candidaten
slaagden er 4 (daaronder 1 militair).
Akten van toelating werden , behalve aan de zooeven
bedoelde geslaagde candidaten, verleend aan 2 apothekers
en 6 apothekersbedienden, die hier te lande het examen
hadden afgelegd, benevens aan i gewezen militair apothekers bediende.
Europeesche vroedvrouwen. Het aantal der in Nederlandsch-Indiê' tot de uitoefening vau de verloskundige
praktijk toegelaten Europeesche vroedvrouwen vermeerderde
in 18a0 van 27 tot 31. Hiervan oefenden 21 (waaronder 6
stadsvroedvrouwen) hare praktijk uit te Batavia, Samarang
en Soerabaija, 2 te Madioen, 2 te Djokjokarta en de 6
overigen te Bandoug (Preanger Regentschappen), Pekalongan , Soerakarta , Poerworedjo (Bagelen). Bondowosso
(Bezoeki) en Padang (Sumatra's Westkust).
Aan het examen voor vroedvrouw namen 3 candidaten
deel. die allen slaagden. Inschrijvingen als leerlingvroedvrouw hadden niet plaats.

ook iu 1890 weder enkele malen het geval was, worden
in onvervulde ressorten van Europeesche geneesheeren meermalen dokters-djawa belast met de tijdelijke waarneming
van den civiel geneeskundigen dienst en het opzicht over
de vaccine. Ingevolge guuverncinentsbesluit dd. 9 October
1890 n°. 7 zal zoodanige voorziening voortaan kunnen
uitgaan van den directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid , zonder dat daarin , gelijk tot hiertoe gebruike
lijk wa9, de Indische Regeering zal behoeven betrokken
te worden.
Daar op de school ter opleiding vari inlanders tot dokterdjawa (te Weltevreden) bij het eigenlijke vakonderwijs de
Nederlandsche laai als voermiddel dient, is het vau belang
dat de nieuwe leerlingen bij hunne toelating tot de voorbereidende afdeeling der school reeds eenige kennis van
die taal bezitten. Daarom tracht men sedert 1889 (zie
n°. 4530 van liet Bijblad op het Indisch Staatsblad) het
jaarlijks opengesteld wordende aantal plaatsen zooveel
mogelijk te doen innemen door inlandsche jongelieden die
eene Europeesche school bezocht hebben. Hierin is men
thans zoo goed geslaagd dat bij het begin van den cursus
1890/91 de aauvangsklasse der voorberei lende afdeeling is
kunnen worden opgeheven, waardoor de duur der oplei*
ding is bekort, en de kosten van het onderwijs naar verhouding verminderd zijn. De 17 in 1890 nieuw toegelatenen toch waren allen afkomstig van Europeesche
lagere scholen. Met nog 29 reeds vroeger toegelaten
leerlingen maakten zij bij het begin vau den cursus
1890/91 de voorbereidende afdeeling uit, terwijl de geneeskundige lessen aanvingen met 45 leerlingen, in
totaal derhalve 91 leerlingen (65 Javanen, 8 Maleiers,
4 inlandsche Christenen , 13 Amboineezen en 1 Indo-neger).
Vóór bet einde des jaars moesten echter 1 leerling der
voorbereidende en 4 der geneeskundige afdeeling van de
inrichting worden verwijderd, hetzij wegens ÉW rek aan
aanleg en ijver , dan wel wegens ziekte , zoodat op ultimo
1890 de school in 't geheel 86 leerlingen telde. De mutatifin
onder het onderwijzend personeel bepaalden zich tot de
vervanging van één der aan de inrichting gedetacheerde
officieren van gezondheid , die wegens overgar g in 's lands
civielen dienst zijte betrekking meest neerleggen, en tot
de overplaatsing van één der Europeesche onderwijzers,
wiens diensten na de opheffing der bovenbedoelde aanvangsU M M niet langer benoodigd waren. In Juni 18D0 (Indisch
Staatsblad n". 119) is het ondergeschikt personeel met een
inlandsehen geneeskundige verminderd en met een Europeeschen suppoost vermeerderd eene regeling die reeds
te voren bij wijze van tijdelijkeu maatregel was ingevoerd.
Het door den docent in de heelkunde samengestelde leerInlandsche qeneeskundigen. In de reeds aangehaalde bij- boek over bijzondere heelkunde met inbegrip vau de operatielage BB vindt men eene opgaaf van de plaatsen in Neder- leer kwam van de pers en werd , evuiuds reeds vroeger
landsch-Indië, waar gediplomeerde inlandscue geneeskun- het geval is geweest met diens leerboek over algemeene
digen (do'.eters-djawa) op bet einde van 1890 waren werkzaam heelkunde, onder de in de verschillende gewesten dienstgesteld, terwijl daarin, voor elk van hunne ressorten, doende dokters-djawa verspreid. Voorts kwam in handtevens is vermeld het aantal in dat jaar door hen behandelde schrift gereed en zou mede voor 's lands rekeiing ter perse
zieken , voor zoover namelijk de cijfers niet reeds in de gaan liet 2de deel van Let leerboek over anatomie. De school
opgaven der Europeesche geneesheeren verantwoord zijn. kostte in 1890 den lande, wegens toelagen aan de docenten,
In het geheel telde men bij het einde van 1890 op Java bezoldiging enz. van de gewone onderwijzers en suppoosten,
en Madura 61 en in de buitenbezittingen 42 standplaatsen uitgaven voor leermiddelen, enz. f 22 874, en wtgens toevan dokters-djawa, waarvan er echter op ultimo 1890 4 lagen aan de leerlingen f 20 106, te zamendus f 42 980,
onbezet waren, namelijk Meester-Cornelis (Batavia), Mo- tegen f 42 663 (volgens verbeterde opgaven) in 1889. In
djokerto (Soerabaija), Poerworedjo (Bagelen) en Gorontalo Maart jl. heeft de school 6 dokters-djawa afgeleverd, daar
(Menado). Daarentegen was in de residentie Bantam tijdelijk toen aan de geheele hoogste klasse der geneeskundige
1 dokter-djawa boven de formatie werkzaam gesteld, ter- afdeeling, na afgelegd eindexamen, het diploma kon
wijl vijf standplaatsen elke door meer dan één dokter-djawa worden uitgereikt. Het door de examen-commissie uitgewaren bezet. Te Batavia , Samarang en Soerabaija waren bracht verslag (zie de Javasche Courant vau 21 Juli jl.)
er namelijk 2 , 3 en 4 in dienst. te Buitenzorg 3 en te luidde over het algemeen gunstig. Evenals sedert Maart
Demak 2. In functie waren derhalve op Java en Madura
door den docent in de heelkunde (zie vorig verslag
68 en in de buitenbezittingen 41 gediplomeerde inlandsche 1890
geneeskundigen, daaronder begrepen een radja op het blz. 123) werd in Juli daaraanvolgende ook door den
eiland Rotti, die , als gewezen leerling van de school voor docent in de ontleedkunde eene polykliniek aan de school
inlandsche geneeskundigen, met vergunning van de lu- geopend , hoofdzakelijk om de verstgevorderde leerlingen
dische Regeoring de functiSn van dokter-djawa uitoefent. in de gelegenheid te stellen meer speciaal voor de bthoefDaarentegen zijn buiten aanmerking gelaten een tweetal ten van de praktijk zich te bekwamen. Deze laatste pote Soerakarta voor rekening vanden soesoehoenan in dienst lykliuiek strekt ter kostelooze behandeling van onvermo
gestelde dokters-djawa. Blijkens het vorig verslag (blz. 123) gende lijders aan inwendige ziekten. Beide klinieken bewaren op ultimo 1889 in dienst 111 dokters-djawa, der- antwoordden aan het doel, daar de toeloop van lijders,
halve thans 2 minder, hetgeen zijne oorzaak hierin vindt vooral van die met uitwendige ziekten, zeer groot was.
dat slechts 3 voor die bestemming in opleiding zijnde
Inlandsche vroedvrouwen. In den loop van 1890 bleven
inlanders het diploma verwierven , terwijl er 5 door overlijden of ontslag wegens ongeschiktheid ontvielen. Zooals 26 inlandsche vroedvrouwen, afkomstig van de in 1875
opgeheven opleidingsschool te Weltevreden, onder genot
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van een onderstand uit 's lands kas, in verschillende gewesten werkzaam, namelijk 1 in Krawang, 3 in de
Preanger Regentschappen , 3 lu Cheribon , 2 in P«kalona n , 2 In Sainarang, 2 in Rombang, 2 in Banjoumas ,
in Bagelen , 1 in Kadoe, 1 te Padang, 1 te Makasser
en 7 in de Minahassa (Menado) Bedoelde onderstand
wordt alleen dan toegekend, wanneer hot blijkt dat de
vroedvrouwen met hare praktijk uiet genoeg verdienen
om in haar levensonderhoud te voorzien; zij zijn dan
tevens verplicht, zooveel mogelijk, aan de onvermogende
bevolking op of in de nabijheid van hare standplaatsen
kosteloos haren bijsiand to verleeuen. Hoevele geexa::iineerde inlandsche vroedvrouwen verder nog zonder gel !elijke tegemoetkoming het vak uitoefenden, is niet met
zekerheid op te geven, daar de gewestelijke opgaven dienaangaaude niet volledig zijn.
Eerlang zal weder de opleiding tot inlandsen vroed»
vroow van gouvernemeutswege worden ter hand genomen ,
en wel als proef op de in 't vorig verslag (blz. 123) bedoslde wijze, waaromtrent het noodige geregeld is bij
ouvernementsbesluit dd. 21 Mei 1891 n°. 3 (Javasche
ourant van den 22sten dier maand). Bij dat besluit is
namelijk bepaald, dat voorloopig aan 9 Ëurupcesche geneeskundigen (zoo mogelijk aan 6 op Java en aan 3 in
de buitenbezittingen) kunnen worden toegevoegd eenige
geschikte inlandsche vrouwen , tot een gezamenlijk getal
van hoogstens 18, om te worden opgeleid tot inlandsche
vroedvrouwen, zullende ieder dezer geueesheeren over den
tijd dier opleiding, die twee of hoogstens drie jaren duren
mag, genieten f 25 'smaands ter bestrijding van de
kosten van voeding en huisvesting van iedere in opleiding
zijnde vrouw en bovendien eene premie van f 1000 voor
ellce met goed gevolg voltooide opleiding. Tevens omschrijft het besluit de kundigheden waarvan decandidaatvroedvrouwen , bij voltooide opleiding, door een ten overstaan van drie deskundigen af te nemen examen moeten
doen blijken, met bepaling dat zij , alvorens tot zoodanig
examen te worden toegelaten , onder leiding van een bevoegd geneeskundige eerst minstens tieu normale verlossingen moeten hebben verricht. Ingevolge art. 4 van liet
besluit kan in bijzondere gevallen vergunning worden
verleend om de candidaat-vroedvrouwen el !ers te huisvesten . wanneer redenen van overwegenden aard liet onmogelijk of minder gewenscht maken haar te doen inwonen
bij den geneeskundige, wien hare opleiding is toevertrouwd. Het programma van het examen komt in hoofdzaak overeen met de eischen die voor Europeesche vroedvrouwen in Indië gelden , behoudens eenige vereenvoudiging in de theoretische kennis. Tijdens de afsluiting der
bijdrage voor dit gedeelte van het verslag, had in Indiö
reeds het vereischte aantal Europeesche geneesheeren voor
de opleiding zich beschikbaar gesteld en wachtte de verdere
uitvoering van het plan r.og slechts op de aanwijzing van
geschikte leerliugen-vroedvrouw en de ontvangst der uit
Nederland ontboden hulpmiddelen voor het onderwijs (deze
zijn in 't laatst van September jl. van hier verzonden).

inrichtingen , — ook die welke , als dienende ter verpleging
von zieke gevangenen, vroeger tot het departement van
justitie behoorden , — onder bet beheer gebracht van hot
departement van onderwijs, eerediensten nijverheid. Men
is hiertoe overgegaan omdat bij de tot dusver bestaande afscheiding meermalen moeilijkheden werden onlervonden
wanneer in eenzelfde gesticht verschilleude categorieën van
zieken werden opgenomen en men verplicht was de kosten
van verpleging soms tamelijk willekeurig over de beide
betrokken departementen te verdeelen. Bovendien werd
in liet algemeen eenige meerdere eenvormigheid in deadministratie der ziekeng^stichten wenschelijk geacht. De
overbrenging van die gestichten onder het departement van
onderwijs, enz. scheen 't meest voor de hand te liggen ,
omdat de burgerlijke geneeskundige dienst reeds in menig
opzicht in het beheer er van betrokken placht te worden.
Omtrent de op vele gewestelijke en afdeelingshoofd»
plaatsm gevestigdo inlandsche ziekeninrichtingen — hoofdzakeiijk dienende ter verpleging van zieke prostituees,
inlandsche gevangenen , krankzinnigen en zwaar verwonde
iulauders of lijders aan besmettdijke ziekten — zijn over
1890 geen bijzonderheden mede te deeleu. Hier en daar
werden, naar gelang van de behoefte, nieuwe ziekengestichten van dien aard geopend, dan wel speciale gebouwen opgericht op plaatsen , waar men vroeger de
zieken tijdelijk opnam in eene bij de plaatselijke gevangenis behoorende ziekenzaal. De bestemming van dergelijke
kleine inlandsche ziekeninrichtingen is nader omschreven
in eene tot de gewestelijke bestuurders door den directeur
van onderwijs, enz. gerichte circulaire dd. 6October 1890.
Personen werkzaam op ondernemingen van particulieren —
zoo wordt daarin uitdrukkelijk gezegd — mogen in de
inlandsche burgerlijke ziekeninriclitiugeu buiten de drie
hoofdplaatsen van Java niet worden opgenomen ; evenmin
werklieden bij 'slands inrichtingen , spoorwegen enz.,
tenzij ingeval van verwonding in en door den dienst, dan
wel als zij door het hoofd van plaatselijk bestuur onvermogend
worden verklaard om zelf hunne verpleegkosten (buit-m de
gestichten) te betalen. In het algemeen — zoo vervolgt de
circulaire — gaat de bemoeienis der Regeering ten opzichte
van de hygiëne onderde inlandsche bevolking niet verder dan
tot het verleenen van hulp bij epidemieën en endemisch
heersebende ziekten en dient in het oog gehouden te worden
dat van de geneesmiddelen, die ingevolge het in 1876 bepaalde
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4184) worden verstrekt
aan autoriteiten op plaatsen waar geen geneeskundige hulp
aanwezig is, in gewone omstandigheden geen gebruik
mag worden gemaakt, maar alleen bij het epidemisch of
endemisch heersenen van ziekten, met dien verstande
nochtans dat do behandeling van zieken op particuliere
landerijen uitsluitend voor rekening blijft van de landheereu.
De vijf groote burgerlijke ziekengestichten op dedrie hoofdplaatsen van Java hebben eene meer algemeene bestemming,
in zoover dat, nevens de personen die op vrije geneeskundige verpleging aanspraak maken, ook particuliere
inlanders tegen betaling, of, zoo zij onvermogend zijn,
gratis kunnen worden verpleegd. Aan de over 1890 ontZiekengeslichten. Met ingang van 1 Januari 1890 zijn vangen opgaven nopens de verpleegden in deze ziekenalle in Ne lerlandsch-Indië bestaande burgerlijke zieken- i gestichten is het volgende overzicht ontleend.
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ZIEKENINRICHTINGEN.

Stadsverband te Batavia . .
Idem te Samarang
Idem te Soerabaija < ? ) . . .
Chineesch hospitaal te Batavia
Idem te Samaraug
. . . .
Totalen

2C9
306
1C9
145
67

5012
3 959
2 5C5
473
44

880

3 793
2 438
2 13C
300
43

193
492
368
119
IC

415
335
230
199
52

86.18
74.67
78.12
48.54
38.74

4.38
15.07
13.46
19.25
14.41

9.43
10.26
8.41
32.20
46.84

956

l i 053

880

8 710

1 188

I 231

78.26

10.67

11.06

a) Ten behoeve van de te Soerabaija aangebrachte zieke dwanu arbeiders, die bij de militaire expeditie naar Florcs w;:ren ingedeeld ge woest,
werd op last van den resident een hulpstadsverband opgericht te Scmoet. met benuttiging daartoe van een aldaar ledig staand koffiepalthuis.
b) Verbeterde opgaaf.

Reeds sedert eenigen tijd zijn overwegingen aanhangig
omtrent eene gedeeltelijke verplaatsing van het stadsverband
te Batavia, welks ligging, in eene dicht bevolkte wijk
van de benedenstad en op een geïnfecteerden bodem, uit
een hygiënisch oogpunt te wenechen overlaat. Het voor-

nemen bestaat om van de bestaande inrichting alleen de
permanente steenen gebouwen nog voor ziekenverpleging
te benuttigen, doch de van tijdelijke materialen opgetrokken ziekenloodsen naar een gunstiger gelegen terrein
in de bovenstad van Batavia te doen overbrengen. Voor
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dit werk wordt bij de ontwerp-wgrooting voor 1892, als nement .suege aau de eigenares van een te Tosari reeds
eerste termijn der op f 83 790 geraamde kosten, f 40 000 aanwezig logement voor den tijd van één jaar worden
aangevraagd. Tot. den aankoop van bet voor dit nieuwe toegekend f 600 's maand*. Wanneer daartoe van diezelfde
stadsvernand te bMtfltomen terrein te Djatibaroe is in zijde t i To:ari en te Poespo gelegenheid zal zijn verschaft,
Februari jl. door de Indische Regeering machtiging verleend. zullen bei Ie inriclitingeu ook benuttigd worden ter opueDe verpleging van inlandsche veroordeelden, lijdende aan ming van een zeker getal lijders die aanspraak hebben op
berriberri, vindt bij voorkeur plaats in het zoogenaamde verpleging voor rekening van den l a n d e , en wel aauvanberriberri-ho.spi»aal te Buitenzorg. Naar het schijnt blijven kelijk alleen van militairen der lan 1- en zeemacht (hoogstens
de omstandigheden , waaronder de lijders aan genoemde 12 te Tosari en 0 te Poespo). Hij liet aangehaalde besluit
ziekte daar verpleegd worden, bij uitstek g u n s t i g op hun is namelijk tevens machtiging verleend om te dier zake met
herstel werken. Opgaven omtrent de mutatién onder do bedoelde logeinenthoudster MM overeenkomst te sluiten ,
verpleegden aldaar vindt men op blz. 65 hiervóór. V:m het voorloopig voor één j a a r , waurbij het van laniswege voor
in t vorig verslag (blz. 124) vermelde plan om het berri- bedoelde lijders (3 der 2de en 15 der 3de klasse) te betalen
berrigesticht te vestigen in een nieuw, in semi-permanentcn verpleeggeld bepaald is op hetzelfde bedrag als aan de
b o u w t r a n t , op te trekken gebouw heeft de Indische Regee- eigenaren der booger bedoelde twee gezondheid8-et>iblissering gemeend te moeten afzien, voornamelijk wegens menten in de Preanger Regentschappen wordt tegoedhygièuischo bezwnren tegen het. nieuwe terrein dal men gcdaan (verg. vorig verslag, blz. 124, noot 1).
voor het gebouw op het oog h a d , en bovendien op grond
Prostitutie.
In verband met nadere adviezen van de
van de bedenkingen die ingebracht werden tegen iedere
medisehe autoriteiten in IndiB, waarin deze, opgrond van
wijziging in de omstandigheden, waaronder de zieken thans
jaren lange ervaring, aan het bestaande stelsel van bestrijding
met goeden uitslag verpleegd worden. Daarentegen is in
van de schadelijke gevolgen der prostitutie (reglementeering
Februari jl. besloten om het door de tegenwoordige indoor de hoofden van gewestelijk bestuur en geneeskundig
richting geoccupeerde terrein , tot dusver van den eigenaar
onderzoek der prostituees) eene gunstige werking toegehuurd , van gouvernementswege aan te koopen, waarna
schrijven en de overtuiging uitspreken dat afschaffing van
de verpleegruimte met nog twee semi-permanente ziekenhet geneeskundig toezicht eene belangrijke uitbreiding der
zalen , elk voor 100 personen , zul worden uitgebreid. Voor
venerische ziekten zou ten gevolge hebben, heeft in
den aan het hoofd van het gesticht geplaatsten directeur
A u g u s t u s jl. de Indische Regeering als hare meening te
(zie vorig verslag blz. 124) werd bij Indisch besluit van
kennen ^&^XQÜ
dat er geen reden bestaat om ten deze
23 Juni jl. eene instructie vastgesteld , waarbij ook a»n de
van stelsel te veranderen. Over de quaestie, of in enkele
behandelende geneesheeren de noodige invloed verzekerd is
nopens het onderwerp uitgevaardigde politiekeuren al het
in alles wat de verpleging en voeding der zieken betreft.
bepaalde wel behouden kan blijven , was de gedaehtenOmtrent de verpleging in bet berriberri-hospilaal te Oeloe
wisseling destijds nog niet afgeloopen.
Limau Manis nabij 1'adang, meer speciaal bestemd voor
zieke dwangarbeiders die van Atjeh naar Padang worden
Krauküuniienwezen.
Het krankzhnigeuwezen in Nedergeëvacueerd, komen mede eemge cijfers voor op blz. 65.
landscb-Indië vormt een van den burgerlijken geneeskunAls afzonderlijke gestichten voor lepralij Iers zijn in de digen dienst eenigszins afgescheiden diensttak, in zoover
voor dit verslag verstrekte gegevens genoemd de twee in- de geneesbeeren-directeur van de drie krankzinnigenrichtingen in de Vorstenlanden op Java — te W a n g k a n g gestichten (het centrale gesticht te Buitenzorg en de twee
(Soerakarta) en ta Loano (Djokjokarta) — welke voor hulpgestichten te Samarang en Soerabaija) rechtstreeks aan
een deel door het vorstenbestuur en overigens uit bij- den directeur van onderwijs , enz. en niet aan den chef van
dragen van ingezetenen en inlandsche gruoten worden den geneeskundigen dienst ondergeschikt zijn, terwijl die
bekostigd; verder eene inrichting te Pelantoengan (Sa- gestichten ook niet aau de inspectiën door burgerlijke of
m a r a n g ) , verbonden aan het militair hospitaal aldaar en militaire autoriteiten ') onderworpen zijn.
bij uitzondering tevens voor Kuropeesche leprulijders b e Ten einde eenigerm.ite in de behoefte aan verplegingsstemd ; voorts een leprozengesticht te Kemang Pampaug ruimte te voorzien, is in 1890 Lij het gesticht, te Buiten(Palembang) en oen te Castella nabij de hoofdplaats Ter- zorg eene uitbreiding van de zoogenaamde landbouwkolonie
n a t e , van welke laatste inrichting, die trouwens slechts tot stand gekomen, waardoor etn greoter aantal inlandeen gering aautal lijders telde, in de jongste verslagen sche mannelijke patiënten k«n worden opgenomen, terwijl
geen melding meer was gemaakt. Te Kemang Pampang in April jl. een aanvang is gemaakt met de oprichting
waren op uit. 1890 22 zieken ingeschreven. In bet hospitaal van eene landbouwkolonie ter huisvesting van rustige inte Pelantoengan werden gedurende 1890 38 lepralijders landacbo vrouwelijke patiënten , waarvan de kosten geraamd
(waaronder 27 Europeanen) behandeld, van welke er 3 zijn op f 6457. Inmiddels wordt in ue tijdelijke huisvesoverleden en 6 het gesticht verlieten. De leprozengesticbten ting der op plaatsing in de gestichten wachtende krnnkin Soerakarta en Djokjokarta telden bij het einde van 1890 ziunigcii zooveel mogelijk voorzien door de lijders , die elders
94 en 52 lijders, tegen 138 en 24 op uit. 1S89.
niet op voldoende wijze verpleegd kunnen worden , voorAan de twee door Europeesche geneesheeren bestuurde loopig te evacueeren naar eene daarvoor afgezonderde afdeeparticuliere gezondheidsetablissementen in de Preanger ling van het Chineesch hospitaal te Batavia. In het belang
Regentschappen , van welke ook sprake is op blz. 41 bier- van de verzorging der in deze hulpafdeeling opgenomen
vóór , werd in 1890, evenals vroeger, eene gou vernemeuts- patiënten is sedert Augustus 1890 het bedieningspersoneel
subsidie toegekend , en zulks onder de gewone voorwaarde bij het Chineesch hospitaal tijdelijk met een vijftal oppasdat voor een zeker getal landsdienaren gelegenheid besta sers versterkt.
voor opneming tegen verlaagd tarief.
Omtrent de verpleging in de drie krankzinnigengestichten
In verband met ingekomen gunstige berichten omtrent is het volgende te melden. Bij het einde van 1890 waren
de geschiktheid als gezoudheidsoord van het plaatsje Tosari, te Buitenzorg onder behandeling 3 0 5 , te Samarang 109
in de residentie Pasoeroean op de helling van het T e n g g e r . en te Soerabaija 104, of gezamenlijk 518 patiënten (371
gebergte gelegen , is bij gouvernementsbesluit dd. 5 Augus- mannen en 147 vrouwen), tegen respectievelijk 2 7 9 , 103
tus 1891 n°. 1 eene regeling voor één jaar getroffen om en 105, of gezamenlijk 487 patiënten (346 mannen en 141
dienaangaande eene proef te doen nemen. Aldaar en te vrouwen) op uit. 1889. Het getal verpleegde Europeanen,
Poespo, welke plaats zich scheen aan te bevelen als tus- op laatstbe loeld tijdstip 183 , nam gedurende 1890 met 37
schenstation tusschen de warme kuststreken en bet koele toe en met 29 af, zoodat bij het einde des jaars hun aantal
Tosari, zal namelijk van particuliere zijde localiteit worden was geklommen tot 191. Het cijfer der inlandsche patiënten
verschaft voor de huisvesting en verpleging van respectie- (262 op uit. 1889) nam met 56 toe en met 37 af, zoodat
velijk 5 en 2 gouvernementslijders 1ste klasse, met wier het op uit. 1890 geklommen was tot 281. Van de vreemde
geneeskundige behandeling zal belast worden ein gedurende
') Nevens den inspectcar van den burgerlijken geneeskundigen
het proefjaar te Tosari te d e t a c h e e r t officier van gezondheid. Voor het verschaffen van de bedoelde localiteit, het dienst voor Java en Madura zijn met het toezicht op den burgerlijken
dienst aldaar tevens belast, ieder 1 oor zooveel zijn
onderhoud en de verpleging van de lijders tegen een vast- geneeskundigen
ressort betreft, de drie dirigeerende officieren van gezondheid in de
gesteld tarief, het huisvesten van den geneesheer en het drie militaire afdeelingen van Java, welke militaire inspecteurs tcbeschikbaar stellen van vervoermiddelen voor diens reizen vens het voorzitterschap beklccdcn van de op de drie hoofdplaatsen
van Tosari naar Poespo en omgekeerd, zal van gouver- van Java gevestigde geneeskundige raden.
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oosterlingen en de Afrikanen die tot de verpleegden behoorden, op uit. 1889 ten getale van 39 e:i 3 , werd in
1890 1 van elke categorie uit de sterkte afgevoerd , waartegenover 6 nieuwe lijdera (allen vreemde oosterlingen)
werden opgenomen. In het geheel werden bij de drie gestichten in het afgeloopen jaar 99 nieuwe lijders opgenomen
(7 meer dan in 1889), terwijl uit de sterkte afgevoerd
werden 68 patiënten (16 minder dan in 1889), namelijk
38 wegens overlijden, 29 als hersteld of verbeterd en 1
als niet-verbeterd. (In 1889 waren deze laatste drie getallen
4 8 , 35 en 1.)
In bijlage DD hierachter zijn de onder de patiënten gedurende 1890 voorgekomen mutatiën opgegeven, gesplitst
naar kunne en landaard. In het gesticht te Buitenzorg deden
zich ouder de patiënten 21 berriberri-lijders voor, deels nieuw
ingebrachte krankzinnigen die reeds bij hunne opneming
aan berriberri leden , deels nog van 1889 overgebleven berriberri-lijders. Nieuw aangetasten kwamen in 1890 niet voor.
Drie der berriberri-lijders stierven. De overige ziektegevallen onder de krankzinnigen te Buitenzorg bepaalden
zich in hoofdzaak tot koortsen en influenza. De vele koort»
sen , ter hoofdplaats Samarang heerschende, maakten ook
tal van zieken onder de ald.iar verpleegde krankzinnigen,
onder wie echter slechts 3 gevallen van berriberri voorkwamen. In het gesticht te Soerabaija werden 23 berriberri-lijlers behandeld, van wie er 8 overleden. Ter bevordermg van het herstel der krankzinnigen werd zooveel
mogelijk voor nuttige afleiding gezorgd , terwijl diegenen,
die daartoe in staat waren, met verschillen :e voor hen
passende werkzaamheden werden bezig gehouden. Da man*
nelijke lijders te Samarang en Soerabaija vlochten kokosmatten en manden of werden met huiswerk belast; de
vrouwe:; verrichtten naaiwerk en verschillende huiselijke
bezigheden. Enkelen van de te Soerabaija verpleegden
betoonden, na eenige oefening, eeno bijzondere kuustvaaruigheid iu het vervaardigen van rottanstoelen in
allerlei vormen. De meest uitgebreide gelegenheid tot
werkverschaffing bestond bij het gesticht te Buitenzorg,
waar speciale werkpluat-en daarvoor ingericht zijn , terwijl
de inlandsche patiënten van de zoogenaamde landbouwkolonie in de bij het geslicht behoorende rijstvelden en
kofSeaaD plantingen kunnen worden tewerkgesteld. De
arbeid der lij Iers wordt zooveel mogelijk aan de behoeften
van het gesticht zelf dienstbaar gemaakt en sirekt zich
ook uit tot het onderhoud van gebouwen, erven en tuinen,
den aanmaak en de herstelling van meubilair, gereedschappen , klee leren, enz. Door de patiënten der landbouwkolonie
werden in 1890 71 715 K.G. rijst en 1550 K.G. koffie geoogst.
Het volgende staatje geeft eeu overzicht van de werkcaarn heden, waarmede een groot deel van de patiënten te
Buitenzorg in het afgeloopen jaar werd beziggehouden.
Aard der
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Vaccine. Met het vaccineeren van de Europeescbe en
inlandsche bevolking in Nederlandsch-Indië zijn ruim een
360-tal inlandsche vaccinateurs en hulpvaccinateurs belast,
terwijl het opzicht over de vaccine wordt uitgeoefend door
de met den civiel geneeskundigen dienst belaste burgeren militaire geneesheere;), ieder in zijn ressort. Onder het
vaccinateurspersoneel kwamen in 1890 35 vacatures voor
(5 door overlijden, 2 door overgang in eene andere betrekking en 28 door ontslag wegens ziekte of om andere
redenen). Deze en nog 3 vóór 1890 ontstane vacatures
werden, op 1 na, alle aangevuld. Bovendien weiden 7
nieuwe vaccinateursplaatsen ingesteld ter betere voorziening
in den vaccinedienst der residentiën Japara, Banjoemas,
Kadoe, Lampongsche Districten , Westerafdeeling van Borneo en Ternate, en tot hulp van den directeur van het pas
opgerichte parc-vaccinogène te Weltevreden (zie lager).
Overigens bleven nog tijdelijke vaccinateurs werkzaam op
de Kei-eilanden (residentie Amboina) en in eenige gedeelten
der Westerafdeeling vanBorneo, terwijl m Augustus 1890,
mede op voorloopigen voet, een tweetal vaccinateurs op
do ïalaut-eilauden (residentie Menado) werden in dienst
gesteld, één te Lirong op Salibaboe en één te Beo op
Karakelang.
Toen in Januari 1890 vele gevallen van pokziekte in
de onderafdeeling Klein-Mandheling (residentie Tapanoli)
voorkwam-n , werden twee hulpvaccinateurs aangewezen
om bij de aldaar op grootc schaal te verrichten vaccinatiën
en revaccinatiën tijdelijk bijstand te verleenen. Op gelijke
wijze werd in Februari jl. gehandeld bij het uitbreken van
pokken onder de bevolking der onderafdeeling Hedjang en
Lebong (residentie Palembang) In enkele gewesten (o. a.
iu de residentie Lampongsche Districten en in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden) onderging de bestaande indeeling in vaccine-districten eenige wijziging,
terwijl in iJantam, Tagal en Samarang de regeling van
den dienst binnen de vaccinedistricten zelve verbeterd
werd.
Ten einde bij voortduring eene riehtige controle op den
vaccinedienst te kunnen uitoefenen, werd door den directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid bij e;me circulaire
van 6 Mei jl. onder de aandacht der gewestelijke bestuurders gebracht, dat veranderingen in de binnen ieder gewest bestaande regeling niet eigenmachtig kunnen worden
ingevoerd, doch dat daartoe, bij gebleken noodzakelijkheid,
voorstellen moeten worden ingediend door tusscheukomst
van den c!ief over den geneeskundigen dienst, vergezeld
van het advies van den gewestelijken eerstaanwezenden
officier van gezondheid (art. 9 en 10 van de regeling in
n°. 3850 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad), en
zoo mogelijk ook van de gewijzigde kampong.-taten en
vaccine-straalkaarten (Bijbla! n°. 1230). In dezelfde aanschrijving worden de gewestelijke bestuurders ook uitgenoodigd om toe te zien , dat aan inlandsche vaccinateurs
geen andere opdrachten worden gedaan dan die met hun
werkkring in rechtstreeksch verband staan.
Gedurende 1890 werd op Java en Madura en in de gewesten daarbuiten een grooter aantal vaccinatiën en revaccinatiën bewerkstelligd dan in 1889, doch minder dan in
1888. Het volgende staatje geeft daarvan eene specificatie,
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ook wat betreft liet sinten der inentingen.
JAVA EN «IA1III1A.

BÜITKNBK/.1TTINOKN.

Jaren. Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal \V:iarvan
v.\ccivan reiaecl* vau
van rrv.'icci
vaccigenanananatiën. slaagd. tiën. tiaagd. tiën. ilaagd. tiën. ilaagd.
1888i) 702 228 1:1.21 701 208 1 : 1.88 132665 1 :1.19 273 830 1 : LM
18H9/</ 644 043 1 : 1.11 444 338 1 :1.56 104 679 1 :1.19 104 043 1:2.25
1890c) 664 242 1:1.11 453 878 1 :1.62 U 9 8 7 8 ! l : i . 2 2 110 803 1:-_'.jr.

1

i

a) Aan de opgaven betreffende Sumatra's Oostkust ontbraken
die van Laboean Deli.
U) Van Ternate werd geen opgaaf ontvangen, terwijl de gegevens
van Amboina niet volledig /.[ju.
c) Ook over 1890 zijn uit de residentie Amboina geen volledige
opgaven ontvangen.
Het in ' t vorig; verslag bedoelde pare Ttooinogène, te
Weltevreden (Batavia) van gouvemementswege opgericht,
is in Mei j l . in werking 1 getreden onder leiding van een
voor memorie bij zijn korps gevoernen dirigeerenden officier van gezondheid van Let Indisch leger. Volgens het
bij gouvernementsbesluit dd. 4 April 1890 n°. 16 (Javasehe
Courant van den lOden dier maand) vastgestelde reglement
is de inrichting bestemd tot het aaukweeUen en verstrekken
van animale vaccinestof en tevens om als vaccinatiebureau
voor koepok-inenting te dienen. In de gevallen waarin
bijzondere personen zicli vaccinestof willen aanschaffen, is
de prijs van verstrekking bepaald op f 2,50 per buisje of
glasplaatje. Gelegenheid om te worden gevaccineerd ofgerovaccineerd , wordt voorloopig gegeven driemaal per maand
voor betalenden en mede driemaal per maand (op :ifz'>i.'derlijke dagen) voor niet-betalenden. Voor hen die tegen
f 1 per inenting en voor hen die tegen f 2,50 per inenting
willen geholpen worden, zijn afzonderlijke uren vastgesteld. De geheveu inkomsten worden verantwoord ten
bate van 'stands kas.
Li.

Departement der burgerlijke openbare
werken.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

Beheer en toezicht. Op Java en Madura gaf liet beheer
en toezicht op de openbare werken tot geen mu6uijkheden
aanleiding, doch in de buitenbeziitiiigen beeft bet in
sommige gewesten , met name in de residentiëu Tapanoli,
Padangsche Bovenlanden en Lampongsche Districten , te
wenschen overgelaten. De oorzaak hiervan moet in hoofdzaak aan onvoldoend personeel worden toegeschreven , in
verband met de groote uitgestrektheid dier gewesten en
hot moeilijk werken aldaar. Voor nagenoeg ieder houw
w e r k , groot of k l e i n , is deskundig toezicht noodig, en
op plaatsen met beperkte hulpmiddelen is de voortga' g
der werken langzaam en vordert de uitvoering derimlve
veel meer tijd dan elders. Bovendien wordt van het deskundig personeel op die plaatsen meer ervaring geëischt
dan op plaatsen waar controle mogelijk is. Door goed
personeel kunnen in dergelijke residentiëu toch betrekkelijk
geriuge uitkomsten worden verkregen , terwijl minder geschikt personeel tot allerlei teleurstelling aanleiding geeft.
Bij een gouvernementsbesluit van 24 September 1890
(Indisch Staatsblad n°. 199) werd ingetrokken het in het
reglement op bet beheer en toezicht over den waterstaat
en 'slands burgerlijke openbare werken opgenomen voorschrift (art. 3 , alinea 2 ) , dat de volgorde aangaf waarin
opnemingen voor irrigatiewerken zouden worden verricht.
Volgens dat voorschrift kwamen het eerr-t in aanmerking
verbeteringen van bestaande leidingen, daarna I evloeüngen
in zwaar bevolkte s t r e k e n , en eindelijk irrigatiön van
braak liggende of woeste gronden in weinig of met-bevolkte
streken. In de practijk bleek die bepaling te bindend.
Na de in 't vorig verslag besproken wijzigingen in de
organisatie en den werkkring van de als proef ingestelde
irrigatie-afdeeling Seraijoe luidden de door de residenten
van Bagelen en Banjoemas op het einde van 1890 omtrent
de werking van die proef uitgebrachte rapporteu zeer
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892,

gunstig. En daur voldoende ondervinding was verkregen
zoovel omtrent de wijz; waarop de verhouding tusschen
het bestuur en het tecuuisch personeel geregeld behoorde
te worden, als aangaande de sterkte en samenstelling van
dat personeel , noodig om geleidelijk te geraken tot een
oeconomiscli en degelijk beheer van de bevloeiingswerken
in h;*t gebied der irrigatie-afdeeling
en derhalve het
oogmerk der proef bereikt w a s , is in April jl. door het

üpperbeatuur machtiging verleend om, nadat bij de beg r oting \oor 1892 de vereiaehte fondsen zullen zijn toegestaan voor de opneming in de formatie van het thans
tijdelijk (boven de formatie) in dienst gestelde personeel
voor het technisch waterbeheer in de genoemde twee ge-

weste.ii, de irrigatie-afdeeling Seraijoe voorgoed te besten
dige:i , terwijl de Uouveri.eur-tieneraal tevens gemachtigd
is o m , wanneer ten opzichte van andere gedeelten van
Java en Madura eene betere regeling omtrent het beheer
en toezicht over de bevloeiingswerken mede wenschelyk
wordt geoordeeld, nok daar bij wijze van proef irrig«tieafdeelingen in het leven te roepen op gelijken voet als de
thans in werking zijnde Het ligf alsnu i.i de bedoeling
o m , aanvankelijk o;> tijdelijken voet, twee andere insgelijks
zeer belangrijke irrigatie-afdeelingei: in te stellen. De
eerste zal het geheele stroomgebied omvatten van de
Brantas- of Kediri-nvier, loodat daartoe de residentiën
Pasoeroean en Kediri en een groot deel van de residentie
Soerabaija zullen behooren. Tot de tweede zal het stroonv
gebied van de Serang- on Toentang-rivieren, benevens
dat van eenige kleinere rivieren in de residentiën Japara ,
Kern bang en Samarang moeten worden gebracht. De voorbTreiding van de irrigatie-afdeeling Serang-Toentang werd
reeds in het vorig verslag besproken , als zijnde een noodzakelijk gevolg van de ophanden zijnde voltooiing der
waterwerken in üemak (voor zo iveel betreft het in 1885
uingenomen vereenvoudigde plan) en de daarmede gepaard
gaande behoefte om het beheer en toezicht over nie werken
en over de waterverdeeling daaruit op deogdehjken voet
te regelen. De voorgenomen instelling van eene irrigatieafdeeling Brantas zal een einde maken aan de moeilijk•.eden (iie zich thaus tOSSchen de daarbij betrokken g e .vesfen herhaaldelijk voor ioen met betrekking tot de water• ïrdeeling uit de Brautas en hare zijstroomen. Ook verwacht men van den maatregel een beter t lezicht en bei.eer over de verschillende in vroegere jaren tot stand
gekomen belangrijke bevloeiingswerken in dat gebied.
Technisch

p^rsowel.

Het technisch

personeel van den

waterstaat en 'slands burgerlijke openbare werken, waarvan üi' samenstelling bij bet Koninklijk besluit dd 13
Januari 1890 n°. 74 (Inaisch Staatsblad u". öO) bepaald is
op 60 hoofl- en verdere ingenieurs, 23 architecten en
l->5 opzichters, bestond op 30 April 1 8 9 1 , buiten het
bieronder te vermelden a la suite gevoeri personeel, uit
OS hoofd- en verdere ingenieurs, ZÓ architecten en 155
opzichters, zoudat 2 ingenieurs aan de sterkte ontbraken.
Daarentegen waren er op genoemd tijdstip 6 ingenieurs
.'ii 9 opzichters boven de formatie in dienst en a la suite
MID het korps gevoerd. (Van de drie bij den dienst der
..taatsspoorwegen op Java g-detacheerde waterstaats-ingeuieurs — verg. vorig verslag , blz. 127 — verkreeg één
definitieve plaatsing bij dien tak van dienst en werden
de twee anderen , ter aanvulling van vacatures, bij den
\va*erstuatsJienst teruggebracht.)
Hoe en waar bet hier bedoel'1 technisch personeel op
30 April j l . was ingedeeld , blijkt uit het volgend overzicht.

INDEELING.

Hoofden
verdere
ingeuieurs.

P e r s o n e e l in v a s t e n
I. Algcnit'cne dienst.

Architecten
en
opzichters.

Te zanien.

dienst.

A. Technisch personeel bjj het departement

5

1

C

Transporteercn.

5

1

C
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Architecten
en

H00I1I-

cn

verdere

I N D E E L 1 NG.

I e zamen.

ter».

Per transport.
«•In Is

u)

C.

behoomda

II
A.

SI

63

DIE TOT EEK E

5
6
1
5
2

5
10
1
6
2

alilirlimj.

6
4
4
6
5

Cheribon
Tagal
Pekalnngan

Banjo aam
Bagelen .
'dik a/ Irrling.
Samarang.
Kadoe . .
Soerakarta
Djokjokarta
Japara. .
Rembaug .
nfilrrliiiji.

Soorabaija
Kediri
Madioen
Madura

10
4
6
4
5l/r

11/ilirllini.

Pasocroean
Probolinggo
Bezoeki
Bali en Lombok .
B.

. .

Bunaim'a Westkust

10

1
'2
6
6
1
1
1
1

Atjeb M onderhuorigheden . . .
Benkoelen
Paleinbing
Sumatra's Oostkust
Riouw
. . .
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Bonmo . . .
Zuider- en Onstcrafdeeling van
liorneo
Celches en onderhoorigheden. . .
Mcnado
Ainboina
Ternate
Timor .
Totaal van het personeel in vast. 11
dienst

3
3
3
1

J_
178

58

•J36
I

boven

2

0

1

Voor het doen van opnemingen en
het maken van ontwerpen ten
behoeve der irrigatie van de
landstreek Sindang Pitoe (residentie Djokjokarta). g) . . .

1

n

1

. boven de formatie in dienst.

6

9

15

58

178

236

64

187

251

( in vasten dienst (zie hooger).
Totaal-generaal.

.

u) In elke waterstaatsafdeeling is een opzichter aan den chef
toegevoegd.
b) Tot den werkkring van den algemeenen dienst behoorden verschillende opnemingen of werken reeds in vorige verslagen genoemd.
Daarvan kwam in liet begin van 1890 tot stand de vernieuwing van
het landhuis van den Gouverneur-Generaal te Tjipannas, terwijl gedurende 1890/91 de volgende nieuwe opnemingen of werken tot
den werkkring van genoemden dienst werden gebracht: de opnemingen in het belang van de verbetering der wegen in de residentie
Bantam, het maken van de 1ste en 2de sectie der werken voor de
bevloeiing der Tjihea-vlakte uit de Tjisokkan (residentie Preanger
Regentschappen) en de opnemingen ten behoeve van de irrigatie der
landstreek sindang Pitoe (residentie Djokjokarta). Met de leiding
der laatstgenoemde opnemingen werd een ingenieur belast, die echter niet onder het hier opgegeven aantal werd gebracht, zijnde hij bij
zjjn korps a la suite gevoerd en alzoo opgenomen bij het personeel
boven de formatie in dienst (zie aan het slot van de tabel).
c) Deze opnemingen behooren eveneens tot de werkzaamheden
van den algemeenen dienst, doch worden afzonderlijk opgegeven ,
omdat de uitvoering geschiedt buiten bemoeienis van een afdeelingschef. Aan het hoofd daarvan staat een ingenieur, rechtstreeks ondergesebikt aan den chef van het departement.
d) De kosten van dit personeel komen ten laste van de sommen
die by de begrooting voor de uitvoering van de hierbedoelde werken
zijn toegestaan.

GEWESTEN mi: HIET TOT EEKE
WATEBSTA ATS AFDEELING
HEBOOBEK.

Personeel

1

6

Voor het overbrengen van de
fabriek voor de marine en het
«toomwezen te Socrabaija naar
het marine-etablissement ter

Totaal]

ls/i' afilcvliiii/.
Bantam
Batavia
Krawang
Preangrr Regentschappen . . . .
Lampongsehe Districten . . . .

Mr

6

Bagelen (irrigatie-afdeeling Se-

WATEBSTAATSAEDEELIKO
BE1I00KEN.

2ilf

e)

10

(icwcslelijke dienst.

GEWESTEN

4

5

Opnemingen in liet belang <ler
verbetering van de bevloeiing der
Solo-vallei r)

ters.

2

Per transport.

tot

den algemeenen
dienst //) .

Te zamen.

cip/.M-h

3

I

neel voor werken

Anlii

tecten
en

2

1

toageynetJ pcrsoB. Waterstaat safdeelingcn.

IN D E EL ING.

opstok*

ingenieurs.

Hoofden
verdere
ingenieurs.

de f o r m a t i e

Voor d<- waterwerken in de aideeling Deinak (residentie Ba>
maiaug)
Voor het technisch watirbehe>r
in de residentiën BaajaMBM en
TranBporteercn.

in

dienst.

r) Krachtens de in 1890/91 nog geldende tjjdeljjke regelingen
met betrekking tot de irrigatie-afdeeling Serafjoe (zie hooger) komen
de kosten van het personeel ten laste van de fondsen bij afdeeling
IV der Indische begrooting (departement van binnenlandsch bestuur)
uitgetrokken voor toezicht op de waterleidingen enz. in de twee
genoemde residentiën.
f) De kosten van dit personeel komen ten laste van afdeeling
VIII der Indische begrootiug (departement der marine).
9) Bij Indisch besluit dd. 4 April 1891 n*. 7 , waarbij de hierbedoelde opnemingen zjjn bevolen, is tevens bepaald dat de met de
leiding der werkzaamheden belaste ingenieur bij zjjn korps a la
suite zal worden gevoerd.
In het tijdvak v a n 1 Mei 1890 tot 3 0 April 1891 w e r den 9 ingenieurs in dienst g e s t e l d . Daarvan waren 6 uit
Nederland gezonden ' ) , terwijl de 3 overigen in Indië verkregen werden. De hooger bedoelde 2 vacatures konden ,
w e g e n s g e m i s aan catididaten , niet worden a a n g e v u l d De
p l a a t s e n , die in het korps opzichters openvielen , konden
door de uitzending v a u de in 't vorig verslag (blz. 128)
bedoelde 19 candidaten geleidelijk worden a a n g e v u l d , en
zelfs ha lden o p 30 April j l . n o g 3 van hen geene definitieve

I

<0

i) Hiervan waren er ter beschikking gesteld 3 in Februari 1890
en 3 in Juli Augustus daaraanvolgende. Deze laatste drie strekten
ter voldoening aan de aanvraag voor 1890 (verg. vorig verslag blz.
128). De 5 andere bij die aanvraag bedoelde ingenieurs werden eerst
in 1891 verkregen, en wel één in Februari (deze is in Juli jl. in
Indië geplaatst) en vier in de jongst verloopen maanden. Deze laatsten vertrekken eerlang.
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plaatsing 1 ). Dientengevolge bestond voor de 20 caiuiidatpn ,
die in 1890 in Indiö met goed gevolg hetopzichters-examen hadden afgelegd , nog geen gelegenheid om in het
korps te worden opgenomen. Voor het examen in 1891
meldden zich 37 candidaten aan, van wie 12 werden afpewezen op grond dat zij zich te laat hadden aangemeld.
de vereischte certificaten niet hadden overgelegd , of dut
de door hen ingezondeu certificaten niet voldeden aan de
eischen. Van de tot het examen toegelaten 25 candidaten
slaagden er 15.
Onder de reeds in dienst zijnde opzichters waren er 21
die zich aanmeldden voor de examens, vereischt om tot
opzichter lsto klasse of tot architect bevorderd te kunnen
•worden. In dit laatste examen slaagden er <i, in het andere 3.
Bij gouverneuientsbesluit dd. 20 September 1890 n°. 26 werd
het reglement voor deze examens (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n*. 4503) gewijzigd voor zooveel betreft net in
art. 11 genoemde cijfer, dat men gemidueld vuur elk vuk,

en in elk peval in de vakken » burgerlijke bouwkunde"
en » waterbouwkunde", moet verkregen hebben om geacht
te kunnen worden aan het examen te hebben vo! rum.
Dit cijfer namelijk werd van 5 ( = even voldoende) gebracht op ti (== voldoende).
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1X90 166
personen in dienst, tegen ü71 in 1889, terwijl het getal
met de fuuctiën van laudmeter belaste waterstaatsambteuaren in 1890 bedroeg 23, tegen 20 in 1889.
Uitvoering van werken. Ter uitvoering van het jaarlijksch
werkplan waren achtereenvolgens voor 1888, 1889 en 1890
bij de begrooting toegestaan , en voor de verschillende onderhand n geweest zijnde werken werden in elk van die jaren

uitgegeven , de

onderstssndesommen,iëtrUjniiigtfiiêMd

de uit het excedent van het hoofdgeld van heerendienttplichtii/en bestreden uitgaven voor werken in het bela'ig der
bêvolkinir.
1888.

OMSCHRIJVING DEK W E K K E N .

I. Voor gewoon
onderhoud
en herstelling:

ToegeVerToegeVerstane
werkte
stane
werkte
stane
sommen. lommen .(i) sommen. sonimen.'i) sommen.

Tasje

gebouwen onder burgeriyk beheer
s bevloeiingswerken
( femggss, w e g e n en andere w a t e r s t a a t s w e r k e n .

f

v

gebouwen onder burgerlijk beheer
bevloeiingswerken
bruggen , w e g e n en andere waterstaatiwerkt n .

"i

f l 317 220 11 302 114 f 976 8 8 0
076 347
876 320 f 1 1 7 9 274
514 100
414 000
312 0 9 3
497 665
868 800.
446 555
1 3 1 9 000 1 224 441 1 272 400 1 266 354 1 661 200 1 745 349
f 3 0 5 0 220 f 2 838 648 f 2 763 380 ( 2 - 4 0 1 6 6 f 3 4 0 6 320 3 3 7 1 1 7 8

gebouwen onder burgeriyk beheer
bevloeiingswerken
bruggen, w e g e n en andere waterstaatswerken .

'2 240 500 12 219 6 1 8 f l 814 2 4 0 f 1 812 598 f 1 800 320 f 2 1 1 0 466
664 600
431 002
6 4 8 1 3 4 1 008 000
548 500
616 162
806 2 4 3 2 782 900 2 775 789 8 231 000 3 271 991
2 957 500
f 5 746 500 f 5 4 5 6 8 6 3 5 261 740 f 5 236 521 f 6 0 3 9 320 ( 5 9 9 8 6 1 9

Totaal.
Werken die op de
begrooting
afzonderlijke posten
uitmaken:

837 3 6 0 f 836 451 f 924 000 f 931 192
923 280 l 9 1 7 5 0 4
150 500
150 469
118 909
139 200| 169 607
134 500
1 638 500 1 581 802 1 510 5 0 0 1 509 435 1 569 800' 1 6 1 6 6 4 3

.

T e zamen

Alzoo voor 1 en
te z a m e n :

Verwerkte
sommen.

12 696 280 1 2 6 1 8 215 12 498 3 6 0 2 496 355 f 2 633 000 f 2 6 2 7 441

T e zanten

11. Voor vernieuwingen en
nieuwe werken :

189(1.

1880.

i waterwerken in Demak
1 werken ten behoeve van de vaarwaters in straat Madura
1 werken tot verdere uitrusting van de haven Tandjong
'
Prink
Priok fRatavial
(Batavia) . . . . . . . .
_

791000
688 591
'.05 400 f) 474 205

696 421 f
696 600
6 4 1 4 0 0 'M t U f U

610 000 t 734 039
570 000 6 ) 6 0 5 175

546 0 0 0

500 000

277 281

248 931

T e zamen

f 1296 400 f 1 1 6 2 796 f 1 8 8 5 100 f 1 600 3 6 8 I 1 680 000 11 588 145
c)

Totaal-generaal.

f 7 042 900 f 6 619 6 5 9 1 7 1 4 6 8 4 0 f 6 836 8 8 9 f 7 719 320 f 7 586 764

a) Verbeterde cüfers.
6) Aan de werken in het Westgat werd ten koste gelegd in 1888 f 114 784
werken in het Oostgat achtereenvolgens f 359 4 2 1 , f 4 9 6 599 en I 530 346.

in 1889 f 130 0 6 7 . en in 1890 f 74 8 2 9 . en aan de

f) Onder de verwerkte sommen is niet b e g r e p e n , als zynde later ten laste gebracht van liet departement van binnenlandseh bestuur,
hetgeen door het departement der burgerlijke openbare w e r k e n , ter latere verrekening, werd uit^e^even w e g e n s loonen aan vrjje arbeiders
by de uitvoering van zoodanige w e r k e n , als anders in heerendienst plachten te worden tot stand aeuracht. Het totaal bedrag dier loonen
bedroeg in 1888 f 792 4 2 3 , in 1889 f 608 659 en in 1890 f 596 205.

Uit het hiernevens opgenomen staatje kan blijken in hoever
in elk van de bovenvermelde drie jaren bij de uitvoering van
openbare werken een grooter of kleiner deel der in bet
werkplan begrepen werken door andere (niet voorziene)
werken werd verdrongen.

Aantal uitgevoerde
Aantal
Van het uitgevoerd aantal
werken (ver- w e r k e n . waarop by
werken
het werkplan
nieuwingen
en n i e u w e
waren door
werken)
hadden reeds
de hoofden
begrepen in
in het voorvan g e w e s t e het by de
wèl w a s niet w a s
afgegnnc
ljjk bestuur
begrooting
jaar
op eigen
aanmoeten
gerekend, gerekend.
gezag
genomen
zyn
ten uitvoer
werkplan.u)
vollooid.
gelegd.

') In Juni en Juli il. zyn dezerzijds nog vier candidaten, d •
het diploma van o >zieht-r by den rykswater»taat hier te lande bt—
z a t e n , ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld. Drie
hunner zyn reeds naar Indië vertrokken.

1888
1889
1890

479
415
535

468
381
483

218
289
376

«) Ond«r het opgegeven aantal werken

103
111
110

37
58
28

zyn niet begrepen die
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waarvoor b(j het werkplan globale posten zijn uitgetrokken, zooals
vernieuwingen aan kotfie-inkooppakhuizeii, inlundsclie Hcliolen en
bevloeiingswerken, noeli ook de werken tot herstel van schade,
veroorzaakt door rampen van hooger hand.
Met het oog op de weinige kansen die er in Indië tot nog
toe bestaan (zie vorig verslag blz. 129) om zich bij de
uitvoering van openbare werken met goed gevolg van
de krachten der particuliere nijverheid te bedienen , werd
in 1890 vanwege het departement der burgerlijke openbare
werken uitbesteding alleen beproef! voor zoodanige werken,
waarbij teleurstellingen zoo min mogelijk te verwachten
waren. Toch konden er van de 210 in uitbesteding gebrachte
werken slechts (53 worden g e g u n d , welke aangenomen
werden voor f 685 G66, terwijl de kosten van uitvoering
in eigen beheer geraamd waren op f 7 1 0 409. Daaronder
was slechts één groot werk , de 3'ie sectie der werken ten
behoeve van het vaarwater in liet Oostgat van Soerabaija,
dat begroot was op f 155 950 en aangenomen werd (door
een Europeeschen industrieel) voor f 155 940. Van de bedoelde 63 werken werden er aangenomen 26 door Kuropeanen, 35 door Chineezen en 2 door inlanders, terwijl de
ezamenlijke aannemingssommeu respectievelijk I edroegen
413 043", f 265 799 en f 6 824.
Zoowel in de Preanger Regentschappen als in Bantam
moest een uitbesteed werk verder in eigen beheer worden
uitgevoerd , omdat de aannemers buiten staat bleken hunne
contracten gestand te doen. Om een ein :e te maken aan
de door den aannemer van het 1ste ge leelte derPekalenwerken in Probolinggo opgeworpen moeilijkheden werd in
den aanvang van 1891 , na minnelijke ontbinding van het
aannemings-contract, ook ten op/.ichte van die werken
tot verdere uitvoering in eiiren beheer overgegaan.
Als een bezwaar dat zich bij aanbestedingswerken soms
voordoet, wordt ook gewezen op de vaak weinige technische
kennis der aannemers, hetgeen aanhoudend toezicht van de
zijde van bet waterstaatspersoueel vordert, ..elk toezicht
meermalen in leiding der werkzaamheden overgaat, en de
taak van dat personeel aanmerkelijk verzwaart.
Beter slaagde men er soms in om werken of onderdeden
van werken bij onderbandsch contract aan particulieren
ter uitvoering op te dragen.
Het stelsel van zoogenaamd opleiden of aankweeken van
aannemers is gebleken geen <;oel te treffen.
De voor de verschillende werken benoodigde materialen
van inlandschen oorsprong, zoomede het portland-cement
worden, voor zooveel de residentiën Batavia en Samarang
betreft, bij aanneming geleverd. Ook de levering van teer
ten dienste van alle burgerlijke openbare werken, de
staatsspoorwegen daaronder begrepen, is in handen van
aannemers. Deze wijze van aanschaffing gaf tot geen moeilijkhedeu aanleiding. Het benoodigde djatihout werd vooreen
groot deel door inkoop en voor een betrekkelijk klein
gedeelte door eigen aankap verkregen.

f

II.

BIJZONDERHEDEN NOPENS SOMMIGE WERKEN.

Gebouwen. Aan woningen voor burgerlijk personeel werd
in 1890 verwerkt f 358 608 ter zake van vernieuwingen
en nieuwe werken , en f 332 225 voor onderhoud en herstelling. Onder andere werden voltooid 1 assistent-resideutswoning (op de buitenbezittingen), 8 coutroleurswoningen
(1 op en 7 buiten J a v a ) , en 1 woning voor een districtshoofd, terwijl bij het einde van het jaar in aanbouw
bleven 14 controleurswoningen (5 op en 9 buiten Java)
en 7 posthouderswoningen (in de Molukken). Regentswoningen werden niet voltooid , doch twee waren er onderhanden : een te Bangkallan op Madam en een tePoerworedjo in Bagelen '). De woningen voor het personeel bij
de in- en uitvoerrechten te Belawan (Sumatra's Oostkust)
kwamen gereed.
Verder beliepen de uitgaven voor nieuwe werken en
vernieuwingen (dus ongerekend de kosten van gewoon
onderhoud en herstelling) ter zake van andere categorieën
van gebouwen over 1890 de volgende sommen: voor bu') Schadeloosstelling voor het gemis van eene landswoning meest
in 1890 worden toegelegd aan 1 resident. Overigens ontvingen zoodanige schadeloosstelling 30 assistent-residenten en 121 controleurs
(in 1889 respectievelijk 'J9 en 130), benevens 11 regenten eu 259
districtshoofden (in 1889 respectievelijk 15 en 251).

[Neder]. (Ooat-) lndiB.J
rralen en andere gebouwen voor den algemeenen dienst
(waaronder de algemeene pakhuizen) f 323 8 0 0 , voor gevnngenissen f 233 6 1 2 , voor schoolgebouwen f 6 5 4 7 1 ,
voor ziekengestichten f 4 6 8 9 1 , en voor gebouwen van
anderen aard (o. ». voor koffie- en zoutpakhuizen) f 150 892.
Welke nieuwe gevangenissen in 1890 opgeleverd werden,
is reeds vermeld op blz. 63/64 hiervoor. Zooals reeds op
bil. 108 ia aangeteekend , kwamen in 1890 op twee plaatsen
nieuwe schoolgebouwen voor Europeanen tot stand en
werden van vijf andere zoodanige scholen de lokalen vergrjot en verbeterd. Ten dienste van het inlandsen onderwijs werden vijf schoolgebouwen opgericht of vergroot.
Overigens vindt men onder de in 1890 voltooide nieuwe
gebouwen nog genoemd : de entrepötlokal^n te Soerabaija ,
het tolkantoor te Belawan (Sumatra's Oostkust), zoomede
een ziekengesticht te Soerakarta, hoedanig gesticht te
.Malang (Pasoeroean) in aanbouw werd genomen.

Wegen. De toestand der wegen op Java w o r d t , behoudens enkele uitzonderingen , zeer bevredigend genoemd ').
Uit de liuitenbezittingen wordt zulks alleen bericht wat de
wegen op de hoofdplaatsen betreft. Met de wegen in de
buiten-af leelingen dier gewesten was bet vaak , wegens
gebrek aan verliardingsmateriaal en werkkrachten , minder
goed gesteld. In het gouvernement Sumatra's Westkust
hadden de wegen in 1890 veel van zware regens en bandjirs
te lijden.
In 1890 werd voor het maken van nieuwe wegen uitgegeven f 15 346 en voor de verbetering van bestaande
wegen f 2 . 4 130 (te tarnen f 229 476), tegen f 4 2 3 i 0 en
f 171 267 (te zamen f 2l3577) in 1889, in welkesommen
niet begrepen zijn de bijdragen van het departement van
binnenlaudsch bestuur voor de betaling van koelies , zijnde
deze koelieloonen bestreden uit het excedent van bet hoofdgeld van heerendienstplichtigen.
Aan de verbetering van den weg Menes-Pandeglang
(Bantam) werd doorgewerkt. De aannemer echter kon het
werk niet voltooien, zoodat de waterstaat het van hem
moest overnemen. De in 1889 aangevangen aanleg vau
wegen van de dessa Tjiteureup naar Kali Tjaah en naar
de dessa Tjitapis in de afdeeling Tjiringin werd gestaakt,
omdat het daarmede beoogde doel , namelijk om de bevolking aan te moedigen zich te Tjiteureup te vestigen ,
niet werd bereikt. De in 't vorig verslag bedoelde opnemingen voor de verbetering vau den weg tusschen Goenoeng
Kentjana en Hangkas Betoeng mfdeeling Lebak; werden
beëindigd , waarna in een ander g e leelte dier afdeeling
begonnen werd met opnemingen voor een weg van Sadjira
over post Batok naar Djasinga (afdeeling Buitenzorg) en
een zijtak naar Tjipannas.
Toen het in de tweede helft van 1890 bleek dat de
krachten der eigenaren van de particuliere landerijen in
de afdeeling Tangerang (residenti" Batavia) tekortschoten
om in de o.oor mislukking van den oogst ontstane schaarschheid van voedingsmiddelen onder de opgezetenen dier
landerijen te voorzien , kwam de Indische Kegeering daarbij
te hulp door aan bedoeld-) opgezetenen de gelegenheid te
verschaffen door arbeid geld te verdienen. Onder meer
werden fondsen toegestaan om in d a g b u u r te verbeteren
den binnenweg tusschen Tangerang en Mauk. Deze verbetering kwam voor een gedeelte tot stand. Toen namelijk
regeeringshulp niet meer noodig bleek, werd het werk
gestaakt.
In de Preanger Regentschappen werd voortgegaan met
het verbeteren en gedeeltelijk verleggen van den weg van
Paseb naar Karang Sambor.g (postweg Soemedang-Cheribon).
De 3de en 4de sectiön kwamen gereed, terwijl de 2de
sectie in uitvoering was en voor de 1ste sectie opnemingen
werden gedaan. Ken begin werd gemaakt met het maken
van een weg vau de spoorweghalte Rautja Ekek naar de
districten Madjalaija en Tjipeudjeuh (afdeeling Tjitjaleugka).
In de afdeeling Bandong werd een nieuwe weg aangelegd
van Tjankoewang naar Waroeng L o b a k , waardoor de
districten Tjikalong (afdeeling Tjiandjoer) en Bandong
5
) Voor het planten van schadnwboomen langs de wegen is voor
liet seizoen 1890/91 ten behoeve van de verschillende gewesten van
Java en Madura eene sorn van f 18 657 toegestaan. Dit werk geschiedt in vrijen arbied, hier en daar niet behulp van dwangarbeiders of politioneel gestraften (verg. ook blz. 65/66 hiervóór).
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korter met elkander worden verbonden. De opnemingen van den weg1 van Tjikalong naar het |)latetm van
Pengalengan , eene verlenging van genoemden nieuwen
weg, werden beëindigd. Voor een weg in liet district
DjampangTengah (afdeeling Soekaboemi), van Njalindoeng
naar het remontedepót te Poerabaija, werd een nieuw tracé
gevonden. Er werden ontwerpen opgemaakt voor den
aanleg van een korteren weg van Tjiperai naar Lemboerawi
en Patjet in het belang van de kina-uudernemingen op
den Goenoeng Malawar , zoomede voor de verlegging van
een gedeelte van den transportweg naar Krawang.
Met het doen van opnemingen voor het maken van een
weg van Bodjonegoro (Rembang) naar het spoorwegstation
Ngandjoek (Kediri) werd voortgegaan.
Ter hoofdplaats Soerabaija werden weder eenige wegen
verbeterd door het aanbrengen van verharding met goeden
steenslag, waarvoor een bedrag van f 49 055 werd toegestaan.
Wat de wegen in de residentie Pasoeroean betreft, is
aan te teekenen dat in het district Tengger (afdeeling
Pasoeroean) de weg van Pasrepan naar Poespo eene belangrijke verbetering onderging en de verbetering vnn dien
van Poespo naar Tosari onderhanden werd genomen. Verder
werden opnemingen gedaan ter verbetering van eenige
andere wegen in gemeld district, zoomede voor de verlegging van den weg over den Radjegvvesi tusschen Ngantang
en Batoe (afdeeling Malang).
Door de ambtenaren bij den aanleg van den spoorweg
Waroug Pandreg - Tjilatjap werden in West-Banjoemas
opnemingen verricht om, door middel van een rijweg,
eene verbinding te maken tusschen Madjenang en de te
bouwen spoorweghalte Maloewoeng.
In de residentie Madioen kwam men nagenoeg gereed
met eene belangrijke verbetering van het gedeelte SlahoongPatjitan van den weg tusschen Ponorogo en 1'atjitan.
In de residentie Bezoeki bleef de groote postweg langs
de oostkust van het gewest, namelijk daar waar hij door
het uitgestrekte bosch van Soemberwaroe loopt, dat U in
de nabijheid van het eindpunt Banjoewangi, ook in 1890
weder buiten onderhoud, bij gemis aan bevolking in die
streek. Om op dit gedeelte den weg tot rijweg geschikt
te maken , zou men zich van veroordeelden tot dwangarbeid moeten bedienen , hetgeen wegens kosten van voeding en toezicht toch nog f 40 000 'sjaars zou vorderen,
ongerekend eene uitgaaf van f 60 000 in eens voor de
oprichting van barakken om de lieden onder dak te brengen. Dergelijke opofferiugen acht evenwel de Indische
Regeering door de eischen van het verkeer langs bedoelden
weg niet gerechtvaardigd, te minder nu een dit jaar door
de Paketvaart-Maatschappij buiten contract in liet leven
geroepen stoomvaartdienst (zie in bijlage T hierachter
dienst XIV) de gelegenheid verschaft om van Banjoewangi
de reis naar andere gedeelten van het gewest gedeeltelijk ,
namelijk tot Panaroekan , over zee te doen , en bovendien
plannen beraamd worden om tusschen Banjoewangi en
Djember langs de zuidelijke helling van het Rawoengebergte eene spoorwegverbinding tot stand te brengen.
In Mei jl. beeft de Indische Regeering aan den resident
te kennen gegeven dat het onnoodig wordt geacht bedoeld
eindgedeelle aan de eischen van een grooten postweg te
doen beantwoorden , maar dat het voldoende zal zijn dat
het traject door het bosch van Soemberwaroe steeds begaanbaar zij voor ruiters en voetgangers.
In het gouvernement Sumatra's Westkust kwam met
betrekking tot het aanleggen of verbeteren van wegen voor
gewonn verkeer het volgende tot stand. In de Padang-che
Benedenlanden werd voltooid de verbetering van den weg
Tapan-Indrapoera en die van eenige kleinere wegen of
gedeelten van wegen. Met de verandering van den weg
Loe'uoe Alang-Priaman in een karreweg werd voortgegaan.
In de Padangsche Bovenlanden bleef nog onderhanden
zoowel de aanleg van een weg tusschen Fort de Koek en
Si Pisang , als de verlegging van den weg tusschen Bondjol
en Loeboe Sikaping. Een en ander moet dienen om een
goeden transportweg tusschen laatstgemelde plaats en
Fort de Koek te verkrijgen. Door bedoelden weg, zoo
meldt de gewestelijke gouverneur , wordt de geheele vallei
van de Soerapoer, van de grens met Mandheling af tot
aan de grens met Bondjol, in verbinding gebracht met
de buitenwereld, waarvan zij tot nog toe door het omHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1*91-1892.

ringende gebergte geheel was afgezonderd. In TapancU
werd voor het weggedeelte Sopotindjak Tinggi-Boeloe Saraa
een geheel nieuw tracé gezucht. Voor het verleggen van
dien weg in de gekozen richting werden tegen het einde
van het janr gelden toegestaan. Verder werd een tracé
gevonden voor een karr-jweg van Tauah Batoe naar Sopotindjak Tinggi. Hierdoor zal Groot- en Klein-Mandheliug
eene goede gemeenschap krijgen met de zee.
In de residentie Benkoelen liep de verbetering van den
weg tusschen Soekamarindo en Tandjong ten einde. Van
den militairen weg van Benkoelen naar Kepabiang (residentie Palembang) werd een gedeelte verbeterd , terwijl
voor de voortzetting van dit werk de uoodige opnemingen
werden gedaan.
In Groot-Atjeh kwamen de wegen in de nieuwe Chineesche kamp te Penajoeng gereed. Over een in aanleg
genomen weg tot verbetering van de gemeenschap tusschen
Simpang Olim en Edi ter Atjeh's Oostkust zie men het
medegedeelde op blz. 6 hiervóór.
In de residentie Oostkust van Sumatra werden opgeleverd
de wegen van Medan naar Laboeau Deli en naar Kampong
Besar. Aan het verbeteren van den grooten weg te Laboean
Deii kon eerst tegen het einde van 1890 worden begonnen.
Do verbetering van den weg van Bandjermasin naar
Marlapoera (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd
voortgezet en nagenoeg voltooid.
Bruggen en duikers. Voor den bouw van nieuwe en de
vernieuwing van bestaande bruggen en duikers werd iD
1890 f 956 396 uitgegeven, tegen f 558 725 in 1889, in
welke sommen niet begrepen zijn de bijdragen van bet
departement van binnenlan isch bestuur voor de betaling
van koelies, zijnde deze koelieloonen bestreden uit het
excedent van het hoofdgeld.
Van de 637 bruggen en duikers, waaraan in 1890
vernieuwingen werden aangebracht (hieronder begrepen
de 46 werken van dien aard, die blijkens het v.rig verslag
bij het einle van 1889 nog in uitvoering waren), kwamen
er 548 gereed. Aan 406 bruggen en duikers werden herstellingen verricht.
Voor de behoefte van 1890 waren uit Europa gegischt geworden de ijzerwerken voor den bovenbouw van 14 bruggen.
Werken in het belang van den landbouw. Met betrekking
tot de in opneming en gedeeltelijk reeds in uitvoering
zijnde belangrijke bevloeiingswerken ') Ou Java zijn over
1890 en de eerste maanden van 1891 de volgende in ededeelingen te doen.
P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n (b(vloeiing van de
Tjihea-vlakte uit de Tjisokkau). tiet ontwerp voor het
maken van de 1ste sectie der noodige werken , omvattende
de prise d'eau aan de Tjisokkan en een daarmede in verban I staand hoofdkanaal, met de noodige kunstwerken,
voorloopig aansluitende aan eene bestaande waterleiding1
uit de Tjisoekarama , kwam eerst in bet laatst van 1890
gereed. Met de uitvoering van dit gedeelte, der werken ,
waarvan de kosten op f 312 852 geraamd zijn, werd in
de eerste maanden van 18'Jl aangevangen en men rekent
vóór het einde des jaars ruim V, van die som te zullen nebben
verwerkt. Tegelijk met de uitvoering van de reeds raat'
gestelde werken worden de ontwerpen gereed gemaakt
voor de volgende sectiën. Deze zullen omvatten de verdere
doorirekking van het hoofdkanaal en het maken van ;!e
voornaamste aftappingen daaruit.
C h e r i b o n {Sindopradja- en Doetamati-leidingen). Ook
gedurende 1890 werden de opnemingen voorde verbetering
der bevloeiing uit de hier genoemde leidingen geregeld
voortgezet. Waarschijnlijk zullen die in 1891 geheel, of
ten minste op weinig na, gereed komen.
De stuw- tevens spui-sluis Dadap aan het beneden-uiteinde
der Sipetoeng-leiding, een der takken van het Doetamatikanaal, welke sluis , ten gevolge van het achteruitgaan
van de strandliju daar ter plaatse, gevaar liep door de
zee verzwolgen te worden, moest afgebroken en meer
landwaarts eene nieuwe gebouwd worden. Daarvoor werd
f 6308 toegestaan.
l
) Over werken van dien aard , door de inlandsche bevolking tot
stand gebracht, zyn geen bijzonderheden gemeld. Men zie echter
wat over de zoogenaamde dessaleidingen gezegd is op blz. 79 hiervóór.
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Orn de Sin iopradja-leiding te beveiligen tegen de aanvallen der Tjimauok , d.iar waar deze rivier niet scherpe
bochten de leijing nadert, moesten bij een vijltal dessa's
eenige oeververde ligingswerken worden uitgevoerd , waarvoor in liet geheel een bedrag van f 27 514 werd toegestaan.
Het ontwerp voor de uitvoering van het eerste deel der
voor de afdeeling Indratnaijoe wenschelijk geachte irrigatiewerken is in den aanvang van 1891 gereed gekomen.
Het beoogt de voeding van do Sindopradja-leiding uit de
Tjimanok en hare scheiding van de Tjikeroe. L)e kosten
zijn geraan.d op f 710 000 bij uitvoering in vrijen arbeid.
Blijkens berichten van Juli jl. had de Indische Regeering
het dienstig geacht om , alvorens tot de uitvoering van
dit ontwerp machtiging te verleenen, aan den directeur
der burgerlijke openbare werken de vraag te onderwerpen ,
of de door hem ia uitzicht gestelde verdere werken , namelijk tot verhetering zoowel van de Sindopradja-leiding zelve
als van de waterverdeeling uit deze en uit de Doetamatileiding, met liet oog op deu niet zoo bijzon Ier ongunstigen
irrigat'.etoestand in Indramaijoe, niet bij andere neer
urgente werken behooren achter te staan , en dus, bij
het tot stand komen van het reeds ter uitvoering voorgedragen werk , niet zonder overwegend Lezwaar zouden
kunnen achterwege blijven.
T a g a l (afdeeling Brébes en Wahch-gebied). De in 't
vorig verslag genoemde werken voor de bevloeiing uit de
Babakan-rivier kwamen gedurende 1890, op weinig na,
gereed en konden in de eerste maanden van dit jaar in
gebruik worden gesteld. Ook werd een aanvang gemaakt
met de werken voor de bevloeiing uit de Keboejoetan en
tot normaliseering van die rivier, ten einde voortaan voor
overstroomingeu van die zijde gevrijwaard te zijn. In liet
geheel werd, met inbegrip van de reeds in vorige verslagen
vermelde werken, voor de bevloeiing en afwatering in
West-Brebes een bedrag van f 702 296 beschikbaar gesteld , waarvan op uit. 1889 was verbruikt f218 156 en
gedurende 1890, doordien voor de bedoelde werken niet
in voldoenden getale koelies beschikbaar waren, slechts
verwerkt is kunnen worden f 187 353. De opnemingen
van de geheele vlakke streek tusseben de Losari- en de
Babakan-rivieren werden voortgezet en waren op bet einde
van 1890 nagenoeg geheel gereed , terwijl de uitkomsten
er van in kaart werden gebracht
In aansluiting met deze opnemingen werd tevens een
aanvang gemaakt met een nader onderzoek betreffende
een reeds in vroegere jaren opgemaakt voorloopig ontwerp
tot verbetering der bevloeiing van het terrein tusseben de
Pamali" en de Babakan-rivieren (Oost-Brebes). Reeds is
uit dit nader onderzoek gebleken dat, in verband met het
vermogen der Pamali-rivier, het daaruit te irrigeeren
gebicl, in stede van op 21000 bouws, zooals in het
oorspronkelijk ontwerp bedoeld was, minstens op 30 000
bouws kan gesteld worden , wanneer de prise d'eau uit
de Pan.ali meer stroomopwaarts aangelegd wordt, liet
de verdere voorbereiding van dir plan zou gedurende 18'.) 1
geregeld worden voortgewerkt.
De in het oostelijk de 1 van Tagal, namelijk in de
afdeeling Pamalang, onderhanden opnemingen in het
gebied der Waloeh-rivier werden voortgezet. Bij bet einde
van 1890 was daarvoor uitgegeven f24 988. De nieuwe
prise d'eau in genoemde rivier kwam in bet begin van
1891 geheel gereed en in werking.
T a g a l en P e k a l o n g a u (Tjomal-gebitd). Vermits
op grond van geregeld voortgezette waarnemingen scheen
aangenomen te inueten worden dat ter uitbreiding van
de irrigatie in het gebied der Waloeh-rivier tevens zou
moeten beschikt worden over een deel van het water der
Tjouiid-rivier, werden onderzoekingen ingesteld naar de
wijze waarop zulks bet best zou kunnen g-schie Sen ,
terwijl , in afwachting van eene beslissing in deze aaugelegenheid, voorloopig geen verdere voortgang werd gemaakt met bet in vorige verslagen bedoeld ontwerp voor
het maken van een hoofdkr.naal uit de Tjomal voor de
bevl eiii:g van ongeveer 25 000 bouws, aan den rechteroever dier rivier gelegen. Daarentegen werd, als met bet
evenbedoeld Tjomal-kanaal niet in verband staande, een
aanvang gemaakt met een ontwerp voor de verbetering
van de bevloeiing uit de Genteng-rivier, een der rechtertijatroomen van de Tjomal.
S a m a r a n g (Demakschi waterwerken). Zooals blijkt

uit de opgaaf op blz. 139 hiervóór werd in 1890 aan
di' waterwerken in de afdeeling Deniak f 734 039 verwerkt, dat '\3 ruim f 124 000 meer da:i geraamd was.
Met de uitvoering van het in 1885 (zie het verslag van
dat jaar blz. 122) aangenomen vereenvoudigde plan komt
men dit jaar gereed. Opdat van de reeds tot stand gebraehte werken al het nut kunne getrokken worden dat
zij beloven , ligt het in de bedoeling bet dagelijksch beheer en toezicht daarover aan technisch personeel op te
dragen (verg. blz. 137 biervóór). Door ditzelfde personeel zal
dan in 1892 een aanvang kunnen worden gemaakt met
de werken tot bevloeiing en waterafvoer in het district
Wedoeng , waarvan de kosten zijn geraamd op f 600 000.
Omtrent de in 1890 met de Demaksche werken gemaakte
vorderingen is het volgende aan te teekenen.
Met het graven van de leidingen en slooten voor de
irrigatie uit de Serang-rivier kwam inen geheel gereed.
De in heeren iienst te graven kleinere leidingen en slooten,
tot de Toentan^-irrigatie behoorende, bleven nog onderhanden. [otuMohen kwam eene meer belangrijke leiding
tot stand, ten doel hebbende de bevloeiing van een ten
noorden van den postweg gelegen gedeelte der afdeeling.
De nieuwe rechter Toentang-dijk werd geheel in werking
gesteld. Zoowel deze als de nieuwe linker Serang-dijk
voldoen goed aan hunne bestemming en vorderen weinig
onderhoud. De nieuwe weg van Gadjah over Dempet
naar Krassak werd voltooid en in gebruik gesteld. Het
gedeelte van het prauwvaartkanaal langs den postweg
van Demnk tot Djebor, zijnde het laatste of derde pand,
werd verbeterd , terwijl vijf nieuwe brupgen daarover werden gebouwd. De uitwateringsluis te Djebor kwam ongeveer geheel en de schutsluis aldaar voor ongeveerde helft
gereed. De inlaatsluizeu van de drie groote afwateringskanalen , het Djebor-, het Sedoe- en het Gadjah kanaal,
benevens deze, kanalen zelve, werden voltooid en in het
laatste geleelfe van 1890 in gebruik gesteld ; al aanstonds
werd er veei partij van getrokken. Eveneens werden
voltooid de iulaatsluizen van die hoofdleidingen welke uit
het prauwvaartkanaal worden gevoed en een gedeelte
van de noordelijke streek der afdeeling moeten bevloeien.
Ook deze hoofdleidingen kwamen gereed. Met het maken
van eene spuisluis aa'i het einde van het. eerste pand van
het Serang-kanaal, waarin belangrijke opslibbing was
waargenomen , kwam men bijna gereed. In de Serangrivier werden bovenstrooms van den stuwdam en tegenover de inlaatsluis van het Serang-kanaal , met geringe
kosten , eenige kribben uitgebracht, die ten doel hebben
te voorkomen dat de opsliboing in dat riviergedeelte hinderlijk wordt voor de voeding van het Serang kanaal.
De opkomst van het werkvolk was, over het geheele
jaar gerekend , voldoende en over die der heerendienstplicbtigen viel niet te klagen.
S o e r a b a i j a en R e m b a n g (Solo-vallei; Kenïagwerhea). De opnemingen in de Solo-vallei brachten aan
het licht dat eene opstuwing van de Solo-rivier, ter plaatse
waar zij uit bet gebergte treedt, de gelegenheid zal geven
om het watervermogen , dat die stroom doorgaans in den
westmoeaeon bezit, volledig voor bevloeiing te benuttigen.
Bij opstuwing op dit punt, in plaats van nabij Bodjonegoro, zooals bij het plan van 1*85 in de bedoeling lag ,
zal niet eeue uitgestrektheid van 120 000 bouws of
— zooals men bij het hervatten van de opnemingen in
1839 aanvankelijk meende — van 150 UOO bouws kunnen
worden bevloeibaar gemaakt, maar zal het irrigatiegebied
zich over 223 000 bouws kunnen uitstrekken, waarvan
71 000 bouws in de afdeelingen Bodjoi.egoro en Toeban
der reridentie Re.mbang en 152 000 bouws in de afdeelingen Si laij e , Lamongan , Grissee en Soerabaija der residentie Soerabaija. Een behoorlijk stelsel van irrigatie
dezer landstreek is onafscheidelijk verbonden aan eeue goede
afwatering , en ook in verband daarmede is weer op den
voorgrond getreden eeno verlegging van de monding der
Solo-rivier in veel meer westelijke richting dan de laatstelijk gegraven nieuwe monding in de richting Oedjong
Pangka, die beschouwd wordt als nog ta dicht bij den
ingang van het westgat van Soerabaija gelegen om de
instandhouding van het vaarwater aldaar op afdoende wijze
te verzekeren. Ten gevolge van een en ander hebben de
opnemingen grootere uitgebreidheid verkregen dau waarop aanvankelijk gerekend was, zoodat zij nog het ge-
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heele jaar 1891 in beslag zullen nemen. Do ontwerpen
voor de opstuwing en voor het k a n a a l , waardoor du rivier l a a r aaa zal worden afgeleid, zijn gereed. De totale
kosten voor de aan to leggen werken , die vroeger, toe::
van een irrigatiegebied van 150 000 bouws sprako w a s ,

op f 12 millioen waren geraamd, zullen DU, bij de uitbreiding vun d a t g e l i e d tot 223 000 bouws en met inbegrip van den eventueelen nieuwen Solo-mond , f 18 inillioen bedragen , zijnde ruim f 80 per bouw bevloeid terrein. Daar dit werk gerekend wordt tot de zoodanige te
behooren die eene voldoende directe bate aan de schatkist
beloven om de renten van het daaraan to besteden kapitaal
te dekken , bestaat het voornemen om , wanneer de noodige
fondsen zullen zijn toegestaan bij eene zoo tijdig mogelijk
in te dienen suppletoire begrooting (de indiening daarvan wacht op tanige nog ontbrekende gegevens uit Indië),
reeds in den loop van 1892 den arbeid te d->en aanvangen.
Omtrent de uitkomsten van een veel kleiner werk op
irrigatiegebied, in 1889 in de residentie Rembang voltooid ,
strekkende tot het aanbrengen van bevloeiing over p. in.
3800 bouws in de vlakte der hening-rivier (afdeeling
Toeban) en tot verbetering van de afwatering aldaar (verg.
vorig verslag blz. 131) luideu de over 1890 ontvangen
berichten zeer bevredigend. Dat w e r k , waarmede eene
verlegging van genoemde rivier is gepaard moeten gaan ,
en dat in zijn geheel f 340 000 (of p. m. f 9') per bouw)
heeft g e k o s t , i s , ca de werken in Demak (residentie
Samarang), het eerste geweest, waarbij men zich niet
bepaald heeft tot het maken van eene prise d'eau en van
eene hoofdleiding, doch waarbij een volledig stelsel van
aai— en afvoerleidiuge:i is tot stand gebracht. Kon er
vroeger in de bedoelde streek. omvattende een gedeelte
van de districten Djatirogo en Singahan , van eenige bevloeiing gedurende deu oostmoesson geen sprake zijn , en
was in den westmoesson het slagen van de padicultuur
geheel afhankelijk van een voldoenden en r ' g e l matigen
regenval, zoo lat onder de gunstigste omstandigheden op
eene productie van niet meer dan 20 pikols padi per bouw
mocht gerekend worden, in 1889/90 is er niet alleen gedurende den westmoesson voldoende water beschikbaar
geweest om de geheele uitgestrektheid van 3800 bouwt
met pudi te beplanten, doch ook in den daarop gevolgden
oostmoesson heeft de bevolking in voldoende hoeveelheid
over water kunnen beschikken hetzij voor eene tweede
beplanting met padi, hetzij voor de teelt van andere minder
water behoevende gewassen. Wel is waar zijn ziekten in
het padigewas, zooals ook elders in R e m b a r g zijn voorgekomen , oorzaak geweest dat in den westmoesson de
oogst in de geïrrigeer.ie streek over 't algemeen minder
goed is geslaagd , maar daarentegen heeft de tweede antiplant van padi (in den oostmoesson), waartoe ruim 2000 van
de 3800 bouws waren gebezigd, op de sawah's 1ste soort
30 pikols en op de sawah's 2de soort 20 pikols droge
padi afgeworpen , overeenkomende met eene waarde van
f 175 000. De aanplant van andere tweede gewass°n op
de overige 1800 bouws bracht in den oostmoesson niet
zooveel op als wel verwacht tuoc-ht worden , hetgeen echter
wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat de bevolking
nog niet geheel vertrouwd was met het ingevoerde stelsel
van waterverdeeling. Volgens berichten van Juni jl. bleken
de tot stand gebrachte werken meer en meer te voldoen ,
en bestond er kans dat in de geïrrigeerde streek eene
suikerfabriek zou verrijzen.
P a s o e r o e a n (werken, tot betloding uil de Pategoean,
Djogonalan , Kedong Larangan ,012.). De i n ' t vorig verslag
(blz. 133) vermelde werken ter verdere verbetering van de
bevloeiing uit de Pategoea.:- en Djogonalan-rivienn in
de afdeeling Bangil, voor de uitvoering waarvan in Maart
1889 ruim f lluOOO was toegestaan, kwamen in 1890
geheel gereed en vorderden eene uitgaaf van f 98 890.
Voor de levloeiing in den westmoesson 1890/91 deden de
nieuwe werken al dadelijk dienst, en volgeus daaromtrent
ontvangen berichten paven zij voorloopig zeer goede uitkomsten. Tot de verdere uitvoering van het algemeen plan
werd in het begin van 1891 f 82 750 toegestaan voor het
verzekeren van eene geregelde bevloeiing van 1100 bouws
uit de Djogonalan. Een ontwerp voor het maken van
aftappiugen uit de Pategoeau-leiding, ter bevloeiing van
220U bouws, was in het voorjaar van 1891 nog in bew e r k i n g , doch men dacht daarmede tijdig genoeg gereed

te komen , om de uitvoering nog vódr liet elndo des jaars
te kunnen ter hand naaten. Lag1 het aanvankelijk in de
bedoeling om do bevloeiing uit de P.itegoean-, l)jogonalan-

en Kedong Larangan«rivieren te doen plaats hebben over
eene uitgestrektheid van ongeveer 5500 bouws van het
irrigatiegebied dier rivieren, t h a n s , nu meer volleiige
gegevens ten dienste s t a a n , is de wenschelijkheid en noodzakelijkhei 1 gebleken om binnen datzelfde gebied de berlueünjf t t iMMfclWI van eene grootere uitgestrektheid ,
namelijk van ongeveer 9000 bouws. Dientengevolge zal
met de uitroeiing niet f 550 0 0 0 , zooals aanvankelijk was
geraamd , maar f 900 000 gemoeid zijn , waarvan bij het
einde van 1891 vermoedelijk ongeveer f 500 000 nog te
verwerken zal overblijven.
P r o b o l i n g g o {Pekalen-werken). Het eerste gedeelte
dezer werken vorderde gelurende 1890 weder slechts zeer
laugiaaui en was op net einde van dat jaar neg niet
voltooid. Aan de-i aannemer van dit gedeelte kon vau de
aannemingsoni . ad f 3 8 9 700, in het geheel slechts een
bedrag van f 3 2 7 348 worden uitbetaald. Op diens verzoek
werd in Januari jl. het met hem gesloten contract bij
notaneele akte ontbonden, zoodat het on voltooid geblevene
nu in eigen beheer zal worden tot stand g e b r a c h t , evenals
dit reeds geschiedt met het tweede gedeelte der Pekalenwerken , waarmede mer. vermoedelijk dit jaar gereed komt.
Van het voor dit tweede geleelte toagntlttn bedrag, a i
f 352 0 8 4 , was !ij het einde van 1.S90 f 235871 verw.-rkt.
Ten behoeve van het derde of laatste gedeelte der Pckalenwerken , bestaande in de secundaire aan- en afvoerleidingen ,
m?t de daarvoor en voor de in dessa- of in heerendienst
te graven tertiaire leidingen noo lige kunstwerken , kwamen
de ontwerpen, voor zooveel betreft acht van de dertien
; bevloeiingtTtkken, in den aanvang van 1891 gereed. Tot
! de uitvoering van deze ontwerpen, omvattende de kleinste
helft (p. m. 4500 bouws) vau bet geheele irrigatiegebied
] (p. m. 10 000 bouwt), is machtiging verleend bij gouver1 nemeatebealuit dd. 25 Augustus 1891 11». 16. Daarvoor
I is — gerekend op uitvoering geheel in vrijen arbeid —
1 f 213 455 toegestaan. Het heeft een punt van overweging
i u i t g e m a a k t , of het beginsel om de nevenwerken , in groote
| irrigatieplannen begrepen , zooveel mogelijk tot stand te
brengen met gebruikmaking" van heerendienstplicbtigeu
(zie vorig verslag, blz. 132, noot 2) in dit geval niet
ouk op het graven van de secundaire leidirgen zou kunnen
worlen toegepast, doch hiervan is door de Indische Regeering met betrekking tot de Pekalen-werken afgezien , op
g r o n l dat zulks de krachten van de bevolking zou te
boven gaan. Van de bovenbedoelde 10 000 bouws zullen
2000 bouws voor 't eerst bewatering krijgen en van de
overige 8000 bouws zal de bevloeiing verbeterd worden.
Voor de beëindiging van het werk ten opzichte van de vijf
bovloeiingsvakken , waarvan de ontwerpen voorde nevenwerkea nog in l ekandeiing zijn , zal vermoedelijk gevorderd
worden f 107 000 en voor de afwerking van het van den
aannemer onvoltooid overgenomen eersv geleelte der werken
nog p. m. f 50000. Met inbegrip van deze sommen zullen dan de Pekalen-werkeu in 't geheel hebben gekost
f 1 100 000 of ongeveer f 110 [er bouw.
B e z o e k i (Sart) peau-ritiir).
Aan bet opmaken van de
ontwerpen voor d • verbeteringen uitbreiding der bevloeiing
door middel van de bestaande «ftnppingen uit i!eSampeanrivier werd geregeld voortgewarkt. Ken dier ontwerpen ,
ten doel hebbende de verbetering der irrigatie op den
linkeroever van genoemde rivier a t t d Pannroekan-leiding,
beoogt tevens de uitbreiding van het irrigatiegebied met
1400 bouws. Dat ontwerp kwam geree 1 en zou in den
loop van dit jaar tot uitvoering kunnen komen. De voltooiing van (ie nieuwe brug over de Sampean-rivier te
Widoeri (zie vorig verslag blz. 133) wachtte nog steeds
op de aanbrengst van den uit Europa ontboden ijzeren
bovenbouw.
B a ii j o e m a s en B a g e 1 e n (Seraijor-gebird M cuidelijk deel der beide gewest'n). Gedurende 1890 werden voltooid
de ree Is in bet vorig verslag genoemde, in bet Seraijoegebied gelegen werken, als : 1°. een gedeelte der Karangtengah-leiding; 2°. de eerste hoofdaftapp'.ng uit die leiding,
en 3°. verbeteringen aan de Singomerto- en Poetjangleidingen. Deze werken, waarvoor was toegestaan respectievelijk f 162 783 , f 166 411 en f 62 2 1 6 , weiden door
een aannemer uitgevoerd. Na de voltooiing van de beide
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eerstgenoemde werken werd veel tegenspoed ondervonden
bij het in gebruik stellen daarvan , ten gevolge van herhaalde afschuivingen, die in sommige ge teelten der leidiu*
gen, waar deze belangrijk in opbooging waren, zich
voordeden. De wensehelijkheid werd daarop ingezien om ,
alvorens do leidingen in gebruik te stellen, nog eeoige
bijwerken uit te voeren , voornamelijk bestaande in het
verzwaren van die ophoogingen , terwijl verder — omdat
de grond voor de opho< gingen gebezigd in sterke mate
het water bleek door te laten en die eigenschap als de
voorname oorzaak der afschuivingen moest worden beschcuwd — tevens een onderzoek werd ingesteld naar de
geschiktste en minst kostbare wijze om den bodem en de
wanden der leidingen in opbooging waterdicht te maken.
Voor de bedoelde bijwerken werd gedurende 1890 uitgegeven ongeveer f 18 000.
Aan het ontwerp tot verbetering van de in 't vorig verslag
(blz. 133) bedoelde Blimbing-leiding werd nog geen begin
van uitvoering gegeven, omdat twijfel ontstaan was of de van
die uitvoering te verwachten voordeelen wel tegen de geraamde kosten (f 430 893) zouden opwegen , en , zooals lager
blijken zal, in het Seraijoe-gebied andere werken aan de orde
waren gesteld , die meer noodig werden geoordeeld , en omtrent de oeconomische gevolgen w.arvan minder verschil van
gevoelen bestond. Hiertoe behoort in de eerste plaats de
bevloeiing uit de Seraijoe van het district Adiredjo in
Zuid-Banjoemas en zoo mogelijk ook van een deel der
afdeeling Karang Anjar in Bagelen ; en verder de verbetering
der bevloeiing in de districten Tjahjana en Baudjar uit
de Pekadjangan-lt'iling. Er werd daarom besloten om
voorloopig af te zien van de uitvoering van het volledig
ontwerp voor de verbetering der Blimbing-leiding, in
afwachting dat, door liet zorgvuldig nagaan van de uitkomsten bij enkele in den laatsten tijd door den waterstaat
gemaakte irrigatiewerken , meer volledige en vertrouwbare
gegevens zouden zijn verkregen ter beoordeeling van de
oecouomische gevolgen , verbonden aan het vervangen van
eene op inlandscdie wijze bestaande bevloeiing door een
volledig op wetenschappelijkeu grondslag berustend stelsel,
en inmiddels zich te bepalen tot de uitvoering van een
belangrijk onderdeel van dat ontwerp, namelijk het maken
van een stuwdam in de Blimbiug-rivier, ten einde eene
ruimere voeding van de Blimbing-leiding te ve>zekeren.
Verder zullen eenige kleinere werken worden uitgevoerd
tot behoud zooveel mogelijk van het bestaande.
Wat de in liet bovenstroomgebied der Seraijoe gelegen
Moengkoeng-leiding betreft, werd voor het verbeteren van
eene bestaande aflapping daaruit, dienende tot bevloeiing
van 720 bouws, en voor het maken van eene nieuwe
aftapping ter bevloeiing van 379 bou'.vs, te zamen een
bedrag van f 20 483 toegestaan. Het ligt in de bedoeling
om verder, dcor geleidelijke uitvoering van eenige nevenwerken onder toezicht van het personeel der irrigatieafdeeling Seraijoe, het water van deze in eene zeer geaccidenteerde en tot nog toe schaars bevolkte streek aangelegde leiding voor den landbouw te benuttigen , voor
zoover zulks zonder onevenredig kostbare kunstwerken
mogelijk zal blijken.
Met de onderhanden opnemingen in het overig gebied
der Seraijoe werd krachtig voortgegaan ; die in de districten Bandje* en Tjahjana kwamen in zoover gereed dut
met het opmaken van een voorontwerp voor de verbetering
der Pekadjangan-leiding een aanvang kon worden gemaakt.
In het zuidelijk deel der residentie Bagelen beousten
de rivier Loh Oeloe vorderden de onderhanden opneniingeu naar wensch. Hen daarop gegrond ontwerp voor
de verbetering en uitbreiding der bevloeiing uit de Kali
Semo-leiling was in bewerking. In uitvoering kwam de
verbetering der Kragilan-lei liug, zijnde eene aftapping uit
de Djali-rivier en dienende voor de bevloeiing van p. m.
1200 bouws, welk werk sedert werd voltooid, üe verbeteringen bestonden in het maken van eene inlaatsluis met
beweegbare waterkeeringen aan den bovenmond dier leiding , het verruimen van het profiel der leiding, het vervangen van eenige tijdelijke kunstwerken daarin door permanente, enz. In het geheel werd voor de verbetering der
Kragilan-leiding toegestaan f 61 6S3.
Behalve de hiergenoemde werken kwamen in Bagelen
en Banjoemas, onder toezicht van het personeel der irri—
gatie-afdeeling Seraijoe, verschillende werken van gerin-
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gen omvang tot stand , die het behoud , de verbetering
of de uitbreiding der bestaan Ie bevloeiing ten deel hebben.
Ook de opnemingen in Zuid-Banjoemas en in de afdeeling Karang Anjur van Bagelen werden geregeld voortgezet. Een voorloopig ontwerp voor het maken van de in
't vorig verslag (blz. 134) besproken aftapping uit de Seraijoe voor de bevloeiing van het district Adiredjo (ZuidBanjoemas) zou weldra gereed komen. Men zal dan kunneu nagaan in hoever het aanbeveling verdient om, door
lint doortrekken van die aftapping door het Karang-Bollong
gebergte, ook een grcot deel van Karang Anjar (Bagelen)
te bevloeien.
Wegens het belang dat bergbosschen voor de irrigatie
opleveren, verdient hier ook aangeteekend te worden dat
maatregelen zijn genomen ter voorziening in de eerste behoefteu van herbossclnng der ontwoude berghellingen in
Bagelen. Met deze herwouding zou in 1890/91 begonnen worden in de districten Sapoeran en Kaliwiro (afdeeliug Ledok), dat is in het bronnengebied van de meeste
groote rivieren welke Zuid-Bagelen van water voorzien.
K a d o e [Manggis-leiding). Het definitief ontwerp voor
het maken van eene aftapping uit de Progo-rivier tot
voeding van de Manggis-leiding (zie vorig verslag blz. 134)
kwam gereed. In het begin van dit jaar werd machtU
ging verleend tot de uitvoering daarvan in daghuur,
waarvan de kosten op f 278 065 geraamd zijn. Nader werd
f 37 421 toegestaan voor de verdere verbetering van het
reeds bestaande gedeelte der Manggis-leiding. Een voorontwerp , beoogende het doortrekken van diezelfde leiding ter bevloeiing van ongeveer 4300 bouws (of van
1000 bouws meer dan waarop men aanvankelijk gerekend
had) bezuiden de hoofdplaats Magelang, was in bewerking. De geheele uit de Manggis-leiding te bevloeien oppervlakte kan , nu de terreiuopnemingen volledig zijn afgeloopeu , op p. m. 5000 bouws gesteld worden. In verband daarmede zal ook het vroeger geraamde cijfer voor
de totale kosten van den aanleg der verschillende werken
eene verhooging dienen te ondergaan.
D j o k j o k a r t a (Progo-leiding). Zocals blijkt uit noot g
op blz. 138 hiervóór worden nog in dit jaar ter hand
genomen het terreinonlerzoek en het projectwerk voor de
laatstelijk in de twee voorgaande verslagen (zie het verslag
van 1889 , blz. 147, en dat van 1890 , blz. 134) besproken
bevloeiing van de landstreek Smdang Pitoe uu de Progorivier , zijnde voor deze voorbereiding bij gouvernemeutsbeeloit dd. 4 April 1891 n°. 7 voor de laatste negen
maanden van het loopende jaar eene som van f 10 500
toegestaan.
l l a d i o e n (opnemingen in de afdeeling Magettan). De
opuemingen in het belang der verbetering van de bevloeiing
van eene uitgestrektheid van p. m. 3000 bouws in de
afdeeling Magettan gingen geregeld voort en zouden vermoedelijk in dit jaar ten einde worden gebracht. De tezelfder tij 1 ingestelde onderzoekingen , om de voor bevloeiing beschikbare waterhoe veelheid in die afdeeling te
vermeerderen, hadden de mogelijkheid doen inzien om
meer nut te trekken van het op de helling van den Lawoe
gelegen mfer , genaamd Telaga Passir , nabij Larangan ,
en wel door bij dat meer eene uitwateringsluis te bouwen ,
waardoor gelegenheid zou ontstaan om, in tijden van
watergebrek , de geheele in dat meer opgezamelde waterhoeveelheid langzamerhand , overeenkomstig de behoefte ,
af te tappen. Voor het maken van die uitwateringsluis
werd in het begin van 1891 f 9426 toegestaan. Binnenkort zullen voldoende gegevens verzameld zijn om eene
beslissing mogelijk te maken ten aanzien van de middelen
die voor eene meer algemeene verbetering der bevloeiing
in de afdeeling Magettan in aanmerking komen.
Rit>ier- en andere waterkeeringswerken. Ter hoofdplaats
B a t a v i a werd de kaaimuur l°ngs het Molenvliet over
eene lengte van 100 strekkende meter vernieuwd. Aan
den linkeroever van de Tjitaroem nabij Tandjong Poera
werd eene krib gebouwd.
Te S a m a r a n g kwam de afsluiting van de Samarangsebe rivier met bijkomende werken (zie vorig verslag
blz. 135) gereed, uitgezonderd het op profiel brengen van het
bandjirkanaal. In den westmoesson van 1890/91 werden
daarvan goede diensten ondervonden. De afsnijding van
eene bocht in de rivier boven de sluis bleek echter nog

Bijlage C.

I*.

2.:

Tweede Kamer.445

Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indie.]
noodig; daarmede werd in dit jaar een begin gemaakt. v a n S o e r a b a i j a (de Porrong-werken) valt te melden
Het in 't vorig verslag bedoelde gedeelte eener nieuwe dat het eerste en het tweede gedeelte dier werken in het
bedijking op den rechteroever der Serang-rivier (mede in afgeloopen jaar in uitvoering bleven , en dat met het derde
de residentie Samarang), welk werk gedurende 1890 tot gedeelte een begin werd gemaakt; aan de gezamenlijke
uitvoering is gekomen , was bij het einde van dat jaar zoo werken werd ruim f '/, millioen verwerkl.
goed als voltooid. Voor de uitvoering van het daaraan
In cle residentie P a s o e r o e a n werden voorzieningen
sluitend gedeelte tot aan Taugoelangin werd in het begin aangebracht langs de oevers der Soerak-rivier ter beveilivan dit jaar een bedrag van f 219 870 toegestaan. Onder ging van den postweg.
deze kosten zijn begrepen die voor het maken van een
De afsnijding in de Batang Anei ter Su m a t r a ' s
nieuwen weg door de dessa's Wates, Ngemplak eu Tan- W e s t k u s t , welk werk blijkens het vorig verslag
djong-kali, ter vervanging van een gedeelte van den be- (blz. 135) tijdelijk gestaakt werd wegens gebrek aan werk•
staanden weg, dat door de uitvoering van den nieuwen krachten . is in 1891 weder opgevat.
dijk daarbuiten gebracht wordt. Hetgeen verder benedenTe Penajoeng (G r o o t - A t j e h) werd begonnen met
strooms van Taugoelangin tot verbetering van de Serang- den bouw vau een stoomgemaal ten behoeve van de
rivier zal moeten geschieden staat in zulk eeü nauw Ohineesche kamp.
verband met het algemeeue plan tot verbetering van de
l)evloeiing en afwatering in het district Wedoeng, dat
Have u toer Aeti. Ter verdere uitrusting van de haven
het als een onderdeel van dat plan zal worden beschouwd Tandjong Priok (Batavia) werd voortgegaan met den bouw
(zie onder S a m a r a n g op blz. 142 hiervóór).
vau de in 't vorig verslag bedoelde opslagloodsen , den
Naar gelang door de voltooiing van de thans in uitvoe- kolensteiger en de k'denloodsen. De opslaglokalen werden
ring zijnde en van de nog voor te stellen werken de op 1 November 1890 in gebruik gesteld. Voor den kolenbeneden-Serang-rivier meer en meer geschikt wordt ge- steiger aan bet oosterboord werd een deel der benoodigde
maakt tot afvoer van het bandjirwater, zal ook met de ijzerwerken eerst in het laatst van December uit Europa
beteugeling der Joana-rivier (residentie J a p a r a) voort- ontvangen , in welke maand ook aangebracht werden de
gang gemaakt worden.
ijzeren geraamten van een viertal kolenloodsen. De volDe herstelling aan vijf kribben in de Solo-rivier ter tooiing van de werken op het steenkolen-etablissement
verdediging van den oever ter hoofdplaats Bodjonegoro werd tegen 1 Juli 1891 tegemoet gezien.
(residentie R e m b a n g ) werd voltooid.
Twee politiewachthuizen wenleu gebouwd, beuevens
De toestand der rivierdijken in de resideutiën S o e r a- vier loodsen ten behoeve vau de marine. De ooster-grindweg
b a ij a en K e d i r i, waarvan het onderhoud in de laatste en de daarin gelegen brug werden , ten gevolge van het
jaren in vrijen arbeid en onder technisch toezicht geschiedt, werk aan de kolenterreinen , verlegd. De westelijke havenwordt gaandeweg beter. De opneming van de Brantas- dmn vorderde nagenoeg geen onderhoud, terwijl het veren Soerabaija-rivieren werd voltooid en met het bewerken hoogen van den oostelijken dam werd voortgezet. In de
van de verkregen gegevens voor het maken van een beton-taluds langs het dokbassiu was weder eenige weralgemeen plan tot dijk- en rivierverbetering werd een king; de kraandam en de leidain aan het oosterboord
aanvang gemaakt. Ter hoofdplaats S o e r a b a i j a werden werden gedeeltelijk opnieuw opgezet. In de westergracht
herstellingen verricht aan eenige gedeelten kaaimuur, werd eene oeververdedigiug aangebracht. Er werd met
terwijl lang3 de Pegirian-rivier steenglooiiogen werden twee baggermolens gewerkt, in hoofdzaak om aan de
gemaakt.
binnenhaven eene meerdere breedte te geven, hetgeen
De zoo goed als afgeloopen werken tot instandhouding gevorderd werd in verband met den aanleg van den kolenvan bet vaarwater in den noordelijken ingang van straat steiger , en verder om die haven de vastgestelde diepte
Madura (\V e s t g a t v a n S o e r a b a i j a ) bepaalden zich te doen behouden. In 't geheel werd 257 000 Ms. gebagin 1890 tot het onderhoud van de dammen en het weg- gerd, waarvan 45 000 M*. uit den zuidhoek der binnengraven van nadeelig werkende bermen. Gebaggerd werd haven , die vrij belangrijk was opgeslibt onder den invloed
er niet meer. De moeilijkheden, die de scheepvaart in de vau het scheepvaartkanaal en van het daarin uitmondende
kali Miring ondervond , ten gevolge van opslibbing boven Goenoeng Sahari-kanaal, waarvan de sluizen , bij bandjirs
de sluis aan de Solo-rivier en het verondiepen van de geul in de Tjiliwong, worden opengezet. Bij dit baggerwerk
door de banken aan den beneden mond, werden in het waren de hopperbarges in gebruik '), terwijl daarbij ook
afgeloopen jaar geheel weggenomen. Nagegaan werd op geregeld dienst deden twee van de drie stoombarkassen.
welke wijze de steenmassa's, benoodigd voor den eveuDe haven werd gedurende 1890 bezocht door 647 stoomtueelen aanleg van een dam van Oedjoeng Piring naar en 53 zeilschepen , zijnde van de eersten 60 meer, doch
Djamoean-rif, zouden kunnen verkregen worden. In 1890 van de laatsten 8 minder dan in 1889.
had vanwege de marine weder de vierjaarlijksche opUit Koetei, Japan, Australië, Bengalen eu Engeland
neming van bovenbedoeld vaarwater plaats. De uitkomsten werd in 1890 60 335 ton steenkolen per stoomschip en
werden, ter vergelijking met de toestanden in vroegere 17 378 ton per zeilschip te Priok aangevoerd , in het gejaren, bewerkt en toonden eenigen achteruitgang aan. heel 77 713 ton, tegen 68 630 ton in 1889(perstoomschip
liet blijkt nu dat de verlegging van de monding der 40 462 en per zeilschip 28 168 ton).
Solo-rivier in de richting Oedjoeng Pangka (baai van
In 1890 werd te Priok nog voortgegaan met kostelooze
Sidaijoe) inderdaad slechts als een tijdelijk hulpmiddel tot verstrekking van artesisch drink-en ketel waterden dienste
behoud van het westervaarwater moet beschouwd worden. der scheepvaart (verg. wat ter zake is gezegd in de noot
Op een meer afdoend middel om dat behoud te verzekeren , op blz 47 hiervóór). De hoeveelheid aan het laag reservoir
namelijk het verwijderen van de Solo-monding tot op verstrekt (door tusschenkomst van een particulier die voor
grooteren afstand van den ingang van het westervaarwater, dit doel de schepen bedient) bedroeg 4270 M \ voor drinkbijv. tot op de grens tusschen de residentiën Soerabaija en water en 1230 M'. voor ketelwater, terwijl aan de uitRembang, is gerekend in het ontwerp tot bevloeiing van looppijpen aan den kaaimuur rechtstreeks aan de schepen
de Solo-vallei waarvan sprake is op blz. 142/143 hiervóór. verstrekt werd 8217 M'. voor drinkwater eu 8131 M1.
Voor het tot stand brengen van deze nieuwe uitwatering voor keielwater , in totaal derhalve aan particulieren 21 848
is onder de f 18 millioen, waarop "de totale kosten van M*. of gemiddeld per dag 60 M5.
de werken ten behoeve van de Solo-vallei geraamd zijn ,
In het dok der havenwerken (cylinderdok) werden 45
eene som van f 5V. millioen begrepen. Volgens berichten vaartuigen opgenomen, waarvan 29 elk afzonderlijk en
van 't laatst van Mei jl. bestond het voornemen om te van de overige telkens twee tegelijk. Daarvoor werden
doen onderzoeken, in hoever de aanleg van den bovenbedoelden dam van Oedjoeng Piring naar Djamoean onver') Deze vaartuigen deden bovendien een aantal reizen , o. a. voor
mijdelijk is om inmiddels het westervaarwater op diepte het overbrengen van steenkolen , materialen, baggermolens en andere
te houden tot tijd en wijle de doorgraving op de grens vaartuigen , naar Cheribon , Tagal, Pekalongan , Samarang, Telok
van Rembang zal zijn tot stand gekomen , en in hoever Betong, Padang, Pontianak en Deli. De hopper Rembang werd, na
voor dat doel wellicht volstaan zou kunnen worden met te Priok eene groote herstelling aan romp en machine te hebben
en aldaar van een nieuwen ketel voorzien te z(jn geworeen dam vau minder lengte en minder hechte constructie ondergaan
den , naar de Emma-haven (b(j Padang) gezonden ter vervanging
dan waarop vroeger gerekend was.
van de liantam , die op hare beurt naar Priok opkwam om gedokt
Omtrent de werken ten behoeve van het O o s t g a t te worden en herstellingen te ondergaan.
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283 dokdagen berekend, terwijl ten behoeve van de cylinders
van het dok zelf nog 34 dokdagen noodig waren , zoodat
liet d o k , op 48 dagen n a , het gelieele jaar door in gebruik was.
Voor het gebruik van de stoonikranen langs den kaaiinuur en van de groote kraan werd respectievelijk f 15 522
en f 1026 ontvangen.
In de werkplaatsen werd bijna geregeld zeer druk gewerkt , vooreerst als een gevolg van hetgeen op het havt-i,terrein zelf nog in oprichting was ten dienste van de
verdere uitrusting der h&veu en ook ten behoeve van het
onderhoud en de herstellingen aan gebouwen en materieel
aldaar, en verder ter uitvoering van bestellingen zoo van
verschillende departementen van algemeen bestuur als vau
particulieren. Teil laste van het departement der burgerlijke openbare Werken werd verwerkt ongeveer f 55 0 0 0 ,
ten laste van de overige departementen f 103 000 en voor
rekening van particulieren f 17 000. Een nieuwe baggermolen werd gebouwd ; een hopperbarge en een paar kleine
stoomscheepjes ondergingen belangrijke herstellingen , en
voorts werden twee vaartuigen voor slibopruiming ten
behoeve van de waterwerken in ue afdeeling Demak
afgeleverd. Een groot deel van het timmerwerk voor het
landhuis van den Gouverneur-Generaal te Tjipannas en
voor het civiel-etablissement te Djambi werd in de werkplaatsen gereed gemaakt. De werkplaatsen zelven ondergingen eenige verbeteringen. Nieuwe ketels werden aang e m a a k t , maar nog niet geplaatst; voor de electrische
verlichting werd eene nieuwe machine uit Europa ontvangen en in dienst gesteld.
Eerlang zullen de werkplaatsen , enz., in opvolging van
de bij de wet van 12 November 1890 (Nederlandsen Staatsblad n°. 1 6 9 , Indisch Staatsblad 1891 n°. 6) goedgekeurde
overeenkomst, hier te lande deu 9den J u n i te voren namens
de Indische Regeering gesloten met den heer D. CROLL ,
als concessionaris voor de exploitatie van eene reparatiewerf
met dokgelegen beid te Tandjong Priok , in gebruik worden
gegeven aan de » Droogdokmaatschappij Tandjong Priok "
te Rotterdam, op welke vennootschap genoemde concessionaris al de uit voormelde overeenkomst voortspruU
tende rechten en verplichtingen heeft overgedragen ').
De overeenkomst, die ten doel heeft de uitgifte in erfpacht
van een gedeelte van het haventerrein met al de daarop
aanwezige landswerken en gebouwen en de zich daarin
bevindende werktuigen en het in gebruik geven van droge
d o k k e n , is gesloten voor een tijdvak van ruim 25 jaren
(22 November 1890-31 December 1915). In de uitvoering
der overeenkomst, voor zooveel betreft de optreding in
Indië van een plaatselijk bestuur der vennootschap, is
eenige vertraging ontstaan door ziekte en daardoor noodzakelijk gebleken vervanging van den technicus die als
administrateur der onderneming naar lndie zou vertrekken.
Thans echter zal zoodanig plaatselijk bestuur, welks aan*
wezigheid wordt vereischt voor de eerste tenuitvoerlegging
van de overeenkomst (het afbakenen van terreinen, het
medewerken tot de verschillende te doene schattingen,
enz.) wel reeds in Indië zijn opgetreden. Daar sommige
der in ae overeenkomst genoemde termijnen een aanvang
nemen van deu dag waarop de Gouverneur-Generaal van
den erfpachter het bericht zou hebben ontvangen dat de
voor de uitvoering der onderneming tot stand te brengen
naamlooze vennootschap is opgericht, wordt hier aangeteekend dat die kennisgeving te Batavia den 15den Juli j l .
ontvangen is *).
') Op den voet der bü de Koninklijke besluiten dd. 11 Februari
en 27 April 1891 n°. 9 en 48 in ontwerp goedgekeurde statut-n is
genoemde naamlooze vennootschap den l*2den Mei 1891 te Amsterdam
opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 1' 1 inillioen , waarvan al aanstonds de helft was geplaatst. terwijl de wederhelft
moet geplaatst zjjn uiterlijk op 12 Mei 1896. De statuten der vennootschap zijn openbaar gemaakt in het Bijvoegsel tot de Staatscourant van 2 Juli jl.
*) Dientengevolge zal het 3000-tons <kist-) dok, waarover de
marine thans te Soerahaija beschikt, vórir 15 Januari 1892 naar
Tandjong Priok moeten zijn overgebracht om aan de Droogdokmaatschappij tijdelijk te worden in huur gegeven tot tijd en wyle
het voor rekening van de Indische RofMttag te bouwen nieuw groot
dok voor Tandjong Priok gereed komt, waarvoor lijj ia Indische
begrooting voor 1892 de aanvankelijk noodige gelden /.yn a»ngevraagd. Vermoedelijk zal de „ Droogdokmaatschappij Tandjong Priok "
reeds aanstonds de beschikking kunnen krijgen over het te Priok

Nevens de voorafgaande eenigszins uitvoerige mededee*
liugen aangaande de nieuwe haven vau Batavia , is met
betrekking tot hetgeen in 1890 gedaan werd voor de instandhouding of verbetering van andere havens slechts
het volgende gemeld.
Het oude havenkanaal te Batavia werd , waar noodig,
door baggeren op voldoende diepte gehouden.
De havenwerken te Cheribon kwamen geheel gereed;
de bande! zal er echter eerst het volle nut van trekken
na het gereed komen van de nieuwe recherchegebouwen.
Zoowel te Tagal als te Pekalongan werd de gemeenschap met de reede door baggeren op voldoende diepte
gehouden. Op elke dezer plaatsen was een kleine baggeruiolen in werking.
De in 't vorig verslag (blz. 136) in uitzicht gestelde
verdere verlenging van den westerbavendam te Samaranir
kwam in 1890 tot stand. Doordien de verlenging vau Ledoel in dam n u , in plaats van 210 M., bedraagt 310 I I .
en het oostertioofd reeds in 1889 eene verlenging met
460 i l . heeft ondergaan , rekent men den toestand weder
voor een twaalftal jaren ver/.ekerd te hebben. Ondanks
deze extra verlenging van het westerhoofd met 100 M.
zijn de kosten gebleven binnen de voor de verlenging der
beide hoofden toegestane som van f 389 175. Voor het op
diepte houden van het havenkanaal werd 40 800 M'. gebaggerd ec uit de Samarangsche rivier tusschen d e s c h u t sluis en de gebouwen van den dienst der in- en uitvoerrechten werd nog 13 100 M*. specie verwijderd.
Te Soerabaija w e r d , tot het openhouden van de gemeenschap van de reede met den wal , in de Kali M a s ,
vooral in hare m o n d i n g , gebaggerd en bijna 115 000 M*.
g r o n l opgebracht. De diepte in de geul w a s , uitgenomen
gedurende November en een gedeelte van December, zeer
voldoende. Door het uitbrengen van een hoofd zal getracht
worden de aauslibbing in de geul te verminderen.
De rivier Gembong, vormende de haven van Pasoeroean ,
werd mede op voldoende diepte gehouden.
De haven te Probolinggo, hoewel daarin door bandbaggeren weinig diepte kan verkregen worden, blijft als
getijhaven voldoen.
Het drijvend loshoofd in de baai van Patjitau had veel
van de branding te lijden en zal door een vast hoofd
vervangen moeten worden.
De Padanjr-rivier werd op eene voor de scheepvaart
voldoende diepte gehouden. Voor Siboga werd een losen laadsteiger ontworpen, terwijl te Goenoeng Sitoli (eiland
Nias) met den bouw van een dergelijken steiger een aanvang werd gemaakt.
Drinkwatervoorziening.
Ten einde tegemoet te komen
aan de onvoldoende watervoorziening in sommige deelen
van de hoofdplaats Batavia werd de bestaande buisleiding,
voor zooveel zij van den zeer waterrijken artesischen put
te Tauah Abang naar de benedenstad loopt, door eene
wijdere leiding vervaDgen en werden naar verschillende
punten van de stad leidingen g e l e g d , waardoor de van
artesisch water voorziene kring belangrijk werd uitgebreid.
Te Tandjong Priok werd eenige uitbreiding aan de
waterleiding gegeven ten behoeve van de aldaar gebouwde passanten-kazerne. Het watervermogen van de putten aldaar neemt gaandeweg af; door het schoonmaken
van de putten zal getracht worden hierin verbetering te
brengen.
Te Cheribon kwam de drinkwaterleiding gereed, waardoor in eene dringende en zeer lang gevoelde behoefte
is voorzien.
Nabij de afdeeliugshoofdplaats Poerwodadi (residentie
Samarang) is door het graven van een aantal putten in
de behoefte aai. drinkwater op vrij bevredigende wijze
voorzien. In de afdeeling Demak heeft het aanleggen van
kanalen en leidingen voor de irrigatie tevens gestrekt
tot vermindering van het door de bevolking in hooge
mate ondervonden bezwaar in het verkrijgen van drinkwater in den oostmoesson.
aanwezige c ylindi-rdok waarvan hooger sprake was. Dit kleine voor
platboouisvaartiiigen gebouwde dok verdient namelijk , volgens nader
uit Indië verkregen inlichtingen , wegens het weinige emplooi dat
daarvan, met of zonder verbouwing, door de marine zou kunnen
worden gemankt , niet in aanmerking te komen om tjjdelyk te Soerabalja de plaats van het 3000-tons dok te gaan innemen.
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De in ' t vorig1 verslag (blz. Ió6) bedoelde drinkwaterleidiDg uaar Lassem (Renibaug) werd voltooid.
Omtrent het uitzicht op bet tot stand brengen van»
wege particulieren van eene mucbinale watervoorziening
ter hoofdplaats Soerabaija kan worden nangeteekend dat
bij gouvernementshesluit dd. 28 September 1890 n°. 1

107' en 227 s K . M . , zijnde nopens de opbrengst van v
17 K.M. lange lijn der Poerwodadi-Goendih Stoomtramniaatschappij (welke lijn in 1891 in handen is gekomen
van <le Samaraug-Jnana Stoomtrammaatschappij) over 1889
en 1890 geen opgaven ontvangen. Het particulier stoomtramverkeer bracht du.-- in 1889 gemiddeld f 4324 en in
aan de heeren F . H. ËIJDMAN en ü . D. BIHNIK voorrang
1890 gemiddeld 1 3896 per kilometer op. liij de vorenstaand,
boven anderen is verleend voor de toekenning van aan opgaven zijn voor een der tramlijnen de ontvangste:
uitsluitend recht tot het aanvoereu ter gemelde hoof iplaats waaar, als vroeger, met over het laatst verloopen kalendervan zuiver water uit de bron Üemboelan nabij l'usoeroean. jaar , maar over het laatste boekjaar berekend.
Hun is voor het indienen van de ontwerpen en het leveren
De in Groot-Atjeb , hoofdzakelijk voor militaire belan
van het bewijs dat zij op voldoenden nnancieelen steun g e n , van s t a a t s w e g e aangelegde en geëxploiteerd»
kunnen rekenen orn de aangevraagde concessie ten uit- s t o o m t r a m w e g had — zooals hij in 1889 bestond —
voer te leggen , ten gevolge van een bij gouvernements- eene lengte van 39 K . M . , waarin echter sedert een'g
l>esluit dd. 5 Maart 1891 n". 35 verleend uitstel, ultimo verandering is gekomen (zie lager sub B). Voor het oogen
Maart 1892 als uiterste termijn gesteld. Inmiddels is in blik is de tegeiwoordige lengte hier niet bekend. D
Februari j l . van de zijde der adspiraut-concessionari.-.-*-n opbrengst van dezen tramweg kan gesteld worden o1
de voorrang voor het verkrijgen van de bewuste concessie p. m. f 85 000 'sjaars (de juiste uitkomsten der exploitati
aanvaard door de storting van het door de Regeering ge- over 1890 zijn niet opgegeven).
vorderde waarborg kapitaal van f 10 000.
Aan bet voornemen der Indische Regeering o m , neve
In het district Toeren van de residentie Pasoeroean wer- het jaarlijksch ver>hig der staatsspoorwegen ' ) , ook e.
den eenige kleine drinkwaterleidingen gegraven.
regeeringsverslag betreffende de particuliere spoor- i
Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Fort de tramwegdiensten te doen verschijnen (zie vorig versl-_
Koek in de residentie Padaugsche Bovenlanden (zie vorig blz. 136) z o u , volgens in Augustus jl. uit Indië outvangei.
verslag blz. 136) werden eenige voorloopige werkzaamhe- berichten , eerlang worden gevolg gegeven.
den verricht, waaronder ook het bouwen van een reservoir.
Ter hoofdplaats Pontianak (Westerafdeeling van Borneo)
A. Spoorwegen.
werd eene nortonpomp geslagen , zonder dat het echter
gelukt is daarmede drinkwater te verkrijgen.
Bij ordonnantie van 15 November 1890 (Indisch StaatsOver de op verschillende plaatsen vanwege den dienst blad n°. 226) zijn de artikelen 18 en 19 van het algemeen
der grondpeilingen verrichte artesische boringen tot het reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch-fndië —
ann den d a g brengen van drinkwater wordt gehandeld in welke artikelen , handelende over de beschikking en het
hoofdstuk O , afd. II.
vernielen van spoorwegen in geval van oorlog, e n z . ,
mede van toepassing zijn op den dienst en het vervoer
III. SPOOR- EN TRAMWEGEN EN STOOMWEZEN.
op de secundaire spoorwegen — gewijzigd naar aanleiding
van een daartoe door het departement van oorlog inge§ 1. Spoor- en tramwegen.
diend voorstel.
Het toenemend verkeer op de Oosterlijnen der staatsOp het einde van 1890 waren in aanleg p . m. 367 K.M. spoorwegen op Java dat reeds eene belangrijke uitbreispoorweg, waarvan 353 K..M. s t a a t s l i j n e n (op Java ding van bet rollend materieel heeft noodzakelijk g e m a a k t ,
173 en op Sumatra 180), en 14 K.M. voor p a r t i c u - eischte evenzeer vermeerdering der aanwezige trekkracht.
1 i e r e rekening (als verlenging van den Bataviaschen Opdat bij de keuze van het type der aan te schaffen nieuwe
Oosterspoorweg).
locomotieven daarmede rekening zou kunnen worden geS t o o m t r a m w e g e n (voor publiek verkeer) waren I houden , heeft de Indische Regeering in November 189i>
op uit. 1890 niet in aanleg , behoudens het laatste gedeelte, ' reeds in beginsel goedgekeurd , dat op een nader te bepale:
zijnde de aansluiting Bibisbrug-Station Soerabaija(0.4K.M.), tijdstip de gedeelten Bangil-Malaug, Bangil-Probolingg
van de lijn Soerabaija-Sepandjaug der Oost-Java-Stoom- j en Kertosono-Blitar (tezamen ruim 196 K.M.) als secundair
tram maat schappij.
j spoorwegen zullen worden geëxploiteerd. Volgens he Nieuwe baanvakken s t a a t s s p o o r w e g werden in | getuigenis der spoorwegautoriteiten behoeft er geen vree
1890 niet aan het verkeer overgegeven , zoodat op u i t . I te bestaan dat de eischen van het verkeer onder zoodanigei
1890, evenals op uit. 1 8 8 9 , in exploitatie waren ruun ! maatregel zullen lijden , terwijl er eene goedkoopere exploi
914* K.M. staatsspoorweg, welke opbrachten f 5 457 901 l tatie door wordt teweeggebracht. Niet alleen kan men
(gemiddeld f 5967 per kilometer), terwijl over 1889 , toen j met het oog op de geringere snelheid , met kleinere e
gemiddeld, over het gelieele jaar in exploitatie waren ruim ; daardoor minder kostbare locomotieven volstaan , maarooK
8 8 3 ' K.M., de ontvangsten bedragen hadden (volgens het kolenverbruik wordt geringer en afsluiting en beverbeterde opgaven) f 5 063 162 (gemiddeld f 5733 per wakiug van de baan vervallen. De staatsspoorweg ter
kilometer).
Suinatra's Westkust — waarvan bet gedeelte Poeloe AijerDaarentegen onderging de in exploitatie zijnde lengte Pa a n g - Padang Pandjang op 1 Juli jl. voor het algt
der p a r t i c u l i e r e s p o o r w e g e n in 1890 ejne \er- meen verkeer ia opengesteld, terwijl het gedeelte Padant
meerdering met ruim 44 K.M. (van 388 tot 4 J 2 K.M.) Pandjang-Fort de Koek waarschijnlijk ook nog io dit ja;.'
door de openstelling voor het verkeer in Augustus 1890 opengesteld zal worden — wordt mede als secundaire spoorvan het baanvak Bekassi-Tjikarang op Java en respec- weg geëxploiteerd.
tievelijk in Februari en December 1890 van de baanvakken
1°. S t a a t s s p o o r w e g e n .
Serdang-Bobongan en Timbang Langkat-Selesseh op Sumatra. Dientengevolge waren gedurende 18^0 gemiddeld in
'••'. Aanleg en opneming.
exploitatie geweest 4 0 9 ' K . M . , tegen 377» K.M. in 1889 ,
met eone opbrengst vau f 4 664 282 (gemiddeld f 11 379
In 1890 vonden geen andere o p n e m i n g e n op Javi
per kilometer), t e g e n , volgens verbeterde o p j a v e n ,
plaats .lan die voor «Ie bepaling van het tracé voor di
f 3 858207 in 1889 igemiddeld f 10 218 per kilometer).
Aan voor publiek verkeer bestemde s t o o m t r a m - verbinding van den Preanger-spoo-weg (voorbij KawongOp Sumatra
w e g e n kwam in 1890 voor 't eerst in exploitatie eene anten) met de lijn Djokjokarta-Tjilafjap.
lengte van 17 K.M. door de openstelling, op 0.4 K..M. werden de omiemingen voor her baanvak Moeara Kalaban
n a , van de laatste gedeelten der lijn Soerabaija-Sepanljang naar Sawah Loeuto (Ombilienkolenveld) voortgezet en volvan de Oost-Java Stoomtrammaatschappij. De totale langt* tooid.
der particuliere stoomtramwegen klom daardoor van 231
') In Januari jl. heeft de jaargang 1889 van gemeld verslag t(
tot '254 K.M. Gemiddeld over het geiieele jaar waren in
exploitatie geweest 244* K . M . . tegen 1 8 i ' K . l . in 1889. ' Batavia hit licln gezên i reeds a;zor<derlijk aan de Staten-Generaa
Ter woordeeling in hoever zulks de verschijning' kan
De ontvangste.i bedroegen in laatstgemebi jaar f 724 808 aangeliodeiii.
b"-»|>o<'il L'I n , la iie jaargang 1*90 — h» wjjze van proef — dier te
en in 1890 f 885 5 5 0 , doch deze opgaven ziju niet geheel lande (b(j eene particuliere inrichting) ter perse gelegd. Thaas <Novolledig, als slechts betrekking hebbende tot respectievelijk vember 1891) is ook deze jaargang verschenen.
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In Februari/Maart jl. vond eene voorloopige terreinverkenning plaats ter beoordeeling van de mogelijkheid om
hel Ombilienkoleuveld door een spoorweg met Suraatra's
Oostkuht te verbinden (verg. blz. 9 hiervóór).
Met het verrichten van eene opneming in Üost-Java,
ten einde gegevens te verkrijgen tér beoordeeliug van de
vraag of de aanleg van een spoorweg van Djember naar
iianjoewangi aanbeveling verdient, zou mede nog dit jaar
vorden begonnen , terwijl ook reeds besloten is een voorioopig onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheid
•ii wenschelijkheid van den aanleg van een spoorweg in
Ie Minahassa, van Meuado naar Kenia (of naar eene voor
de scheepvaart beter beschut gelegen plaats in straat
Lembeh), met een zijtak door het binnenland.
üerlaug hoopt de Regeering de noodige opnemingen te
doen verrichten ter voorbereiding vun den aanleg van
eeiiige spoorwegen op Java die haars inziens noodwendig
tan de bestaande staatsspoorwegeu toegevoegd moeten
worden. De bedoelde spoorwegen zijn: 1". eene lijn ter
voortzetting van de stamlijn in oostelijke richting, van
Pr ibolinggo naar Pauaroekan; 2". eene lijn ter verbinding
na Malitng en Blitar, de tegenwoordige eindpunten van
Ie Oosterlijnen in Pasoeroeau en Kediri; en 3°. eene lijn van
'iatavia naar Bantam (die wellicht als stoomtram weg te
• xploiteeren zou zijn). Overigens ligt het in de bedoeling
in een algemeen plan te doen ontwerpen , aanwijzende
ian welke spoorwegen op Java nog behoefte bestaat,
welke daarvan als gewone of als secundaire spoorwegen
dan wel als stoomtram wegen aangelegd behooren te worden , in welke volgorde zij in aanmerking verdienen te
koSMO, en welke lijnen om politieke of om andere redenen
ui ieder geval door den Staat dienen te worden tot stand
gebracht.
In a a n b o u w van staatswege waren de spoorweg
v'an Warona" Bandreg naar Tjilatjap, zoomede de spoorweg
>er Sumatm's "Westkust van de zee naar het Umbilieu;olenveld. Met betrekking tot dien aanleg is het volgende
uede te deelen.
Spoorwrg IVarong Bandreg — Tjilatjap; juister: TjibatoeKa*oegihan. In het vorig verslag werd de richting beschreven
van dezen spoorweg van het uitgangspunt te Tjibatoe
(KM. 213' van de Westerlijnen) tot kawong-anten , terwijl
loen nog niet was beslist of de lijn van daar rechtstreeks
naar Tjilatjap, dan wel naar eeni^ ander punt van de
ajn D|nkjokarta-Tjilatjap zou worden gelegd. Uitvoerige
onderzoekingen tjondeu aau dat, zoowel ter verkrijging
van eene kortere doorgaande verbinding met Midlen- en
Oost-Java, als ter vermijding van eene belangrijke overbrugging van de Uonan-nvier, aan eene aausluning met
Je lijn Djokjokar'H-Tjilatjap te Kasoegihan (lh s k.M.
oostwaarts van Tjilatjap gelegen) de voorkeur moest worden
gegeven boven eene, ook om strategisctie redeien te outraden, rechtstreeksere verbinding met gemelde uavenplaats.
in overleg met de Kegeering hier te lau.ie is in Augustus
1890 tot bedoelde gewijzigde richting besloten, terwijl
tiog nader zal worden onderz >cht in hoever het tot stand
brengen van eenp tweede kortere verbinding met Tjilatjap
in het belang van het locaal verkeer weuschelijk moet
worden geacht.
In de richting tot Kawong-anten, circa 150 K.M. van
Tjibatoe (het beginpunt der lijn), kwam geen verandering.
Vun Kawong-anten loopt de lijn aanvankelijk nog in
eenigszins zuidelijke richting, daarna in nagenoeg zuiver
oostelijke richting tot den 11 K.M. verder gelegen overgang der Djeroeklegi. Na voorbij den oostelijken oever
dier rivier nog een paar heuvels te hebben doorsneden,
komt de lijn 5 K.M. verder in de vlakte, welke tot het
7 K.M. verder gelegen Kasoegihan behouden blijft. De
bevolking is in deze streek nagenoeg even schaars als
in de te voren over circa 50 K.M. door den spoorweg
doorsneden streek , doch aangezien door de over deze p. m.
23 K.M. gekozen richting de moerassen geheel zijn vermeden
en dit gedeelte vau den spoorweg dus in verhouding tot het
overige zuidelijke gedeelte in gunstiger hygièuische verhoudingen verkeert, laat het zich aanzien dat deze streek spoedig
bevolking uit de overige geJeelten der residentie Banjoemas
tot zich zal trekken en de langs den spoorweg gelegen
gronden in cultuur zullen worden gebracht. Hoewel voor
een klein gedeelte der lijn de juiste lengte nog niet is op
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te geven , kan de totale lengte van den spoorweg op ruim
173 K.M. worden gesteld, of ongeveer 10 K.M. meer dan
volgens het voorontwerp, waarvan p. m. 7 K.M. ter zake
van de gewijzigde richting voorbij Kawong-anten. Door
deze wijziging van het tracé is echter de doorgaande verbinding met Üost-Java circa 12 K.M. korter geworden.
Om, vau de Preanger Regentschappen uit. Tjilatjap te
bereiken, moet daarentegen 26 K.M. meer worden afgelegd dan bijaldien de richtiug volgens bet voorontwerp
ware behouden gebleven. Van Tjitjalengka af zal dan de
hoofdlijn tot Kasoegihan lang zijn 205 K.M., dus met den
zijtak Tjibatoe-Uaroet (lang 19 K.M.) in het geheel 224
K.M. of p. m. 19 K.M. meer dan volgens het voorontwerp,
welk verschil een gevolg is eensdeels van de wijziging
gebracht in het tracé Tjitjalengka-Garoet, anderdeels van
de gekozen richting over Tassikmalaija en Manondjaija
(zie vorig verslag blz. 137), zoomede van de aansluiting
op de halte Kasoegihan, instede van te Tjilatjap.
In de indeeling van de lijn in 5 sectifin kwam geen
verandering. Op 1 Mei jl. was, behalve op de 3de sectie ,
het grondverzet over de geheele lijn in uitvoering. Het
verst gevorderd was de 1ste sectie, lang 28.2 K.M., waar,
van de 2 123 425 M*. te verzetten grond, op genoemden
datum was verzet 1788 079 M'., terwijl de aardebaan over
24 456 M. gereed kwam en het spoor over 6462 M. vanaf
Tjibatoe was gelegd. Aan de kunstwerken in deze sectie
was op gemeld tijdstip 13 960 M\ metselwerk verricht,
waardoor de onderbouw van 104 kunstwerken gereed kwam
en die van 33 onderhanden bleef. Het schetdingsstation
Tjibatoe kwam, met uitzondering van de ijzeren perronoverdekking, geheel gereed, evenals het ruim 2 K.M.
verder ten behoeve van den magazijns- en werktreinendienst
aangelegd tijdelijk emplacement Tjiboengoer, terwijl met
den bouw der drie eerstvolgende halten (Warong Bandreg,
Melangbong en Tjipeudjeuh) een aanvang was gemaakt.
Up de 2de sectie, lang 29.4 K.M., werden ia Augustus
l&yO de aardewerken onderhanden genomen en was op
30 April jl. 936 199 MJ. grond verzet, waardoor 3800 M.
aardebaan gereed kwam. Aan metselwerk was verricht
863 M'., waardoor 5 kunstwerken gereed kwamen. Van
de 3de sectie, waarvan de lengte p. m. 31 K.M. zal bedrageu, waren ontwerpteekeuingen van de 2de en 3de afdeeling nog in bewerking. Op de 4de sectie, lang 28.8
K.M., werd eerst in April jl. met het schoonmaken van
het terrein en de onteigening der benoodigde gronden
begonnen. Op de 5Je sectie eindelijk, die iD December 1890
vour een deel in uitvoering kwam en eene lengte heeft van
55.7 K.M., was op uit. April jl. 143 930 M1. grond verzet.
Tot uit. 1890 bedroegen de kosten van aanleg f2 261 580.
De opkomst van bet werkvolk kon tot nu toe over het
algemeen voldoende worden genoemd. Het laat zich echter
voorzien dat, wanneer men met het werk tot in de moerasstreek gevorderd zal zijn, het verkrijgen van de noodige
Koelies bezwaren zal ondervinden, en dat de loonen over
het algemeen belangrijk hooger zullen zijn dan op het
traject Tjitjalengka-üaroet.
De gezondheidstoestand onder het met den aanleg en de
opneming belaste personeel liet beoosten Bandjar, vooral
in de nabijheid van de Rawa Kling, veel te wenschen
over. Aan malaria-koortsen, welke in die streek, voornameiijk bij hooge waterstanden, veelvuldig voorkomen,
bezweken een Èuropeesche opzichter en verscheidene Chineesche aannemers en inlandsche werklieden. Zoowel door
den speciaal ten behoeve van het spoorwegpersoneel aangewezen gereesheer te Bandjar en üen hem toegevoegden
dokter djawa , als door den eerstaanwezend officier van gezondheid te Tjilatjap werd al het mogelijke gedaan om
de ziekte te bestrijden. Te Bandjar kwamen een tijdelijk
hospitaal en de verder noodige tijdelijke gebouwen voor
de verpleging der zieken gereed.
Voor zoover zich dit reeds berekenen liet, zal het gedeelte Tjibatoe-Tassikmalaija, lang circa 57 K.M., ouistreeks het midden van 1892 door de werktreiuen bereden ,
en eenige maanden later, wellicht in October daarop, voor
het publiek verkeer opengesteld kunnen worden, terwijl
tegen het einde van dat jaar van uit Kasoegihan vermoedelijk eene nagenoeg gelijke baanlengte voor werktreinen
berijdbaar zal zijn, en tegen het einde van 1893 hettusschenliggende gedeelte van 61 K. M. gereed en dus de
geheele spoorweg in exploitatie zal kunnen komen.

Bljiage C.

O*. 2 0

Tweede kamer. 149

Koloniaal verslag yan 1891. [Nederl. (Oo*t-) Indie.]
Spoorweg A'o/tiwjinutbaai - OMbiU*nkdU»9tli, »<«^ 2</takken Padanyritier-Padang en Padang Pandjang-Fortde
Koek (ter Sumatra's Westkust). Van dezen spoorweg, iu
zijn geheel (met inbegrip vun het laatstelijk opgenomen
eii'dgedeelte MoeuraKaiibm - Omhiliunkoleriveld) p. m.
180 K. il. lang, is reeda on 1 Juli jl. een gedeelte, ter
lengte van p. in. 71 K. M. , in exploitatie gekomen, namelijk van den zijtuk Padangrivier-Pa dang het gedeelte
Poeloe Aijer-Padnng en van de hoofdlijn het gedeelte PadaugPadaug Pandjang, terwijl vóór liet einde des jaars otdc voor
het verkeer zal worden opengesteld de ruim 19 K. U.
lange zijtak Padang Pandjang-Fort de koek. De stand der
werkzaamheden op de overige gedeelten was op uit. April
jl. als volgt. De aardehaan was toen tot Solok nagenoeg
geheel en van daar tot Moeara Kalaban voorde helft gereed.
(Voor het gedeelte Sulok-Moeara Kalaban was de richting
in November 1890 goedgekeurd.) Tot Katjang aan het
meer van Singkarah werden alle kunstwerken voltooid;
verderop bleven zij onderhanden. Het spoorleggen vorderde
in de richting van het Umbilienkolenveld tot aan het
station Batoetabal, omstreeks halverweg tussctien Padang
Pandjang en Katjang Het ontwerp van het eerste gedeelte
der verlenging van den spoorweg van .Moeara Kalaban tot
Sawah Loento (Ombilienkolenveld), waarin o. a. een tunnel
van 825 M. lengte voorkomt, werd goedgekeurd. Met de
indiening van het, ontwerp van het laatste gedeelte wordt
gewacht totdat de juiste plaats van het stations-emplacement
nabij de kolenmijn, iu overleg met den dienst van het
mijnwezen, bepaald kan worden. ') Delengte vanderichtingsgalerij bedroeg aan iedere zijde van den tunnel ongeveer 200 M., zoodat deze ongeveer 1 December 1891 kan
zijn doorgeslagen. Met de bovengalerij werd begonnen. De
verbinding met het kolenveld zal tegen het ein Ie van
1892 tot stand komen.
In de Koninginnebaai (hit beginpunt van de hoofdlijn
naar Padang) kwam de havendam gereed en werd het
kustrif ten behoeve van het stations-emplacement gedeeltelijk opgehoogd. De ijzeren schroefpalen van twee aan!egsteigers werden alle , die van den derden aanlegsteiger voor
de grootste helft ingedraaid. Het ijzerwerk voor de gebouwen werd uit April jl. nog uit Europa verwacht, üp
Oedjoeng Soengei Bramei werd in genoemde maand een
draailicht van de 4 Ie orde ontstoken. Men verwacht dat
de haven in den loop van 1892 in gebruik kan worden
genomen.
b. Exploitatie.
Het in 't vorig verslag vermelde gom-er:.ement ibaaioit van
11 Februari 1890, waarbij aan het kosteloos vervoer van
plantriet een einde werd gemaakt en bepaald werd dat — bij
verzending in wagonladingen — plantriet tegen 40 pet. en
voor verwerking bestemd suikeiriet tegen 50 pet. van het
gewone tarief 5de klasse vervoerd zou worden , heeft gunstig
gewerkt. In 1889 waren op de Oosterlijnen vervoerd 68 113
ton suikerriet en suikerrietstekken. Voor hetgeen daarvan
als voor suikerbereiding bestemd was opgegeven (2453
tonj was slechts f 3970 ontvangen. In 1890 bedroeg het
vervoer 89 175 ton (of 30 pet. meer dan in 1889), en de
opbrengst, (voor zooveel men die in de hier te lande voorhanden gegevens aangeteekend viudt, namelijk voor 85 914
ton) f 148 333 '). Bij gouveruemer.tsbesluit dd. 6 Januari
1891 n°. 1 werd het tarief voor plantriet met dat voor
ter verwerking bestemd riet gelijkgesteld , zoodat tlinns
beide artikelen (in geheele wagenladingen) vervoerd worden
tegen 50 pet. van het gewoon tarief 5de klasse.
Nadat gedurende zes maanden op sommige der alleen
voor voetgangers en vee toegankelijke vlakke overwegen ,
bij wijze van proef, de afsluitingen waren weggenomen
(zie vorig verslag blz. 138) en gebleken was datde veiligheid van het verkeer daardoor niet werd geschaad , werd
bij gouvernemeutsbesluit van 21 Augustus 1890 n°. 29 tot
wederopzeggens toe aan alle in exploitatie zijnde lijnen der
staatsspoorwegen vrijstelling verleend van de verplichting
tot afsluiting van overwegen als de bovenbedoelde.
Op de Uosterlijnen en op de lijn Djokjokarta-Tjilatj.p
werd, iu aansluiting met een gelijktijdig opdeliju Sama') Over de voorbereiding der kolencxploitatie zie men het medegedeelde in hoofdstuk O , afd. II.
*) De twee laatstgenoemde getallen zyn ontleend aan eene opgaat'
van 24 Deecmber 1890, volgens welke voor het toen reeds bekende
vervoer van 70 434 ton suikerrietstekken en 15 480 ton suikerriet
was ontvangen f 127 004 en f 21 239.
Handelingen dor Stalen-Oeneran1. Bijlagen. 1891-1892,

rang-Yoistt'iilaiiden der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij in werking getreden gewijzigden treinloop,
met ingang van 15 December 1890 mede eene gewijzigde
dienstregeling voor den loop der treinen ingevoerd , waardoor
znowel het doorgaand als het locaal verkeer zeer werden
gebaat (gouvemeinentsliesk-it dd. 21 November 1890 n°. 3).
De zoogenaamde passartreinen tusseben de halte Idjoe en
het station Gomboag op de lijn Djokjo'.varta-Tjilatjap (zie
vorig verslag blz. 138) leverden zulke gunstige uitkomsten
op, dat de proef op uitgebreider schaal werd voortgezet.
Ken tusschen Wates en Djokjokarta sedert 1 Februari 1890
ingelegde passartreiu werd in de hooger genoemde nieuwe
dienstregeling definitief opgenomen , evenals twee n-spectiovolijk sedert Februari en Mei 1890 tijdelijk opgerichte
stopplaatsen Tambak en WoooawL Behalve deze werden,
tot ontwikkeling vau het locaal verkeer, op de lijn Djokjokarta-Tjilatjap nog een viertal stopplaatsen , zoomede één
stopplaats op de Oosterlijnen bij wij/.e van proef ingesteld.
Op de Westerlijuen werd, krachtens gouvernemeutsbesluit van 15 September 1890 n". 1&, het toekomstige
scheidingsstation Tjibatoe (het punt waar de in aanleg zijnde
lijn naar Tjtlatjap zich scheidt van den zijtak naar Garoet)
op 1 October vuor het publiek verkeer opengesteld en voorloopig als halte aan die lijnen toegevoegd.
Aan het toenemend vervoer vooral van suikerriet on
stekken op de Oosterlijnen kon niet dan met de uiterste
krachtsinspanning het hoofd worden geboden, en het maakte,
zooals reeds op blz. 147 hiervóór is gezegd, uitbreiding
vau het wagen- en locomotieven park noodig. Ten gevolge
van de voor do aanschaffing daarvan genomen maatregelen
zou reeds vóór den drukken afvoertijrt van 1891 over meer
materieel kunnen worden beschikt.
In de werkplaatsen der Westerlijnen werden twee rij—
tuigen gebouwd , speciaal ingericht voor het vervoer van
zieken en bestemd zoowel voor de staatslijnen BataviaTandjong Priok en Buitenzerg-Garoet als voor de particuliere lijn Batavia-Buitenzorg.
De bij wijze van proef ingevoerde avoi dtreinen tusschen
B.:tavia en Tandjong Priok (zie vorig verslag blz. 138)
zijn vooralsnog bestendigd gebleven. Wel laten de met
dezen avonddienst verkregen geldelijke uitkomsten te wenschen over, maar het algemeen belang scheen te vorderen
dat er ook na 5 uur des namiddags, zij bet op beperkter
schaal, tusschen genoemde plaatsen gelegenheid bestond
om per spoor te reizen. Om intusschen eenigermate aan
de geldelijke nadeelen tegemoet te komen , zijn bij gouvernementshesluit van 15 September 1890 ne. 17 de vrachtprijzen voor reizigers 1ste en 2de klasse en voor bagage
verhoogd.
Overeenkomstig de in 't vorig verslag (I>1/.. 139) bedoelde
regeeringsmachtiging werd voor de jaren 1890 en 1891 in
de behoefte aan steenkolen voorzien bij overeenkomst, na
onderhandsche mededinging. De voor 1890 ingeslagen
hoeveelheden beliepen in 't geheel 22 500 ton, waarvoor
betaald werd f 479 222 of gemiddeld ongeveer f 21,30
per ton , terwijl de voor 1889 aangeschafte hoeveelheden,
gezamenlijk 22 000 ton, verkregen waren tegen f448 020
of gemiddeld f 20,36» per ton. Behalve 250Ó ton Koeteikolen (waarvoor betaald werd f 16 per ton) werden in
1890 uitsluitend Bngelsche kolen (Lancashire. en "\Vestllartley) ingekocht. Van Australische kolen werd geen
gebruik gemaakt, omdat in den laatsten tijd de prijzen
te hoog waren in verhouding tot de qualiteit. De Koeteikolen, geleverd door de Oost-Borneo Steenkolen-maatschappij gaven , hoewel goede eigenschappen bezittende,
niet volkomen bevredigende uitkomsten. De met deze
kolen genomen proeven toonden aau dat voor het gebruik
eene wijziging van den vuurhaard der locomotief vereischt
zou worden, waartoe vooralsnog niet kon worden overgegaan. Beter voldeden de Koetei-kolen bij menging met
Kngelsche kolen ('ƒ, Koetei-kolen en '/, Iingelsche).
Omtrent de uitkomsten van het verkeer gedurende 1890 *)
zijn de volgende opgaven te verstrekken.
Oosterlijnen (p. m. 486 K. M.).
Ge iurenle
1890 bedroegen de hruto-ontvangsten
f 3 667 183, dat 'm f 115 694 of 3,2G pet. meer dan in
*) De exploitatie van het reeds opengestelde eerste gedeelte van
den staatstpooi-weg ter Suniat ra's Westkust,
het gedeelte Poeloe
Aüer - Padang - Padang Pandjang (70*47 K.M.) bracht over de eerste
maand (Juli 1891) t' 35 703 op, dat is f 16,12 per dag-kilometer.
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1 8 S 9 , terwijl, volgens voorloopige o p g a v e n , over de eerste
zes maanden van 1891 ontvangen werd f 1 7 5 3 1 0 3 , zijn.lt)
f 179 5 7 8 meer dan als voorloopige uitkomst over hetzelfde
tijdvak van 1890 werd opgegeven. De vermeerdering in
opbrengst over 1890 is een g e v o l g van belangrijker reizig e r s - en goederenverkeer. W e l is waar w a s de koffieoogst
in h e t afgeloopen jaar zeer g e r i n g en werden 27 8 6 2 ton
koffie minder vervoerd dan in 1889 (namelijk slechts 6713
ton t e g e n 3 4 5 7 5 ton in laatstgemeld jaar), doch dedaardoor verminderde opbrengst van vrachtgoederen werd ruimschoots o p g e w o g e n door het vermeerderd vervoer van an-

OMSCHRIJVING.

Lengte gemiddeld in exploitatie geweest
Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

. . . .

Netto-ontvangst

dere goederen, waaronder vooral dat van suikerrietstekken
en suikerriet (verg. de voorgaande hl/..). D a t , niettegen*
staande eene meerdere opbrengst van ruim f 115 0 0 0 , de
netto ontvangst p. m. f 68 5 0 0 minder be Iroeg dan in
1889 e n d u s liet verhoudingscijfer voor de exploitatiekosten ongunstiger i s , wordt hoofdzakelijk toegeschreven
aan de omstandigheid dat voor het belangrijke koffievervoer
van 1889 een omvangrijker vervoer van veel lager geklassificeorde goedereu in de plaats trad.
Ken verkort overzicht van de uitkomsten der exploitatie
over de laatste vijf jaren volgt hieronder.

1886.

1887.

1888.

1889
(verbeterde
opgaven).

485<W K.M.
f 3 522 368,93»
1 616 672,89

485«:« K.M.
f3 316 846,67
1 697 838,89»

485<7« K.M.
f 3 466 806,19
1 668 264,38»

485<7« K.M.
f 3 661 489,46
1 f>39 739,50»

f 3 667 183,63»
1 823 977,59

f 1905 686,04» | f 1719007,77»

f 1 908 551,80»

f 1911749,95»

f 1 843 206,04»

18!K).

485<7« K.M.

4617 pet.
53.83

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangst
Netto ontvangst in percenten van de bruto-ontvangst

45.90 pet.
54.10 „

48.17 pet.
61.82 „

44.94 pet.
65.06 „

Netto-ontvangst in percenten van het aanlegkapitaal

5.69 „

6.05 „

5.63 „

5.57

5.36 „

Bruto- | per baankilometer
ontvang* < P dagkilometer
sten: ( , treinkilometer

f 7 255,47»
19,87
2,31

f 6 832,16
18,72
2,17»

f 7 148,05
19,53
2,25

f 7 322,66
20,06
2,28

i 7 561,20
20,71
2,15

Exploi- | per baankilometer
tatie- | „ dagkilometer
kosten: ( „ treinkilometer

3 330,07»
9,12
1,06

3 291,28
9,02
1,04»

3 212,89»
8,78
1,01

3 380,90»
9,26
1,03

3 760,78
10,30
1,07

KT„*.„ „_♦ ( per baankilometer

3 925,39»
10,76
1,25

3 540,87
9,70
1,13

3 935,15»
10,75
1.24

3 941,75»
10,80
1,20

3 800,42
10,41
1,08

van^t• kilometer
vangsi. ^
treinkilometer

In 1890 werden vervoerd 10 899 reizigers 1ste klasse of
0,38 p e t . , 83 391 reizigers 2de klasse of 2,89 pet. en
2 785 743 reizigers 3de klasse of 96,73 pet., tegen respectieveliik 12 3 3 5 , 77 293 en 2 563 980 in 1889. In het
geheel werden dus in 1890 vervoerd 2 880 033 reizigers,
met eene opbrengst van f 1 360 0 6 8 , tegen 2 653 6ü8 reizigers in 1889 , met eene opbrengst van f 1 304 465. Het
reizigersvervoer Dam dus rret 8,53 pet. en de opbrengst
met 4,26 pet. toe.
Het vervoer van bagage bedroeg 2009 ton of 70 ton
(ruim 3,3 p e t ) minder dan in 1889.
In het geheel werden 278283 colli bestelgoed vervoerd
tot een gezamenlijk gewicht van 2 416 t o n , met eene opbrengst van f 123 9 5 9 , tegen f 114 481 in 1889.
De vervoerde ijl— en vrachtgoederen bestonden uit
422 862 ton particuliere goederen en 22 624 ton landsgoederen, terwijl (zonder vrachtberekening) 40129 ton
dienstgoederen werden vervoerd, in het geheel alzoo 485 615
ton. Deze cijfers waren in 1889, met inbegrip vnn 65 660
ton plantriet voor particulieren zonder vrachtberekening
vervoerd, respectievelijk 359 4 1 4 , 35 523 en 30 8 1 8 , o f t e
zamen 425 755 ton. Het vervoer van ijl— en vrachtgoederen
bracht in het geheel op f 1 9 8 3 0 8 9 , waaronder wegens
suikervervoer (84 296 ton) f 384 175 , tegen f 1 931 M2 in
1889, toen wegens suikervervoer (51 980 ton) ontvangen
was f 241 133.
Het vervoer van 's lands reizigers en goederen bracht in
1890 in 't geheel f 352 145 o p , waaronder wegens personenvervoer (33 248 reizigers) f 43 0 2 1 , en wegens vrachtgoederenvervoer (22 624 ton) f 304 278. In 1889 bracht het
landsvervoer f 436 909 o p , waaronder wegens personenvervoer (26 865 reizigers) f 3 6 1 1 5 en wegens vrachtgoederenvervoer (34 999 ton) f 392 824. Bovendien werd in
gemeld jaar nog ontvangen f 10 281 wegens, door aannemers van zoodanige landstransporten als waarvoor nog
op den ouden voet gesloten aannemingscont.-acten van
kracht waren , betaalde vracht voor het vervoer per spoor
van 524 ton gouvernementskoffio en zout, welke vracht
onder de opbrengst der voor particuliere rekening vervoerde goederen is verantwoord. ')

49.74 pet.
50.26 „

Westerlijnen (p. m. 242 K. M.).
De twee gescheiden gedeelten der Westerlijnen, namelijk de lijn Buitenzorg-Tjitjalengka-Tjibatoe-Garoet (p. m.
233 K.M.) en de lijn Tandjong Priok-Batavia (p. m. 9 K. M.),
badden in 1890 eene bruto ontvangst van f 947 074 en
f 189 834 of respectievelijk f 11,14 en f 58,12* per dagkilometer, terwijl in 1889, toen eerstgemelde lijn gedurende lx/t maand slechts tot Tjitjalengka , dat is over ruim
182 K.M., in exploitatie was , de bruto ontvangst bedragen
had respectievelijk f 8 4 6 011 en f 164 0 1 2 , zijnde per dagkilometer f 11,50 en f50,20'. Voor de heide lijnen te zamen
genomen beliep dus de bruto ontvangst in 1890 f 1136 908,
zijnde f 126 885 of ruim 12,5 pet. meer dan in 1889, doch
de opbrengst per dagkilometer daalde van f 13,146 tot
f 12.87 8 . De minder gunstige koffieoogst van 1890, tengevolge waarvan langs de Westerlijnen 5 312 ton koffie
minder werden verzonden dan in 1889 (slechts 2 398 ton ,
tegen 7 710 ton in laatstgenoemd jaar), werkte in het
nadeel zoowel van het opbrengstcijfer als van de verhouding tusschen exploitatiekosten en netto-ontvangst. Tot
deze minder gunstige verhouding werkteu verder mede:
1°. de avonddienst tusschen Batavia en Tandjong Priok,
en 2°. de omstandigheid dat het nieuwe baanvak TjitjalengkaGaroet, waarop het verkeer minder ontwikkeld is dan op
de reeds langer opengestelde gedeelten van de Preangerlijn, in 1890 gedurende bet geheele jaar en in 1889
slechts gedurende 4'/ t nixand in exploitatie was. Volgens
voorloopige opgaven werd echter over de eerste zes maanden
van 1891 op de heide gedeelten der Westerlijnen in't geheel
ontvangen f 675 761, of f 141 702 meer dan als voorloopige
uitkomst over hetzelfde tij lvak van 1890 werd opgogeven.
Het volgende staatje bevat een verkort overzicht van de
uitkomsten der exploitatierekening over de laatste vijf jaren.

transportaannemers aan de staatsspoorwegen ter verzending aangeboden landsproducten, goederen en gelden alt laitdsrrachlfotd worden
vervoerd, dat is zonder voldoening in geld van de verschuldigde
vracht, enz., werden in J889 door aannemers op de Oosterljjnen
gebracht 30 430 ton gouverneuientskoffle en zout, waarvoor, ter
zake van vraebt, onder de hooger genoemde som van f 392 824
begrepen is f 351 757. In 1890 z\jn al de door aannemers op den
spoorweg gebrachte zendingen gouvemementszout en koftic (18 459
>) Ingevolge later gesloten transportcontracten, waarbij, in over- ton) als landsvrachtgocd vervoerd. Onder de hierboven, als opbrengst
eenstemming met het in 1886 bepaalde (zie n°. 4291 van het isyblad van het landsvrachtgoederenvervoer in 1890, genoemde som van
op het Indisch Staatsblad) het beginsel is gehuldigd, dat de door ' f 304 278 is te dier zake begrepen f 265 634.

»
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O M S C H R I J V I N G .

1889
(verbeterde
opgaven).

ISM.

1887.

MM,

Lengte gemiddeld in exploitatie geweest

19|0»« K.M.

101<»« K . M .

191»»» K M .

310W» K . M .

341«» K . M .

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

f 915 636,90
584 034,11

f 857 436,07
565 163,63

f 881 835,34'
547 935,05»

f 1 010 033,15
659 441,05»

f 1 136 908,83
799 733,64»

Netto-ontvangst

f 331 603,79

f 393 363,45

f 333 910,19

f

f

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangsten .
Netto-ontvangst in percenten van de bruto-ontvangstcn .

03.78» pet.
36.31» „

05.91 pet.
34.09 „

63.13* pet
37.86» „

Nttto-ontvangst in percenten van het aanlegkapitaal

.

61,

Bruto- I P ^"kilometer
ontvangsten:, - £ £ » £ £ , | | ;
Exploitatiekosten:
Nettoontvangst

•I

1.69»
f

:

; '. ; ;

|

„

4 793.00»
13,13
1,73

1.49
f

1.70

„

4 488.39*
13,39*
1,66

f

350 582,09»
65.39 pet.
34.71
„

ÏK'JO.

337175,18'
70.34 pet
39.06 „

a) t.687

„

1.49' „

4 613,03
13,60
1,67

4 798,14
13,14*
1,73»

f

4 700,34»
13,87*
1,60

per baankilometer
„ dagkilometer
„ treinkilometer

3 057,19»
8,37*
1,10»

3 958,41
8,10»
1,09»

3 865,67
7,83
1,03»

3 133,69
8,58
1,13»

3 306,38»
9,05*
1,13'

per baankilometer
„ dagkilometer ,
„ treinkilometer

1 735,81
4,75»
0,63»

1 539,88*
4,19
0,56*

1 746,36
4,77
0,63»

1 665,45
4,56»
0,60

1 393,96
3,83
0,47*

•) Het in de Wosterlijnen vastgelegde kapitaal was op uit 1889 geklommen tot f 32 575 094, waartoe het nieuwe baanvak TjitjalengkaGaroet. eerst medio Augustus in exploitatie gekomen, bijdroeg f 3 871 035. Het hier uitgetrokken percentage is echter berekend over een aanlegkapitaal van f 30 781 297 , zijnde voor ovengenoemd baanvak niet het volle bedrag van f 3 871 035, maar slechts 4Vi/l3 gedeelten daarvan (of
f 1076 638) in rekening gebracht Berekend naar het volle bedrag van f 33 575 694, komt de opgegeven netto-ontvangst op slechts 1,55* pet
van het aanlegkapitaal te staan.

In 1890 werden op de Westerlijnen in het geheel vervoerd 2025915 reizigers, namelijk 24336 in de lste klasse,
112 108 In de 2de, 1 475 696 in de 3de en 413 775 in de
4de, of respectievelijk 1,20, 5,536, 72,84 en 20,42' pet.,
welke verhoudingen in 1889, bij een totaal van 1692 349
reizigers, bedragen hadden 1,37*, 5,646, 70,80 en 22,18.
De opbrengst van het reizigersvervoer, in 1889 f 361 959,
klom in 1890 tot f 435 465.
Het vervoer van bagage bedroeg 9342 ton, waarvan over
de lijn Buitenzorg-Garoet 456 en over de lijn Taudjong
Priok-Batavia 8886 ton , zijnde voor eerstgenoemde lijn 55
en voor laatstgenoemde 405 ton meer dan in 1889.
In het geheel werden 48 628 colli l.estelgoed vervoerd,
tot een gezamenlijk gewicht van 451 ton. met eene opbrengst van f 18 41; , tegen f 15 974 in 1889.
üe vervoerde ijl— en vrachtgoederen bestonden uit 99425
ton particuliere goederen en 26 320 ton landsgoederen,
met eene totale opbrengst van f 609 922, tegen f559208
(voor 70 932 ton particuliere en 23 998 ton landsgoederen)
in 1889, terwijl bovendien (ten behoeve van den dienst der
exploitatie en dus zonder vrachtberekening) nog 7199 ton
dieusrgoederen werden vervoerd (in 1889 6055 ton) ').
Het vervoer van 's lar.ds reizigers en goedereu bracht in
1890 in 't geheel f 135 444 op, waaronder wegens personenvervoer (44 212 reizigers) f 8906 , en wegens vrachtgoederenvervoer (26 320 ton) f 123 125. In 1889 bracht het landsvervoer f 238 069 on, waaronder wegens personenvervoer
(40 040 reizigers) f7335, en wegens vrachtgoederen vervoer
(23 998 ton, f 225 036. Onder de laatstbedoelde :'3998 ton
landsvraclitgoederen zijn begrepen 10 828, en onderde
26 320 ton van 1890 zijn begrepen 6227 ton zout en koffie
door aannemers van gouvernementstransporten per spoorweg
vervoerd , en wel » als landsvrachtgoed ", dus niet als betalend vervoer (verg. de noot op de voorgaande blz). De
daarvoor berekende vracht, onder de gemelde sommeu van
f 225 036 en f 123 125 begrepen , bedroeg respectievelijk
f 206 f22 en f 110 056.
Lijn Djokjoharta-Tjilatjap (ruim 187 K. M.).
In het verkeer op deze lijn begon zich in 189» vooruitgang te open baren. De bruto-ontvaugsteu , in 1889 bedragen
hebbende f 501 650 (of f 7,35 per dagkilometer), stegen in
1890 tot f 653 809 (of f9,58 per dagkilometer), dat is
f 152 159 of 30,3 pet. meer. Deze meer bevredigende uitkomst moet voor een deel worden toegeschreven aan het
toenemend reizigersverkeer, ten gevolge van het verlaagd
3de klasse tarief, voor een ander deel aan het belangrijker
goederenvervoer in doorgaand verkeer met de Oosterlijnen,
') De voor den aanlegdienst vervoerde goederen (in 1889 6081
en in 1890 8068 ton) behooren tot de betalende goederen.

hetwelk van 6671 ton ia 1889 steeg tot 14 698 ton in 1890.
Daarenboven werd de oogst van de nieuwe in de residentie
Banjoemas opgerichte suikerfabriek Klampok , zijnde 1190
ton suiker, in het afgeloopen jaar per spoor naar Tjilatjap
afgevoerd. Nog zijn in de residentie Bagelen twee nieuwe
suikerfabrieken (te Keboemen en Premboen) in aanbouw, die
in dit jaar mede haren oogst per spoor naar Tjilatjap zullen
afvoeren, zoodat kan worden verwacht dat de geldelijke
uitkomsten dezer lijn in volgende jaren gunstiger zullen
zijn dan tot dusver. Alle Djokjosche fabrieken (waaronder
de 28 K.M. bewesten Djokjokart.agelegen fabriek Wates)
bleven echter , even als in vorige jaren , haar product naar
Samarang afvoeren. Ook over het eerste halfjaar van 1891
bleven (ie ontvangsten toenemende: volgens voorloopige
opgaven beliepen zij over dat tijdvak f 343 259, tegen
f 287 280 volgens de voorloopige opgaven over de eerste zes
maanden van 1890.
De geldelijke uitkomsten der exploitatie in 1888, 1889
en 1890 (in 15S87 werd de lijn eerst in de tweede helft des
jaars geopend) blijken uit het volgende overzicht.
OMSCHRIJVING.
L e n g t e gemiddeld in

1888.

1889

1890.

exploi186»7«K.M. 1 8 7 » K.M. 187*" K.M.
f 504 021.26 f 501 650,34 f 653 809,15
469 599.36» 482 759.07
460 3»8 22
f

35 223 01 f

32 050.fl7» f 171 050.08

Exploitatiekosten in percenten
van de bruto-ontvangsten .
93.01 p e t
93.61'pet
73.83» pet.
Netto-ontvangst in percenten
van de bruto-ontvangsten .
6.99
„
6.38» „
36.16» „
Netto-ontvangst in percenten
0337 „
van het aanlcgkupitaal . .
0.25
„
1.31» „
3 682.62 f
3 713,01 f
B r u t o - i per baankilometer. . f
3 496,30»
7,34»
7,45»
ontvaug-j ., dagkilometer. . .
9,57»
1,14*
sten : I ,. treinkilometer. .
1,03 *
1,40 «
3511,33» f
3 533.65
Exploi-( per baankilometer. .
1581,59»
6,88
6,93»
tatie- < „ dagkilometer. . .
7,07»
1.07'
0,96»
kosten: f „ treinkilometer . .
1,037
171.39»
189,36
914.70*
N e t t o - ( per baankilometer. .
0.46»
0,52
3,50»
o n t - < ,, dagkilometer. . .
0,07»
0,367
0,07»
v a n g s t : ( „ treinkilometer..

In 1890 werden vervoerd 1045 reizigers in de lste klasse,
14 630 in de 2de en 822 676 in de 3de klasse (respectievelijk 0.12, 1.75 en 98.13 pet.), derhalve in 't geheel
837 751 reizigers of gemiddeld per dag 2295, tegen 1752
gemiddeld per dag in 18t<9. Het reizigersvervoer bracht
in laatstgemeld jaar f 196 045 op, en in 1H90 f 242 365.
Het vervoer van bagage bedroeg 238 ton (of 51 ton meer
dan in 1889) en bracht f 1381 op.
In het geheel werden 35 625 colli bestelgoed vervoerd
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tot een gezamenlijk gewicht van 201 ton, niet eene opbrengat van f 1 1 8 4 0 , terwijl in 1889 dit vervoer opbracht f 8118.
De vervoerde ijl— en vracht goed eren bestonden uit 78 232
ton particuliere en 15 000 ton landsgoederen , terwijl (zonder vracbtberekening) 4477 ton dienstgoederen werden
vervoerd, in 't geheel alzoo 97 715 tun. Deze cijfers waren
in 1889 (niet inbegrip van 10 073 ton voor particulieren
kosteloos vervoerde suikerrietstekken) 01 639, 9282 en
9131, of te zamen 80 052 ton. Het vervoer van ij 1— en
vrachtgoederen bracht f 371720 op, tegen f 261234 in
1889.
Het vervoer van 'slands reizigers en goederen bracht
in 1890 in 't geheel f 100 980 op, waaronder wegens
personenvervoer (18 093 reizigers) f 16 04(5, en wegens
vrachtgoederenvervoer (15 006 ton) f 83 294. In 1889
bracht het laudsvervoer f 81 835 op, waaronder wegens
personenvervoer (12 094 reizigers) f 11492, en wegens
vrachtgoederenvervoer (9282 ton) f 68 733. Onder de laatstbedoelde 9282 ton landsvrachtgoedereu zijn begrepen 7745,
en onder de 15 006 ton van 1890 zijn begrepen 6764 ton
zout en koffie door aannemers van gouvernementstrausporten
per spoorweg vervoerd, en wel » als landsvrachtgoed",
dus niet als betalend vervoer (verg. de noot op blz. 150).
De daarvoor berekende vracht, onder de gemelde sommen
van f 68 733 en f 83 294 begrepen, bedroeg respectievelijk
f 61 826 en f 48 872.
2°. P a r t i c u l i e r e s p o o r w e g e n .
De tegenwoordige Regeering heeft het in 't vorig verslag (blz. 140) vermelde plan , om rentegarantie te verbinden aan een viertal spoorweg-concessies, laten varen,
omdat zij, in het algemeen het verleeneu van rentegarantie
voor spoorwegen minder aanbevelenswaardig achtende dan
rechtstreekschen aanleg door den Staat, bovendien de toepassing van het stelsel van rentegarant'.e op de bedoelde
vier concessies, die betreffende de lijnen Krawang-Cheribou,
Cheribon-Samarang, Probolinggo-Panaroekan en MaosBandjarnegara (door het Seraijoe-dal), niet voldoende gemotiveerd achtte. Het werd zeer twijfelachtig geoordeeld
of wel prijs moest worden gesteld op den aanleg van
spoorwegen tusschen Krawang , Cheribon en Samarang
en door het Seraijoe-dal, daar het zeer aannemelijk voorkwam dat daar kon worden volstaan met tramwegen, die
zonder eenigen steun van de Regeering zouden zijn aan
te leggen, bovendien was in Indië twijfel gerezen aangaande de wenschelijkheid van eene lijn door het Seraijoedal in eene zoodanige richting als bedoeld werd in de
concessie betreffende de lijn Maos-Bandjarnegara. De lijn
Probolinggo-Panaroekan werd geacht voor aanleg door den
Staat in aanmerking te komen, omdat zij als eene voortzetting van de stamlijn over Java is te beschouwen (zie
blz. 148).
a. Aanleg.
In 1890 kwamen geen nieuwe particuliere spoorwegen
in aanleg, terwijl van de op uit. 1889 onderhanden geweest zijnde verlengingen van bestaande lijnen — namelijk
van den Bataviaschen Oosterspoorweg met p. m. 30 K.M
en van den Delispoorweg met p. in. 29 K.M. — op uit.
1890 alleen nog in uitvoering bleef het eindgedeelte Tjikarang-Kedong Gedeh van eerstbedoelde verlenging, welk
baanvak, ter lengte van 14 K.M., in Juni 1891 mede in
exploitatie is gekomen. De door de Bataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij gebouwde ijzeren spoorwegbrug
over de Bekassi-rivier, ingevolge de ter zake met het Gouvernement gesloten overeenkomst (zie vorig verslag blz. 141)
ook voor gewoon verkeer ingericht, werd op 1 Januari
1891 voor dat doel opengesteld.
i>. Exploitatie.
Gedurende 1890 kwamen geen nieuwe particuliere spoorwegen in exploitatie , doch verkregen alleen de Bataviasche
Oosterspoorweg en de Delispoorweg eenige uitbreiding (met
respectievelijk ruim 16 en p.rr.. 2'J K.M-).
Op de lijn Samarang-Vorstenlanden-Willem I werden
in den loop van 1890 eenige speciale tarieven ingevoerd,
waardoor voor sommige artikelen op bepaalde baanvakken
de vrachtprijzen werden verlaagd , terwijl enkele overeenkomsten, als bedoeld bij art. 10 van het algemeen reglement

voor de spoorwegdiensten (Indisch Staatsblad 1885 n°. 184),
werden gesloten voor het vervoer beneden de algemeeue
tarieven van groote hoeveelheden van sommige goederen.
Bij gouvernementsbesluit dd. 16 Juli 1890 n°.7 werden
eenige wijzigingen goedgekeurd in de vrachtberekening
voor liet vervoer van paarden, vee, rijtuigen en lijken,
hoofdzakelijk hierop neerkomende, dat het vervoer van vee,
paarden en rijtuigen, dat in den regel met gemengde- of
goederentreinen geschiedt, des gewenscht ook met persouentreinen zal kunnen plaats vinden, tegen bijbetaling van
50 pet. der verschuldigde vracht, terwijl vee en paarden
niet meer per stuk, doch per volle wagenlading, of daarvoor betalende, zullen worden bevracht. Het vervoer van
lijkeu met personentreinen kan worden toegestaan, doch
de spoorwegdienst is daartoe niet verplicht. In verband met
de in 1889 ingevoerde tariefsklasse II a werd goedgekeurd
(gouvernementsbesluit dd. 10 Januari 1890 n°. 27), dat
niet alleen voor goederen 1ste en 2de klasse , maar ook
voor goederen der klasse Ia en Ha wagens kunnen worden
afgehuurd, terwijl tevens eene betere regeling werd ingevoerd voor de vrachtberekening van gemengde wagenladingen (goederen van verschillende tariefsklassen). Met
alle suikerfabrikanteu in de residentiëu Soerakartaen Djokjokarta werden door de Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij weder overeenkomsten aangegaan voor het
vervoer van den geheelen oogst tegen dezelfde vrachtprijzen
per volle wagenlading als in 1889. Voor het vervoer van
piantriet van Samarang en van andere tusschen die plaats
en Soerakarta gelegen stations werd aan dezelfde contractauten in rekening gebracht per ton-kilometer voor het
vervoer over de eerste 60 K.M. 2'/i cent en voor het vervoer over eiken K.M. daarboven 1 cent.
Op de lijn Batavia-Buitenzorg werden ten aanzien van
het vervoer van paarden, vee, rijtuigen en lijken in de
tariefsbepalingen gelijksoortige wijzigingen gebracht als
op de lijn Samarang-Vorstenlandeu-Willem I. Overigens
kwam gedurende 1890 in de grondslagen der tarieven
geen verandering.
Bij gouvernementsbesluit dd. 15 November 1890 n°. 24
werd bij wijze van proef voor den tijd van zes maanden
toegestaan om op beide de zooeven genoemde lijnen van
de Nederlandsch-lndische Spoorwegmaatschappij de uitsluitend voor voetgangers en vee toegankelijke overwegen
niet van afsluitingen te voorzien.
Op den Bataviaschen Oosterspoorweg trad met 1 Augustus
1890 eene nieuwe tariefsregeling in werking, waardoor de
reizigerstarieveu aanmerkelijk werden verlaagd. Ten gevolge
daarvan ondergingen de concessievoorwaarden bij gouvernementsbesluit van den 5den dier maand n°. 24 eene kleine
wijziging voor zooveel betreft de vastgestelde maxima voor
de te heffen vrachtprijzen.
In de tariefsbepalingen voor de lijn Tagal-Balapoelang
kwam geen verandering. Waren tot dusver de tarieven
betreffei.de deze lijn en de in die tarieven te brengen wijzigingen, ingevolge de concessie-bepalingen, onderworpen
aan de voorafgaande goedkeuring van den GouverneurGeneraal, bij gouvernementsbesluit dd. 4 Februari 1891
n°. 8 is van deze verplichting tijdelijk ontheffing verleend ,
namelijk voorloopig tot zoolang eenige aansluitende spoorweg mocht tot siand komen dan wel zooveel korter als
de Gouverneur-Generaal zal noodig oordeelen.
Op de lijnen der Delispoorweg-Maatschappij werden in
den loop van 1890 enkele wijzigingen in de tarieven gebracht, ten gevolge waarvan het systeem van berekening
volgens tariefkilometers (o. a. toegepast bij de kostbare
brug over de Kwala Deli) kwam te vervallen en van 15
Februari 1890 af de werkelijke lengten in rekening werden
gebracht. Het berekend vast recht bij het vervoer van
vrachtgoederen werd echter in verband daarmede verhoogd,
nadat bij gouvernementsbesluit dd. 31 Januari 1890 n°.
30 art. 25 der concessievoorwaarden dienovereenkomstig
gewijzigd was. Voor het vervoer van groote hoeveelheden
atap langs dien spoorweg werden bijzondere overeenkomsten
aangegaan, terwijl tot 10 Februari 1810 een speciaal tarief
van kracht was voor het vervoer van vee op het baanvak
Belawan-Medan Omtrent bet niet afsluiten van de alleen
voor voetgangers en vee toegankelijke overwegen werd,
ingevolge gouvernementsbesluit dd. 2 December 1890 nc.
4 8 , eene zelfde proef genomen als voor de beide lijnen der
Nederlandsch-lndische Spoorwegmaatschappij.

c5.

Bijlage C.

Koloniaal veralag van 1801,
A°I) de OntTADjK :i opgaven omtrent da uitkomsten der
exploititi; \nn <tt» verschillende particuliere spoorwegen
wordt Uet volgende ontleend.

[NederL (Oost-) ludie.J
dan in 1889, nagenoeg uitsluitend ten gevolge van toe-

genomen goederenvervoer, terwijl dp voorloopige opgaven

over de eerste zes maanden van 1891 eene ontvangst tan*
Wijten van f 1070 6 ) 3 , rijnde f 135229 meer dan volyens de voorloopige opga van over Me eerste helft van 1890.
In bet volgend overzicht /ijn da ontvangst", uitgaafen winstcijfers der laatste vijf jaren vermi ld.

Lij,. 8anutra*g~Voritenïanien-WiUem I (205 K.M.).
Do bruto-ontvangsten van dezen spoorweg bedroegen

in 1890 f 3390220, zijnde f 323 288 (of 15.« pet.) meer
OMSCHRIJVING.

1887.

1886.

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten .
Winst a)

.

.

Tweede Kanjer.153

2.:

188X.

1890.

1889.

f

2 018 414,37
1 120 631,81

f

2 409 539,43* f
1 059 137,38

2 189 719.13» f
971 299,81»

2 060 932,77
951 998,38

I'

2 390 220.71
915038,39»

f

1 491 782,56

f'

1350 402,05* f

1218 419,32

1 114 931.39

t

1175 182,31*

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangsten
W i n s t in percenten van de bruto-ontvangsten . . . .

13.03 pet.
50.97 .,
7.0

W i n s t in percenten van het aanlegkapitaal
f

I per bnankilometer
Bruto-ontvangsten ( „ dagkilometer
' „ treinkilometer

43 90 pet.
56.04 ..
0 87

„
f

18 898.59
35.31
4,88

44.4 pet.
55.6
„

„

46.1 pet.
53.9
„

6.18 „

11753,85
32.20
4,48

f

5.64

38.3 pet.
01.7
„
7.45 „

„

10 081,70
29.19
4,00

10 082,00
27.02
3,91

f

11059,01
31.94
4,46

, per bnankilometer
Exploitatiekosten . i „ dajrkilometer
' „ trein kilometer

5 549,91
15,21
2.09

5 166,52
14,16
1,97

4 738,05
12,95
1,77

4 613.89
12.72
1,81

4 463,59
12,23
1,70

,
w ;
Wln8t

7 348.08
20,13

6 587,33
18,04

5 943,63
10,24

5 438,71
14,90

7 196.02
19,71

( per baankilometer .
\ „ dagkilometer .

a) In de lehandelde vijf jaren werd van de opgegeven winst
volgens f 399 209.71, f 371111,71. f 317 769,91, f 333 031.93 en
ebracht. Aan aandeelhouders werd uit de netto-winst op deze
830 125, f 778 0 0 0 , f 087 000, f 093 450 en f 837 375, of (over een

op rcserve-, vernieuwingr5- en amortisatiefondsen overgeschreven achtereenf 371826,19. terwijl het overblijvende op de winst- en verliesrekening werd
lijn en uit die op de lijn Batavia-Buitenzorg uitgekeerd achtereenvolgens
kapitaal vnn f i l 150 000) achtereenvolgens 7,25, 6,80, 0 , 6,10 en 7,75 pet.

f

In 1890 werden vervoerd in de 1ste, 2de en 3de klasse
5175, 3(3 748 en 975 959 reizigers (zijnde 0.51, 3.61 on 95.88
pet.), in het geheel dus 1 f>17 8S2 reizigers, tegen 068259
(4939 in de 1ste, 36 224 in de 2de en 927 096 in de ."(ie
klasse) in 1889. De opbrengst van he* r-dzigersvervoer beliep
in laatstgemeld jaar f 490 694 en in 1890 f 501 110.
Aan bagage werd vervoerd eene totale hoeveelheid van
591 ton, waarvoor on'vangen werd f7036.
In het geheel werden vervoerd 282 ton bestelgoederen ,
met eene opbrengst van f 32 766.
De vervoerde ijl»on vrachtgoederen bestonden uit 238186
ton particuliere en 31974 ton dienatgoederen (meest ballast
en grond), of te samen 270159 ton, me: eene opbrengst
van f 1720 703. tegen f 1430 243 (voor 204 877 ton particuliere en 59513 ton dienstgoederen of tezamen 264390
ton) in 1889 Onder de opgegeven 238 186 tori particuliere
goederen in 1»90 en de 204877 ton in 18SJ wns alleen
aan suiker begrepen respectievelijk 53353 en 37474 ton.
Het v e r w r van levende diereu , rij— en voertuigen en
O M S C H R IJ V I N G.

W i n s t a)

lijken g;if eene opbrengst van f 11 323.
In mindering van liet renteloos voorschot, ontstaan ten
gevolge van de rentegarantie, kon in Juli jl. aan den
.St::at worden terugbetaald f 167 834,47, zooi;;* bedoeld
voorschot thans nog bedraagt f 701439,156.

Lij/i BaUnUt-BvUctuorg (50 K.M.).
De bruto-ontvangsten waren in 1X90 belangrijk i.coger
dan in de heilu voorafgegane jaren, namelijk t' 775 622,
tegen f 716 944 in 1889 en f 036 285 in 1888, welke vermeerdering is toe te scbrrjven aan de meerdere opbrengst
zoowel van personen» als goederenvervoer. Gedurende de
eerste zes maanden van 1S'91 beliepen , volgens de voor»
loopige opgaven, de bruto-ontvangsten f 4<i8.'->74, tegen
f 364 100 , volgens diezelfde opgaven , ge turende het ter.-te
halfjaar 1890.
Over de laatste vijf jaren zijn cm'.rei.t de uitkomsten
der exploitatie de volgende cyfere mede te deelen:

1880.

.

.

1887.

1888.

1889.

1890.

f

075 511,17
301 522.49

f

027 243.10
322 070.83

f

630 285.70 t
322 07:» .OO5

716 944.38 f
324871,29*

773 C2 3 19
343 391 59

f

373 988,98

f

305 100,57

f

313 000.09* f

392 073.08* f

432 227,00

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangsten
W i n s t in percenten van de bruto-ontvangsten
. . . .

44.6 pet.
55.4 .,

W i n s t in percenten van het nanlegkapitaal

10
f

.,
11046.75
31,91
2.77

51.3 pet.
48.7
„
8.2
f

50.7 pet.
49.3 „

„
11200,78
30,69
2,50

8.4
f

„

11 302,24
31.04
2.53

45.3 pet.
54.7
„
10.5
f

„

12 802,57
35.08
2.80

41.3 pet.
55.7

„

II .0

„

f

5 198.67
11.24
1,24

5 751.37
15.70
1,32

5 702.13
15,74
1,30

3 801.27
15,90
1.27

13 850.39
37.95
2.91
0 132.01
10.80
1,29

6 448 08
17,07

5 449.41
14,93

5 600 II
15,30

7 001.30
19,18

7 718,35
21,15

o) In de behandelde vijf jaren werd van de opgegeven winst op „Reservefonds" overgeschreven achtereenvolgens f 67 551,15, f 02 724,34,
f 63 028.57, f 71 094,44 en f 77 502.22. terwijl het overblijvende op de winat- en verliesrekening werd gebracht. Zie overigens het slot van de'
n
A i - . t onder
nnrlAI
l'.P* staatje
Q t i l f l t i r » betreffende
PUI» ï-i-iffVi r\ rl n Qnmn^nnr*
VnKtnnlrmrlnn
noot
het
Samarang-Vorstenlanden.
1

In 1890 werden vervoerd in de 1ste. 2de en 3de klasse
19 608, 94 315 en 685 469 reizigers (zijnde 2.45, 11.8 en
85.75 pet.), in het geheel dus 799392 reizigers, tegen
784 860 (19 512 in de 1ste, 94 075 in de 2 Ie en 671273 in
de 3de klasse) in 1889. De opbrengst van het reizigersvervoer heiiep ia laatstgemeld jaar f 305 880 en in 1890
f 312 385.
Handelingen der Stuten-Generaa!. Oijlagon.1 1891-1892.

Aan bagage werd vervoerd 197 ton, met eene opbrengst
van f 8910.
In het geheel werden vervoerd 375 ton hestelgoel, \vnarvoor ontvangen werd f 17 316.
De vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden uit 96 908
ton particuliere en 4006 tou dienstgoederen, te zaraen
100 914 ton, voor welke hoeveelheid eene opbrengst werd

454
i Tcrslns: van 1801. [Nederl. (Oost-J Indie.]

in rekening gebracht ran f401 1SS, tegen f 349 264 (roor
80 12i ton) in 1889.
Wegens venoer ran 1 reude dieren , nj- en voertuigen
werd outvangeu f7985.
Zy'/i Hutarïa-lieL.

..

jn:/Gedi-h (ruim 57 K.M.).

Do>r de opening op 14 A.ugtutua 1890 van bet gedeelte
Bekaari-Tjikarang, lang 14V« K.M., ran de in datzelfde
jaar In aanleg genomen verlenging tot KedongOedefa grens
tusschen de resideniiën Batavia en Krawang) beliep op
ultimo 1890 de in exploitatie zijnde lengte ran dezen
spoorweg 4'i* K.M., tegen 2(1* K.M. l)ij het einde ran IN (9.
Gerekend over het geheels jaar waren in 1M90 geniiildeld
in exploitatie 33'« K.M., tegen 26" 8 in 1889.

OMSCHRIJVING.

Bruto- f per baankilometer.
ontvang.' ,, dagkilometer..
st°n : } ., treinkilomoter.
Exploi-(per baankilometer.
tatie- | .. dagkilometer .
kosten: ( „ treinkilometer.
Netto- i per baankilometer
ont- 1 „ dagkilometer.
vangst /

. f
.
.
.
.
.1
.
.

1888.

1889.

1890.

3 289.14 f
S.93
0,74

3 547,44 f
'.'.71»
0,69'

4 177,10
11,44*
0,88*

3 049,23
8,33
0,09

2 899.59
7.94
0.50»

2 626,00
7.19»
0,55»

219,91

047.85
1,77 5

O.CO

1 550,50
4.25

De bruto-ontvangsten bedroegen in 1890 f 138 437 (ti
f 9 5 100 in 1889) et: gedurende de eerste zes maanden \ an
1891, volgens roorloopige opgaven , f85 048 , tegen f 54 787
volgens de gelijksoortige gegevens over de eerste helft van

1890. Hierbij vult echter op to verken dat gedurende laatst»

gemeld tijdvak de lijn slechts tot Bekassi (2')* K.M.) in
exploitatie was, terwijl gedurende de eerste vijf maanden
van 1891 voor het verkeer waren opengesteld 435 K.M.
(tot Tjikarang), waarbij in den loop van Juni nog kwam
het ein Igedeelte Tjikarang-Ke longGedeh (p. in. 14 K.M.)
VerJere opgaven omtrent de geldelijke uitkomsten der
exploitatie over 1*90 en de twee voorafgegane jareu (in
1887 was de lijn sleehts gedurende 9 maanden in exploitatie) vindt men in het volgende staatje.
OMSCHRIJVING.

Lengte gemiddeld
tatie geweest

1889.

1890.

2G«» K.M.

20»» K.M.

3 3 ' « K.M.

in exploi-

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten .
ïfetto-ontvangst a)

ISSS.

f

. .

.

.

Exploitatiekosten in percenten
van de bruto-ontvangsten. .
ïfetto-ontvangst in percenten
van de bruto-ontvangsten .
Ifetto-ontvaugst in percenten
van het aanleg-kapitaal . .

87 039.34 f
81 743.82

95 099,95 f 138 437.50
87 050,75
77 732.25
17 367.7U t

51 38G,75

81.73 pet.

02.88 pet.

(5 73 .,

18.27 .,

37.12 „

0.427,,

1.21»,,

5 895,52 f

e) Van de opgegeven netto-ontvangst werd in de behandelde drie
jaren ten bate van de ..Vernieuwingsrekening" gebracht achtereenvolgens
f 3 003,74», f 9 510 en f 24 822.31 en in 1890 bovendien f 7 700.20 (zijnde
de netto-opbrengst van het in Augustus 1890 in exploitatie gekomen
gedeelte Uekassi-Tjikaranp) ten bate van de aanlegrekening van het
gedeelte beoosten Bekassi. Het overblijvende werd in elk der driejaren
op de w i u s t - en verliesrekening gebracht

In 1890 werden vervoerd in de 1ste, 2de en 3de klasse
96'», 2S173 en 523 593 reizigers (zijnde 0.17, 5.10 en
94.73 [et.), in het geheel du* 552 730 reizigers, meteene
opbrengst van f 8 8 109, tegen 392823 reizigers (868 in de
lste, 19 G05 iu de 2de en 372 150 iu de 3de klasse) iu
1889, met eene opbrengst van f 66 421.
Het vervoer n a bagage bracht f 5495 en dat van bestelirt ed^ren (20 V4 ton) f"688 op.
Üe vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden uit 12 116
ton particuiiere goederen en 7176 ton goedeten voor eigen
dienst, met eene opbrengst van respectievelijk f'29 927 eu
f 8977, welke sommen, voor de in 1889 vervoerde 9135
ton particuliere en 1509 ton dienstgoederen, bedragen hadden f '22 260 en f 1671.
Wegens vervon van levende dieren, rij— en voertuigen
werd ontvangen f 588.
Zijn Tagal-Balapoelanj (25 K.M.).

93.27 pet.

3.34

M

Ook gelurcnde IS90 l°verde de exploitatie van deze lijn
verlies, XOOalfl uit het volgende vierjarig overzicht van de
verkregen geldelijke uitkomsten blijken kan.
1889.

ISSS.

1887.

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

1890.

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

f

29 881,98»
00 116 11

f

39 791.00
50 770,65

f

42 788.98
49 546,79

f

45 048,67
54 486,04»

Verlies

f

30 231,12»

f

10 979,05

f

0 757,81

f

9 437.37'

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangst3n.
Verlies in percenten van het aanlegkapitaal

201 pet.
J
9

{ per baankilometer
Bruto-ontvangsten: J ,, dagkilometer
( „ treinkilometer

1 195,28
3.27»
0,40*

t per baankilometer
dagkilometer
treinkilometer

2 404,61
0.59
0,807

Exploitatiekosten:

1:

In 1890 werden vervoerd U de 1ste klasse 684 en in
de 2de klass; (met inbegrip van 224 abonnementspassagiers) 76 649 reizigers (zijnde 0.88 en 99.12 pet), in
het geheel dus 77 333 reizigers , met eene opbrengst van
f 16 378, tegen 72 438 in 188'J, met eene opbrengst van
f 15 636. Het vervoer van bagage (11330 K. G.) bracht
f 198 op, tegen f 116 in 1*89 , en dat van bestelgoedereu
f 697 (over 9» ton), tegen f 474 (over 5 4 ton) in 1889.
Aan vrachtgoederen werden vervoerd 20 112 ton , met eene
opbrengst van f 23 276, tegen f 22157 (voor 16 983 ton)
in 1889. He: vervoer van leven Je dieren, rij- en voertuigen bracht f 86 op.
Zijn Belawai-McJan-DeliToeioa,
met zijtakken MedanTimlaiujZatvjkat en Medan-Strdaug-Bobongan (103 K.M.).
Door de opening op 8 Februari 1890 van het 1 7 ' "

127.0 pet.

ruim 1
f

„

115.7 pet
0.62 „

120.9 pet.
0.86 „

1 591,64
4.36
0,55

I 711.f,0
4,84»
0,03«

1 801.95
4,937
0,67*

2 030,83
5,56
0.705

1 981,76
5,61<
0 72»

3 179,44
5,97»
0.81»

K. M. lange baanvak Serdang-Bobongan (of Perbaoengan),
uitmakende het eindgedeelte van den zijtak Medan-SerdangBobongan, en op 19 December 1890 van de verlenging
tot Seleseh (104,T K. M.) van den zijtak Midan-Timbang
Laugkat werd de lengte van ds in exploitatie zijnde lijnen
van de Delispoorweg-Maatscbappij van 74 4al K. M. op
102"° K. M. gebracht. Gerekend over het geheale jaar
waren dientengevolge in 1890 gemiddeld in exploitatie
90,4° K. M., tegen gemiddeld 64 M1 in 1889. Was toen de
brato-opbrengst der onderneming f 936 441, dat is f 39,55*
per dagkilometer, in 1890 bedroeg zij f 1314 953 of per
dagkilometer f 39,70. In de eerste zes maanden van 1891,
toen de volle lengte van 102710 K.M. in exploitatie was,
werd (volgens voorloopige opgaven) ontv.ngen f 814 851 ,
zijnde per dag-kilometer ruim f 43,83. Gedurende hetzelfde
tijdvak van 1890 waren gemiddeld in exploitatie geweest

1J5
• an 1&9L [iNeaerL iUuot-) [i
8 8 m K.M. MI m i , volgens de roorloopige maandetaten,
ontvangeu
geworden f071143, zijnde per dag^kilometei
4

|

1» bet volgend overzicht zijn de ontvangst*, uitgeef
en winstcijfers der laatste vijf jaren vermeld.

f41,90 .

OM8C1IBIJVINO.

I Aug. I88G t/lD
30 April 1887
(9 maanden).

I Mei 1887 t/m
30 April 1888
[II maanden).

I Mei (888 t/m
31 Der. 1888
(8 maanden).

isae.

iste,

IC™ K.M.

4G»1» K M .

55°?: K M .

Ü4»»1 K.M.

90'*» KM.

f 930 440,89»
413 003.991

f I 314 952,77
559 880.97»

Gemiddelde lengte in exploitatie geweest
Bruto-ontvangsten a)
Exploitatiekosten

f MliMI'
N nt,7«»

f

3!ii'.ll8,01
253 051.85

f 479 470,84»
225 048,03

Netto-ontvangst b)

f IOC 723.82

f 339 8CG.I9

f 253 828,21»

46.85 * pet.
53.14»
„

42.07» pet.
57.32»
„

47.00' p e t
52.93 * „

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangsten.
Netto-ontvangst in percenten van <le bruto-ontvangsten.
Netto-ontvangst in percenten van liet nanlegkapitaal .
[ per baankilometer.
Bruto ontvangsten:
dagkiloaieter
treinkil' uii'ter.
!
Exploitatiekosten :

Netto-ontvangst:

8.3

3.4

.
f

12 330.74
45.17
4,77

f

I f 522 830,90
44.10* pet.
55.83* „

„

12 801.80
34,98
4,31

i per baankilometer.
,, dagkilometer .
( .. treinküoineter.

5 777,32
21.10
2.21

403.71
14.93
1.84

per baankilometer.
„ dagkilometer .

C 553.42
24,01

7 338.15
20.05

9.77

„

f

755 071.79*
1157» pet.
57.42» ,.
10.03

„

14 437,05*
39.55»
3.39«

14 191.43
39.70
4.43

4 097.34
10 72
1,90

6 376.77*
17,47
1,49»

0 170.17
10,90
1.88

4 009.02
18,81*

8 060,88
22,08*

8 321,20
22.80

8 700.30
35.53»
4,17

f

a) Overliet tijdvak I Augustus t t M i.'m 31 Decen.ber 1888 bedraagt het hier uitgetrokken totaalcijfer der bruto-ontvangsten. ontleend aan de rekeningen
der afgesloten Doekjaren. f 1 278 848,47. De in de Javasche Courant opgenomen maandstaten wijzen echter een totaal aan van f I 278 874.52», in
welk totaal de maanden Augustus t;m December 1880 deelden voor f 92 037.08, het jaar 1887 voor f 400 301,85 en het jaar 1888 voor f726 235.59*.
Januari 1888 geopende particuliere telegraaf" en t e l e f o o n d i e n s t gaf bovendien een voordeelig saldo tot uit April 1888 van i l 2 96.94.
b) De
ivcr <Je laatste acht maanden van dat jaar bedroeg t' 2 018,10* en over 1889 eu 1890 achtereenvolgens f 9 200,08 en f 9 861.54.
welk saldo ov

De netto winst, na aftrekking' van rente, reserve voor
aflossing van obligatiën en lij de statuten voorgeschreven
afechiijringen, ') bedroeg in 1886/37 en 1887/88 achter-

eenvolgens f 98465 en f246531, (.ver de laatste echt

maanden vau 1888 f 157 799 en over 1889 eu 1890 achtereen volgens f 246935 en f 286249. Van die sommen werd
ann aandeelhouders uitgekeerd (in 1886/87 over een gestort
kapitaal van f 2 110 000 en later over f 2C00 000) achtereeuvolgens f 8*400, f 1G3000, f 132 600, f 208 000 eu
f 234 000. zijnde respectievelijk per jaar 4 , 6.5 , 5.1, 8 en
9 pet. De voorgeschreven en de extra nfschrijvingen ten
bate van vernieuwingsfondsen en reservefonds bedroegen
achtereenvolgens f 1 9 6 1 3 , f 6 0 863, f 4 7 947, f 98 04 i
en f 131 495.
Met betrekking tot he' verkeer langs den Deli-spoorweg
kunnen over 1890 nog de volgende cijfers worden medegedeeld.
In het geheel werden vervoerd 994 444 reizigers (1ste
klasse 25 796. 2de klasse 89 946 en 3de klasse 878 702i,
gevende eene opbrengst van f 604 659 of met inbegrip van
de vneht, ad f 4 5 157, voor 2341 ton bagage f 649 816.
In 1889 waren 743 619 reizigers en 1487 ton bagage vervoerd , met eene opbrengst van f 443 2/8 en f 30044 ofte
zaïnen f473 322. Het vrachtgeederenvervoer bestond uit
127 815 ton en bracht f606 297 op, tegen79866ton , met
eene opbrengst van f 427 840, in 1889. In deze beide laatste,
totalen dealde het tabaksvervoer voor 10228 ton met eene
opbrengst van f 9 8 810 (hiervan over het eerste halfjaar
1889 alleen 9072 ton en f 89 677 opbrengst), terwijl in
185*0 , ten gevolge vau de met 1 Juli 1889 ingevoerde tariefsverlaging (zie vorig verslag blz. 141), voor het vervoer
van 11 256 ton tabak slechts werd ontvangen f 88 143.
Aan dienstgoe leren (in de voormelde opgaven niet begrepen)
werden in 1890 vervoerd 9269 ton , tegen p. in. 7000 ion
in 1889. Wegens het vervoer van levende dieren , rij- en
voertuigen werd aan vracht ontvangen f 2 2 1 6 1 , en aan
diverse ontvangsten nog geïnd f 36 678, tegen respectievelijk
f 11632 en f 23 646 in 1889.

betren J. P. JANNETTE WAI.EX en jhr. W. A. BAUD werd
bij adres dd. 3 .November 1890 het verzoek gedaan om
voorrang boven andere:; voor den aanleg en de exploitatie
van een spoorweg als hier is aangeduid , die uit zijnen
aard zou concurreeren met de he.-taande verbinding van
Buitenzorg met Tandjong Priok via Batavia. Op dez
annvrnag is door de Indische Regeeiing afwijzend beschik
bij besluit dd. 12 Maart jl. n°. 21.
Lijn Chcribon-SamaraiH/ (244 K.M). Bij gouvernemeutsbes'.uit dd. 1 Juli l'-Ol n". 9 werden, met het oog opliet
toen nog aanhangig plan o:n aan de reecis op 3 . December
1885 aanvaarde concessie voor de.se lijn rentegarautie van
staatswege te verhinden, voor één jaar, dat is tot 30 Juni
1892, verlengd de termijnen bij de concessievoorwaarden
gestel! voor de indiening van de ten behoeve van de onteigening noodige grondkaarten enz., en vai. deteekeningen
vau locomotieven en verder rollend materieel, zoomede voor
de overdracht der concessie aan eeue naainlooze vennootschap.
Lijn Kcdonj Gtdeh — Kratcang — Karang Sambong —
Chcribon (p. m. 160 K.M.). De termijn, waarvoor aan de
Bataviasche Ousterspoorwog-Maatsehappij voorrang was
verleent voor eene cuncessie tot doortrekking van hare lijn
tot Cheribon, is bij gouvernementsbesluit dd. 1 Juli 1891
n°. 10 weder vooreen jaar, dat is tot 19 Juni 1892,
verlengd. Ook dit uitstel hing sarnen met het destijds nog
bestaande plan om voor het gedeelte KrawungCheribou
rentegarantie te verleenen. Onafhankelijk van het tot stand
komen van eene stoomverbiuding Krawang-Cheribon rust
op de Bataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij in elk geval de verplichting om, wanneer de Regeeriug dit voor
Juni 1896 van haar vordert, haren reeds bestaanden spoorweg Batavia-Kedong Gedeh tot Krawang, dat is met nog
0S K.M., te verlengen, biuneu twee jaren na eene aanEegging daartoe te hebben ontvangen.

Lijn Cheribon — Karang Sambong — IVarong Bandreglp.
m. 110 K.M.). Op een door den majoor bij den Indischen
generaleu staf F. J. HAVER DBOBZI gedaan verzoek om
voorrang voor den tijd van één jaar voor he* verkrijgen
Lijn, Tandjcng Priok - Meester Cornelis - Buitenzorg, langs van eet.e concessie, met rentegarantie van staatswege,
den rechtero'fr der Tjiliwouj, (p. m. 57 K.M.). Door de betreffende ten hoofd- of s^cundairen spoorweg vau Cneribon naar eenig punt aan den staatsspoorweg 'ijitjalengkaTjilatjap (thans TjiijaleugkaKasoesrihau) werd bij gouver') Over 1889 bovendien na afschrijving van f 1 0 0 0 0 op het telephoonnementsbesluit dd. 4 Januari 1891 n". 16 afwijzend beschikt,
fonds en over 1890 na afschrijving ook van f 134 379 w e g e n s waardeiu verband met de aan de Bataviasche Oos:erspoor\veg-Maatvermindering van huizen.
?.°. 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
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schappij verleende prioriteit (zi i de voorgaande ruliriek)
vour een spoorweg Kedong Gedeii-Cheribon, welke voor
een de?l samenvalt niet de door den lieer HAVBR DKOEZK
beoogde verbinding.
Lijn van Maos door het Scraijoe-dal mar Bandjarnnjara
(p. m. 80 K.M.)- Het in October 1889 aan de C<M1 COS Slons
rissen verleende uitstel voor het aanvaarden van <:e iiua
reeds iu Juli 1885 verleende concess'e betreffende deze lijn
is bij gouverneraentsbesluit dd. 20 October 1890 II°. 1
nader niet één jaar, >!at is tot 1 Januari 1892, verlengd.
In Juli jl. is door de aanvragers, wier concessie mede
in het — thans vervallen — plan van rentegarantie begrepen was, een nader uitstel verzocht, welk verzoek,
blijkens berichten van September , door de Indische Uegeeriug voorloopig in beraad werd gehouden in verband zoowel
»net de door haar veronderstelde mogelijkheid dat het plan
van rentegarentie niet gehandhaafd xou blijven als met
den in Indiü inmiddels gerezen twijfel of niet eene andere
richting dan die, waarvoor concessie is verleend, in het
algemeen belang de voorkeur zou verJier.en.
Lijn Djokjukarta — Majdanj — Ambarawa (83 K.M.). De
aauvr' ng van de Nedcrmndich—Indiecbe Bpuui wegmaatschappij om concessie voor deze lijn is steeds in beha' deling gebleven, met de andere — in de noot op blz. 152
van het verslag van 1889 vernielde — plannen, waarmede
die aanvraag samenhing. In Mei jl. zijn die plannen echter
op den achtergrond geraakt, doordien het denkbeeld aan I
de or ie ia gesteld om de beide aan bedoelde Maatschappij
toebehoorendi! spocrweglijnen door aankoop in handen van
den Staat te brengen.
Z " . JI ia de rtriintil* Proèotinggoen BetockL De in het
vori'4 verslag (bis. 144) besproken aanvraag n u mr. H.
B'JaCOa te Soerabaija , om coi.cessie met rentegaranlie voor
eeue lijn van Probolinggo door b-i binnenland der rasidentiên Probolinggo en BVcoeki naar Panaroekan (18G a
1N7 K.M.), met een zijtak van RandoeAaueng over
Loemadjang en Tempeh naar Patirian (33 K M.;, werd in
advies gehouden gedurende de behandeling van het plan
nopens eene wettelijke regeling der ie n rieenen rentegarantieVi, i:i welk plan ook deze lijr. was opgenomen.
Dat de tegenwoordige Begeering bedoeld plan heefr laten
varen en van oordeel ia dat een spoorweg dow Probolinggo
en Bezoeki van staatswege behoort te worden aangelegd,
Wtrd ree is gezegl on blz. 148 en 152 hiervóór.
De eveneens op b!z. 144 Tan 't vorig verslag vermelde
aanvraag van den beer H. J PRINS te 's-Gravenhage, om
oonceaaie voor een spoorweg van Djember naar Banjoewaogi
(p. m. 100 K.M.), met gelijktijiigen afstand van 250 000
bouws in erfpacht, werd bij gouverneinentsbesluit van 22
December 1890 n°. 18 afgewezen, daar zich overwegende
bezwaren verzetten tegen den afstand van eene zoo groote
uitgestrektheid bind. De heer PRINS heeft daarop den
26steu Maart 1891 zijn wensch te ke*nncu gegeven ora
voor den bedoelden spoorweg eene concessie te verkrijgen
met rentegarantie voor een kapitaal van hoogstens f 8
millioen. Kaarten en gegevens, als bedoeld bij Indisch
Staatsblad 1887 n° 84, werden echter door hem niet overgelegd. zoudat reeds daarom zijn verzoek niet kon worden
ingewilligd. Op blz. 148 hiervóór is reeds medegedeeld dat
besloten werd om van gouvemementswege opi eminge.i
voor eene 1'ju Djember-Banjoewaugi te djen.
Lijn in A'ediri (van Kediri over Wates en Bentji naar
WHiiiji, met zijtak Bentji-Blitar). Voor deze verbindingen ,
als secundaire spoorweg aan te leggen, waarvoor reeds
in Juni 1835 voorrang van coucessie was verleend aan de
heeren J. J. GEUL en J. CANTERS, welke toezegging echter
in 1888, omdat er niet tijdig van gebruik was gemaakt,
was komen te vervallen, werd in Mei 1890 weder eene
voorloopige concessie gevraagd, thans door de heeren
J. C TEVES en J. J. GEUL. llun verzoek werd echter bij
gouvernemeatsbesluit dd. 19 Juli 1890 n°. 15 afgewezen.
Lijn in hrt landschap Assahan ter Oostkutt van Sumatra
(27 a 30 K.M.). De in Augustus 1890 aan den heer A. A.
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Hoos toegezegde voorrang van er.ncessie voor een secundairen spoorweg van of r.abij de hoofdplaats derafdeeling
A—alian tot Taadjosg Alam of Soengei Silau werd tijdig
aanvaard, door 'Ie storting hier te lande op 19 December
1890 van net vereisehte, waarborgkapitaal, gruut f 3000.
B.

Stoomtram» egen.

De vraag is hier te lande in onderzoek of endoor welke
wijzigingen in do thans op bet stuk van rtoomtramwogen
in lndiö geldende bepalingen (zie het in Indisch Staatsblad
1885 n°. 113 opgenomen algemeen reglement on den aanleg
en de exploitatie van stoomtramwegen voor algemeen verkeer in Nederlandsch-Indië) bevorderd zou kunnen worden
dat van dergelijke banen in IndiS meer partij getrokken
worde en zij in de verkeersmiddelen daar te lande eene
grootere plaats gaan innemen. De bepalingen, die in bedoeld reglement voorkomen omtrent de beschikking over
stoomtramwegen in tijd van oorlog, ondergingen bij ordonnantie vau 15 November 1890 (In lisch Staatsblad n". 227)
eene soortgelijke wijziging als tegelijkertij 1 gebracht werd
(zis blz. 147 hiervóór) in liet algemeen spoorwegregleineut.
S t a a t s s t o o m t r a m w e g in Atjeh
(p. m. 39 K.M.). ')
Volledigbei Isbalve wordt in dit hoofdstuk weder melding
gemaakt van d. n tramweg in Atjeh, ofschoon sedert i Maart
1890 het beheer daarover niet meer bij het departement
der burgerlijke openbare werken, maar bij de militaire
genie berust. In verband niet den bijzonderen aard van
dezen tra-uweg, zoowel wat zijne constructie als wat het
daarvan te maken gebruik betreft, is daan-p — zooals
regelmatigheidshalve als!:r_- uitdrukkelijk is bepaald bij
l:..lisc; Staatsblad 1890 i.°. 244 — evenmin liet algemeen
reglement voor stoomtramwegen als dat voor hoofd- of
voor secundaire spoorwegen toepasselijk.
Pij gouven.ementsbe.-luit dd. 14 Deceatter 1890 n0. 1 is voorloopig «ene
nieuwe, minder kostbare, formatie van bet personeel TOOT
oo exploitatie vastgesteld, welke, tegelijk met eene bij
wijze van proef do;r ..en gewefctelifkrn gouverneur i"gevoerde nieuwe dienstregeling, in eei.c der eerst.; maanden
van dit jaar in werking is getreden. Bij het aangehaald
besluit zijn ook de tarieven voor het vervoer herzien,
zoodat nu de vrachtprijzen voor passagiers, voor elke van
de drie etappe : Olehleh - Kotta Radja, Kotta Radja - Zuidwesterlijn en Kotia Radja- Oostertan, waarin de stoom.
tramweg is verdeeld. bedragen f 0,40 in de Utn, f 0,25
in de 2de en f 0,10 in de 3de klasse, terwijl per etappe
moet betaald worden voor bagage f 0,10 per colli, en voor
vrachtgoederen f l',20 per 100 K.G. (met inbegrip van
laad- en loelooo). Voor bet vet voer van vraebtgooderen
kunnen ook wagens worden gehuurd, en w-1 per uur
tegen f 0,f,0 of f 1,00, en per dag tegen f 4 of f 8, naar
gelang van open of van gesloten wagens wordt gebruik
gemaa-t. Het vervoer ten behoeve vau den lande geschiedt
onder dezelfde voorwaarden als bet particulier ve.-vner,
evenwel zonder betaling in geld , doch op plaatsbewijzen
of vrachtbrieven tegen latere verrekening ten laste vau
het betrokken departement van algemeen bestuur, uitgeBotnen wat letrefc bet vervoer ten behoeve van het departement van o>rlog, dat liesiihouwd wordt als vervoer voor
eig-n dienst en niet verrekend wordt. Omtrent de opbrengst
der exploitatie over 1890 zijn geen opgaven ontvangen;
over 1889 beliep de bruto opbrengst f 84 045, terwijl
de
exploitatiekosten, die in dat jaar bedroegen f 1 20 736,
voor 1890 (volgens de opgaven teu dienste der begroo—
tingsrekeningen) beliepen f 102 940.

') Hier is, bjj gemis voorshands aan juistere gegevens, nog de
lengte vernield die deze tramweg bezat vóórdat werd overgegaan
tot het maken van de in 't vorig verslag (blz. 144, noot 2) bedoelde
nieuwe, straalbaan Bringin-Lamreng, welke in Februari 1890 in
gebruik is gekomen. Wel was daarmede gepaard gegaan de opheffing van het vak Lamreng-Lambaroe der ceintuurbaan, maar sedert
is het gevaar voor vijandelijke beschadiging van dit baanvak veel
verminderd en dientengevolge is het met 1 Maart jl. weder in gebruik gesteld (verg. blz. 5 hiervóór).
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Particuliere

stoomtramwegen.

personenvervoer f 258 253. Over de laatste drie boekjaren ,
waaromtrent gespecificeerde opgaven voorhanden zijn, waren
Lijn Samarang - Joana, met zijtakken Koedoes - Maijong en de geldelijke uitkomsten der exploitatie als volgt:
Demak-Wirosari (171.1 K.M., waaronder 11.8 K.M stadslijnen ter hoofdplaats Samarang). De ontvangsten der
onderneming klommen van f 408 266 in 1889 tot f 518 420
1887/1888.
OMSCHRIJVING.
1888/1889.
1889/1890.
in 1890, terwijl gedurende de eerste zes maanden van
1891, volgens de voorloopige maandopgaven, werd ontf 235 077.49» f 239 705.10 f 259 899.01
vangen f 243 000 , tegen f 223 000 volgens soortgelijke op130 028,32» 145 384,77
149 927,84*
gaven over het eerste halfjaar 1890.
Over de laatste drie jaren leverde de exploitatie de volf 105 049,17 f 94 320,33 f 109 971.36»
gende geldelijke uitkomsten op.
1889.

1888.

OMSCIIRIJVIXG.

Exploitatiekosten in percenten
van de bruto-ontvangsten. .
Netto-ontvangst in percenten
van de bruto-ontvangsten .

1890.

Netto-ontvangst in percenten
van het aanlegkapitaal . . .

Lengte gemiddeld in exploi113' K.M.

1507 K.M.

171' K . M .

f 415 126,85 f 468 266.40 f 518 420,44
203 672,51
178 861.62
106 161,22

60.0 pet.

57.6 pet.

44.7

„

39.4

„

42.4

8.2

„

7.2

„

„

7.98 ,.

18 805,20 f
51,38
0,38 7

10176,10 f
52,63»
0,40»

20 791.92
56.79»
0.43»

f 248 965,63 f 289 404.78 f 314 747,93

Exploi- t per baankilometer.
tatie- \ .. dagkilometer .
kosteu: ( „ treinkilometer.

10 402.27
38,42
0.21»

11630,78
31.29»
0,24'

11994.21
32.34 «
0,24?

38.19 pet.

39.28? pet.

Nette— j per baankilometer.
ontvangst:) „ dagkilometer .

8 402.93
82,96

7 545 62
21,34

8 797.71
24,45»

61.80

„

60.71»

„

„

7.50»

„

Exploitatiekcsten in percenten
van de bruto-ontvangsten. .
Netto-ontvangst in percenten
van de bruto-ontvangsten. .
Netto-ontvangst in percenten
van het aanlegkapitaal . . .

40.03

pet.

59.97

„

710*

„

7.1

3 651.07 f
9.98
1.29

3 107.27» f
s.r.l
1.34

3 029.92»
8.30
1,30

Exploita- i per baankilometer
tieJ „ dagkilometer.
kosten: f ., treinkilometer

1 461,40
3.99»
0,51»

1 186.87
3,25
0,51

1 190.37
3,26
0.51»

N e t t o - 4 per baankilometer
ontvangst:( ,, dagkilometer.

1189.67
5,98»

1 920.40»
5,26

1 839.55»
5,"4

Bruto- f per baankilometer
ontvang- j ., dagkilometer.
sten:
f „ treinkilometer

Bruto- r per baankilometer. f
ontvnng- J „ dagkilometer .
sten:
( „treinkilometer.

55.3 pet.

f

a) Na aftrekking van rente en reserve voor aflossing van obligatiën
bedroeg de netto winst in de behandelde drie jaren achtereenvolgens
f210 761. f235 806 en f253 880, waarvan o. a. werd gebracht ten
bate van de verschillende fondsen (reservefonds, vernieuwingsfondsen
en ondersteuningsfonds) f 39 050, f 39 288 en f 43 334. en ter uitkeering
aan aandeelhouders werd bestemd f 150 000, f 162 500 en f 175 000, dat
is (over een gestort kapitaal van f2 l 'j millioen) achtereenvolgens 6 , 6.5
en 7 pet.

Gedurende 1890 werden op de lijnen der Maatschappij
vervoerd in de 1ste klasse 30 540 en in de 2de klasse
1054 822, te zamen 1085 362 reizigers, met eene opbrengst
van f204156, tegen 908591 reizigers (iste klasse 29 058
en 2de klasse 879 533), met eene opbrengst van f 179 328
in 1889. Het vervoer van bagage bracht f 2890 op, dat
van bestelgoederen f 6257, en dat van stukgoederen en
wagenladingen f 300 020, welke sommen over 1889 respectievelijk bedroegen f2492, f 6096 en f 275 292. In het
geheel werden in 1890 vervoerd, buiten de bagage en de
bestelgoederen , 7481 ton stukgoederen , 79 068 ton wagenladingsgoed, 21 804 ton bouwmaterialen, enz., en 8891 ton
suikerriet. In 1889 bedroegen deze hoeveelheden 6287,
68 622, 22 998 en 12 328 ton.

In Ï889/1890 werden vervoerd (de reizigers met abonnementskaarten niet medegerekend) 3 274 508 personen,
terwijl het totaal stijgt tot 3 722 525 wanneer men de
geabonneerden voor gemiddeld twee ritten daags in rekeuing brengt. In de twee voorafgegane boekjaren was
laatstgemeld totaal achtereenvolgens 2187 720 en 3 305 810.
Lijn Poerwodadi-Goendih (17 K. M.). Nopens het verkeer
langs dezen stoomtramweg, laatstelijk in handen van de
in 1886 met een kapitaal van f 500 000 te Soerabaija opgerichte Poerwodadi-Goendih Stoomtrammaatschappij, zijn
weder geen cijfers ontvangen. In 1891 zijn echter alle
aandeelen der bedoelde Maatschappij aangekocht door de
Samarang-Joana Stoomtrammaatschappij , met wier tramlijnen deze stoomtramweg een geheel uitmaakt. Waarschijnlijk zullen dus nopens deze lijn de gebruikelijke
gegevens omtrent de uitkomsten der exploitatie in 't vervolg
niet meer behoeven te ontbreken.

Lijn iSoerabaija-Sepaudjang en lijn Modjokcrto-Xgoro.
Van eerstsfomelde lijn , in haar geheel lang 20 K. M. (Ilaaronder begrepen een eerst, dit jaar voltooi! 1 vak ter lengte
van 0,4 K. IL, uitmakende den overgang vaa de Kali Mas
nabij de Bibisbrug te Soerabaija), werden in den loop van
1890 achtereenvolgens verschillende sectiën , ter gezamenlijko lengte van ruim 17 K.M., voor het verkeer opengesteld,
tegen 2,5 K.M. in 't laatst van 1889. Dientengevolge
bedroeg de gemiddeld geëxploiteerde lengte in laatstgemeld
jaar slechts 0,2 K. M., doch in 1890 10,1 K. M. De ontvangsten in 1890 beliepen wegens personenvervoer f62 227
en aan diversen f 83 , m 't geheel dus f 62 310, zijnde per
jaar-kilometer f 6 1 6 9 , en per dag-kilometer f 16,91*,
terwijl in de eerste zes maande'i van 1891, over weik
tijdvak gemiddeld p. m. 20 K.M. in exploitatie waren . de
Zijn Batavia - Meesier Comelis (p. m. 14 K.M.). Onder lijn heeft opgebracht (volgens voorloopige opgaven) f 60 900,
dagtoekening van 31 Juli 1890 werden door de Ne.lerlandsch- zijnde per dag-kilometer f 16,80.
Indische Tramwegmaatschappij de gewijzigie voorwaarden
De lijn Modjokerto-Ngoro, lang 33,6 K. M., was gedurende
aanvaard, wanronder haar in Maart te voren (zie vorig 1890 het geheele jaar over hare volle longte in exploitatie ,
verslag blz. 145) vergund was hare lijn tot Kampong terwijl in 1889 de geëxploiteerde lengte gemiddeld bedroeg
Melaijoe, gelegen op 1,4 K.M. van de passar te Meester 4,2 K. M. Op deze lijn werd in 1890 ontvangen wegens
Comelis, te verlengen. Met den annleg van dit nieuwe personenvervoer (met inbegrip van bagage) f 19469, wegens
gedeelte werd iu het begin van Januari jl. een aanvang goederenvervoer (waaronder 11880 ton suiker) f 2 5 244,
gemaakt en op het einde van Februari werd het baanvak on wegens diversen f 207 , in totaal derhalve f 44 920 ,
passar Meester Comelis - Kampong Melaijoe in exploitatie zijnde per jaar-kilometer f 1337 en per dag-ki!ometer
f 3,66'. De tweede helft d.-s jaars droeg tot deze ontvangst
gebracht.
De ontvangsten der Maatschappij gedurende het met het meest bij, daar gedurende het eerste semester van 1890
30 Juni 1891 geëindigde boekjaar, waarin dus het verkeer slechts ontvangen werd f 12 300. In hetzelfde tijdvak van
over de grootere lengte van 1,4 KM. slechts voor vier 1891 bracht echter de lijn (volgens voorloopige opgaven)
maanden medetelt, bedroegen, volgens voorloopige opga- f 23 900 o p . zijnde per dag-kilometer f 3,90.
ven, f 266 500, terwijl, volgens de afgesloten rekening, over
Nadere opgaven omtrent de geldelijke uitkomsten der
het op 30 Juni 1890 geëindigde exploitatiejaar 1889/9) de exploitatie voor beide lijnen te zamen vindt men in ommeopbrengst was geweest f 259 899, waaronder ter zake van staand overzicht.
Handelingen dor Stateu-Generaal. Bijlagen." 1891-1892.
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OMSCHRIJVING.
L e n g t e gemiddeld in exploitatie geweest.
Bruto-ontvnna-sten.

4* K . M .

.

f

Exploitatiekosten. .
N e t t o - o n t v a n g s t a)

f

Exploitatiekosten in
bruto-ontvaugsten

percenten

N e t t o - o n t v a n g s t in
bruto-ontvangsten

percenten

Netto-ontvangst
aanlegkapit&a!

percenten

1890.

ïsxo.

van

10 830.01
0 032,15
7 204.70

43? K . M .
f 107 231.17*
58 103 7 1 '

|

f

40 127.40

3°.

de
57.2 pet.

van

gereed zou komen om daarlangs reeds den suikeroogst van
het luopcnde jaar te vervoeren. Nadat bij gouvernemeutsbesluit dd. 31 Januari 181)1 n°. 13 de aanvankelijk voor
deze lijn vastgestelde voorwaarden van vergunning eenige
wijziging hadden ondergaan, om min bezwaren van de
zijde der aanvragers tegemoet te komen, werd de verRunning in de eerste helft van Februari jl. door de Oost-Java
Stoomtrammaatschappij aanvaord (gouvernementsbesluit dd.
24 Februari 1891 n°. 21). Het hier te iaude gestorte
waarborgkanitaal bedraagt f 3000.

I

54.10 pet.

V e r g u n n i n g e n of a a n v r a g e n
nieuwe stoom tram wegen.

voor

de

Sedert A u g u s t u s 1890 (tot zoover reikten de mededeelingen in 't vorig verslag) zijn van de toen nog te aanvaar*
3.58
„
08
„
den vergunningen voor stoomtram-aanlegt wee, betreffende
2 453,80
B r u t o - ( per baankilometer
. . . .
kleiiiH verlengingen of uitbreidingen van bestaande lijnen,
3 820.57
G72<
o n t v a n g - S ., dagkilometer
. . . .
10.58
in uitvoering gekomen ' ) , doch ter zake van de bewilligde
0,03
treinkilometer
niet opgegeven.
sten:
nieuwe lijnen, waarvoor blijkens het vorig verslag de
1 320/0
2 180,12
rr i •• «• l per linankilometer .
termijn van aanvaarding nog openstond, drie in getal (zie
;;.c;3
0.05
Exploitatie. I
dagkilometer .
lager n° X X I V , XXV en X X V I ) , werd tijdig uitstel gekosteu:
niet opgegeven.
0,34«
( .: t r e i n k i l o m e t e r .
vraagd, hoedanig uitstel door de Indische Regeering voor
1 037,45
1 124.20
| I'cr
den tijd van één jaar is verleend, doch onder bepaling dat
3,081
4,53
dagkilometer
ontvang*
elk nader uitstel zal zijn uitgesloten. Inmiddels zijn weder
zes nieuwe vergunningen voor stoomtram-aanleg verleend,
«) Van de n e t t o - o n t v a n g s t der berle jaren werd in 1800 ten V t e
betrekking hebbende tot lijnen welker lengte uiteenloopt
gebracht van het reservefonds, de vernieuwing-fondsen en h e t oudersteuningsfon-ts f 10 057 en aan aandeelhouders uitgekeerd (over een gevan p. m '20 tot fi8 K.M., en die gezamenlijk 226' K.M.
stort kapitaal van t' l ' / ; millioen) f 45 000 of 3 pet.
beJra^en. Zij betreffen trajecten in de residintil-n Batavia,
Preanger Regentschappen, Pekalongan, Soerabaija en
In den aanvang van 1891 is voor rekening van dezelfde Pasoeroean (zie lager u°. 1,11,111, XV11, XXII en XXIII).
ouderneming (de Oost-Java Stuomtrammaatschappij) de Als gewoonlijk is de d u u r der vergunningen bepaald op
bouw onderhanden genomen van eeue aan den stoorn- 50 jaren en de spoorwijdte op 1.067 M. De volgende tabel,
tramweg Modjokertu-Ngoro, te Geinokan, aansluitende I die tevens de afgewezen of nog aanhangig gebleven aanzijlijn naar de suikerfabrieken Semengko eu Dinoijo, ter vragen voor stoomtram-aanleg vermeldt, bevat nopens een
lengte van 8* K.M., welke lijn vermoedelijk cog tijdig I en ander nadere bijzonderheden.
in

42.8

van

„

45.81

,,

liet

R i c h t i n g der lijnen ,
Volgnamen der aanvragers en datum
nummer.
der aanvrage.

D a t u m en n°.
van het gouver.
nementsbesluit
waarbij
de v e r g u n n i n g
is verleend.

T o t hoelang de Lengde in K . M .
aanvragers tijd
(globaal)
hadden ofhebben en bedrag vn:i
voor het oanhet gevorderde
vaarden van de
waarborgvergunning.
kupitaai.

VERDERE BIJZONDERHEDEN'.

BATAVIA.

Van de benedenstad Batavia
Jin de nabijheid der stations van
d e Ne ierlandscli-Indische Bpoor*

2* J a n 1801
n". 4.

21 J a n . 1802.

tl K M .
D e Iyn moet binnen vier jaren na het aau(waarborgkapitaal vaardea ven de v e r g u n n i n g gereed en in
f 15 000 .
exploitatie zijn gebracht Bij de voorwaarden
vau v e r g u n n i n g heeft h i t Gouvernement zich
het recht voorb'houdcu om , wanneer g e w i j zigde omstandigheden zulks lat--v mochten vorderen , te allen tijde aun de oadernemers de
| verpiichtmtr op te leggen dat deze t r a m w e g
j te liatavia in aansluiting worde gebracht met
één cf ï t e e r der van daar uitgaande s j o o r w e g lijnen De adressanten vroegen teven* voorrang
voor eene latere doortrekking van do lijn tot
.Scrang (Bantam). Hieromtrent werd achter
door de Indische R e g e e r i n g geene:!ei toezegg i n g gedaan.

0 Febr. 1802

Deze lijn zou binnen d r i e j a r e n n a h e t a a n 10.5 K . M .
(waarborgkapitaal vaarden van de vergunning gereed en in exploitatie moeten zijn. (In Octcber IS90 had
f ïoooo;.

wagtnaataefaappij en van Je Ba-

taviasche O o s t e r s p o o r w e g - M a a t •
schappij* naar T a n g e r a n g , met
een zijtak van Djewhatnn Doea
.'laar Faal Mera'i V. W . VAN
tioGH en L. K . C. C'OSTER; 20
November is ij.

Pij"ANGEït-Rr.Gi:NTSci:ArT!:N.

II.

Febr. ïsoi

Van TassiUMalnija ovarSlaga*
parna naar den linkeroever der
T j i ' v i e ' a n nabij M a n g o uredja.

n°. 17.

dezelfde aanvrager voor desa H-n, althans voor

op teiatgaaoenwa plaats in aao(luitinff mal daa itaataapoorweg

het gedeelte Tassik Malaija-Siugaparna, voorwaardelijke toezegging <lan w j ! voorrang
boven anderen g e v r a a g d , welk verzoek echter
bij gouveriionieiitsbesiuit dd 21 November 1800
u". 7 was afgewezen.)

::a:ir Tjflatjap ! K. VAN HOBCE :
23 December ISO").

PzüALONöAX.

III.

V..n het i . a v e n k i n t o o r t e P e k a ia naar de hoofdplaats ea
van daar over Boewaran en Won o p r u g o naar K a r a n g a n j a r . met
een zijtak naar Keooafproani,
i .. van P e k a l o n g a n over Ma-in
naai Pan'lansari (J. L E D K L O K I : :
18 M a a r t 1801).

|

Mei 1821
n°. 7.

8 Mei 1892.

'j Van deze lijntjes, betreffendI BMMlgk de verlenging van
Pa-:<ar Meester Cornelis tot Kauipong Melaijoe van uV-n sioo:ntnimweg liatavia—MeecterCornelie, <-n i e aan dea i t e — t f wtg

37.5 K . M .
Bouwtijd 3 jaren. De vergunning werd v e r waarborgkapitaal leend voorloopig met uitzo-dcring vau h e t
gedeelte P e k a l o n g a n - I J a v c n , aangezien dit
f 15 000;.
lijntje reeds is opgenomen in de spoorwegconcessie Sair.arang-Cheribon. I n verband
daarmede is in de voorwaarden vau veigunning bepaald d a t , bij het tot stand komen van
dea spoorweg Clijribon-Sainarang, de t r a m -

Modjokerto-Ngoio toe_-evo- gde zijlijn Gi mekan-Dinojo , is reeds
sub 2°. hiervóór gewag gemaakt.
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Richting der lijoen,
namen der aanvragers en datum
der aanvrage.

Datum en n*. Tot hoelang de Lengte in K.M.
van het gouvcr- aanvragers tijd
(globaal)
nementsbesluit hadden ofhebbeu en b >drag van
waarbij
voor het aauhet gevorderde
de vergunning vaarden van de
\vaarborgis verleend.
vergunning.
kapitual.

VERDERE B I J Z O N D E R H E D E N .

wegen op het station Pekalongan van dien
spoorweg met dezen in aansluiting zullen
moeten worden gebracht, terwijl, bij net eventueel vervallen van de bedoelde spoorwegconcessie , de verbinding van de tramwegen met
de haven binnen een door het Gouvernement
te stellen termijn door de ondernemers moet
worden tot stand gebracht, op daartoe ontvangen aanzegging van de Indische Regeering.
Van Tjomal (nassar) langs de
fabrieken Tjomal en Sragi naar
de hoofdplaats Pekalongan , met
een zijtak naar de fabriek Tirto,
en van de hoofdplaats Pekalongan
naar Batang en de fabriek Klidang. met een zijtak naar de
fabriek Kalimati J. LEDEUOER;
24 April 1891).

Lengte niet
opgegeven.

Aan den adressant is te kermen gegeven
(gouvernementsbesluit dd. 5 Juni 1891 n°. 30)
dat zijne aanvraag niet in overweging kon
worden genomen, zoolang de spoorwegconcessie Samarang-Cheribon nog van kracht is.

Idem.

De aanvraag was niet behoorlijk toegelicht
en kon bovendien niet in behandeling worden
genomen, zoolang de in 1885 verleende spoorwegconcessie Maos-Bandjarnegara nog van
kracht is (zie blz. 150 hiervóór). Op het verzoek werd daarom afwijzend beschikt bij
gouvernementsbesluit dd. 20 December 1890
n". 4.

Idem.

De aanvraag strekte om prioriteit boven
anderen te verkrijgen, waarvan echter, ingevolge Indisch Staatsblad 1885 n". U i , met
betrekking tot stoomtramwegen geen sprake
kan zijn. Zoowel daarom als om de sub V
vermelde reden werd het verzoek afgewezen
(gouvernementsbesluit dd. 20 December 1890
n". 5).

BANJOEMAS.

Van de suikerfabriek Klampok
naar Banjoemas en van laatstgenoemdc plaats naar de halte
Maos van den staatsspoorweg
Djokjokarta-Tjilatjap(Soerabaijasene Bank- en Handelsvereeniging DE K I J K , GROSKAMP & C . ;

18 November 1890).
Stoomtramverbindingen in de
residentie Banjoemas. waaronder
in de eerste plaats van Banjoemas
naar Maos (Vrouwe P . M. A.
OSTERMANX. geb. DlNGER ; 25

November 1890).

Van Kalibagor over Soekaradja
(in aansluiting aldaar met den
aan dezelfde aanvragers reeds geconcessionneerden spoorweg door
het Seraijoe-dal) naar Poerboling-

19 Sept. 1885
n°. 8/c.

De termijn van aanvaarding der vergunning
(Zie de laatste
20 K . M .
(waarborgkapitaal voor het tot stand brengen van dezen stoomkolom).
tramweg hield verband met het tijdstip waarop
f 7000).
de spoorwegconcessie zou annvaard worden.

go (R. A. EEKÜOUT C. S.; 8 Mei

1885).
DJOKJOKARTA.

Van het station der Nederlandsch-Indische Spoorwcgmaatschajipij te Djokjokarta naar Brossot (Nederlandsen-Indische Spoorweirmaatsehappij; G Februari en
18 'Juli 1888).

MADIOEX.

Van Aladioen naar Ponorogo
(A. VAN RIJCKEVORSEL en

Cn.

Omtrent deze aanvraag werd geen nadere
26 K. M.
(waarborgkapitaal beslissing genomen, daar de zaak verband
f 11 000).
hield (zie vorig verslag blz. 146 n°. XI) met de
quaestie der spoorversmalling op een gedeelte
van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden ,
welk punt een onderdeel uitmaakte van de
plannen waaromtrent onderhandelingen met de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij
zijn gevoerd. Bedoelde plannen zijn echter, zooals reeds op blz. 156 hiervóór is medegedeeld,
sedert Mei jl. op den achtergrond geraakt.
Lengte niet
opgegeven.

De aanvraag hield tevens het verzoek in
om het voor den aanleg van den tramweg
benoodigde hout te mogen kappen in de gou
vernementsdjatibosschen in het district Oeteran.
Daar bovendien de ingediende bescheiden onvolledig waren. werd de aanvraag afgewezen
(gouvernementsbesluit dd. 21 Januari 1891

24 K. M.

Bij gouvernementsbesluit dd. 20 November
1890 n". 6 werd de aanvraag afgewezen, als
zijnde niet voldoende toegelicht.

45 K. M.

De aanvraag kan niet in overweging worden genomen zoolang de spoorwegconcessie
Samarang-Cheribon nog van kracht is. Nadat
dit aan de Samarang-Joana Stoomtrammaat
schappij geantwoord was (<rouvernementsbesluit dd. 17 December 1890 n". 21) werd van
haar het in de tweede plaats vermeld adres
ontvangen. houdende verzoek de gevraagde
vergunning te mogen erlangen voor het geval
bedoelde spoorwegconcessie mocht komen te
vervallen. Dit verzoek is door de Indische
Kegeering in advies gehouden.

VOUTE; 11 Juli 1890).

JAPARA.

Van de dessa Tnjoe naar Joana,
en aldaar io aansluiting met den
tramweg naar Samarang (Ar. C.
NERING BOQEL en P. D U X L O P ;

adres zonder dagteekening).
SAMARANG.

A'an Samarang over Kendal
naarWeleri, op eerstgenoemde
plaats aansluitende aan den stoomtramweg Samarang-Joana (Samarang-Joana
Stoomtrammaatschappij; 30 October 1890 en
i l Maart 1891,.

1G0
Koloniaal verslag van 1801.

Richting dor lijnen,
Volgnamen der aanvrager* en datum
nummer.
der aanvray;.'.

SAMARANG

XII.

en

T o t hoelang do Lengte in K M.
Datum en n°.
(globaal)
vau liet gouver- aanvragers tijd
hadden
of hebben M bedrag van
neineutslieslciit
voor het aunhet gevorderde
waarbij
vaarden van de
\vaarborgdc vergunning
vergunning.
knjiittiul.
is verleend.

VERDERE BIJZOXDERIIEDEX.

REUBANG.

Van Wirosari noar Blora (Samarang-Joana Stoomtrammaatschappij; 28 Februari en i l Septeuv
berl89l).

SAMARANG, REMBANG
SOERABAIJA.

XIII.

[Neder!. (Oost-) Indiö.]

43 K. M.

Bij besluit dd. 2C Mei 1891 n°. 37 verklaarde
de Indische Regeering zich voorwaardelijk
bereid de aanvraag in te willigen. D c Stoomtrammaatschappij zou zich namelijk moeten
verbinden o m , binnen een nader vast te stellen
termijn , ook eene lijn Blora-Soerabaija aan
to leggen in aansluiting met den staatsspoorw e g te Soerabaija, en zoowel hare reeds bestaande lijn voor zooveel die de hoofdverbinding
met Soerabaija zou uitmaken, namelijk het
gedeelte 8amarang-Demak-Poerwodadi-Wiro.-aii, als de nieuwe gedeelten Wirosari-Blora
en Blora-Soerabaija in te richten en te ezploiteeren als secundairen spoorweg. Bij het
in de tweede plaats vermeld adres heeft de
Stoomtrammaatschappij. onder mededeeling
dat z i j , wanneer de gestelde voorwaarden gehandhaafd bleven . van haar plan . om eene
verbinding tot Blora tot stand te brengen,
zou moeten afzien , verzocht dat haar de gevraagde vergunning alsnog worde verleend
op den voet der voor haar tegenwoordig tramnet bestaande voorwaarden. Dit adres is bij
de Indische Regeering in behandeling.

Lengte niet
opgegeven.

D e aanvraag werd bij gouvernemcntêbesluit
dd. 13 Juli 1891 n". 1 afgewezen . als strekkende blootelijk tot het erlangen van prioriteit
van vergunning, waarvan ingevolge Indisch
Staatsblad 1885 n°. 114 met betrekking tot
stoomtramv.egeu geen sprake kan zijn.

Idem.

In verband met de door de Samarang-JoanaStoomtrammastschappij reeds eerder gedane
stippen tot uitbreiding van haar tramnet in
oostelijke richting (zie n°. XII) werd bij gouvernementsbesluit dd. 26 Mei 1891 n°. 38 aan
den adressant te kennen gegeven dat zijne
aanvraag voorloopig in advies werd gehouden.
(Voor een stoomtramweg van Panar in Kcdiri
naar de hier genoemde dessa Kaboeh in Soerabaija is vergunning verleend aan mr. D . MouN I E R ; zie lager n°. X X V . )

en

Van Wirosari over Randoeblatocng. Ploentaran, Padangan,
Bodjonegoro. Babat, Lamongan
en Grissee naar Soerabaija (H. O.
E . B E N N E W I T Z ; 14 Maart 1891).

JAPARA-REMBANG-SOERABAIJA.

XIV.

Van Joann (Japara) overRembang, Blora, P a d a n g a n , Bodjonegoro, Bowerno en Babat naar
de dessa Kaboeh in de afdeeling
Lamongan de. - residentie Soerabaija (E. F A B I U S ; 0 April 1891).

SOERABAIJA.

XV.

Van Krian naar D j e r e b e n g .
Waroe , Sidoardjo , Koepang .
Prambon en Modjosari, en van
Prambon naar Porrong (X. P. C
VAN

MEERBEECK;

2 en 7

28.5 K. M.

D e aanvraag. welke een stoomframweg
betrof dio in hoofdzaak dezelfde richtiug zou
krijgen als d i e . waarvoor in Mei 1890 door
de Indische Begeering de aan ï n . B O O M C . S .
verleende vergunning was ingetrokken (zie
vorig verslag blz. 140 n ' . I I ) , werd , opgrond
van net geheel ontbreken van de vereischte
stukken . bij gouvernementsbesluit dd. 30 Juli
1890 n'. 11 afgewezen.

13 K. M.

Door de beoogde lijn zouden o. a. de thans
gescheiden stoomtramwegen Modjokcito-Xgoro eu Soerabaija-Scpancjang met elkaar iii
verbinding worden gebracht, en daardoor eene
tweede stoomlijn worden in hot leven geroepen
tusschen de reeds aan den staatsspoorweg sangesloten plaatsen Modjokerto en Soerabaija.
Daar het toelaten van concurreerendc lijnen ,
in het stadium waarin tot nog toe de ontwik—
keling van het s]>oorweg- en stoomtramvprkoer
in Indie zieh bevindt, geacht werd geen aaubeveling te verdienen. werd bij gouvernementsbesluit dd. 7 Januari 1891 n". 16 de aanvrage
afgewezen.

Mei

1890).

XVI.

Van Sepandjang over Kriau
naar Modjokerto. met een zijtak
van Krian naar Prambon (OostJnva Stoomtrammaatschappij; 29
Januari 1890).

XVII.

Van Modjosari naar Penarip
(E. F A B I C S : 30 üctober 1890).

18 Jan. 1891
n°. 2.

IS Jan. 1892.

14.5 K. M.
De lijn zal Ie Penarip in nansluiting moeten
(waarborgkapitaa! worden gebracht met tien bestaanden stoomf 7500).
tramweg Modjokerto-Xgoro . en wanneer de
aangevraagde lijn Kalianjar-Modjosari tot
stand mocht konieu (zie n". X X I V ) terlaatstgenoemde plaats ook met dienstoomtramwe^.
D e bouwtijd van den hierbedoelden stoom
tramweg Modjosari-Penarip is bepaald op
drie jaren.

[5.

BUlage C.
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Richting der lijnen ,
namen der aanvragers en datum
der aanvrage.

Datum en n".
van het gouveriii'iiiint.slx sluit
waarbij
de vergunning
is verleend.

[Mederl. (Ooat-) lu.lië.]

Tot hoelang de Lengte in K.M.
aanvragers tijd
(globaal)
hadden ofhebben en bedrag vau
voor het aanhet gevorderde
vaarden van de
waarborgvergunning.
kapitaaï.

I

Van Soerabaija naar Orissee
(F. W. DE R I J K ; 30 Augustus
1890 en 5 Februari 1891).

Tweede Kamer.161

2.]

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

18 K . M .

De adressant verzocht dat hein, in afwachting
van de indiening der gevorderde bescheiden,
voorrang voor deze lijn mocht worden verleend.
Ook omdat anderen reeds vroeger zich voor
het verkrijgen van eene vergunning voor een
tramweg tusschen beide plaatsen moeite hadden
gegeven (zie onder n°. X X ) , werd de aanvraag
afgewezen (gouvernementsbesluit dd. 13 Juli
1891 n'. 8).

Van Krian over Prambon en
Modjosari naar Modjokerto en
van laatstgenoemde plaats over
Leiigkong naar de suikerfabriek
Balongbendo (H. F. POLACK; 14
Maart 1891).

Lengte niet
opgegeven.

Ook op deze aanvraag , strekkende ter erlanging van prioriteit, werd afwijzend beschikt
(gouvernementsbesluit dd. & Mei 1891 n*. 20).
De beoogde tramverbinding viel bovendien
samen. wat bet gedeelte Modjosari-Modjokerto betreft met de onder n". X V I I bedoelde
lijn, en wat het overig gedeelte aangaat met
de onder n°. X V I vermelde aanvraag der OostJava-Stoomtrammaatschappij.

Van Soerabaija naar Grissee
(J. E . L. B E R G H U I S , * Maart
1891).

18 K . M .

De aanvrager had reeds in 1882 pogingen
aangewend om voor het tot stand brengen
van deze lijn vergunning te erlangen. Zijne
aanvraag was echter destijds afgewezen in
verband met aan anderen gedane toezeggingen
voor eene spoorwegconcessie. Op grond van
bedoelde (later nog eens herhaalde) aanvrage
wenschte hij thans als eerste aanvrager te
worden aangemerkt. Bij het afsluiten in Indië
van de opgaven voor dit gedeelte van het
verslag was dit verzoek nog in overweging,
ook in verband met de onder n°. X I I vermelde beschikking.

Van Sepandj.ng naar de suikerfabriek Balongbendo (Oost-Java
Stoomtrammaatschappij; 17 J a nuari 1891).

Lengte niet
opgegeven.

O p deze aanvraag , welke — op het gedeelte
Balongbendo-Modjokerto na — dezelfde lijn
betreft als de onder n*. X V I vermelde, is afwijzend beschikt bij gouvernementsbesluit van 27
Juni 1891 n«. 90.

PASOEROEAN.

Van Malang over Gondanglegi
naar Kepandjen. met een zijtak
van Loembang Widoro naar Damlit (B. A. B A R K E Y . 11 8eptempit
oer 1890).

3 Dec. 1890
n*. 11.

3 Dec. 1891.

5C K . M .
Vermits tegen de tramverbindingen. zooals
(waarborgkapitaal zij nader door den aanvrager ontworpen waren,
f 20 000'.
het aanvankelijk door de Indische Kegeering
geopperd bezwaar (zie vorig verslag blz. UG
n'. VII) niet bestond, en de belanghebbende
zijne gewijzigde aanvraag tijdig bad ingediend, werd bij gouvernementsbesluit ddT 2
December 1890 n". 11 de gevraagde vorgunning
verleend. D e ontworpen stoomtramweg, die
binnen drie jaar na het aanvaarden van de
vergunning moet gereed en in exploitatie gebracht zijn , zal met den staatsspoorweg in
aansluiting moeten worden gebracht op het
station M a l a n g , e n , bij het mogelijk tot stand
komen vau staatswege van eene spoorwegverbinding Malang-Blitar over Kepandjen,
ook op laatstgenoemde plaats.

Van Pasoeroean overWeroogdowo en Poerwosari naar P a n daan, met zijtakken van \Varongdowo over Gondangwetan en
Talang naar Banjoebiroe en van
Gondangwetan naar Pasrepan
(J. A. B O C L E T ; 13 December
1890).

26 Maart 1891

20 Maart 1892.

07.5 K . M .
De beoogde treinverbindingen (waarvan de
(waarborgkapitaal bouwtijd bepaald is op drie jaren) zijn als
f 20 000).
voedingslijnen van den staatsspoorweg te b e schouwen. Wel is waar zal het gedeelte
Sengon-Pacdaan. wanneer de stoomtram b e doeld sub n°. X X I V mede tot stand komt, eene
concurreerende lijn vormen, omdat destoomtramverbinding Sengon-Pandaan-Gempol slechts
25 K.M. en de staatsspoorweglijn SengonBangil-Gcmpol 33 K.M. bedraagt, maar
hiervan wordt geen noemenswaardige af breuk
gevreesd. omdat het verkeer tusschen genoemde
plaatsen geheel van localen aard is en op het
vervoer per stoomtram, al is de afstand 8 K.M.
korter, toch niet in tijd zal gewonnen worden]
Aan den aanvrager ia de verplichting opgelegd den stoomtramweg zoowel te Pasoeroean
als op een der halten Sengon of Soekoredjo
met den staatsspoorweg in aansluiting te
brengen.

PASOEROEAN en

n\ I.

SOERABAIJA.

Van Kalianiar over B.ingil,
Pandaan en Melikan naar Mc—
djosari , met een zijtak van Melikan naar Gempol, te Bangil en
nabij Gempol in aansluiting te
brengen met den staatsspoorweg
Soerabaija-Pasoeroean (jhr. E . A .
D I B B E T S . voor wien later in de
plaats is getreden mr. D . M o u M E R ; 7 Mei 1889 en iJMei 1891).

13 A u g . 1890
n*. 7.

13 Aug. 1891
Lengte niet
(verlengd tot
opgegeven
13 Aug. 1892). ,(waarborgkapitaiil
f 1 5 000).

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892;

De rechten, voortvloeiende uit de aan den
oorspronkelijken aanvrager in Augustus 1890
verleende vergunninar
«tnn.i K.^
vergunning voorhet tnt
tot stand
brengen
n ~. n
van dezen stoomtramweg. zijn sedert overgedragen op mr. D . M O U N I E B , welke overdracht door de Indische Regeering is goedgekeurd bij besluit dd. 7 Juli 1891 n». 15.
Bij dezelfde beschikking is uitstel voor de aan.
vaarding verleend tot 13 Augustus 1892, onder
aanteekening dat geen nadere verlenging van
dien termijn zal worden toegestaan.

Iti2

C5. 20
;

• n«i ver<dajr T Ï U : « 9 1 . [Nefcrl, (Ooft-) Indie..]

Richting der Ujnea
Volg.

luimen IIIT u a m f M 'ii iiiitiim
nummer.
ilcr aanvrage.

Kl.mul

Datum M n .
f U liet gouverDOBMntioMlaH
waarbij
do vergunning
i- verleend.

Tut Imeliu.}» ile
aanvragers tijil
hadden ofliehhen

hi Juli IH'.MI

Ili .1 lil! IH'.M

n°. 30.

verleng I ;ot
II'. Juli I g f f l

VERDRRK

het gevorderd*

rOOC l l l ' l a.ni

\aarden van da
\ fi-gnntiiiig.

UIJZONDKRHEDKN.

wiiarhorgk.pilaal.

BB XILISAIIAUA.

\':m Paper overPareeeo kan
• n naar Djeroek»

\XV.

I.engte in K.M.
lobaal)
en hediag van

k e i ri-Soerabaijal en Ï M I daar
over Xgoro . Djombang . Dollol;
en Plus ii naar kahofh in ile
nfdeeliug I.amungan. te Peper
ea te Djombang in aansluiting
te brengen met de halten \aii
den stiatsspoorweg pn te JJgoro
met den particulieren stoomtram
Ngoro-Modjokertu (mr. D . M01-MPR. lü Augustus 1889).

67.5 K.M.
Bij het verlrenen van eeu jaar uitstel voor
uaarborgkapitaal het aanvaard 11 van deze vergunning tgouverf iO 000).
neuient*besluit dd. 7 Juli 1891 n°. 16)is tevens
bepaald dat nadere verlenging zal zijn u i t gcsloten.

PROBOMNGOO.

Van Pmbolinggo [ia aaaalui-

WVI.

1(1 Juli IStin
11" t.

ting aldaar aan Irn ltaataepoorwegj over Kiakaaaa naar Pneiton
(A.

IF.

N'IERSTRASZ ; 8

III Juli 1891,
verlengd let
in Juli I8WI

April

1890).

:n K.M.
Bij het verleenen van uitstel tot 10 Juli
(waarborgkaj Maal I8'.ii voor het aanvaarden van de vergunning
betreffende dezen stoointramweg (gouverne1' 10000).
mentshesluit dd. 4 September 1891 n°. 4) is
tevens bepaald dat geen nadere verlenging
van dien termijn zal worden toegestaan.

BEZOEEI.

XXVII.

A'an Triboengan (nabij Pnnnroekan) nver Sitoebondo naar k a ni. op eerstgenoemde plaats
in aansluiting met den door
deazelfden aanvrager ontworpen
spoorweg van Probolinggo over
klakah. Rnndoe A g o e n g , Ojcmbor en JBoidowosso naar P a u a roekan (mr. H. S'JACOB: 13 Juni
1889).

II K M .

De aanvraag was door de Indische Regeering
voorloopig buiten behandeling gehouden , totdat zou zijn beslist omtrent de aangevraagde
spoorwcgeoncessie (zieblz. 156 hiervóór), waarmede de tramweg een geheel uitmaakt.

MADUKA.

Van Kamal naar Bangknllau
en van laatstgaDOemde plaats over
Sampang en Painakassan naar

XXVIII.

Sumannp

Au.ustus
1891).

[F.

Lengte
niet opgegeven,

\ \ " . DE R I J K : 30

1890 en 15 Februari

C.

Paardenlramlijnen.

Ter hoofdplaats Soerakarta is een tramweg' als de hierbedoelde in aanleg loopende vnn af h i t Itation Djebres
van tien ataataapoofweg tot i t o de halte Poerwoaari, roorheen Poerwodadi, der Ne ierlawlsch-In• lisci.e Spoorwegmaatschap; ij. Na !at :e In fisohe Begeering Lij besluit
dd. '2-> A]>ril 1890 n°. 16 vergunning tot het aanleggen
en azploiteereo van deieo tramweg had verleend, mits de

moeten worden bepaald op 10 j a r e n , de spoorwijdte op
i.067 M. en het vóór den aanvang der werkzaamheden
te storten waarborgkapitaal op f 3000. De onderneming
is in Juni j l . overgegaan op eene te Soerakarta te vestigen
naamlooze vennootschap »Solosche Tramwegmaatschappij ",
met een kapitaal van f 200 000 (zie de akte van oprichting in een der bijvoegsels tot de Javasche Courant van
18 September 1891).
§ 3.

iianvraagster (Vrouwe W . A. H. VERLOOP g e b . FI;CHTKK)

van len Soeaoeboanan toestenunh.g aou hebben verkregen
om van de openbare wegen ter hoofdplaats Soerakarta
voor dit doel g e .ruik te maken , zijn in April 1891 de
voorwaarden der vergunning door den resident vastgesteld ,
ingevolge de daartoe op hem r e n t r e k t e machtiging, waarbij
o. a. was voorgeschreven dat de d u u r der vergunning zou

.lava , Midura BB
llilliton.

Hnitenbrzittingi'ii.

Verwarajhaji

Verwarmingsoppirvlak
(in M . .

op Uit.
Aantal.

opper

Aantal.

Vl.lk
(in M=.}.

1887
1889
1890

.

.

.

.

1 324
1 .S21
1 .151
1 412
142C

M4AI
79 666
8 3 944
88 982
92 477

42
45
18
53
66

6M
611
703
712
1007

T e zaïiu-ti.

Aantal.

1 366

1 aas

1 399
1 465
1492

Stoomweztn.

De aanwending van stoomkracht voor particuliere industrieele inrichtingen en in particuliere schepen nam ook
in het afgeloopen jaar weder toe , zooals uit het volgende
vijfjarig overzicht blijken k a n , waarin van de kotels in
spoorweglocomotieveu geen sprake is.

Stoomketels in gebruik bij particulieren (ongerekend d e
ketels in spoorweglo'oinotit ven en die in vaartuigen).

Aanwezig

D e aanvraag van Augustus 1890 werd afgewezeu wegeas onvoldoende toelichting igouvernementsbesluit dd. 21 December 1890 n°. 9),
terwijl op hwt in de tweede plaats vermeld
adres, dat slechts het verzoek om prioriteit
inhield, afwijzend werd beschikt, in verband
met het steeds gevolgde beginsel om geen
prioriteit voor stoomtramwegen te verleenen
(gouvernementsbesluit dd. 1 Maart 1891 n°. 15).

Verwarming.s
oppervlak
lin M».)81 0 3 5
80 162
s i r,IT
89 724
93 484

Stoomketels
in
particuliere
vaartuigen.

Aantal.

194
213
206
215
241

Verwarmingsoppcrvlak
(in M*.).

1U929
1 11 133
11 3 3 0
11 117
12 584

Door elkaar
beliep het verwarmings-oppervlak (in at».):
Verwarmingsper
per
Aantal.
opper- ketel t e scneepsland.
vlak
ketel.
(in M'.).
1 5 6 0 M 964
1 Ó79 M j;i5
95 977
1 605
1 6 8 0 100 841
1 7 3 3 106 068

59.3
58.7
60.5
61.2
62.7

56.3
52.3
55
61.7
52.2

LS.

(63
**•

Koloniaal verslag van 1891. [Neaerl. (Oost-) Indie.]
Over 1890 viel derhalve te wijzeu op eene toeneming
met 53 stoomketels en op MM vermeerdering vmi \crwarmingsoppervlak met 5227 M J . Wel werden 113stooniketels (waaronder 11 aeheepaketcls), meteen verwarmingsoppervluk van 5714 | | * . , aan liet gebruik onttrokken,
doch daarentegen werden in dienst gesteld K'.ti ketels
(waaronder 37 scheensketels) mot een verwanningsoppervlak
van 10 941 M3. Van deze KW! ketels waren er 35 reedt
vroeger in g e b r u i k , doch daarna tijdelijk buiten dienst
geweast; al de 131 andere (waaronder 35 die in vaartuigen
waren geplaatst) waren nieuwe ketels, die te zanten een
verwarmingsoppervlak bezaten van 8943 M'.
Uit de volgende opgaaf kan blijken waar de laatstbedoelde 131 ketels waren vervaardigd.
Ketels voor
gebruik te land.
VKKVAAKU1GD IN :

Aantal.

Nederland
Nederlandsch-Indie . 1
België
!
Duitscbland . . . . j
Frankrijk
Engeland en Schotland
Engelsch-Indiè. . .
China
Onbekend

Totaal.

II
13
*
40
5
43

Verwarmingsopi>ervluk
(in M*.)
563.75
til 1.01
115.00
87798
700.00
3834 U3

Schecpsketels.

AanUi.

10
1

7i03.il

/.MineII.

VerwarYerwariuings- Aan- m i u g s opperoppervluk
vlak
tal.
(in M'.)
(in U'.).
31
14
3
21
5
59

1633 05
173.61
115.00
3785.73
700.00
3393.49
6.16
33.04
115.70

131

8943.70

1009.30
1200
5.90

16

558.40
6.15
33.04
05.70

35

1740.55

50.00

96

Te

Voor 2 ketels , met een verwarmiugsoppervlak van ruim
12 M ' . , werden tijdelijke vergunnings-akten uitgereikt,
omdat nog niet aan alle voorschriften voldaan was.
Omtrent de bestemming van de in 1890 in gebruik
geweest zijnde ketels en het aantal in elk gewest vindt
men opgaven in bijlage KB hierachter.
Wegens vergoeding der kosten van beproeving en onderzoek werd in 1890 ontvangen f 10 4 7 0 , tegen f 15 330
gedurende 1889.
IV.

P O S T - EN TELEGRAAFDIENST ' ) .

§ 1. Vereenigdt

dienst.

Het aantal der kantoren en hulpkuntoren van den vereenigden dienst en dat der tot den dienst van de staatsspoorwegen behoorende telegraaf kantoren , die ten behoeve
van het publiek voor bet onderling verkeer en voor het
verkeer met de kantoren van den post- en telegraaf iienst
zijn opengesteld, onderging in den loop van 18'.'ü (zoca'.s
reeds gedeeltelijk op blz. 149 van het vorig verslag werd
vermeid en zooals nog nader, voor zooveel DOodig, in
§ 4 van deze afdeeling zal worden uiteengezet) de volgende
wijzigingen.
De hulpposlkantoren te Bindjei en Tandjong Poera (beiden
ter Oostkust van Sumatra) werden tot postkantoren verheven , en het hulppnst-, tevens telephoon- en spoorwegtelegraafkantoor te Gou.bong (Hagelen) werd door een
pos:- tevens telegraafkantoor vervangen. Ook werd, ten
einde beter in de behoefte aan een geregeld post- en tele^raafverkeer van onderscheidene landelijke ondernemingen in
de residentie Oostkust van Sumalra te kunnen toonden ,
bet iu die residentie gelegen post- levens telegraafkantoor
te Bandar Chalipah naar Telling Tinggi s ) overgebracht
(Indisch Staatsblad 1890 n°. 225) Verder werd te Bttja
(Samarang) een hulppost- tevens telephoonkantoor opgericht en werd aan het bulppostkantoor te Furt va:, lei
') V a n het laatst verschenen afzonderlijke verslas van den I n disehen p o s t - en telegraatdienst, betreffentle het jaar 1 8 8 9 , is in
Jnni jl. een exemplaar aan de Staten-Geneiaal aangeboden.
*) D i t kantoor wordt Tebingtingjri-Deli genoemd ter on.lerscheidiDg van een gelijknamig kantoor in de residentie PalemliaiiL .
dat na als Tebingtinggi-Palembang wordt aangeduid.

OapeUen (1'adangsche Bovenlanden) de telephoondienst n
gevoegd. Door een en ander werd het aantal der Ml
kantoren n e t 2 en dat der | o s t - tevens telegruafkantorf,
n u t 1 vermeerderd, zoo lat het totaalcijfer van bei''
categorieën van kantoren van 115 tot 118 steeg(waar\a
74 op Java en Madura), en werd het aantal der bolppof
kantoren met 2 veiminderd en daardoor van 70 op f 8
gebracht (waarvan 45 op Java en Madura), terwijl h '
aantal der telephooukantoren met 1 vermeerderde en di
van 28 tot 29 steeg , waarvan er 25 (en daaronder 22 <
Java en Madura) mét hulppostkantoren vereenigd waren
Het aantal der spoorwegtelegraaf kantoren , buiten d
van particuliere ondernemingen (en ook niet medegerekei d
die telegraaf kantoren der staatsspoorwegen , welke gt vestigd zijn op plaatsen waar telegraafkantoren van .;<
post- en telegraafdienst bestaan) werd , door de openste
[ing van 11 nieuwe spoorwegbalteu op Java en de slt iting van het hooger bedoelde spoorwegtelegraafkantoor e
Goinbong. van 106 op 116 g e b r a c h t , waarvan 13 (tet>
14 in 1889) op plaatsen waar tevens hulppostkanto i.
gevestigd zijn. Het aantal tier particuliere spoorwegtelegr
kantoren (die thans ook voor het buitenlandsch verk
zijn opengesteld) klom van 16 tot 17, waarvan 5 in Tag.
(van de Java-Spoorwegmaatschappij) en 1 2 , dus 1 met r
dan in 1889, ter Oostkust van Bamatra (van de Dehspcorweg-Maatscharpij), daaronder begrepen die te Tagal
en te La!»oean Deii en Medan , alwaar tevens gouvernement.—
telegraafkantoren bestaan.
Ben overzicht betreffende cle op 31 December 1890
voor het algemeen verkeer opengestelde kantoren volgt
bieronder.
Java
en
SuBorCedere
Te
Ma- matra. neo. lebes. eilan- zamen
dura.
den.

Omschrijving
der
kantoren.
G0LVEBNEMEXT8KANT0KEN.

.Post-

tevens

telegraafkan-

Hulppost- tevens telephoonkantoren .
»
«
spoorwegtelegraafkan toren b)
Overige
hulppostkantoren
(zonder telepnoon- of spoorwegtelegraaftlienst (c) . .
Overige spoorwegtelegraafkau toren (zonderhulppost-

73
1

25
6

2

1
3

1
7

100
18

74

31

2

3

8

11

33

3

«

11

H

13
10

w
7

103
Overige
telephoonkantoren
izonder hulppostdienst). .

8

„
5

11

25
13
30
103

„

1

3

*

11

11

4

333

44

10

8

8

293

Particuliere
spoorwegte1egraat kantoren e) . . . .

5

12

n

11

N

17

Algemeen totaal der kantoren
op 31 December 1890 . .

338

56

10

8

8

310

D e algemeene totaalcijfers
waren op 31 Dec. 1889. .

316

55

10

8

8

297

214

48

10

8

8

288

Totaal der gouvcrnementsPAHT'.CULIERE KANTOREN.

en op 31 Dec. 1888

.

a) In deze opgaaf is met begrepen het telegraafkantoor teTjipannas
(Prcanger Rea-entschappen). dat slechts tijdens het verblijf vau dt-p
üouveiheur-Gcneraa! aldaar geopend i s ; evenmin het hutptelegraafkautoor te Batavia,in de benedenstad) en het hulppost^tevenshulptelegranfkantoor te Tandjong Hriok (haven van Batavia . die beiden d or het
|«rsoueel van het post- tevens telegraafkantoor te Weltevreden ibovenstad van Batavia/ worden bediend.
*l Hieronder een kantoor (KroijaV dat slechts gedurende vier maanden
'sjaars voor dea postdienst is opengesteld.
e) I D deze opgaaf is niet begre|i«n het sub a bedoelde hulpkantoor
te Tandjong Prixk.
d) Onder de spoorw^gtelejrranfkantoren zijn hier niet medegprekend
ut stations of' halten der sta tsspoorwecen op plaatsen waar lelegraaf.
kanloreu vau den post- ra tcle^raattlienst gevestigd zijn.
*) Hieronder drie kantoren (1 op Java en 3 op Sum»tra) op plaatsen
waar ook gouvernements-telegraalkantoren gevestigd zijn.

es. 2.:

164

Koloniaal verslag van 1891. (Nedorl. (Oost-) IndiB.]
Het Europoesch jwrsoneel van den po8t- en telegraafdienst bestond bij den aanvang vau 1891 uit 457 ambtenaren , namelijk 1 hoofdinspecteur , chef van den dienst,
IQ inspecteerende ambtenaren, 116 kantoorchefs ' ) , 165
commiezen, 40 adjunct-commiezen ' ) , 68 hulppostcommiezen , 55 klerken en 2 aan de werkplaats van den posteu telegraafdienst verbonden technici (één als chef van
het atelier en de andere als instrumentmaker).
De groote toeneming der werkzaamheden bij het Nederlandsch-lndisehe postagentschap te Singapore nnmkte het
in het laatst van 1890 noodig om aldaar, behalve den
vroeger (zie blz. 144 van liet verslag van 1878) daarvoor
toege.-tanen ambtenaar van den Indischen post- en telegmafdienst, nog een ambtenaar van gemelden dienst te
werk te stellen *).
Ten behoeve van de verheffing der hulppost- tevens
te'.epboonkantoren te Lassen» (Rembaug) en Toeren (Pasoeroean) tot post- en telegraaf kantoren (beiden op 1 April jl.
geopend) werd de formatie van het voormeld personeel
bij Indisch Staatsblad 1891 n°. 37 vermeerderd met 2
kantoorchefs en verminderd met 2 hulppostcommiezen.
Sedert zijn nog, voorloopig boven de formatie, hulppostkantoren opgericht te Perbaoengan en Loeboe Pakain
(beiden ter Oostkust van Sumatra), waar halten van de
Delispoorweg-Maatschappij bestaan; en zulks zal ouk eerlang
geschieden op de halte vau den staatsspoorweg te Rantja
Ekek (Preanger Regentschappen); terwijl verder onlangs
bepaald is (Indisch Staatsblad 1891 n°. 18;a) dat, tegen
opheffing van het hulppostkantoor te Taloe (Sumatra's
Westkust), een dusdanig kantoor te Eroë (Benkoelen) zal
gevestigd worden.
In den loop van 1890 hadden examens plaats voor
de rangen van adjunct-inspecteur en van commies der
3de klasse. Voor eerstbedoeld examen badden zich aangeineld 1 commies der 1ste klasse , 2 commiezen der 2de klasse
n 2 der 3de klasse, eu voor het andere examen 34 adjunctcomrriezen en klerken. Van de eerstbedoelde 5caudiiiateu
(waarvan er 3 slaagden) waren 4 in het bezit van het
diploma van goed volbracht eindexamen eener hoogere
iiurgerschool met vijfjarigen cursus en 1 bovendien van
een getuigschrift wegens afgelegd examen B der Polytechoische s hooi; en onder de 35 adspiranten voor den
rang van commies der 3de klasse (waarvan er 19 slaagden)
waren 2 in het bezit van eerstbedoeld diploma.
Bij den aanvang van 18"! was, evenals in 1890, het
aantal inspecteerende ambtenaren compleet. De waarnemend
inspecteur der 2 ie klasse (zie vorig verslag blz. 149) kon
in zijn rang van inspecteur der 1ste klasse worden her-

plaatst. Ook onder het personeel der kantoren bestonden
op 1 Januari jl. geen vacatures, doch op dien datum
waren nog beschikbaar 10 commiezen der 3de klasse en
10 adjunct-commiezen benevens 1 klerk, die het examen
voor den hoogereu rang, respectievelijk van commies der
2de en commies der 3de klasse, hadden afgelegd , terwijl
4 adspirant-adjunct-commiezen , in afwachting van eene
benoeming tot adjunct-commies, buiten bezwaar van den
lande bij de kantoren werkzaam waren.
Het aantal der afdeeliugen, waarin het NederlandschIndisch post- en telegraafgebied, ingevolge art. 3 der
» Algemeene Bepalingen" in Indisch Staatsblad 1876
n°. 281 (sedert vervangen door die in n°. 140 van 1891), is
gesplitst, werd in Juni 1890 van 7 op 8 gebracht. Terwijl
toch voor Java, waar, door de tot stand gekomen spoorwegen, het onderhoud der telegraaflijnen en het toezicht
daarop geleidelijk gemakkelijker was geworden , met één
afdeeling minder kon worden volstaan, moest daarentegen
voor Sumatra , alwaar op het uitgestrekte telegraafnet beter
toezicht dringend noodig bleek, het aantal met twee vermeerderd worden. Tot deze wijziging kon voorloopig zonder
vermeerdering van het aantal der inspecteerende ambtenaren
worden overgegaan , doordien de tot dusver aan het hoofdbureau van den post- en telegraafdienst geplaatste adjunctinspecteur tijdelijk met het beheer eener afdeeling werd
belast; maar voor eene behoorlijke voorziening in den
dienst zal de formatie met één adjunct-inspecteur moeten
worden uitgebreid, omdat het sinds 1878 ongewijzigde
aantal der inspecteerende ambtenaren (5 inspecteurs en
5 adjunct-inspecteurs) niet meer geëvenredigd is aan de
behoeften van het steeds toegenomen post- en telegraafverkeer. Op dezen maatregel is dan ook bij de ontwerpbegrooting voor 1892 gerekend.
Het inlandsche personeel van den vereenigden dienst
bestond bij den aanvang van 1891 uit 1041 personen
(waaronder 78 postiljons met eigen paarden), tegen 1107
personen bij het begin van 1890 en 1063 bij het begin
van 1889.
Het debiet van gezegeld papier en plakzegels is thans
aan alle kantoren en hulpkantoren van den post- en
telegraafdienst opgedragen, vermits de nog alleen voor
Soerabaija gehandhaafde uitzondering onlangs (zie Indisch
Slaatsblad 1891 ii°. 139) kon worden opgeheven.
Over de laatste drie jaren, waarvan de gegevens volledig
bekend zijn (hetgeen over 1890 vooralsnog niet het gevnl
is), waren de geldelijke uitkomsten van den post- en
telegraafdienst (daaronder ook de ontvangsten van de in
§ 3 te bespreken paardenposterij) als volgt.
1887.

1888.

1889.

OSTVAKOSTiy.

iirievenpost (zie overigens de lager voorkomende specificatie).
Binoenkindsche paardenpost (zie als voren)
Telegraphie (idem) a)
Opbrengst van verkocht materieel, en andere toevallige baten

853 580
3 731
487 700
12 116
-f 1357 127

Porten van dienstbrieven
Verstrekkingen van postpaarden aan dienstreizigers . .
Memorie pos ten. j Binnenlandsche regeeringstelegrammen
( In regularisatie aan andere dienst takken verstrekte goederen.

Totaal der ontvangsten

857 504
3 678
516 897
10 001 *)
11388 080
f 245 910
92 071
502

286 217
101 181
387

893 583
3 453
570 776
2 261
-f 1470 072
225 706
116 649
1352

387 785

;;:;s 4s:i

343 707

f1744 912

f 1726 563

f 1813 779

o) De ontvangsten der telegraphie over 1888 zijn niet f 5221 en die over 1889 met f 6352 verminderd, ten gevolge van de ten laste
van die jaren gebrachte terugbetalingen wegens de respectievelijk over 1886 en 1887 en over 1888 te veel ontvangen bedragen voor pcrstelegrammen. Vandaar het verschil met de in een verder gedeelte dezer afdeeling te vermelden cijfers.
»)

Deze som levert, ten gevolge van nader ingekomen verbeterde cijfers, eenig verschil op met de opgaaf in 't vorig verslag.

') B() de formatie van het personeel, zooals die bjj Indisch Staatsblad 1890 n°. 180 nader gewijzigd en opnieuw vastgesteld werd,
waren 118 kantoorchefs toegestaan, maar doordien de postkantoren
te Koepang (Timor) en Edi (Atjeh) nog steeds worden beheerd door
niet tot den postdienst behoorende ambtenaren (zie blz. 127 van
h t verslag van 1886), kan voor de 118 post-, en post- tevens telegraafkantoren met 116 kantoorchefs worden volstaan.
*) De adjunct-commiezen zijn, bij de in de vorige noot bedoelde

w jjziging der formatie, in twee categorieën verdeeld geworden , waarui de 20 oudsten met f 960 en de overige 20 met f 600 'sjaars
van
kunnen bezoldigd worden
•) Aanvankelijk kon daarvoor over een ambtenaar van den g e wonen kantoordienst beschikt worden, maar in Maart 1891 moest
er toe worden overgegaan om voor dit doel een commies der 3d»
klasse tijdelijk boven de formatie in dienst te stellen.
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1887.
Totaal der ontvangsten (zie de voorgaande blx.) . . .

1888.

f 1744 912

1889.

f 1 726 563

f 1813 779

UITOAVK».

Traktementen enz. van het personeel (daaronder ook huishuur-indemniteit
der kantoorchefs)
f 1085 614
Bei»- en verblijfkosten , zoomede bureau- en lokaalbehoeften
85 576
112 213
Aanschaffing, onderhoud, enz. van materieel
Kosten vallende op de overbrenging van brievenmalen, zoowel buiten als
binnen Nederlandsch-lndié'; verrekeningen met de Nederlandsche en vreemde
uostadministratiën , enz., enz
421 638
144 923 e)
Onderhoud, herstelling en uitbreiding van telegraafl(jnen
261 239
Uitgaven voor de binnenlandsche paardenpostery
26 844
Onderhoud en vernieuwing van gebouwen voor de posterijen
Totaal der uitgaven
Nadeelig verschil y)

f1110 296 c)
67 105 c)
100 051 c)

f1139 682
67 900
81 986 d)

442 266
1 138 269 /)
234 660
35 020

460
86
199
22

490 d)
030
445
939

2 137 947

. 3 127 667

2 048 472

f 393 035

c) f 1 401 004

d) f 234 693

c) Als b|j noot b op de voorgaande blz.
il) Hieronder ook eenige in Nederland gedane uitgaven welke, tijdens de afsluiting van bet te Batavia in druk verschenen jaarverslag
van den post- en telegraafdienst over 1889, in Indië nog niet bekend waren.
r) Hieronder eene som van pi. m. t 88 000 voor den aanleg der telegraafl(jn van Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) naar Medan
(Oostkust van Sumatra).
f) 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.
yt Wanneer reeds in de behandelde jaren , zooals van 1892 af het geval zal zijn, het aandeel van den lande in de opbrengst der
voor geabonneerden in werking gestelde particuliere telephonen (zie § 4 hierna) onder de ontvangsten van den post- en telegraafdienst
(departement der burgerlijke openbare werken) ware verantwoord , in stede van — zooals tot nu toe geschied is — onder den door het
departement van financiën beheerden algemeenen begrootingspost „ Ontvangsten van gemengden aard en toevallige baten ", zou het hier
opgegeven nadeelig verschil minder hebben bedragen achtereenvolgens f 9069, f 10 303 en f 11930.
Uit het voorafgaande overzicht blijkt, datiti 1889 de brie»
venposterij f 36079 en de telegraphie f 53878 meer opbrachten dan in 1888, ongerekend de fictieve vermeerdering (wat
de telegraphie betreft) van f 24 578 wegens meer verzonden
regeeringstelegrammen. De I inneulandsche paardenpo?terij
bracht in 18^9, aan geïnde en fictieve ontvangsten te
zamen, f 20 429 minder op dan in 1888. Verder werd aan
toevallige baten f 774') minder en wegens in regularisatie
aan andere departementen afgegeven materieel f 850 meer
ontvangen. Door een en ander was het totaal bedrag der
ontvangsten f 87 216 liooger dan in 1888 (waarvan f 81 992
aan werkelijke en f 5 224 aan fictieve ontvangsten). De
uitgaven waren f 1079 09«J lager dan in 1888, toen
f 1090 263 werd betmld voor den telegraafkabel van
Java via Bali naar Celebes. Laat men deze buit»ugewone
uitgaaf in 1888 buiten rekening, dan bedroegen de uitgaven in 1889 f 11 168 meer dan in 1888; doch vermits,
zooals gezegd, f 87 216 meer werd ontvangen , was het
nadeelig verschil tusschen de gewone inkomsten en uitgaven f 76 048 minder dan in 1888.
§ 2.

Brievenposlerij.

Correspondentie met Nederland en vreemde landen. In
1890 werden door de stoomschepen der maatschappij
N e d e r l a n d " 51 reizen tusschen Nederknd en Indië volbracht , die in aanmerking kwamen voor betaling volgens
art. 13 van het met de Maatschappij gesloten postcontract,
en wvl 25 u i t - en 26 thuisreizen. Aan vracht voor de op
deze reizen vervoerde brievenmalen was aan den Staat in
reke:.ing te brengen f 4 3 470 (of gemiddeld f 8 5 2 per
reisl. namelijk voor de uitreizen f 25 825 (of gemiddeld
f 1033) en voor de thuisreizen f 17 645 (of gemiddeld
f 678). De wegens te late aankomst op sommige reizen
door de Maatschappij beloopen boete, ad f 2 0 6 2 , kun
geheel worden teruggegeven wegens vroegere aankomst
op andere reizen ; maar daarentegen moest op het gewaarborgde cijfer van f 156 000 (voor minstens 52 reizen per
jaar toagezegd) eene som van f 3000 gekort worden wegens
eene niet volbrachte uitreis. De bijpassing bedroeg alzoo
f 109 530 (of gemiddeld f 2148) en de totale betaling
f 153 000 (of gemiddeld f 3000 per reis). Dver 1889 werd
:ian de Maatschappij vcor 53 reizen (26 u i t - en 27 thuisreizen) betaald: aan vracht f 41 234 (of gemiddeld f 778)
eu aan bijpassing f 114 766 (of gemiddeld f 2165), alzoo
te zamen f 156 000 (of gemiddeld f 2943 per reis). Terwijl
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlage 1891-1892.

de aan deze Maatschappij wegens het postvervoer toekomende betalingen (vracht en bijpassing) door de Nederlandsche en Indische postadministratien elk voor de helft
worden gedragen, komen de kosten (alleen v r a c h t ) , vallende op het postvervoer met de schepen der stoomvaarttnaatschappij » Rotterdamsche Lloyd ", ingevolge het met
haar in 1887 gesloten eenjarig en sedert op deuzelfden
Voet verlengde contract, ten laste van de afzendende postalministratie. Voor de in 1890 in deze lijn gedane 29
uitreizen had de Nederlandsche postadministratie aan vracht
te voldoen f 16 856 (of gemiddeld f 5 8 1 per reis) en voor de
26 thuisreizen de Indische postadministratie f 10 105 (of gemiddeld f 389 per reis), te zamen alzoo voor 55 reizen
f 26 961 (of gemiddell f 490 per reis). In 1889 ontving
de » Hotterdamsche L l o y d " over 53 reizen (27 u i t - en
26 thuisreizen) een totaal bedrag van f 28 489 (of gemiddeld f 537 per reis).
De in 't vorig verslag (blz. 151) bedoelde nieuwe postcontracten met genoemde stoomvaartmaatschappijen zijn niet
tot uitvoering gekomen, doordien (zooals reeds op blz. 102
hiervóór is vermeld) de voorbehouden nadere bekrachtiging
door de wet niet verkregen werd. Onlangs zijn van beide
maatschappijen voorstellen ingekomen tot het sluiten van
nieuwe contracten.
Van de in den loop van 1887 geopende gelegenheid om
door tusschenkomst van de Nederlandsche postadministratie
en van de meergemelde stoomvaartondernemingea postpakketten , het gewicht van 5 &.G. niet te boven g a a n d e ,
naar en uit eenige plaatsen in Indië te verzenden , werd
in 1890 weder in iets ruimere mate gebruik gemaakt dan
in het voorafgegane j a n r , zooals onderstaande opgaaf
nader aanwijst:
1888.

uit

verzonden . . 5520
ontvangen
. 1259

Verzonden en ontvangen te zamen. . . 6779

1889.
6638

1890.
7900

1010

1330

7648

9230

Om de in 't vorig verslag (blz. 151) vermelde redenen
geschiedt de bewuste pakket verzend ing naar en van Indië
voorloopig nog buiten rechtstreeksche bemoeienis van de
Indische postadministratie. Het voornemen bestaat echter
om in het volgend jaar een pakketpostdienst, aanvankelijk
op beperkte s c h a a l , binnen Nederlandsch-Indië in te
voeren, die zoo spoedig doenlijk ook tot het verkeer met
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Nederland en met andere landen zal worden uitgebreid
(verg. blz. 168 hierna).
De afmetingen, welke de monsters of stalen van koopwnren niet mogen te boven gaan , werden in het verkeer
tusscnen Nederland en In ü(!, zoowel voor de verzendingen
per mail als per zeepoat, in Mmirt jl. verhoogd tot 30
centimeter in <ie lengte, 20 in de breedte en 10 in de
hoogte. Daar deze maxima niet zonder nadere inter>ationale regelingen in het verkeer met vreemde landen konden
worden ingevoerd, werden zij voor het verkeer van lndie
met andere landen dan Neder!.md opnieuw op de oude
afmetingen, namelijk 20 centimeter in de lengte, 10 in
de breedte en 5 in de hoogte, vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1891 n°. 127, Laatstbedoelde bepaling zal echter,
met ingang van 1 Juli a. s., vervallen, aangezien bij
het (na Ier te vermelden) nieuwe postverdrag van Weenen
voor de monsters dezelfie maximum-afmetingen zijn toeg*>t ian als thans voor het verkeer tusschen Nederland en
lndie gelden ; terwijl dan tevens in het verkeer van IndiC ,
zoowel met Nederland als met andere landen , voor monsters
in den vorm van rollen nog eene afzonderlijke maximumafineting, namelijk eene lengte van 30 en eene middellijn
van 15 centimeter, zal gelden.
In de wijze, waarop door de Indische uitwisselingskan toren de correspondentie voor het buitenland verzouden
wordt, kwam eene geringe verandering. De correspondentie , die tot dusver door het postagentschap te Singapore
in gesloten brievenmalen per Fransche paketbooten naar
Adeu werd verzonden , werd met ingang van Maart 1891
te Singapore afgegeven aan den Franschen mailagent,
die tusscnen Hongkong en Marseille vaart, in verband
waarmede het postkantoor te Batavia, hetwelk de voor
Aden bestemde correspondentie door tusschenkomst van
genoemd postagentschap verzond , die correspondentie nu
ook rechtstreeks aan voornoemden mailagent uitwisselt.
De brievenmalen, welke uit Europa in Indië worden
aangebracht, werden in Januari 1891 vermeerderd met
die , welke met de stooraschepeu der nieuwe Sunda-lijn (zie
blz. 102 hiervóór) door de Duitsche uitwisselingskantoren
München-Kufetein , Frankfort-Bazel en Luxe.nburg-Bazel
via Genua aan het postagentschap te Singapore en aan
de postkantoren te Batavia en Samarang verzonden worden.
Met dezelfde gelegenheid verzendt ook het Italiaansche
uitwisselingskantoor te Genua eene brieveumaal aan het
postagentschap te Singapore. Door dit postagentschap
zou in Oetober 1891 een aanvang gemaakt worden met
het verzenden van brievenmalen met deze nieuwe stoonivaartverbinding via Marseille (daar Genua op de terugreizen niet wordt aangedaan) aan het Nederlandsche uitwisselingskantoor Antwerpen-Amsterdam en aau het Duit*
sche uitwisselingskantoor Altniünsterol-Mühlhausen.

te Weenen gehouden werd '). Op dit congres werden de
gezamenlijke Nederlandsche kolomen , die ingevolge art. 21
van het postverdrag recht hebben op één stem en waarvoor op de beide vorige congressen de gedelegeerden van
Ne lerlan 1 waren opgetreden , thans ook door een afzonderlijken gedelegeerde vertegenwoordigd. Indertijd was voor
de gezamenlijke Nederlandsche koloniën alleen toegetreden
tot het hoofdverdrag der Vereeniging (zie laatstelijk blz. 141
van het verslag van 1885), terwijl voor Nederland ook
tot eenige der andere uit dit verdrag voortgevloeide conventies (namelijk de overeenkomsten betreffende de uitwisseling van brieven met aangegeven geldswaarde en
postwissels, en het verdrag omtrent de postpakketten)
was toegetreden; thans werden op 4 Juli jl. te Weenen
onderteekeud:
zoowel voor Nederland als voor de gezamenlijke Nederlandsche koloniën:
het hoofdverdrag der Vereeniging, met bijbehoorend
slot-protocol, en reglement ter uitvoering van dit verdrag ;
de overeenkomst betreffende de uitwisseling van postwissels, met bijbehoorend reglement, en
het verdrag omtrent den pakketpostdienst, met bij—
behoorend slot-protocol, en reglement ter uitvoering van
dit verdrag;
en voor Nederland en Nederlandsch-Indie:
de overeenkomst betreffende de invordering van gelden
per post (> Ie service des recouvrements " genaamd), met
bijbehoorend reglement.
Wat de overige drie te Weenen gesloten nieuwe of
herziene overeenkomsten aangaat, waarvan alleen de »overeenkomst betreffende de uitwisseling van brieven en doosjes
met aangegeven geldswaarde" vermelding verdient omdat
zij voor Nederland onderteekeud werd, bestond geen aanleiding om daartoe voor één of meer der Nederlandsche
koloniën toe te treden; tot de zooeven bedoelde overeen komst niet, zoowel omdat deze wijze van verzending (die,
zooals de titel der nieuwe overeenkomst aanduidt, thans
ook tot doosjes met juweelen en andere kostbaarheden
werd uitgebreid) niet in het binnenlundsch postverkeer
der Nederlandsche koloniën is toegelaten , als omdat —
zooals reeds op blz. 144 van bet verslag van 1878 werd
vermeld — uit zoodanige overeenkomst voor de koloniale
postadministratien zelfs groote verliezen zouden kunnen
voortvloeien.
De nieuwe te Weenen gesloten akten zullen met 1 Juli
a. s. in werking treden , maar met het oog op de omstandigheul dat de postpakketdienst nog in het binnenlaudscbe postverkeer van Indië moet worden ingevoerd ,
alsook om de koloniale posterijen de gelegenheid te geven
zich behoorlijk op de uitvoering van den nieuwen internationalen dienst voor te bereiden, is in het proces-verbaal
der zittingen van het congres geconstateerd dat de Nederlandsche koloniën vrij zijn om eerst met 1 Januari 1893
aan den internationalen postpakketdienst deel te nemen.

Alqemeene Post'erreaiging. In het internationale postreglem'jnt van Parijs van 1878, herzien te Lissabon in
1885 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4288), werden
een paar kleine wijzigingen gebracht, bestaande in eene
Poslioisseherkeer nut Nederland en vreemdelanden. Blijaanvulling der omschrijving van het gebied der Algemeene kens de uit lndie ontvangen opgaven (die voor 1890 nog
Postvereeniging (noodig geworden door de oprichting van van voorloopigen aard zijo) werd aldaar gestort, ter overSpaansehe postiorichtingen in de golf van Guiuea) en in making naar Nederland en vreemde landen, in 1889
de vaststelling van de klasse, volgens welke het regent- f 1 160 522 en in 1890 f 1 194 017 , terwijl in omgekeerde
scbap Tunis en de onafhankelijke Congo-staat in de kosten richting in elk dier jaren werd overgemaakt, volgens de
van het internationale bureel te Bern hebben bij te dragen. in lndie uitbetaalde Nederlandsche en vreemde postwissels ,
In het begin van 1891 werden Britsch Noord-Borneo en achtereenvolgens f 136 097 en f 127 151.
Duitsch Oost-Afrika, en met ingang van 1 Oetober jl. de
Hieronder volgt eene opgaaf van bet aantal postwissels
Britsche koloniën in Australazie (namelijk: Nieuw-Zuid- en de daarmede uit en naar lndie overgemaakte geldsWales, Victoria, Queensland, West-Australie, Zuid- waardige bedragen over de laatste vijf jaren.
Australië, Ta<manie, Nieuw-Zeeland, Britsch NieuwJaren.
Aantal postwissels. Bedrag.
Guinea en de Fidsji-eilanden) in de voormelde Vereeniging
«886
25 518
f 1 414 760
opgenomen.
1887
26 135
1 387 MS
Het aan de Algemeene Postvereeniging ten grondslag
strekkende postverdrag van Parijs van 1 Juni 1878 (Neder1888
27 137
1345 178
landsch Staatsblad 1S79 n". 4 1 , Indisch Staatsblad 1879
1889
36 811
1396 610
n°. 194), gewijzigd en aangevuld bij de additioneele akte
1890
.
37
877
1331168
van Lissabon van 2! Maart 1885 (Nederlandsch Staatsblad
1886 n». 4 5 , Indisch Staatsblad 1886 L«. 119), en het ter
Totaal . . .
. 133478
f 6764948
uitvoering daarvan dienende — reeds hierboven genoemde —
internationale postreglement werden , evenals de overige
uit voormeld verdrag voortgevloeide overeenkomsten en
') Bet postverdrag van Parijs , dat met 1 April 187!) in werking
reglementen, aan eene herziening onderworpen op het trad, strekte ter vervanging van bet postverdrag van Bern van 9
internationaln postcongres, dat van 20 Mei tot 4 Juli jl. Oetober 1874 (Nederlandsch Staatsblad 1875 n°. 80, Indisch Staati-
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Verreweg het grootste gedeelte (namelijk bijua 91 pet.)
der verzendingen vond in gemelde jaren plaats uit Indië,
•n w e l :
naar Nederland
103 228 postwissel», ad f 5 364 693
„ vreemde landen. . . 17 957
„
„
816 212
te zamen uit Indiö.

121185

12 293

de laatste vijfjaren van deze gelegenheid gebruik maakte'
Ter invordering
aangeboden
quitanties.

Onbetaald g e bleven
quitantie*.

Betaalde
quitanties.

JAREN.

„ f6 180 905

Daarentegen werden in omgekeerde richting slechts owrgamaakt:
uit Nederland
9 485 poatwiaaela, ad f 435 649
„ vreemdelanden . . . 2 808
„
„
148 394
te zamen naar Indjê .

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Aantal.
1886
1887
1888
1889 a)
1890 a)

11
21
27
34
33

401
358
629
004
738

Bedrag.
f214
345
437
502
450

764
881
201
833
445

Aantal.
5 754
11434
15 199
19 262
21 635

Bedrag.
f

97
177
238
285
286

216
669
007
822
069

Aantal. Bedrag.
5
9
12
14
12

647 f 1 1 7 548
924
168 21*
430
199 254
217011
742
164
376
103

„ f 584 043
Totaal . .

Volgens de afrekeniugen met de Nederlaudsche postadministratie (die om verscheidene redeuen eenig verschil
moeten opleveren met de bovenstaande opgaven) liep gedurende de voormelde vijf jaren het totale verkeer over
eene som van f 6 777 4 4 1 , waarvan uit Indie f 6 196 339
en naar Indiö f 581 102 was overgemaakt, zoodat over
gemeld tijdvak in Europa f 5 615 237 meer voor rekening
van de Indische postadministratie moest worden uitbetaald
dan de Nederlandsche en vreemde postbesturen schuldig
waren wegens in Indiö voor hunne rnkening uitbetaalde
postwissels ')• Over de jaren 1888, 1889 en 1890 vindt
men hieromtrent gespecificeerde opgaven in de bijlage FF
hierachter.
In het postwisselverkeer tusschen Nederland en Indiö
werd met ingang van 1 Mei 1891 toegelaten dat op de
strook van den wissel eene korte mededeeling omtrent de
strekking van het overgemaakte bedrag wordt opgenomen.
Door de toetreding voor Nederlandsch-Indië tot de nieuwe,
te Weenen gesloten , internationale postwisselovereenkomst
(zie blz. 166) zal het buitenlandsche postwisselverkeer van
Indiö met ingang van 1 Juli 1892 op den voet van die
overeenkomst plaats vinden.

128 130 ft 951 184

73 284 f t 084 783

54 846

f866401

o) De cijfers van 1889 zijn ontleend aan verbeterde opgaven; dia
over 1890 zijn van voorloopigen aard.

Deze incasseeringsdienst zal, door de hooger bedoelde
toetreding voor Nederlandsch-Indië tot de nieuwe, te
Weenen gesloten, overeenkomst tot invordering van gelden,
met 1 Juli 1892 tot het verkeer met Nederland en eenige
andere landen, die deze overeenkomst medeonderteekend
hebben , kunnen worden uitgebreid.
In de regeling van het brievenvervoer in en tusschen
de verschillende gewesten kwamen in 1890 de volgende
veranderingen. Nieuwe postdiensten werden geopend:
tusschen Bodja en Kaliwoengoe (Samarang) zesmaal per
week door postiljons met eigen paard; tusschen Wonogiri
(Soerakarta) en Patjitan (Madioen) en tusschen Bandar
Chalipah en Tebicg Tinggi (Oostkust van Sumatra) driemaal per week door postboden. De postdienst zesmaal per
week tusschen Weltevreden en Bekassi (Batavia) per spoortrein , en tusschen Bekassi en Poerwakarta (Krawang) per
kar met postiljon met eigen paard , werd, in verband met
de openstelling voor het algemeen verkeer van het traject
Bekassi-Tjikarang van den Bataviaschen Oosterspoorweg,
veranderd in een postdienst zesmaal per week tusschen WeiPotterijen in Indië. Over de in 1890 en in de reeds tevreden en Tjikarang (Batavia) per spoortrein en tusschen
vtrloopen maanden van 1891 gebrachte veranderingen in Tjikarang en Poerwakarta per kar met postiljon met
het aantal en de categorieën der kantoren voor den post- eigen paard. Van den stoomtramweg tusschen Demak en
Wirosari (Samarang) werd op het traject Demak-Poerwodadi
dienst is reeds gehandeld, op blz. 163 en 164 hiervóór.
De bevoegdheid zoowel tot het behandelen van aange- (Samarang) voor het vervoer der brievenpost gebruik geteekende stukken, als tot het afgeven en uitbetalen van maakt. Het brievenvervoer in het gouvernement Sumatra's
binnenlandsche postwissels, welke reeds geschonken was Westkust werd opnieuw geregeld en vastgesteld; de
aan 3» hulppostkantoren (daaronder niet meer gerekend postdiensten per bode tusschen Padang Pandjang en Solok ,
die te Bindjei, Tandjong Poera en Gombong, omdat zij tusschen Padang Pandjang en Fort van der Capellen en
in 1890 tot eene hoogere klasse zijn overgegaan), werd in tusschen Fort de Koek en Paijakombo werden daarbij van
1890 nader verleend aan 4 hulppostkantoren, en wel aan tweemaal tot driemaal per week uitgebreid. Door een en
die te Bodja (Samarang), Sidaijoe (Soerabaija), Tangerang ander was bij het einde van 1890 bet brievenvervoer in
(Batavia) en Ngandjoek (Kediri). Dientengevolge bezaten Indiö (uitgenomen dat over zee en langs eenige rivieren,
bij het einde des jaars 42 van de 68 hulppostkantoren s) en zonder ook te rekenen de op Java en Madura, uitdeze dubbele bevoegdheid. Ken der 26 overige hulppost- sluitend voor de overbrenging van dienstbrieven , bestaande
kantoren) dat te Soekoredjo in Samarang) bezat alleen «Ie zoogenaamde districtspost) geregeld over 10 217 K.M. (uit.
December 1889 over 10 096 K.M.), daaronder niet begrepen
eerstbedoelde bevoegdheid.
Gelegenheid om door middel van den postdienst gelden enkele meerendeels door postprauwen bediende trajecten
op quitantie te doen invorderen, bestond bij het einde van in de residentien Palembang en Oostkust van Sumatra,
1890 bij 118 kantoren , namelijk bij die welke tot eene zoomede op Borneo en Celebes, waarvan de lengte niet
hoogere klasse dan de hulppostkantoren behooren, dat zijn bekend is. Kens of meermalen daags werd de dienst uitde postkantoren en de post- tevens telegraaf kantoren. De geoefend op Java en Madura over 2563 en op de buitenvolgende opgaaf doet zien in welke mate het publiek in bezittingen (per Deli-spoorweg en op de tramlijn Kotta
Radja - Olehleh) over 49 K.M. *); zesmaal per week (uitgenomen des Zondags) over 912 K.M. alleen op Java en
Madura; driemaal per week op Java en Madura over 374
blad 1877 n\ 82), waarbij de Algemeene Postvereeniging opgericht en op de buitenbezittingen over 672 K.M., terwijl de
werd en waartoe voor de gezamenlijke Nederlandsche koloniën,
met ingang van 1 Mei 1877 (zie Nederlandsen Staatsblad 1877 n°. 18, overige postgelegenheden in het binr.enlandsch verkeer,
Indisch Staatsblad 1877 n*. 83), werd toegetreden op de voorwaar- voor zoover daartoe niet van stoomvaartdiensten wordt
den die vermeld zijn in Indisch Staatsblad 1877 n*. 144 (verg. het gebruik gemaakt, allen met grootere tusschenpoozen onderverslag van 1877 blz. 154).
houden worden , en zulks uitsluitend op de buitenbezittingen. Aldaar werd namelijk een dienst tweemaal per
>) Sinds de openstelling van d< n dienst (1874) bedroeg dit saldo week onderhouden over 2085, eens per week over 2797
18 090 889 , bjj een totaal verkeer van f 20 802 707 , waarvan in
dat tijdvak Tan 17 j:iren f 19 446 798 uit- en l" 1 355 909 naar Indië en driemaal, tweemaal of eens per maand over 765 K.M.
De besproken postlijnen (ter gezamenlijke lengte van 3849
was overgemaakt.
K.M. op Java en Madura en 6368 K.M. op de buitenbe•) Het hulppost' en telt-uraatkantoor te Tandjong Priok (haven
van Batavia), dat reeds de bevoegdheid bezat tot het behandelen
van aangeteekende stukken en in 1890 ook werd aangewezen tot
-) Per Deli-spoorweg geschiedt het postvervoer, sinds de ophet atgeven en uitbetalen van binnenlandsche postwissels, wordt
hier niet medegeteld , omdat het beschouwd wordt als een onder- richting van een hulppostkantoor te Belawan (zie vorig verslag
blz. 148), over 6 K.M. meer dan in 1889.
deel van het post- tevens telegraafkantoor te Weltevreden.
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itting en) werden met
over 1283 en 44 K.M
164 „
364 „
9»
1016 „
44
26ü
690
176 , 4961

°

n

602
621

.

.
„

»
n

,
,
„

„ tramdienst;
„ kar met 2 paarden; b)
» n v 1 Paard; 0
„ „ „ postiljon met eigen pai'.rd;
„ postiljon met eigen paard;
„ postlooper; d)
„ postprauw; J>
niet hei reiidienstplichtigen (op Hanka
in Hillitonl

Totaal 3849 en 6368 K.M. e)
a) In de opgaat in het vorig verslag (blz. 162) waren de trajecten Weltevreden—Meester Corneli» en 1'oerworedjo—KoetonrJjo
b(j vergissing tweemaal berekend.
b) Deze ritten zijn allen uitbesteed.
c) Ook deze ritten zyn voor het meerendeel uitbesteed; over
133 K.M. (op Java en Madura) is zulks niet het geval.
d) Over 239 K.M. op Sumntra 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 laatstvermeld cijfer, is
niet begrepen het traject Palembang-I'angkallnn Ilenteng, tusschen
welke plaatsen het vervoer per postprauw mede door een aannemer
geschiedt. De lengte van dit traject toch is niet opgegeven.
e) De 6368 K.M. op de buitenbezittingen z(jn verdeeld als volgt:
Sumatra3988, Hanka en Billiton 621, Ilornco 972 en Oelebes 787 K.M.
Het brievenvervoer over zee geschiedt l>ij HHnneming:
tusschen Soerabaija en Kamal ( M a d a m ) , tusschen Auiboina,
Saparoea , Amahei en Wahaai ( M. J u k k e n ) , tusschen Pontianak en Sintang over Tajau n Sanggou , eu tusschen
Pontianak en Singknwang door de monding der Kapoeasrivier (Westerafdeeling van Borneo).
In de plaatselijke diensten te S a m a r a n g , Soerabaija,
Soerakarta, Probolioggo, Ainbarawa, Ban long en Padang
werd gedurende 1890 mede lij aanneming voorzien.
Op de meeste der door aannemers bediende postritlen
zijn de brievenpostwagens ingericht voor het vervoer van
reizigers. Overeenkomsten met aannemers voor het leveren
van bespanningen ten dienste van het vervoer van gouvernementsreizigers bleven gedurende 1890 in werking
voor dezelfde trajecten als in ' t vorig verslag werden genoemd. Nadere opgaven deswege vindt men in bijlage XX
van den Indischen Regeeriugsalinannk voor 1891 (deel 1).
De in 't vorig verslag (blz. 153) bedoelde ambulante
(of spoorweg") postdienst zou met 1 October 1891 in \verk i n g treden langs al de bestaande lijnen der staatsspoorwegen op Java. Bij alle stations en halten dier lijnen,
op plaatsen waar geen post- of hulpkantoor gevestigd is ,
zal nu gelegenheid ontstaan tot het verzenden en ontvangen van brieven en verdere stukken (uitgezonderd de
aanget eekend e), terwijl aldaar ook de meest gebruikelijke
soorten van frankeerzegels , alsmeJe briefkaarten , verkrijgbaar zullen zijn. De voor die plaatsen ontvangen stukken
zullen niet aan huis worden bezorgd, doch ij destalions
en halten ter beschikking van de geadresseerden worden
gehouden , die evenwel omtrent «.e bezorging of doorzending van hunne stukken met de stations- of halte-chefs
schikkingen kunnen treffen (evenals bij art. 26 van Indisch
Staatsblad 1881 n°. 224 bepaald is omtrent de bezorgingvan brieven enz. buiten den gewonen bestellingskring van
een post- of hulppostkantoor). Ook zou weldra worden
overgegaan tot de oprichting van de , me Ie in het vorig
verslag bedeelde, » l e s t e l h u i z e n " , d i e , voor zoover zij
niet aan den ambulanten postdienst geleden zijn , door
eenvoudige postbodenloopen met elkan !er en het naastbij
gelegen post- of hulppostkantoor in verbinding zullen
gebracht worden ' j . In verband hiermede wordt tekens
onderzocht in hoever de districtspost (zie he' verslag var:
1883 blz. 72 en Bijulad op het Indiaan Staatsblad i,°. 3875)
geleidelijk uit handen van het binnenlandsch bestuur in
die van den post- en telegraafdienst zou kunnen overgaan ,
ea uit een voorloopig bericht valt op te maken , dat de
districtspost op verscheidene plaatsen , over het geheel
') Daar ten gevolge van een en ander Je ,Algcmecne bepalingen
omtrent het beheer van den gouvernements post-en telegraafdienst''
(Indisch Staatsblad 1876 n'. 2811. die reeds i enige malen gewijzigd
waren, eene nadere wijziging en aanvulling moesten ondergaan,
z(jn zjj met ingang van 1 Juli jl. opnieuw vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1891 n". 140.

[NederJ. (Ooat^) Indiö.]
zonder verhooging van uitgaven , in een gewonen postdienst, met oprichting van bestelbuizen , zal kunnen worden veranderd.
Zooals reeds op blz. 165 hiervóór is vermeld, bestaat
het voornemen om in het volgend jaar een pakketpostdienst, aanvankelijk op beperkte schaal, binnen Nederlandsch-lndie in te voeren, Keu eerste stap tot vergemakkelijking van de invoering van dezen nieuwen dienst in
Indië i s , wat het vervoer te land betreft, reeds gedaan
door do invoering van den zooeven bedoelden a m b u lanten postdienst, en wat het zeevervoer binnen Indie
betreft, heeft art. XI § 5 van het op 1 Januari jl. in
werking getreden contract met de Koninklijke P a k e t vaartinaatac .appij (Bijblal op het Indisch Staatsblad
u°. 456y) reeds in deze zaak voorzien. De nieuwe dienst
zal slechts gaandeweg in Indië zijn uit te breiden en
hij z a l , in verband met de hooger bedoelde toetreding
voor Nederlandsch-lndië tot het te Weenen gesloten internationaal verdrag betreflende de postpakketten, ook tot
Let verkeer met Nederland en de andere landen , die tot
het verdrag zijn toegetreden, kunnen worden uitgebreid.
Het uautal <ier met den verkoop van fran keerzegels en
andere jiostwaar !en belaste depóthouders daalde, door vertrek of bedanken van een 1 2 - t a l , wier plaatsen niet konden worden aangevuld, tut 2 (één te Soerakarta en één
te Palang).
De ia Indisch Staatsblad 1881 n°. 224 opgenomen. > A1gemeene Bepalingen" ter uitvoering van het reglement voor
den postdienst in Xe ierlandsch-lndië, die (blijkens het
niedege leelde op blz. 151 van hei vorig verslag) laatstelijk bij lo'Jiacb Stintsblad 1890 n». 129 gewijzigd waren ,
werden nader gewijzigd en aangevuld bij Indisch S t a a t s blad 1890 n°. 215 met betrekking tot het gebruik van
briefkaarten , de afgifte van duplicaat-post wissels en de
uitreiking van aaugeteekeude stukken. Ten opzichte van
de briefkaarten werd het aanhechten van plakzegels toegelaten en bij de duplicaat-postwissels het bezwaar weggenomen dat deze niet dan na afloop van de verificatie der
afrekeningen over de maan len waarin de uitbetaling van
den oorspronkelijken wissel had kunnen geschieden, mochten
worden afgegeven, terwijl overigens de wijze van uitraiking van aangeteekende stukken aan de belanghebbenden
werd vereenvoudigd.
Rena latere wijziging dier «Algemeene Bepalingen", betrekking hebbende op de maximum-afmetingen der monsters of stalen van koopwaren in het buitenlandseh verkeer, is reeds vermeld op blz. 166 hiervóór.

Statistiek.
In het volgende staatje (nader uitgewerkt
in de bijlage FF) vindt men een verkort overzicht, over
do lantsto drie jaren , van de voornaamste uitkomsten zoowel van het binnen- als van het buitenlandsch postverkeer van Xederlundsch-Indië.
OMSCHRIJVING.

1888.

1889. a)

1890. a)

1«. BRIEVEN. DRUKWERKEN. ENZ. b)

a. Binnenlands! h verkeer.
Aantal gefrankeerde brieven . .
„
ongefrankeerde brieven .

3 302 841
231 432

3 637 119
236 030

3 664 677
241 134

Totaal der portbetalende brieven

3 534 273
1 048 990

3 873 149
1 211049

3 905 811
1 228 716

4 583 203

5 084 198

5 134 527

3 212 52'J
28 094
8 175

3 659 669
40 978

• IM

3 975 749
39 368
10 823

3 248 798

3 709 806

4 025 940

7 832 061

8 794 004

9 160 467

550 761
514 639

S79 808
540 114

684 938
557 410

1 005 400

1 119 922

1 242 348

Totaal der brieven .

Totaal der drukwerken . en*.

.

.

Totaal der brieven, drukwerken, enz.

h. Buitenlandse» urlecr.
Aantal ontvangen brieven.
verzonden brieven.

.
.

.
.

[5.

Bijlage C.

Tweede Kamer.

2.]
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1888.

OMSCHRIJVING.

1889. a)

I8'.I0. a)

Aantal ontv en vorz drukwerken e)
„
., „ „ monsters
„
„ „ „ documenteu.

il 175 450
22710
2 874

3 5*0 175
20 2IH
4 "52

:i 709 350
25 025
4717

Totaal der drukwerken , eni. .

3 201 040

3 011 331

3 799 092

Totaal der brieven, drukwerken, enz-

4 IM4M

4 731 253

5 041 440

Aantal binnenlaiuUeke briefkaarten
„ buitenlan'lsehe
„

1 001 216
50 847

1 079 205
Ï0 575

1 164 902
53 258

Totaal der verkochte briefkaarten

1 052 093

1 129 780

1 218 100

330 037
80 075

360 043
96 117

37 7 280
104 774

410712

456 100

182 060

Aantal binnenlarMche postwissels
„ buitenlandtehe

127 797
27 137

135 003
26 811

142 25Ü
27 877

Totaal der postwissels . . . .
Aantal quitanties ter invordering.

154 934
27 IM

101 814
34 004

170 130
33 738

Aantal postw. en 'juit. tezamen.

182 M l

195 818

203 874

2".

3°.

VERKOCBTB BRIEFKAARTEN,

i)

AANGETEEKENDE STOKKEN.

(Reeds onder de voorgaande opgaven begrepen.)
Binnenlandick verkeer e) . . .
Buitailandsrh
.. f) . . .

4». POSTWISSELS EK OU1TANTIEB.

Bedrag der binnetU. postwissels. f 5 452 088 f 5!Ufi:.91 1 0 307 372
1 321 108
1 290 1,19
1 345 178
„
„ buitenl.
„
Bedrag der p o s t w i s s e l s . . . .
„
., quitanties . . . .

f 6 797 200 f 7 2 1 3 2 1 0 f 7 028 510
502 833
450 445
437 201

Bedrag der postw en quit. tezamen

f 7 234 527 f 7 7 1 6 0 1 3 f 8 078 9M5

5'.

REBÜTEN.

Aantal onbestelbare brieven . .
„
geweigerde brieven en
onafgehaalae poste-restante-

0*.

12 454

12618

11 384

40 887

40 543

39 091

53 341

53 161

50 475

ONTVANGSTEN, ff)

Verkochte frankeerzegele . . .
„
briefomslagen . . .
„
briefkaarten....

f

628 332 f
32 440
54 338

003 102 f
28 7«9
58 053

088 619
25 717
62 587

Verkochte zegels, enz. te znmen

f

715110 f

749 924 f

776 923

47 608

45 702

44 996

91 474
3 312

94 858
3 099

100 059
2 875

Porten van ongefraukeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en verdere stukken h). .
Recht op afgegeven binnen- en
buitenfandsche postwissels . .
Verschillende ontvangsten. . .
Totaal der ontvangsten. .

. .

f

857 504 f

893 583 f

d) Zie noot b.
e) Hiervan 828 aangeteekende stukken met ontvangstberichten in 1888 ,
852 in 1889 en 668 in 1890.
/) Als voren respectievelijk 385 . 435 en 337.
o) Namelijk de gewone ontvangsten der brievenposterij. De ontvangsten
wegens opruiming van materieel en afgekeurde trekdieren, wegens beboeting van personeel en andere toevallige baten (waaronder ook de ver-

Bylagen.

h) Het geldswaurdig bedrag der verbruikte /lorrzegels is over 188 8
met f 15 406, over 1889 met f14 587 en over 1890 met f 14 121 verminderd wegens afgeschreven | orten van onbestelbare, geweigerde en
aan een nader adres verzouden niet- of ontoereikend gefrankeerde brieven
of andere stukken.

'A oals de voorgaande opgaven doen zien , werden in
1890 in ! et binnenlandsch verkeer meer brieven (zoowel
portbetalende als dienstbrieven) verzonden dan in 1889.
Ook het aantal fa verzonden drukwerken en documenten
nam toe (alleen dat der monsters onderging eene geringe
vermindering). Het totaalcijfer van de in 1890 in het binnenlandsch verkeer verzonden brieven en verdere stukken
(briefkaarten uitgezonderd) toont eene vermeerdering aan
van ruim 366 400 stuks tegenover 1889 en van ruim
1:128 400 stuks tegenover 1888. Ook de uitkomsten van
het buitenlandsch verkeer wijzen voor bijna alle in liet
staatje genoemde verzendingen eene niet onbelangrijke
vermeerdering aan (alleen het aantal der ontvangen en
verzonden monvtan en documenten toont eene geringe
vermindering aan). Het totaalcijfer van de in 1890 in dit
verkeer plaats gevond-.m verzendingen (ook hieronder de
briefkaarten niet begrepen) wijst eene vermeerdering aan van
bijna 310 200 stuks tegenover 1889 en van 775 000 stuks
tegenover 1888. Voor de (reeds onder de voorgaande opgaven begrepen) aangeteekende verzendingen waren zoowel
in het binnei:- als in het buitenlandsch verkeer de cijfers
weder l.ooger dan die over bet daaraan voorafgegane jaar.
Het aantal en het bedrag der binnenlandsche postwissels
namen beiden toe, doch het bedrag weder in grootere
mate dan het aantal , zo< dat het gemiddeld bedrag, dat
van f 42,66 in 1888 tot f 43,83 in 1889 was gestegen ,
ook in 1890 klom , en wel tot f 44,34. Van de buitenlandsche post wissels namen eveneens het aantal en het.
bedrag toe , doch vooral het eerste, zoodat het gemiddelde
bidrag, dat in 1888 en 1889 achtereenvolgens f 49,57 en
f 48,36 beliep, in 1890 tot f 47,39 terugging. Het aantal der
postquitanties ging eenigszius achteruit en in sterkere mate
ook het bedrag daarvan , zoodat het gemiddelde bedrag
slechts f 13,35, tegen f 14,79 in 1889 en f 15,83 in 1888 was.
§ 3. Pao rdenpos terij.
Vermits over de ritten op Java en Madura, op welke
in het leveren van bespanningen aan gouvernementsreizigers
door aannemers wordt voorzien, reeds gehandeld is in de
voorgaande paragraaf, is hier alleen te bespreken de door
het bestuur op sommige binnenwegen in eigen beheer
onderboudeu wordende paardenposterij. Ter bestrijding
van de kosten dezer posterij, die zich over twaalf gewesten
uitstrekt, was bij de Indische begroot ing voor 1890 uilgetrokken f216 500, welk bedrag gebaseerd was op het
volgende plan van verdeelicg.

G E W E S T E N .

Voor
Voor ondervoeding der
houd.
paarden.

Te zamen.

924 853

a) De cijfers over 1889 zijn verbeterd; die over 1890 zijn nog van
voorloopigen aard.
b) Van het aantal der in het binnen- en buitenlandsch verkeer verzonden en ontvangen briefkaarten wordt geen aanteekening gehouden;
het debiet wordt sub 2*. vermeld.
e) Van de in het JmVralandsch verkeer (in het vorig verslag, blz. 153,
stond ten onrechte oi'aamlandsch verkeer) verzonden en ontvangen drukwerken wordt niet het aantal, maar het gewiekt geboekt. Het aantal is
hier berekend door het gemiddeld gewicht op 40 gram (gelijk 25 stuks
in één kilogram) te stellen.

Handelingen der SUten-Generaal.

koopprijs van materieel en trekdieren , afkomstig van postritten , waarvan de bediening aan aannemers overging) zijn nieronder niet begrepen.
Deze verschillende ontvangsten leverden in 1888 f 10 001, in 1889
f 2201 en in 1890 f 2508 op.

1891-1892.

Bantam
f
Krawang
Prcanger Regentschappen I a)
CberiboD
<
Pckalongan
l>)
Samarang
Japara
Rembang
Soeratiaija
Bezoeki
;
Madioen
, c)
Kediri
!
Totalea

6 792
2 852
11834
18 029
2 665
9 882
6 432
14 427
17 242
21891
8 639
8 910

f

3 777
2 016
4 063
6517
3 036
3 408
8 600
13 842
16 750
13 222
6 690
4 934

f

f 129 645

f

86 865

f 216 500

10 569
4 868
15 897
24 546
5 701
13 290
15 082
28 269
33 992
35 113
15 329
13 844

a) Deze som was inmiddels in September 1889 verlaagd to
f 9000, doch werd in Maart 1890 weder verhoogd tot f 9600.
In Deze som was inmiddels in Juni 1889 verhoogd tot f 2965.
c)

Deze som werd in September 1890 gebracht op f 10 28».
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Voor zoover bij de afsluiting in Jndiö van de gegevens
voor dit gedeelte van bet verslag de uitgaven ovi r 1890
rei il.; bekend waren , werd in werkelijkheid uitgegeven
voor gewoon onderhoud f 117 356, en voor voeding dor

paardan f 80 621, in 't gebed derhalve f 197 977

\U besproken paardenpisb iij onJe.-giug in 1890 op
enk Ie ritten eenige wijziging. In 't vorig verslag (blz. 154)
is reeds melding gemaakt van de uitbreiding van h-t
tr.ij-ct Pa'jitan-Ngerko (Madioen) tot Tegal-mbo. In Maart
18Ü0 werd bet aa: tal postpaarden te Bai dong (Preanger
Regentschappen) met 4 vermeerderd. In Mei 1890 werd
het traject Soemedang-Tassikmalaijn-Mano'djaija (1'reanger
Hi'gjiitscbappen), door de opheffing van twee stations
t'ussehen Tjipakoe en Melambong, in twee niet rn^er aan
elkander sluitende trajecten gesplitst. De paarden nier
stations werden overgebracht naar e n nieuw traject
M.mondjaijn-Bandjar, zoudat thans bediend wor lende ritten Soeme'lang-Tjipakoe en die van Melambong over
TVxikmalnija en Manonljaija naar Bandjar. in SeptemW
1890 werd het aantal postpaarden in de afleiding Ngawi
(Madioen) te Ngawi niet 8 en te Gendingan met 4 uit
gebreid. De verschillende ritten , zooals die bij hot einde
van 1890 bedie:;d werden, vindt men genoemd in bijlage WW van deel 1 van den Indischen Rege.eringsalmanak voor 1891.
Omtrent het van de bedoelde paardenposterij in de laatstverloopen drie jaren gemaakte gebruik vindt men eenige
opgaven in het volgende staatje.
Ontvangsten

Aantal verstrekkingen:

wegens
wegens
verstrekJAKEN. kingen
aau vi istrekdienstreizi- kingen nau
andere
gers
(öctieve ont- reizigers.
vangsten).

Te
zaïuen.

aan
aan
Te
dienst- andere
reizi- reizi- M M
gers. gers.

t 345 910

f 3 678

f 249 588

8 298

107

8 405

1889

325 706

::452

339158

7 903

111

8014

1890

353 876

2 067

354 943

8 950

69

9 019

1888

§ 4. Telegrafen en telephouen.
Door de openstelling van het post- tevens telegraafkantoor te Gombong (Bagelen) op 23 Februari 1890 was
bij het einde van 1890 het aantal der kantoren van de
gouvernementstelegraaf geklommen van 99 tot 100 (70 op
Java, 3 op Madura, 25 op Sumatra, 1 op Bali en 1 op
Celebes). Verder waren nog op 2 plaatsen (Batavia en
Tandjong Priok) hulpkantoren van dezen tak van dienst
gevestigd. Het kantoor te Tjipannas, dat slechts bij bijzondere gelegenheden geopend is, telt in deze cijfers niet
mede; ook in 1890 was dit kantoor in het geheel niet
geopend.
Bovendien werden 2 nieuwe gouvernements-telephoonkantoren geopend, waartegen er echter één verviel ' ) ,
zoodat hun aantal in 1890 gebracht werd van 28 op 29
(22 op Java, 1 op Madura en 6 op Sumatra). De nieuwe
kantoren waren die te Bodja (Samarang) en te Fort van
der Ca pellen (Sumatra's Westkust), geopend 20 Mei en
15 October 1890, respectievelijk in aansluiting aan de
post- tevens telegraafkantoren te Kendal en te Padang
Pandjang. Over de particuliere telep hoon kantoren wordt
lager gehandeld.
Spoorwegtelegraafkantoreu waren er bij het einde van
1890: langs de staatslijnen 116 (verg. noot d onder het
staatje op blz. 163 hiervóór), allen op Java, dus 10 meer
dan op uit. 1889 5 ), en langs particuliere spoorwegen 17
') Door de verheffing van het hulppost" tevens telephoon- en
spoorwegtelegraafkantoor te Gombong tot post- tevens telegraafkantoor.
*) Er werden naineljjk in 1890 spoorweutelegraalkantoren geopend
op 9 halten van de Westeriynen en op 2 halten van de Ijjn l)jokjokarta-Tjilatjap der staatsspoorwegen op Java: daarentegen verviel
het (reeds in de voorgaande noot bedoelde) spoorwegtelegraafkantoor te Gombong.

(5 op Java en 12 op Sumatra), zijnde. 1 meer dan bij het
einde van 1889, doordien de 1 >eli.;j,o.,rweg-Maatschappij
haar kantoor te Selesah (Langkat) voor het publiek verkeer openstelde *).
Zoo ds ree !s in vorige verslagen ia medegedeeld , kunnen
bij alle poatkantoran "p de buiten bezittingen telegrammen
aangenomen worden ter verzending door de Nederlandscb*
lndische telegraafkantoren, of door de ep Pinang en
Singapore gevestigde kantoren der » Eastern Extension
Audtralasia and China Telegraph Company". Ter verzen
ding door tusschenkomst van de laatstbedoelde kantoren
werden 143 telegrammen in 1889 en 197 iu 1890 aange>
boden, en wel te Bengkalis (Oostkust van Sumatra)
achtereenvolgen! 9 en 18, te Kotta Radja (Atjeh) 47 en
70, te Olehleh (Atjeh) 28 en 4 5 , te Pontianak |WesterafJeeliug van Borneo) 24 en 34, te Tandjong Pinang
(ftinuw) 32 en 27, en te Tandjong Pandau (Billiton) 3
en .i telegrammen.
De gemeenschap l.mgs den telegraafkabel in Straat
Soenda (van Anjer naar Kalianda) werd in 1890 niet ge«
stoord. Ook de kiib'ds tusschen Java en Bali (*an Landangan,
nabij Sitoebondo, naar Boeleleng) en tusschen Bali en
Celebes (van Boeleleng naar Makasser) bleven in 1890,
behoudens de korte storing wegens de reeds iu 't vorig
verslag (blz. 155) medegedeelde beschadiging van laatstLedoelden kabel, in uitstekenden toestand verkeeren. Tegen
de eigr-naren van het stoomschip, welks gezagvoerder op
10 Maart 1890 bedoelde 'beschadiging door onachtzaamheid
veroorzaakte, werd een gerechtelijke eisch tot schadevergoading ingesteld.
Het voornemen bestaat om in het volgend jaar eeue
kabelverbinding tusschen Olehlen (Atjeh) en Laboean Deli
(Oostkust van Sumatra) tot atand te brengen , waarvoor
de vereischte fondsen bij de Indische begrooting voor 1892
zijn aangevraagd.
Zooals uit het volgende overzicht blijken kan , ondergingen in 1890 de telegraaf» en telephoonverbindingen
eene vermeerdering met 44.12 K.M. lijn— en evenveel
draadlengte 4 ), waarvau van ieder dier beide lengten 19
K.M. op Java en 25.12 K.M. lijn op Sumatra.
Lengte der hjuen

(in K.M.;.
Landlijnen

Draadlengte

(in K.M7).

Uit. 1889. IJlt. 1890. IMt 1889. Uit. 1890.
Java . . . . o) 3884.05
3903.05 a) 5977.46 5996.46
333.89
333.89
Madura . .
170.5!)
170.59
b) 3841.35 2866.37
Sumatra . . b) 2764.55
2789.67

Te zamen

.c) 6819.19

6863.31

c) 9053.60

9096.72

i Java-Madura .
Java-Sumatra .
Kabels \'i Java-Bali
d) . .
Bali-Celebes d)

4.67
57.98
151.13
696 12

4.67
57.98
151.13
•196. U

4.67
57.98
181.16
704.94

4.67
57 98
181.16
704.94

Te

909 90

909.90

948.75

948.75

Totalen.
.c)7729.09
7773.21 e) 10001.35 10045.47
a) Dit cijfer is lager dan dat in t vorig verslag .blz. 155',. omdat
toen voor het traject Djember-Loemadjang 25.24 K.S£. te veel waren
berekend.
4) Het in 't vurig verslag opgegeven cijfer i* met 3.59 K.M. veruieerderd. die toen voor het traject Padang-Solok te min waren be—
rekend.
e) Vuur het verschil van 21.05 K.M. met de opgave in 't vorig verslag, zie de noten a en b.
d) Met inbegrip van de ondergrondsgeleidingen . welke teSitoebondo
en te Makasser uit 4 draden bestaan.

Op da vijf tabak der booger genoemde Engelsche telegraafmaatac a;,pij (één van Batavia en één van Banjoewangi
naar Singaj ore , twee van Banjoewangi naar Port Darwin ,
in bet noorden der kolonie Zuul-Au*tralië, en één van
Banjoewangi naar de Koebuek-kaai, in West-Australie),
>) Over den particulieren telegraaf» (en telephoon-) dienst der
Delispoorweir-Maatschappü wordt in een verder gedeelte dezer paragraaf gehandeld. De particuliere telegraafdienst bjj de zooeven bedoelde 5 kantoren op Java, die van de Java-Spoorwegmaatschappij
tin de lesidentie Tagal), — zie Hüblad op het Indisch •Staatsblad
n». 4561 - bracht in 1889 1 573,70 en iu 1890 f 762,31 op.
*) De geheele vermeerdering betreft de telephoon-verbindingeu.
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dia eene gezamenlijke lengte van 4619 zeemijlen hebben ' ) ,
werden in den loop vim 1890 do volgende storingen ondervonden , a l s : op den kubel van Batavia naar Singup..re vim
8-10 J a n u a r i , van 25-27 Januari en van 19-V4 Maart;
op den kabel van Banjoowangi naar Singapore van 26-27
J uui (voor herstelling) en op één der kabels n u Banjoewangi
naai PortDarwin van 11-20 Juli 1890.
Aan de Maatschappij is op 10 Juni jl. (/.ie de Staatscoumnt van den 13aen dier maan I) verdunning verleend
tot hei leggen van eene tilegruphische verbinding tui se in
Laboean Deli (Oostkust van Sumatra) en het eiland Pinang
(Straits-Settlemeots), met bepaling dat deze verbinding
moet voltooid en in werking gebracht zijn binnen één
jaar na de dagteekening dier vergunning '). Het eindkunt'.nr der Maatschappij zal niet te Laboean Deli, m:iar
te Medan, de hoofdplaats der residentie Oostkust van
S u m a t r a , gevestigd worden.
Het binnenlandsch telegraafverkeer (de regeeringsteleginmmen niet medegerekeud) bracht f 482 761 en het buitenlandsch verkeer (bruto) f652 669 op, dat is respectievelijk
f 4486 en f 7070 minder dan in 1889.') Wel nam het
aantal der telegrammen , zoowel in het eene als in het
anlere verkeer, ook in 1890 t o e , maar de inhoud werd
weder korter, hetgeen bij een woord-tarief steeds van invloed is op de opbrengst van het verkeer. Telde in 1888
elk binnenlandsch telegram gemiddeld 12.75 woorden, in
1.S89 was dit gemiddelde gelaaid tot 12.54 woorden om
in 1890 slechts 12.15 woorden te beloopen 4 ) , gevende
eene gemiddelde opbrengst van respectievelijk f 1,51',
f 1,54* en f 1.514 per telegram en van respectievelijk
f 0 , 1 1 " , f 0 , 1 2 " en f 0,12*' per woord. De stijging van
de gemiddelde opbrengst per woord is gedeeltelijk een
g ;volg van het vaste recht per telegram (f 0,20 voor den
l s t e n , f 0,40 voor den 2den en f 0,60 voor den 3den
k r i n g ) , dat boven den prijs per woord betaald w o r d t ,
maar wijst ook op eene toeneming van het verkeer in de
beide kringen waarvoor het tarief het hoogste is. *) Wordt
toch in den eersten krhit>- 4 cent per woor.l betaald, in
da 2de en 3de kringen bedraagt het woord-tarief respectiavelijk 8 en 12 c e n t , welk tarief voor het gebruik van
den kabel Java-'dali-Ce!> bes met respectievelijk 6 , 8 en 10
cent per woord verhoogd wordt.
W a t het buitenlandsch verkeer betreft, beliep voor de
uit Nederlandscli-Indie afkomstige of daarheen bestemde
telegrammen het gemiddeld woordental achtereen volgens
8 69 , 8.57 en 8.34, terwijl dit gemiddelde voor de dooryezonden (of transit") telegrammen respectievelijk 13.09 ,
12.74 en 12.41 woorden bedroeg.
De op blz. 155 van 't vorig verslag bedoelde gelegenbeid tot het verzenden van perstelegrammen tegen verlaagd tarief werd op 1 April 1891 mede opengesteld in
i) Hiervan 539 voor den k;ibe! liatavia-Singapore, 920 voor den
kabel Banjoewangi-Singapore, 2270 voor de beide kabels naar Port
Darwin en 890 voor dien naar de Roebuck-basi.
') De Maatschappij beert in Mei JL een tweeden kabel tusschen
Madras (Britsch-Indic) en Pinang doen leggen (ongeveer 1450 zeem(jlen) en daarentegen
den kabel \an Rangoon (Achter-Indië) naar
Pinang (864 zeeinü'en) laten ophalen. Laatstbedoelde ka^el zal nu
gebruikt worden voor de verbinding Sumatra-Pinang, die dien1engevolge reeds zeer spoedig zal tot stand komen. De Maatschappij
schijnt het voornemen te hebben het resteer.T.d gedeelte van den
kabel te bezigen voor het leggen van eene derde verbinding tusschen
Pinang en Singapore.
s
) De netto opbrengst der buitenlandsche telegrammen was cchter f 6070 hooger dan in 1889 , doordien hei aandeel der Indische
telegraafadministratie in die opbrengst 1' 94 950 bedroeg, tegen
f 89 880 in 1889. Men zie overigens noot n onder het eerste staatje
op de volgende blz.
<) Naar gelang van de teiegraafleringen bedroeg het gemiddeld
aantal woorden per telegram in 1888 en 1889 (over 1890 is nog geen
specificatie ontvangen):
Vermindering
1888.
1889.
in 1889.
in den lsten kring. . . .
11.70
11.56
0.14

i»

»

2den
Hden

12.26
14.71

12.23
14.15

0.03
0.56

Te zamen . . .
12.76
12.54
0.21
*) In 1888 en 1889 (over 1890 is nog geen specificatie ontvan-

het verkeer van Indie met Singapore en P i n a n g , en wel
tegen een tarief van respectievelijk 2 1 ' / , en 42'/» cent per
woord (of ongeveer '/j v * n ' l ö t gewone tarief van respectievelijk 62'/, cent en f 1,25 per woord). In dit verlaagde
tarief bedraagt het aandeel van Nederlandsch-Indië (de Indisehe eind-taks) k 1 /, cent per woord. Verder werd, mot
i n g a n g van 1 Augustus jl. wat de verzendingen uit Nederl a n l , e" met het einde van September wat de verzendingen
uit Indië betreft, liet tarief van de tusscheu Nederlanden
Iudifi ie wisselen perstelegrammen (in verband met eene
vermindering der Britsch-Indische transit-taks van 24 tot
12 ceutimen) naier verlaagd van f 1,42 tot op f 1,35 per
woord. (Ook in dit tarief bedraagt de Nederlandsch-Indi
sebe eind-taks 2 ' / , cent per woord.)
Het ontwor|>en nieuwe binnenlandsche telegraaftarief
waarvan sprake is in 't vorig verslag (blz. 156), werd in
Indië in nadere behandeling genomen , terwijl inmiddels
de noodige gegevens worden bijeenverzameld om de vermoedelijke gevolgen eener eventueele invoering behoorlijk
te kunnen nagi'an.
Het aantal der tot het internationaal telegraaf verdrag van
St Petersburg van Juli 1875(zie Nederlandsch Staatsblad 1875
u*. 112 en Indisch Staatsblad 1876 n°. 256) toegetreden telegraafadministratiöu o n d e r g i n g , na de reeds ten vorigen jare
vermelde vermeerdering, in 1890 geen veranderingen bleef dus
42 bedragen •). Het nieuwe , ter uitvoering van dit verdrag,
strekkende reglement.dat den 2 lsten J u n i 1889 te Parijsonderteekend en door alle s t a t e n , die tot het verdrag zijn toegetreden , goedgekeurd w e r d , trad met 1 Juli jl. in werkii.g.
De wijzigingen, die dientengevolge in de tarieven en voorwaarden van verzending voor het buitenlandsch verkeer
van Indië gebracht zijn, werden vermeld, deels in de
Javasche Courant van 5 J u n i 1891 , deels in het n°. van
den 23sten dier m a a n d , een en ander nog aangevuld in
het n°. van 16 October. Het tarief voor de telegrammen
uit Indië naar E u r o p a , tot dusver langs de meest g e brui kelijke wegen bedragende f 4,12 5 per woord , werd
nu voor da verzendingen uit Java verlaagd tot f 3,72*
per woord ') en voor de verzendingen uit de andere eiland e n , die in het telegraafnet zijn opgenomen (namelijk
Bali, Celebes , Madura en Sumatra), t >t f 4,05 per woord.
Het aandeel van Nederlandsch-Indië in de opbrengst
van het buitenlandsch telegraafverkeer werd, zooals reeds
op blz. 156 van h. t vorig verslag is vermeld , met ingang
van 1 J u l i 1891 voor de telegrammen, bestemd voor- of
afkomstig van- de eilanden buiten J a v a , verhoogd van
7Vj tot 40 cent per w(-ord, terwijl bet voor de telegrammen
gewisseld met J a v a , alsmede voor bet transit-verkeer, op
7 l /j cent per woord bepaald bleef. De wijziging te dier
zake gebracht in de concessie der > Eastern Extension
Australasia and China ïelegraph C o m p a n y " werd vermeld
in de Staatscourant van 19/20 April 1891. Bij eene nadere
wijziging dier concessie, ten behoeve van de hooger bedoelde vergunning voor eene telegraafkabelverbinding tussehen de Oostkust van Sumatra en Pinang (zie deStaatscourant ran 13 J u n i 1891), werd voor de over dezen kal el
verzonden telegrammen eene uniforme eind-en transit-taks
van 40 cent voor Nederlandsch-Indië vastgesteld. Voorde
telegnimmen die over de nieuwe verbinding (aansluitende
op de kabels i'inang-Singapore-Java) uit Sumatra naar
een der andere eilanden van Neierlaudsch-Indië, of vau
een d'er eilanden naar Sumatra , zouden worden verzondi n ,
gen) werd, nnar gelang van de telegraafkringen, het volgende
aantal telegrammen verzonden :
Vermeerdering
1888
1889
in 1889
in den lsten kring . . . .
96 906
104710
7806
2den
. . . . 108656
123088
14432
3den
. . . .
79321
83523
9202
Te zamen 284 882
316 321
31439
•) Alleen vermeerderde het aantal der particuliere administratiën
met één, door de toetreding in April jl. van de „ Compagnie des
télégraphes et des téléphones de la Plata *', die kantoren in de Argentynsche Republiek en in Uruguay heeft geopend.
*) Voor de telegrammen uit Nederland naar Java werd het tar e
op f 3,73 per woord vastgesteld (zie de Staatscourant van 23 Jun
1891).
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werd echter eene eind-taks van slechts 20 cent per woord
aangenomen. Die telegrammen zullen dan tegen een tarief
van 50 cent per woord verzonden kunnen worden , doordien de Maatschappij daarvoor haar kabeltarief tot op 30
cent per woord zal verlagen. Bij deze beide wijzigingen
der concessie werden de Indische eind- en transit-takseo
voor de pers-telegrammen (zie honger) niet veranderd,
zoodat die op respectievelijk 2xjt en 2 ceut per woord
hepauld bleven.
Aan een verzoek van de kamer van koophandel en
nijverheid te Batavia om , ten behoeve van de correspon-

dentie met Europa en Amerika, het telegraafkantoor te
Weltevreden des avonds langer geopend te doen zijn ,
werd, voorlopig bij wijze van proef, in zoover gevolg
gegeven dat, met ingang van 1 November 1890, de
kantoortijd te Weltevreden voor bedoeld telegraphisch verkeer van 6 tot 8 uur 's avonds werd verlengd, uitgenomen op Zon- en feestdagen.
Het volgende staatje 1 evat een algemeen overzicht vim
het telegraafverkeer van Nelerlandseh-Indië over de jaren
1888, 1889 en 1890, terwijl uitvoeriger opgaven zijn te
vinden in de hooger aangehaalde bijlage FF.

1888.
OMSCHRIJVING.

1889.

GezaAantal
Aantal
mciilijk
Opteleteleaantal
brengst. a)
grammen. woorden.
grammen.

Binnenlandsche betalende telegrammen .

.

284 882
108 529

3 632 571 f 430 816
1 202 183
91302

1890.

GezaAantal
inciilijk
Opteleaantal
brengst. a)
grammen.
woorden.

316 321 3 968 069 f 487 247
1 1 8 1 9 2 1 268 793
89 880'

Gezamcniyk
Opbrengst. o)
aantal
woorden.

318 949J 3 876 035 f 482 761
9 4 950
128 846' 1 341 409

i
T e zamen.

.

.

393411

4 834 754 f 5 2 2 118

447 79ö! 5 217 444 f 577 711

434 513 5 236 862 f 577 127

!
Binnenlandiche regeeringstelegrammen

r).

24 444 :

790 980 f

92 071

417 855 6 625 734 f 614 189

28 860

30 150 !
1

924 243 f 116 649

463 373 6 1 6 1 1 0 5

f 693 776

977 097 f 122 566

477 945 6 194 541 f 700 277

a) Voor het buitenlandscn verkeer is alleen de netto-opbrengst uitgetrokken, namelijk hetgeen aan de Indische telcgraafadministratie
als aandeel in de opbr-ngst toekomt. Feitelijk is echter als zuivere opbrengst aan 's hinds kas ten goede gekomen: in 1888, in plaats
van f 91 302, slechts f 86 0 8 1 , en in 1889, in plaats van I' 89 880, slechts f 83 528, zijnde ten laste van eerstgemeld jaar terugbetaald
wegens in 1886 en 1887 te veel ontvangen transit-taks op doorgezonden pers-telegrammen f 5221, en ten laste van 1889, wegens hetgeen
in 1888 te dier zake te veel ontvangen w a s , f 6352. De bruto-opbrengst van het buitenlandscn verkeer heeft in 1888, 1889 en 1890
achtereenvolgens f 587 5 5 1 , f C59 739 en f 652 669 bedragen.
b) Meer dan de helft der buiten laudsche telegrammen waren transit-(doorgezonden) telegramaien, waarvan in de richting van Singapore
naar Australië nagenoeg evenveel als omgekeerd. Uit Nedcrhindscli-Indië waren i/taMty in 1888 24 822, in 1889 28 638 en in 1890
31110 buitenlandsche telegrammen, terwijl liet aantal voor Ncderlandsch-Indië bestemde buitenlandsche telegrammen achtereenvolgens
24 918 , 28 203 en 32 195 beliep.
e) Hieronder znn niet begrepen de dien3ttclegrammcn (zoogenaamde dienst- of postnota ' s ) ; zie daaromtrent de bijlage F F . De uitgetrokken opbrengst der regeeringstelegrammen is als fictief te beschouwen.
d) De opbrengst is voor een gedeelte (namelijk voor zoover betreft de binnenlandsche regeeringstelegrammen) fictief.

De binnenlandsche telegrammen (met uitzondering van
de regeeringstelegrammen) waren , naar gelang van hun
inhoud, te verdeelen als volgt:
Handels- en scheepvaart-telegrammen.
Pers-telegrammen
Telegrammen van gemengden aard. .

1890.
1888.
1889.
121 344 136 561 139115
1 341
2 076
2 214
1C1 324 177 084 178 493

Te zamen .

284 882 316 321 318 949

I waarvan in de NederlanHsehe en vreemde talen
en in de inlandsche talen
Te zamen als voren

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

Aantal
ielegrammen.

Te zamen

.

5316
5475

. . . .

10 791

.

Opbrengst (gerekend tot het J ten bate van den p o s t - en telegraafdienst.

284 882 316 321 318 949

In d e v o o r g a a n d e cijfers is ook b e g r e p e n h e t v e r k e e r
zoowel m e t de s p o o r w e g t e l e g r a a f k a n t o r e n a l s m e t d e
gouvernements-telephoonkantoreu.
In welke mate reze telephoonkantoren tot het verkeer
bijdroegen , k a n u i t h e t v o l g e n d e o v e r z i c h t blijkeu.
1888.

Bij de gouvernements-telephoonkantoren werden 1
aangeboden ter verzending naar de gouvernements-telegraafkantoren.

.

174512 181403 183 322
110 370 134 858 135 627

.

.

.

f
f

1889.

GezamenAnntal
lijk aantal
tclewoorden. grammen
61 707
61212

«C57
0 776

123 009

13 433

4 618
2 460

f
f

1890.

GezamenAantal
lijk aantal
telewoorden. grammen.
76 031
77 599

7 885
8 125

153 630

16010

5 759
3 072

f
f

Gezamenlijk aantal
woorden.
90 649
91 463
182112

6 344
3 342

Bovendien werd met de telephoonkantoren nog gewisseld (zonder betaling)
1253

41526

1949

65 562

3091

87 405

a) Een aanzienlijk deel der met de telephoonkantoren gewisselde betalende telegrammen was echter niet voor het aansluitingskantoor, maar voor
een verder gelegen kantoor bestemd of daarvan afkomstig. Vermits zonder de bestaande telephoongeleiding de meeste dier telegrammen niet zouden
zijn verzonden . kunnen de seinkosten over den verder af te leggen weg mede als opbrengst van den telephoondienst worden beschouwd. Doet
men dit, dan klimt de opbrengst tot ongeveer het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.
V a n de t e l e p h n o n l i j r e n , die de N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e
T e l e p h o o n m a a t s c h a p p i j o p d e drie hoofdplaatsen van J a v a
e x p l o i t e e r t , w o r d t in t o e n e m e n d e m a t e g e b r u i k g e m a a k t .
I n 1890 k l o m h e t a a n t a l g e a h o n n e e r d e n t e B a t a v i a ( d a a r e n d e r ook T a n d j o n g P r i o k , W e l t e v r e d e n en Meester Cornelis)

v a n 4 3 0 tot 4 6 7 ; t e S a m a r a n g van 172 t o t 1 8 4 , en t e
Soerabnija van 2 6 2 t o t 2 8 4 (te z a m e n alzoo van 8 6 4 t o t
935). W e r d in 1889 t e r e e r s t g e n o e m d e p l a a t s door e i k e n
g e a b o n n e e r d e g e m i d d e l d 1571 m a l e n door t u s s c h e n k o m s t
v a n het c e n t r a a l h u r e a u v a n de t e l e p h r o n g e b r u i k g e -

Bijlage C.

C*.
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m a a k t , te Samarang 1269 malen en te Soerabaija 10">4
m a l e n , in 1890 waren deze gemiddelden respectievelijk
174'^, 12'9 en 1049, daar het totaal der aangevraagde
verbindingen bedragen had respectievelijk 813 5 8 1 , 222 4:12
en 297 805. De bruto-ontvangsten , in 188* en 1889 achtereeuvi.lgei.a f 103 037 en f 119 3 0 0 , bo Iroegen over 18'..'0
f 1 2 3 4 8 0 , namelijk voor Batavia c. a. f 6 0 2 8 0 , voor
Samarang f 25 090 en voor Soerabaija f 37 510. Als cijns
aan den lande (10 pet.) wa.s dus verschuldigd eeno som
van f 12 348, tegen f 11 9:10 in 1889 en f 10 303 in 1888 ').
De in de lan Ischappen Deli, Langkat en Serdang ter
Oostkust van Sumatra bestaande particulie-e telei?rwfen telepi'oondieust der Delispoorweg-Maatschappij (zie
n°. 4405 van bet Bijblad op het Indisch Staatsblad) hal
144 aaiislu.tmgen bij het einde van 1890 (te,ren 105 op
uit. 18*9 en 81 op uit. 1888). Aan abonnementsgelden
voor telephoonverbindiiigen werd in 1890 geïnd f 27 102,
terwijl de telegraaf t 1900 opbracht, te zamen alzoo
f 29U02 ( e ^ e n f 2 2 880 in 1889 en f 11284 in 1888)
"Voor kos'en van personeel en var. ou lerhoud der telegraafen teleph .on-inrichtiiigen werd in 1890 f 19 141 ui*geg e v e i (tegen f 13 679 in 1889 en f 7:69 in 1888), zoodat
een b a t g saldo overbleef van f 9861 (tegen f 9201 in
1889 en f 3315 in 1888).
In het tij :vak van 1 Juli 1890 t/m 30 J u n i 189! werden , op de gebruikelijke voorwaarden (zie o. a bet ver-dag
van 1889 blz 167), waartoe o k deze behoort dat de
vergunning binnen zes maanden moet zijn aanvaard , door
den Gouveneur-Generaal drie vergunningen (voor een
duur van 25 jaren) verleend tot bet aanleggen ten gebrmke
voor geibonneer'en van telephoonverbindiiigen , met centraul- elepbooiikautoren , en wel achtereenvolgens onder
dagieeUe.nng van 30 October 1890, 14 April en 27 J u n i
1891 (Javaseie Courant dd. 4 November 1890. 17 April
en 30 J u n i 1891) a. aan het bestuur van de Soekaboemische
Landbouwvereeniging teSoekaboemi , voor het regentschap
Tjimidjc er iPreauger Regentschappen); b. a»n den heer
F. MusciiTER te Soerabaija, voor de at'deeling Blitar (Kediri),
en c. aan een beer \V. VAN DER HEYDEN te Pasoeroean ,
voor de hoof!plaats Pasoercean en de afdeeling van dien
n a a m , terwijl aan den heer J . LAAN te Soerabaija, wien
den 18den Maart 1890 (zie vorig verslag blz. 158) eene
derge'ijke vergunning was verleend voor de a f e e l m g
Mabmg (Pii>oen eau) en voor het district Wlingi (Kediri),
in September 1890 alsncr een uitstel voor deaanvaarding
werd toegestaan tot 18 Maart 1891 , doch toen ook op
laatstgem e noen datum de vergunning nog ongebruikt
bleek te worden gelaten , werd zij ingetrokken (gouvernementsbesluit dd. i 4 April 1891 n°. 30). evenals ook het
geval werd met de niet tijdig aanvaarde ve-gunning der
Soekauoemische Landbouwvereeniging hier oven be loeld.
Voor zooveel hier te lande reeds is geldeken, is de hooger in de tweede plaats bedoelde v e r g u n n i n g , die voor de
afleeling Blitar (Kediri), in October jl aanvaard (gouvernementsbesluit van den 27sten dier maand n°. 9 ) , en zijn
onder dagteekening van 18 Juli en 17 Augustus 1891
(Javasche Courant van den 21s'e:i van elk dier maanden)
nog twee nieuwe vergunningen verleend , namelijk 1°. aan
den heer VAN DER HEYDEN voornoemd alsnog voor verschillende kringen buiten de residentie Pasoeroean , te
weten voor de afdeelmgen Djombang en Modjokerto der
residentie Soerabaija, de afdeelingen Proboli"ggo , Madioen
en Kediri der gelijknamige gewesten, en de afdeeling
Djember der residentie Bezoeki, en 2°. aan den heer
J. VAN HENGST te Buitenzorg, voor de afdeelingen Malang
(Pasoeroean) en Loemadjang (Prol olinggo).
W a t de vergunningen betreft tot liet aanleggen van
telephoonverbindingen voor eigen gebruik der ondernemers
zal het voldoende zijn zich bij de vermelding danrvan te
bepalen tot die welke in het afgeloopen jaar verleend
werdrii : acht in g e t a l , alle tot wederopzeggens verleend
op voorwaarden welke nagenoeg eenslui end waren met
die welke als normaal-voorwaarden vastgesteld zijn bij
gouvernementsbesluit dd. 12 Juli 1^90 n». 1 (Javasche
Courant van den 15den dier maand). Twee dezer vergun
ningen werden verleend voor virbindingen in de residentie
Batavia, namelijk aan de Bataviasche OosterspoorwegMaatscbappij voor eene verbinding tusschen hare stations
l

)

Bijlagen.

V. GELEIDINGEN VOOR EI.ECTRISCHE VERLICHTING , EN/..

Bij ordonnantie van 13 September 189 ' (Indisch Staatsblad n°. 190) zijn bepalingen vastgesteld betre'Fnide den
aanleg en het gebruik van geleidingen voor electriache
verlichting en liet overbrengen van k n e h t door middel
van electriciteit in Nederlandsch-ludië. Volgens die bepalingen zullen geleidingen ctenzij zij uitsluitend loopen
over gronden bij één bijzonder persoou of één bnzondere onderneming in gebruik) alleen op last cf met
vergunning van den Gouven eur-Genemai kunnen w o r deu aangelegd en in gebruik gestel I. De vergunning
wordt alleen verleend aan Nederlanders in Nederlm.l.-chIndiö gevestigd of woonplaats gekozen hebbende en aan
naamlooze vennootschappen , die in Nederlandsch-Indifi gevestig 1 of aldaar behoorlijk vertegenwoordigd zijn. Wanneer
echter de geleidingen aileen ten nutte van den aanvrager
zullen dienen , kan de vergunning ook verleend worden
aan ingezetenen van Nederlandsch-Indiö, die geen Nederlanders zijn. De vergunningen worden zonder eenig uitsluitend recht en voor eeu bepaal :en tijd van hoogstens
40 jaren verleend , en mogeu ni t aan anderen worden
overgedragen dan met toestemming van den GouverneurGeneraal , en alleen aan personen of naamlooze vennootschappen , die voor dezelfde zaak eene vergunning zouden
kunnen verkrijgen. Voor het gebruik , ten behoeve van de
voormelde geleidingen, van openbare W«trea of wateren en
van andere ter vrije beschikking van de Regeering staande
gronden is eene door den Gouverneur-Generaal bij de
vergunning vast te stellen jaarlijksche vergoeding per
strekkenden meter geleiding (kabels of bundels van verschei iene geleid draden als één geleiding gereken I) verschuldigd, tenzij de geleidingen in het algemeen belang
zijn aangelegd of ten algemeenen nutte dienen , in welk
geval geen betaling gevorderd wordt.

II. Departement van
I.

financiën.

FINANCIËN.

§ 1.

Bcgrooting.

a. Begrootingswetten.
Brgrootinc] 1891. D<- Tp'ten vnn 31 December 1^90
(Nederlandsch Bteattblad i>*. 2 ! 9 1/oi222), houdende vast

Verg. de noot j onder het staatje op blz. 165.

Handelingen der Staton-Generaal.

te Tjikarang en KedongGedeh , en aan den Chineesohen
huurder der in de afdeeling Buitenzorg gelegen particuliere
landen Tjibaroe-ssa, Tjilmg-i en Klapa Koenggal voor vurbindingen tusschen de kongliuuizet] op die landen , in
aansluiting tevens aan bet in dezelfde handen zijnde land
Roeinah Abang , gelegen aan den grooten weg van Bekussi
naar Krawang (gouveriiementsl.e.-luiteii dd. 31 Mei en
25 Juni l89n n°. 19 i n 10); enne andere v e r g u i n i g ,
verleend aan het bestuur der reeds hooger genoemde
Soekaboemische Landbouwvereeniging, betrof eene verbinding tusschen de in de afdeeling soékaboemi (Preanger
Kegentscbappen) gelegen theeoitdVrneuiingeri TjUulak,
Parakansalak, Pakoewon, Moen Ijoel, Sinagar, Tjiboengoer
en l'anoembangan , het, woonhuis van den bij die ondernemingen werkzamen ingenieur-werktuigkundige en de
halten Paroengkoeda en Tjibadak der Weeterüjn-n van
den staatsspoorweg, met inrichting van de,:e h..lnn tot
centraal-telephoonkantoren der h. doelde verbinding (gouvernementsbesluit dd. 25 April 1890 n 0 . !ti); v:er vergunningen werden verleend aan de administrateurs van even
zoovele suikerfabrieken in de residentie Beioeki, en wel
aan ieder hunner om de fibriek (icspectieveüjk genaamd
Pandji, Pokaan, Olean en Wringin Anom) in verbinding
to brengen met de woning van haren te Sitoebondo gevestigden agent (gouverriementsiiesluiten dd. 26 F e b r u a r i ,
18 Maart, 11 en 26 Juli 1890 n°. 7 , 2 7 , 17 en 1 5 ) ,
terwijl eindelijk de achtste vergunning verleend werd aan
den hoofdadministrateur der Iftodbouwoodernemiog B.itang
Leko (Palembang), voor eene verbinding tusschen bet
etablissement dier onderneming te Auerdoeri, tevens woning
van den administrateur, en het kantoor van den controleur
bij het binnenlandsch bestuur te Sekaijoe (gouvernementsbesluit dd. 29 Maart 1890 n°. 36).
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stelling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1891 ,
wer ie:i in Indiü afgekondigd deu 29sten Januari 1891.
Tegelijk warden allaar openbaar gemaakt de Koninklijke
besluiten van 10 Januari 1891 n°. 26 en 2 7 , houdende
splitsing in artikelen van de beide hoofdstukken der begrooting van uitgaven. Zie over een en ander Indisch
Staatsblad 1891 n». 14 t/m 19.
De bedoelde begrootingswetten ramen de ontvangsten
en uitgaven nis volgt:
Middelen in Nederland (hoofdstuk I der
Middelen)
f 17 004 607
Middelen in Indie' (hoofdstuk II der
Middelen)
96 757 738
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I
der Uitgaven)
f 24 249 834
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der
Uitgaven)
112 029 008

f

113 852 345

137178 842

Nadeelig verschil
f 23 326 407
Hij art. 2 der wet tot vaststelling van het Iste hoofdstuk
der Middelen werd bepaald dat iu het begrootings-tekort
zal worden voorzien door middel van eene uitkeering uit
he: nader bij de wet vast te stellen batig slot der algemeenfl rekening wegens de ontvangsten en uitgaven van
Ne lerlanascb-lndiö over den dienst van 1887.
E-n wetsontwerp, strekkende om de begrooting van
uitgaven met f 2()0 000 te verhoogen ten behoeve van de
vonroereiding der exploitatie van het Ombilien-kolenveld,
werd nog bij de Staten-Generaal aanhangig g e m a a k t ,
doch i s , wegens het late tijdstip waarop hut in de Tweede
Kamer kon behandeld worden, in dien zin gewijzigd dat
eene verhooging van de begrooting voor 1892 werd voorgedragen met f 650 000. Dit wetsontwerp is nog in behandeling.
Ten laste van de bij het Ilde hoofdstuk toegestane
sommen voor onvoorziene uitgaven zijn bij de wet van
20 J u n i 1891 (Nederlandsch Staatsblad n°. 114, Indisch
Staatsblad n". 191) kredieten toegestaan tot een gezamenlijk
bedrag van f 957,70', ter voldoening van onverevend gebleven vorderingen betreffende de dienstjaren 1886, 1887
en 1888.
Ten vervolge van de in 't vorig verslag voorkomende
mededeelingen omtrent de begrootingen over 1889 en 1890
valt nog het volgende aan te teekenen.
Beqrootinq 1889. Bij Koninklijk besluit van 4 November
1890 n°. 160 (Nederlandsch S'taatsblad n°. 1 6 2 , Indisch
Staatsblad n°. 252) werd van het Ilde op het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven eene som van f 694 000
overgeschreven. Voorts werden bij de wetten van 31 December 1890 (Nederlandsch Staatsblad n°. 201 en 2 0 2 , Indisch
Staatsblad 1891 n°. 119 en 120) in de beide hoofdstukken
nog onderscheidene andere wijzigingen gebracht, welke
eveneens niet van invloed waren op het eindcijfer.
Begrooting 1890. Het krediet, groot f 500 000 , in August u s 1890 door den Gouverneur-Generaal boven de begrooting van uitgaven geopend , is bekrachtigd bij de wet van
15 April 18^1 (Nederlandsch Staatsblad n°. 9 0 , Indisch
Staatsblad n". 161).
Bij Koninklijk besluit van 28 October 1891 n». 24
(Nederlandsch Staatsblad n°. 173) werd eene som van
f 747 500 van het II Ie op het Iste hoofdstuk van voornoemde begrooting overgeschreven. Twee wetsvoordrachten,
Strekkende oui — eveneens zonder verbooging van bet
eindcijfer — de beide hoof lstukken nog nader te wijzigen ,
zijn onlangs bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt.
b. Bcgrootingsrekcningen.
Zooals reeds gezegd is op blz. 71 hiervóór, is men in
Indiö mei de opmaking en afsluiting van de dienstjaarlijksche begrootingsrekeningen betreffende de daar te lande
gedane ontvangsten en uitgaven reeds tot en met het jaar
1888 gevorderd en is daarmede de achterstand iu het
werk dcir rekeningen opgeruimd. De algemeene rekening
betreffende Nederlandsch-Indie over gemeld dienstjaar, dus
ook omvattende de ontvangsten en uitgaven hier te lande
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gedaan , wijst de volgende eindcijfers aan :
Ontvangsten in Nederland
f 23 876 395,51
„
„
„ (uit het voordeelig saldo
van den dienst 1885 overgebracht)
2 000 000,00
Ontvangsten in Indië
95 813 721,78»
Totaal der ontvangsten
f 121 690 117,29»
Uitgaven in Nederland
f 22 410 325,81
„ „ Indië
105 929 407,13
Totaal der uitgaven . . f 128 348 732,94
Nadeelig verschil . . .
f 6658615,64»
Het in 't vorig verslag aangekondigde wetsontwerp tot
vaststelling van het slot der algemeene rekening betreffende
het dienstjaar 1887 is in Mei jl. bij de Staten-Generaal
aanhangig gemaakt ').
§ 2. Landskassen,

in Indië en kasbeheer in

Nederland.

Ten einde te Pandeglang (Bantam) den assistent-resident
en te Pamakassan (Madura) den gewestelij ken secretaris
van het kasbeheer te ontheffen , werden in den aanvang
van 1891 (Indisch Staatsblad n°. 53 en 58) op beide plaatsen
afzonderlijke algemeene ontvangers in dienst gesteld. Bij
het laatst aangehaald Staatsblad werd tot een gelijken
maatregel overgegaan met betrekking tot de drie overige
landskassen op Madura (te B a u g k a l l a n , Sampang en
S u m a n a p ) , die tot dusver werden beheerd door den commies cp het bureau der aldaar geplaatste assisteut-residenten. Daar aan het ambt van algemeen ontvanger tevens
de functiën van ondercollecteur verbonden zijn, konden
gemelde maatregelen o. a. gepaard gaan met de intrekking van een vijftal plaatsen van ondercollecteur (verg.
blz. 73/74 hiervóór). Ook nog andere vereenvoudigingen
van personeels-organisatiën waren er het gevolg van.
Voor sommige landskassen werd in Mei 1891 (Indisch
Staatsblad n°. 124) deels de aan het ambt van algemeen
ontvanger verbonden bezoldiging en toelage voor schrijfbehoeften, deels de samenstelling en bezoldiging van het
kassiers- en g^ldtellerspersoneel meer in overeenstemming
gebracht niet den tegenwoordigen omvang der kas-administratie op de betrokken plaatsen. Waren bij den aanvang
van 1890 de twee landskassen in de (sedert gesplitste)
assistent-residentie Aijer Bangies en Rau ter Sumatra's
Westkust gevestigd respectievelijk te Aijer Bangies en te
R a u , elke onder beheer van den met het bestuur der
betrokken onderafdeeling belasten controleur, in verband
zoowel met de verplaatsing in April 1890 van het g-arnizoen
van Rau naar Lueboe Sikaping, als met de splitsing der
genoemde assistent-residentie iu eene door een controleur
te Aijer Bangies bestuurde afdeeling Aijer Bangies en in
eene dooreen assistent-resident te Loeboe Sikaping bestuurde
afdeeling Loeboe Sikaping, zijn nu de beide landskassen
op de nieuwe afdeelingshoofdplaatsen gevestigd, onder
beheer van het hoofd der afdeeling; zie Indisch Staatsblad 1890 n°. 201 en Ï891 n°. 63.
Als naar gewoonte wordt onder de bijlagen hierachter
(zie bijlage GG) aangetroffen een overzicht, afzonderlijk
voor J;iva en Madura en voor de buitenbezittingen , van
de in de gezamenlijke landskassen bij het einde van elke
maand van het afgeloopen jaar aanwezige betaalmiddelen.
Uit bedoeld overzicht, dat thans ook vermeldt hoeveel
zich onder de kassaldo's in de buitenbezittingen aan zilveren
pasmunt bevond, blijkt dat de kassen het ruimst voorzien
waren op 31 December, toen de gezamenlijke kassaldo's
bedroegen op Java en Madura f 27 004/m en in de buitenbezittingen f 7 287/ra , terwijl de laagste cijfers war«n :
voor Java en Madura f 17 321/m (op uit. Januari) en voor
de buitenbezittingen f 5 204'm (op uit. September). De
op 31 December 18'JO in de gezamenlijke kassen voorhanden som van f 34 291/m bestond uit f 18 133/m aan
bankpapier, f 13 087/m aan zilveren standpenningen (hieronder nog 16 447 stuks Mexicaansche dollars, tegen
') De tot dit wetsontwerp betrekkelijke stukken zijn nog niet
in druk verschenen. Zulks was, toen het vorig verslag ter perse
ging, ook het geval met de wetsontwerpen betreffende de rekeningen over elk der jar,n 1883 t/m 1880. Deze rekeningen hebben
sedert het licht gezien, en wel onder de voor de Tweede Kamer
der Staten-(Jeneraal gedrukte stukken van de zitting 1889/1890,
zie de nos. 7 4 , 7 5 , 1 3 3 en 1 8 1 .
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378 957 stuks op 31 December 1889), f 955;m aan zilveren
pasmunt en f 2 1 lG/m aan koperen munt. Bij liet einde
van eene der vorige maanden van 1890 was het hoogste
kassaldo aan zilveren staudpeuningeu f 14 243/m (op uit.
April), terwijl de maand Januari met het langste cijfer
sloot, namelijk met slechts f 11591/m aan zilveren stacdpenningen. De groote vermindering, welke, blijkens het
zooeven opgegeveue, het aantal der in de Indische kassen
voorhanden Mexica8nsche dollars gedurende het jaar 1890
heeft on lergaan, is hoofdzakelijk een gevolg van den
verkoop te Singapore van een paar groote partijen (respectievelijk 104 043 en 156 294 stuks) uit den bij de kassen
op Banka aanwezigen voorraad, en zulks ter uitvoering
van de iu 't vorig verslag (blz. 159, noot 2) bedoelde
regeeringsmachtiging van Augustus 1890. Dank zij de in
deze kosteloos en met de meeste welwillendheid door de
Javasche Bank verleende medewerking, werd voor de
eerste partij f 2,21 en voor de andere partij f 2,29 per
stuk verkregen. De voorraad te Bengkalis (4410 stuks)
werd plaatselijk van de hand gedaau tegen f 2,28 per
stuk. Kort vóórdat onder dagteekening van 23 Juli 1890
de koers, waarvoor deze muntsoort bij 's lands kassen
mocht worden uitgegeven, op f 2,20 was bepaald (zie
mede vorig verslag), waren nog 64 400 en 605 stuks, bij
de kassen te Medan en Riouw aanwezig, van de hand
gezet tegen den toen geldenden officieelen koers van f 2,10.
Dat het Gouvernement zich in 1890 nog niet ten volle
van de Mexicaansche dollars ontdeed, stond in verband
met de loopende overeenkomst betreffende de aanbrengst
van Chineezen voor den mijnarbeid op Banka, waarbij nog
was bedongen dat de den wervers toekomende betalingen
in bedoelde muntsoort zouden worden voldaan.
Buitengewone aanvulling der Indische kassen door specieuitzending of wisseltrekking is voor 1891 niet noodig gebleken. Echter is, met het oog op de behoefte aan vermeerdering der in Indië in omloop zijnde zilveren pasmunt,
eene hier te lande aangemunte hoeveelheid van f 500 000
aan Indische kwartguldens en f 500 000 aan Indische
tiencentstukken in de eerste maanden van 1891 naar Iudiö
verscheept.
De ruimte aan Indisch kasgeld hier te lande is in de
laatste maanden minderende , zooals blijkt uit de volgende
cijfers, aanwijzende het credit-saldo der rekening vau het
Departement van Koloniën met 's Rijks schatkist bij het
einde van elke maand gedurende het tijdvak van October
1890 f ra September 1891 :
October
1890 f 15 877 007
November ,.
17 590 574
December „
10 674 870
Januari
1891
15 593 811
Februari
„
13 891143
Maart
„
11939 385

April
1891 f
Mei
„
Juni
,,
Juli
„
Augustus
„
September „

(allen onder Nederlandsche
vlag).

Vcilinqen. Terwijl uitvoeriger opgaven betreffende de
hier te lande en iu Iudiö voor 's lauds rekening gehouden
producten-veilingen als naar gewoonte eene plaats vinden
in hoofdstuk O hierachter , worde hier slechts aangeteekend
dat, blijkens de verantwoordingstukken van de Nederlaudsche Handelmaatschappij, waaraan het als bijlage HH
hierachter gevoegde algemeen overzicht is ontleend, de
door hare tusschenkomst hier te lande in 1890 gehouden
gouvernementsveilingen van koffie , tin en kinabast in totaal
opbrachten bruto f 35 870 909 en netto f 33 078 098 ').
De onkosten (waaronder in bedoelde verantwoording alleen
zijn te verstaan die op de aflading, het vervoer en den
verkoop gevallen , dus niet de in Indië ter zake van de
producten gedane uitgaven) ') beliepen alzoo f 2 7 9 2 8 1 1 ,
verdeeld als volgt: kosten van aflading in Indië f 19*173;
premiën van zeeassurantie (over eene verzekerde waarde
— op het tijdstip waarop de assurantiën gesloten werden —
van f 6 340 022) f 180101; kosten van vervoer over zee
(van Java en Menado) waaronder ook premiën aan de gezagvoerders en lossingskosten f 1 048 726; makelaar.<courtage f 330 003 ; registratierecht en opcenten f 266 262;
pakhuishuur, veilingskosten , kassiersloon , wetenschappelijke bemoeiingen f 235 482, en commissieloon der Handelmaatschappij f 538 064.
Bij gouvernementsbesluit dd. 11 April 1891 n°. 1
(Javasche Courant van den 17den dier maand) werden,
met intrekking van die in Maart 1887 vastgesteld , nader
de voorwaarden geregeld waarop te Batavia en te P«dang
de gouvernementskofiieveilingen worden gehouden. De
nieuwe voorwaarden zijn alleen wat vollediger, maar
brengen overigens in het bestaande geen wijziging.
In de voor dit verslag ontvangen berichten is niet gemeld welk gevolg gegeven is aan het in 't vori^r verslag
(blz. 160) besproken voornemen (zie ook n°. 4537 van het
Bijblad op het Indisch Staatsblad) om van bestuurswege
kleine hoeveelheden inferieure koffie in publieke veiling
te doen brengen op hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen van Java, waar de handel niet voldoende in de
plaatselijke behoefte aan koffie voorziet.
Bevrachtingen. In aansluiting aan de opgaven in vorige
verslagen laat men hier volgen , met verwijzing overigens
naar bijlage JJ , een overzicht van de door tusschenkomst
van de factorij der Nederlandsche Haudelmaat.-chappij voor
rekening van het Gouvernement herwaarts verscheepte
hoeveelheden producten , voor zooveel betreft de beladingen
in de gedurende 1890 uit Indië vertrokken si:hepen.

Verscheepte hoeveelheden (in pikols):

Aantal

STOOM- EN Z E I L S C I I E r E N

10 14G076
11174 755
9 54* 202
9 404 976
9 248 554
7 903 939

§ 3. Verkoop van producten.

beladingen.

Koffie.

Stoomscbepen van de stoomvaartmaatschappij
„Nederland" . .
ld.
van de „ Rotterdamsche Lloyd". . .

31

138 768"

20

79 542=»

25 049°7

Te zaïncn in stoomschepen.

51

218 310"

58 751»°

4

12 651

05

17

.

55

230 9G16»

67 844»?

, . \ in stoomschepen.
v
waren de be->
ladingen al-J , z e i l s , l l 0 p e n
dus verdeeld:!

59

282 471

71 575

13

219 076

4 786

72

501 547

76 361

Totalen.
1,1

.

.

.

18 89

Totalen.

.

.

.

Tin.

33 702?'

9 093

') Slet inbegrip van do ontvangsten en uitgaven ter zake van
bescbadigde producten die buiten de veilingen te gelde werden gemaakt , of wegens bjj de inlading te min ontvangen producten,
klimmen de genoemde sommen tot f 36 891841 en f 34021420

Kinabast.

Te zamen.

4 136°«

176 607*>

De opgegeven Percentsgewüze
hoeveelheden waverhouding
ren inscheepstot het totaal
maat uitgedrukt
der
te stellen op ongeveer het navol- verscheepte
gend aantal lasten. hoeveelheden.

5 919

59.00

104 591 »

3 415

34.03

281 198s0

9 331

93.03

21 744 =

699

6.97

4 13C»°

302 942: J

10C33

100.00

6 055

360 101

12 318

61.53

223 862

7 700

38.47

583 963

20 018

100.00

3

Ti

4136™

;

6 055

(verg. noot b van de aangehaalde bjjlage HH).
J
) Gegevens omtrent de laatstbedoelde uitgaven, verband houdende met de productiejaren, vindt men in hoofdstuk O.

».
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Onder de 51 reizen van stoomschepen, die blijkens he!
voorafgaande staatje in 1890 benuttigd werden voor het
vervoer van gouveruementsproducten, behoorden ook enkele
reizen die eene der beide genoemde stoomvaartondernemiugen liet doen buiten den verplichten maildienst. l)aarentegen is hot iu 1890 ook enkele malen voorgekomen
dat op eene geregelde vaartbeurt in den dienst der Rotter*
damsche Lloyd het stoomschip zonder gouvernementsbelading vertrok. Voor het vervoer van koffie per stooniscliip
•werd in 1890 steeds betaald f 70 per lnst (alleen bij
afbaal van Tjilatjap op Java's zuidkust f 75) en vooreen
lading per zeilschip f 45 per last, terwijl de vrachten
voor tin beliepen : per st. omschip f 25 en f 20 per last
(dit laatste bedrag bij aflading in stoomschepen van de
Rotterdainsche Uoyd) en per zeilschip (drie beladingen)
f 10 per last. Kinabast werd uitsluitend met stoomschepen
van de maatschappij «Nederland" vervoerd, en wel steeds
tegen f 65 p«>r last.
Assurantie. In verband met den aangenomen regel om
bij het vervoer van gouvernementsproducten over zee alleen
dat gedeelte der ladingen tegen zeeschade te verzekereu
dat in stoomschepen eene waarde van f 600 000 en in
zeilschepen eene waarde van f 500 000 te boven gaat, viel
in 1890 slechts te assureeren eene gezamenlijke waarde
van f 710 000. Drie ladingen koffie en kinabast door
stoomschepen op Java ingenomen , en één lading koffie
door een zeilschip van Mena lo afgehaald , overtroffen namelijk de grens van 's (Touvernements eigen risico met respectievelijk f 314 000 en f 396 000. Voor dit laatste exc-dent
was als assurantie-premie te betalen 3'/ I 6 pet.; voor de
drie andere excedenten l'/„ pet. wat de koffie en u / „
pet. wat den kinabast betrelt.
Van de in 1889 gesloten assurantiën , die, blijkens het
vorig verslag (hlz. 160). overeen bedrag liepen van f9408934,
werd in 1890 een bedrag van f 223 18n geannulleerd
Ten vervolge op gelijksoortige mededeelingen over 1889
en vroeger, in vorige verslagen opgenomen , wordt hierbij
aangeteeken 1 dat van de in 1890 blijkens de boven aangehaalde bijlage HH door de Nederlandsche Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten (volgens den
maatstaf, waarnaar de assurantiën gesloten werden, te
stellen op eene gezamenlijke waarde van f 36 376 862)
tegen zees^hade was verzekerd geweest eene waarde van
f 7 292 372 (uitsluitend op ladingen in zeilschepen), zoodat
voor gouvernementsrisico was overgevoerd voor eene waarde
van f 29 084 490 (in stoomschepen f 23 26'.) 475 en in zeilschepen f 5 815 015); dat de aan assrradeu r en betaalde
premiën beliepen f 208 773,40', terwijl de beloopen zeeschaden een totaal bereikten van f 1 581 739,68, waarvan
door assuradeuren gedragen werd f 932 332,24 en voor
rekening van het Gouvernement is gebleven f 649 407,44
(op ladingen in stoomschepen f 114,11 en op ladingen in
zeilschepen f 649 293,33).

1°. Java en Madura.
Aan de mededeelingen die, als gebruikelijk, te doen
zijn met betrekking tot de pacht over het laatst verstreken
jaar (1890) laat men hier oen overzicht voorafgaan van
de pachtsommen waarvoor de pacht over het loupende jaar
(1891) is afgestaan , het eerste onder de werking van het
in 't vorig verslag (blz. 161) besproken nieuwe pacht
reglement '). Üe verdere voorwaarden der pacht van 1891
weken overigens niet af van de reeds bestaande regelingen ,
beboudens de instelling van eenige nieuwe verno.ien kriu^en en eene kleine uitbreiding vair het toegestaan aantal
verkoopplaatsen , op welk een en ander medo reeds verleden jaar gewezen werd In verband met het nieuwe
pachtregleujent, en om tegelijk daarmede in werking te
treden , werden in 't laatst vun 1890 (Indisch {staatsblad
n° 243 en 254) nog een pa*r organieke regelingen met
betrekking tot de pacht uitgevaardigd , de eene strekkende
tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten, uie bevoegd
zijn controle uit te oefenen op het vervoer van opium door de
pachters en hun personeel (deze regeling geldt ook voor
die gewesten of gedeelten van gewesten buiten Java en
Ma mra waar het Javasche pachtstelsel werkt), en de and-Te
houdende herziening van ue bepalingen tot tegengaug van
den invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop van i et
heulsap in de verooden kringen op Java en Madura.
Waren bij de verpachtingen voor 1890 de aan bieding en
voor alle perceelen, uitgezonderd het perceel Remban-c,
belangrijk minder geweest dan die voor den termijn ibo7
t/m 1889 per jaar verkregen, voor het jaitr 1891 is de
pacht in 13 van c'e 19 perceelen afgestaan tegen hoogere
pachtsommen dan voor 1890, welke vermeerderingen gezaïnenlijk beliepen f 1361340, waar tegenover voor de
6 andere perceelen (Tagal, Rembang, Uanjoemas, Bagelen , Malioen en Madura) eene vermindering, vergeleken
met 1890, stond van f ^16 600. Een en ander blijkt nader
uit het volgende overzicht:
Jaarlijksche pachtsom a)

PACHT-

vonr den
driejarigen
pachttermijn
18«7 l/m
1889. «)

PERCEELEN.

B*iavia-Krawang-Lampongsche Districten .

§ 4. Andere bronnen van inkomst.
A. Verpachte middelen.
Opiumpacht.
Nopens het vraagstuk in hoever beheer in regie van
het opium-monopolie in Nederlandsch-Indië wenschelijk
is, wordt nog het advies van de Jn lische Regeering tegemoet gezien '). Ii.tusschen is dezerzijds aan den f!ouverneurGener.ial het verhingen te kennen gegeven , lat, in afwachting van eene beslissing nopens deze quaestte, mogelijke
verbeteringen in de werking van het bestmnde stelsel niet
achterwege blijven Hier te lande is in studie genomen het
denkbeeld om voor het bereid opium eene doelmatige verpakking van de hoeveelheden , die mogen gedebiteer 1 worden,
in te voeren , een heilzaam middel tot bestrij ling van
den sluikhandel, in de eerste plaats, onder het tegenwoordig
stelsel , van dieu welke van de pachters is te duchten.
i) Het aan dit vraagstuk gewijde rapport van den heer W. P .
GBOEKEVELDT , betreffende zijne zending naar Fransen Indo-China ,
is gedrukt als bijlage van de Memorie van Beantwoording op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1892 (Zitting 1891 — 1892 — 4 - n°. 44), en is tevens
afzonderlijk bi) de Algemeene Landsdrukkerij verkrijgbaar gesteld.

Totalen.

.

.

f

b) 840 000
170 700
362 4 0 )
361 200
1 8G0O0O
54U M )
048 000
1 452 0>J0
581 880
248 520
142 440
180 840
223 320
366 000
498 000
1 020'00
1 140 480
2 232 H00
157 200

f 13 031400

voor den
éénjarigen
pachttermijn
1890

f e)*721
120
•288
228
1 381
301
651
1 080
•420
•177
•126
151
•134
252
240
540
660
1 440
126
f

200
600
240
000
320
800
480
000
120
840
240
440
520
000
000
000
000
000
120

9 040 920

voor den
éénjarigen
pachttermijn
1891.

f rf)*»871 200
• 1 2 1 560
e)
276 000
e)
240 000
1 404 120
e)
461820
e)
542 400
1 2011 000
432 120
232 920
• • 1 4 7 960
• 139 200
e)
132 120
274 920
360 000
f)
744 120
e)
587 880
1 896 720
117 600
f

10 185 660

a) De vermelde sommen zijn die waarvoor de pacht oorspronkelijk
was afgestaan. Sommige pachteontracten toch zijn tusschentijds ontbondea . met het gevolg dat het Gouvernement zch met lagere aap hiedingen moes' tevreden stellen. Voor het verschil bleven echter de afgetreden
pachters aansprakelijk.
i) Hieronder ook de pachtsom voor Bantam, vonr zooveel er de | acht
in 1887/1889 nog weikt», dat is in de afdeelingen Serang en Anjer,
die echter met l Januari 1890 tot de verboden kringen zün gaan behooren . evenals reeds vroeger het geval was met het overig deel van
het gewest.
e) De pachtsommen, waarbij men • geplaatst vindt, hebben betrekking tot ingekrompen pachtperceelen , ten gevolge van de uitbrei ing
van reeds bestaande verboden kringen, of, waar het gold gewesten
die tot dusver in hun geheel voor de pacht waren opengesteld g e •)
als
van
zien

Eene afzonderlijke (toegelichte) uitgave van dit reglement,
bedoeld in 't vorig »erslag, verscheen nog in de eerste dagen
1891. Volgens berichten van Juli jl. zou spoedig ook het licht
eene op gelijke wijze bewerkte Maleische vertaling.
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die er van gekoesterd werd, namelijk dat hij in elk
geval zou leiden tot beteugeling van de uitbreiding van
d) H e t teeken ** geldt ter aanduiding dat het pnchtperceel met 1
het opiumverbruik, vervuld is. De resident van Bantam
J a n u a r i 1891 opnieuw inkrimping heelt ondergaan. De twee perceelen
wees als een gunstig gevolg van den genomen maatw a a r dit het geval w a s (het |jerceel B a t a v i a - K r a w a n g - L a m p o n g s c h e
re^el op de omstandigheid dat in zijn thans geheel
Districten en net |>erceel Bezoeki) waren desniettemin de twee eenige
w a a r de aanbiedingen niet alleen hooger waren dan voor 1890. maar
voor het opium gesloten gewest de prijzen, die voor
ook die voor elk der jaren 18N7 t/m 1889 overtroffen. Voor Bezoeki
het opium besteed werden , zelfs hooger waren dan vóór
wordt de vermoedelijke reden daarvan niet opgegeven , muur voor eerstr
1 Januari 1890, hetgeen, volgens den resident van Probogemeld perceel schreef de resident van Batavia deze niet verwachte
linggo, evenzeer op sommige plaatsen in den nieuwen
uitkoniNt toe aan de omstandigheid dat bij de hooge biedingen peisoonlijke redenen in het spel w a r e n , namelijk de bedoeling van eene
verboden kring in dat gewest het geval was. Ook wat
k o n g s i , die vroeger het perceel Soerabaija in beheer had g e h a d , om
de overige in Indisch Staatsblad 1889 n°. 157 eenoemde
den pachter te v e r d r i n g e n , uit wraakneming dat deze voor 1890 tevens
gewesten aangaat, bleek dat — immer mogelijke uithet perceel Soerabaija in handen had g e k r e g e n .
zonderingen daargelaten — het opium in de verboden
e) De perceelen T a g a l , Pekalongan , Japara , B e m b a n g , Bagelen
kringen niet tegen lagere prijzen verkocht werd dan daaren Hadioen werden eerst na herverpachting afgestaan (voor J a p a r a en
buiten , en dat hier en daar , teu gevolge van de meerdere
B e m b a n g werd de nadere opveiling bij inschrijving gehouden). Die herverpachtingen brachten aanmerkelijk meer op. Immers bij de eerste v e r gevaren , door de uitvaardiging van het verbod aan het
pacnting was het hoogste bod voor elk van die perceelen slechts g e schuiven in de verboden kringen verbonden, reeds op
weest respectievelijk f 2 0 * 0 0 0 . f 1 7 2 8 0 0 , f 270 120, f 360 000, f 100 800
eonige vermindering van het opiumgebruik viel te wijzen.
en f 361 320, in totaal derhalve f I 181 040 , terwijl de nu verkregen
pachtsommen voor de zes bedoelde perceelen een totaal bedragen van
De antwoorden van de hoofden van gewestelijk bestuur
f 2 243 220 of f 762 180 meer.
op de nadere vragen betreffende het verkoopen van opium
buiten de kitten voorof van wegede pachters (zie vorig verslag
f) H e t perceel Soerakarta werd voor 1891 ondershands afgestaan en
wel aan een ander dan de hoogste bieder bij de openbare verpachting,
blz. 161) bevestigden bij den directeur van financiën den totaaldoch tegen de door dezen g e t o d e n som. Bedjelde hoogste bieder b e indruk , dien hij vim vroegere rapporten ontvangen had:
hoorde namelijk tot eene k o n g s i , welke nog onder eene groote schuld
dat, als resultaat van het tot wering van dien verkoop door
aan den lande g e b u k t g i n g . D e k o n g s i , aan welke het perceel ondersbands werd g e g u n d , had tevens voor 1891 het perceel Samarang in
de Regeering verrichte, mocht worden aangenomen dat
handen g e k r e g e n , hetgeen haar voor de w e r i n g van den sluikhandel in
niet meer m^t medeweten of oogluiking van de hoofden
die aan elkander grenzenue gewesten zeer te stade kwam.
van gewestelijk of plaatselijk bestuur opium buiten de
Bij de op 12 Juli 1891 (Indisch Staatsblad n°. 174) we Ier kitten gesleten werd ; maar dit resultaat was dan ook zoo
vcor één jaar geregelde verpachting voor 1892 zijn in niet het eenige dan toch het voornaamste. Door vier
hoofdzaak de voorwaarden gevolgd, die gedurende het residenten werd in hunne antwoorden verklaard dat de
toen loopende jaar van kracht waren. Teu aanzien van de tot pachters geacht kunnen worden zich bij het debiet nog
dusver steeds in een der Javaschepachtperceelen begrepen resi- van tusschenpersonen tot bevordering van den verkoop
dentie Lampongsche Districten heeft de Indische Regeering van opium buiten de kitten te bedienen, en talrijker was
bij de voorwaarden voor 1892 zich de bevoegdheid voorbeh<ju- het aantal der gewestelijke bestuurders, uit wier antden de pacht betreffende dit gewest hetzij weder vereenigd woorden blijkt dat nog steeds opium buiten de kitten
met Batavia en Krawang, hetzij als een afzonderlijk per- gesleten wordt, daargelaten o* Ie pachter in dien verkoop
ceel af te staan. Geschiedt dit laatste, dan zal de pachter al dan niet de hand heeft. Ue rapporten deden over het
aanspraak kunnen maken op eene maxiinum-verstrekking geheel uitkomen, dat schier overal de pachters een aanvan 300 kalti's opium en die der beide andere gewesten zienlijk rabat geven bij verkoop van groote hoeveelheden
op een maximum van 7920 katti's, te zamen dus 8220 in verpakkingen van enkele mata's en dat koopers van
katti's , terwijl wanneer de drie gewesten één pacht perceel dergelijke partijen het gekochte in hoeveelheden van enkele
blijven uitmaken de maximum-verstrekkiug voor 1892 mata's onder de consumenten verspreiden , hun voordeel
bepaald is op het ook voor 1891 aangenomen cijfer van vindende in het rabat dat zij vanwege den pachter ont8160 katti's, alzoo 60 katti's minder. Het voor de Lam- vangen. A.ls vaststaande kan dan ook worden aangenomen
pougsche Districten toegestaan aantal verkoopplaatsen is, dat de hierbedoelde personen staan tusschen den verkooper
onverschillig of het gewest een afzonderlijk perceel mocht in de kit en de consumenten , al moge in tal van gevallen
gaan uitmaken of niet, van 4 op 5 gebracht. Voor al de te betwisten vallen of de handeling, waardoor de verspreiandere gewesten zullen in 1^92 de pachters op dezelfde ding van het opium geschiedt, al dan niet verkoop is.
maxima van verstrekking aanspraak hebben als in 1;>91 Dat het aantal van dergelijke personen aanzienlijk moet
en is ook geen verandering gemaakt in het getal ver- zijn, valt af te leiden uit de opgaven van de residenten
van Rembang, Soerabaija en Probolinggo. Met het oog
koopplaatsen.
een en ander moet het dan ook eenige bevreemding
Zooals uit de twee vorige verslagen blijken kan , werd, op
wekken
, dat de vorige resident van laatstgenoemd gewest
ingaande met het pachtjaar 1890, eene niet onbelangrijke zonder voorbehoud
meende te kunnen verklaren dat aan
uitbreiding aan de verboden kringen gegeven en werd den verkoop van opium
de kitten in dat gewest
van 1 Januari 1891 af op dien weg nog iets verder gegaau. een eind was gemaakt, enbuiten
valt
evenmin
onvoorwaardelijk
In 't laatst van eerstgenoemd jaar is opzettelijk Dagegaan
te gaan op eene soortgelijke, vroeger door den resident
of het verbod in de toen voor 't eerst voor het opium af
van Japara afgelegde verklaring (zie blz. 161 van het
gesloten streken werkelijk doel trof. Er was toch beweerd, vorig
verslag).
dat maatregelen als de bedoelde, ten gevolge van het
Naar aanleiding van het in voormelde antwoorden voorpachtstelsel, niet wel tot hun recht kunnen komen en
vaak geene andere uitwerking hebben dan dat het opium komende werd voor de gewesten Krawang en Bagelen
in de door pachters en anderen belaagde verboden kringen met Januari 1891 tot eenige versterking der opiumpolitie
goedkooper wordt, omdat men voor den verkoop er van overgegaan. In Kediri, een van de zes gewesten waar met
geen pachtschat heeft te betalen. Deze bewering werd 1 Januari 1891 het getal wettige verkoopplaatsen is verechter door de ingekomen berichten der residenten sterk meerderd geworden (zie vorig verslag blz. 161), was
weersproken. Volgens hunne rapporten mocht aangenomen reels in October te voren de opiumpolitie belangrijk uitworden dat, ondanks het pachtstelsel, de maatregel wel gebreid , omdat het er voor gehouden werd dat bedoelde
degelijk gebaat heeft, en dat, dank zij ook de toege- onwettige verkoop er niet zeldzaam was wegens de talrijke
stane versterking der politiemiddelen ' ) , d<5 verwachting erfpachtsondernemingen. In die residentie werd het getal
Europeesche opium-rechercheurs van 1 op 3 gebracht en
dat der mantri's van 3 op 5. Bedoelde rechercheurs kregen
w e e s t , ten gevolge van het ia 't leven roepen van één of meer zoodanige kringen.

') T o t h a n d h a v i n g v a n h e t verbod in de a f d e e ü n g S e r a n g der
residentie B a n t a m zijn in April jl. tijdelijk in d i e n s t gesteld 1 mantri-politie en 4 p o l i t i e o p p a s s e r s , zoodat nu d e v e r s t e r k i n g der politie
in d e m e t 1 J a n u a r i 1890 tot gesloten k r i n g e n v e r k l a a r d e gedeelten
v a n een a c h t t a l g e w e s t e n geklommen is (zie v o r i g v e r s l a g blz. Kil .
noot) t o t 15 m a n t r i ' s en 17 o p p a s s e r s . Ook in de v a n v r o e g e r dag- i
t e e k e n e n d e verboden k r i n g e n van Banjoemas is , t e r b e v o r d e r i n g van >
de h a n d h a v i n g v a n het v e r b o d , de politie alsnog t y d e i y k uitgebreid
en w e l in N o v e m b e r 1890 m e t 3 m a n t r i ' s en 6 o p p a s s e r s , terwijl
de m e t 1 J a n u a r i 1891 t o t verboden k r i n g e n v e r k l a a r d e s t r e k e n in i
hetzelfde g e w e s t , in K r a w a n g en in Bezoeki v a n toen a f e e n e t i j d e - |

Handelingen der Stat«u-üeneraal.

Bijlagen.

1891-1892.

liike v e r s t e r k i n g v a n politiemiddelen h e b b e n g e k r e g e n , b e s t a a n d e
nit 3 m a n t r i ' s en 4 oppassers. Voor d e m e t 1 J a n u a r i 1891 i n g e stelde n i e u w e verboden kringen in C h e r i b o n w e r d geen uitbreiding
v a n politiemiddelen noodig geacht. E c h t e r zijn de c o n t r o l e u r s a l d a a r
alsnog v a u e e n e o p d r a c h t in het b e l a n g der o p s p o r i n g van o p i u i n o v e r t r e d i n g e n voorzien g e w o r d e n , e v e n a l s t e v e n s geschiedde m e t d e
c o n t r o l e u r s v a n e e n p a a r ressorten m e t v e r b o d e n k r i u g e n in Baujoom a s ( v e r g . blz. 62 b i e r v ó ó r ) .
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ieder iio beschikking over 2 oppassers, terwijl ook de
voor het gewast toegestane fondsen vuor geheime politie
werden verhoogd. In Soerabaija werd in Juli 1890 het
aantal opiummantri's tijdelijk niet ééQ vermeerderd, met
het oog op de ufbreuken die aan dun pachter nldmir
werden berokkend door zijn voorganger, die voor 189Ü
de pacht in de aangrenzende residentie Pasoeroeun , zoomede in Probolinggo in handen had gekregen.
Aanvragen om meer personeel ten behoeve vac de opiumpolitie in andere residentien , hoofdzakelijk tot beteugeling
van de verspreiding van het over Mt aangebracht clandestien
opium , werden in 't laatst van 1890 in lndie voorloopig
buiten behandeling gelaten in verband met de aanhangig
gemaakte overwegingen (zie vorig verslag blz. 161) betreffende de mogelijkheid om de maatregelen tegen den
opium-sluikhandel te lanl voor een deel on Ier dezelfde
centrale leiding te brengen als het geval is met de
maatregelen ter zee. Dezerzij Is is het noodig geacht aan
den Gouverneur-Generaal alvast te doen blijken «lat,
voor zooveel wenschelijk geachte voorzietdngen tot verbetering van de opium-politie te land de medewerking
van het Opperbestuur vereischen, daartoe strekkende
voorstellen worden tegemoet gezien. Tevens is er op
gewezen dat de Regeering er voor behoort te zorgen
dat zij bij de bestrijding van den opiumsluikhnndel
zooveel mogelijk onafhankelijk zij van de pachters,
wier bemoeiingen in geen geval verder mogen gaan
dan het op het spoor brengen van overtredingen. Was
het, tijdens het optreden van den tegenwoordigen
Minister, reeds te laat om nog wijzigingen in de voorwaarden van verpachting te brengen , met het oog op
vroegere aanschrijvingen van eene andere strekking werd
echter wijders aan den Gouverneur-Generaal te kennen
gegeven, dat het geheel aan hem wordt overgelaten om
het aantal opiumverkoopplaatsen zoo te bepalen als, in
verband met het zedelijk do^l dat de pacht beoogen moet
en met de verschillende omstandigheden, waarop te letten
valt, in lndie het meest wenschelijk wordt geacht.
Bij de bestrijding van de sluikoperatien ter zee bleek
ook in 1890 weder dat de voor dat doel gebezigde stoomhopperbarges maar al te zeer de eigenschappen irissen ,
vereischt om met goed gevolg op de smokkelstoomschepen
te kunnen jacht maken '). Intusschen viel eenige vermindering te bespeuren in de van Singapore uitgevoerde
hoeveelheden , die vermoe I worden voor een goed deel haren
weg naar Java te vinden. Terwijl in 1889 met de van Singapore op Bali varende schepen werden verzonden 1100 kisten
opium , bedroegen , volgens ontvangen berichten, die uitvoeren in 1890 slechts 987 kisten , terwijl te Boeleleng (Bali)
werden ontscheept 843 kisten, zoodat eene belangrijk mindere
hoeveelheid onderweg gelost zou moeten zijn dan in 1889 ,
gedurende welk jaar 744 van de 1100 kisten op Bali waren
ontscheept Bovendien werden van Singapore naar Makasser
uitgevoerd 490 kisten. tegen 448 in 1889. Hierbij dient
echter niet verzwegen te worden dat voor de kennis va'i
de vermoedelijke hoeveelheden van het op Java clandestien
ingevoerde opium aan de voormelde, door de autoriteiten
te Singapore opgegeven , cijfers slechts eene zeer betrekkelijke waarde kan worden toegekend. Zoo is bijwijlen
gebleken dat opium , waarvoor eene andero bestemmingspluats dan Bali werd opgegeven , op dit eiland werd gelost, en omgekeerd opium, dat bestemd heette te zijn om
op Bali ontscheept te worden , naar andere meer oostelijk
gelegen plaatsen werd gezonden. Ook is in 1890 door
bepaalde feiten hec reeds vroeger gerezen vermoeden bevestigd, dat somtijds opium, dat uit de var. Singapore
op Makasser varende stoomschepen over Bali naar laatstgenoemde plaats was verscheept, weder over Bali naar
Singapore werd teruggezonden, doordien men er geen
plaatsing voor had weten te vinden. Door den hoofdinspecteur voor de opiumaangelegei.heden werd aangei.urnen, dat de sluikinvoer van opium van Bali naar Java

') By de Indische begrooting voor 1892 zijn gelden toegestaan
om nog in dat jaar twee speciaal voor de opininrecherebe te bouwen
snelvarende st oomscheepjes te kunnen aanschaffen. De blijkens het
vorig verslag (blz. 164 , noot 1) noodig geachte nadere gegevens
omtrent de aan die bodems te stellen cischen waren van het Indisch
Bestuur ontvangen.

met inlandsche vaartuigen, dank zij de bestendiging van
du tot nog toe aldaar toegepaste maatregelen van kutttbewaking, iu 1890 belangrijk was afgenomen , bij welke
inedfdeeling gewezen werd op de verminderde prauwbeweging tusschen het eiland Bali en de plaatsen aan de
noordoostkust van Java.
Voor den sluikinvoer van opium werd in 1890 door
de smokkelaren vooral de residentie Rembang gekozen,
netgeen volgens den hoofdinspecteur moest worden be8chouwd als een gevolg van de sedert de laatste jaren ter
kuste van de resideutie Soerabaija toegepaste bewaking ,
alwaar de sluikinvoeren van opium vroeger voornamelijk
plaats vonden, doch thans — naar men in lndie meende
te mogen opmaken uit de in dit en in de vorige verslagen voorkomende overzichten der bewerkstelligde aanhalmgen — belangrijk zijn verminderd. Ook het feit,
dat de gedurende 1890 ontvangen telegraphische berichten
omtrent in aantocht zijnde sluikwaar immer Rembang
als plaats van bestemming opgaven , wordt door den hoofdinspecteur als eene onmiskenbare aanwijzing beschouwd
van de verlegging van het operatieterrein van den smokkelhandel. Bij meer toereikende middelen van bestrijding
zou dan ook nabij de Rembangsche kust aan de sluikers
waarschijnlijk meer afbreuk zijn gedaan. Van de talrijke
in Rembang gedane aanhalingen betroffen er vijf belangrijke hoeveelheden. Op het eiland Maroengan , bëhoorende
tot de afdeeling Rembang, werd namelijk de hand gelegd
op eene partij van circa 1400 katti's (14 pikols), zonder
dat echter de herkomst daarvan tot klaarheid kon worden
gebracht, terwijl evenmin is kunnen worden ontdekt voor
wiens rekening het opium was aangevoerd; daarentegen
werden wel opgespoord — en ook door den landraad
veroordeeld — de schuldigen , betrokken in eene aanhaling
van 12 pikols in het district Waroe. De vermoedelijke
overtreder in eene aanhaling van 9 pikols nabij Lassem
werd van rechtsvervolging ontslagen, hoof Izakelijk op
grond dat zij , die in de zaak als getuigen zouden moeten
worden gehoord, feitelijk medeplichtigen waren van den
beschuldigde. De twee andere der bedoelde vijf aanhalingen , één in het district Binangoen en één nogmaals in
her district Waroe, betroffen te zamen 9 pikols. In deze
beide gevallen kon mede eene vervolging worden ingesteld ,
waaromtrent echter, bij de afsluiting in lndie van de
mededeelingen vour dit gedeelte van het verslag, door
den rechter nog geen uitspraak was gedaan.
Uitgenomen nog één vrij belangrijke aanhaling io de
residentie Japara (bestaande uit 422 katti's ruw en 12
katti's bereid opium). betroffen schier al de verder aan
het licht gekomen opiumovertredingen geringe hoeveelheden. Immers, zondert men de aanhalingen in Rembang
en Japara uit *) — en evenzeer die in Bantam , van welke
laatste aanhalingen niet is opgegeven tot welke boeveelhede.i zij betrekking hadden — dan blijkt dat in de 19
andere ge westen, van Java en Madura gedurende 1890 in
't geheel 4802 opiumaanhalingen werden gedaan *), waarbij
de haud werd gelegd op eene totale hoeveelheid (het bereid opium herleid naar het gewicht in ruwen staat) van
niet meer dan 871 katti's, zijnde nog geen 3 thails
(1 thail := *ju katti) gemiddeld per aanhaling. Met inbegrip van de 44U gevallen in Rembang, de 377 in Japara
en de 31 in Bantam klimt het totaal der in 1890 gedane
aanhalingen tot 5050 *), tegen 5042 in 1889, welke laatsten eene totale hoeveelheid van ruim 6142 katti's betroffen. Schier in alle gewesten kwamen dan ook meer
opiumovertredingen dan in 1889 aan bet licht, hetgeen
door sommige residenten o. a. wordt toegeschreven aan
krachtige handhaving van het verbod tegen verkoop
buiten de kitten. In het volgende staatje zijn de cijfers
voor elk gewest afzonderlijk bijeengebracht.
*) Niet alleen omdat de 6 hiervóór afzonderlijk besproken aanhalingen in beide gewesten buiten verhouding groot waren, vergeleken bij hetgeen b[j andere gelegenheden daar en elders werd aangchaald, maar ook omdat de in de statistiek der opium-aanhalingen
van 1890 opgegeven totale hoeveelheid opium, waarop, bjj al de
440 in dat jaar in Rembang voorgekomen aanhalingen gezamenlijk,
de hand zou zijn gelegd (slechts 3656 katti's), kennelijk onjuist is.
') Ten aanzien van de residentie Bagelen is de opgaaf niet
volledig (zie noot f onder het staatje op de volgende bladzijde).
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Getal aanhalingen in
1890.

Aangehaalde hoeveelheden
opium (uaar het g e w i c h t
in ruwen staat), b)

OKWkSTKN

R u w Bereid
Totaal Katti's Tliail's
opium. opium.
o)
Bantam

. . . .

Batavia

. . . .

Krawang

.

Tji's

Malta's

n

31

II

0

e)

132

e)
258

e)

«I

138

6

*»

*'/«

.

.

11

7

7

2

2

9

G

Preanger R e g .

.

M

40

40

8

13

1

.1

Cheribou

.

1

.

.

Tagal
Pekalongan

.

.

Samarang. .

.

.

t

d) 36

37

5

5

1

«

83

83

28

II

2

r%

101

101

52

13

1

8

399

lui

901

149

1

C

38

339

J77

518

15

tl

9'/ f
1

3

7

5

12

8

.

.

.

H

385

440 e) 3656

Soerabaija .

.

.

30

540

560

93

Paaoeroean.

.

.

1

134

133

36

1

1

Tl:
2

Probolinggo

.

.

Ti

55

SS

5

12

7

7

. . . .

3

63

65

22

5

9

5

«
*»

30

30

33

5

7

1'/»

f) 33

33

4

14

3

«*/•

Rembang

Bezoeki

Banjoemas .

.

.

Bagelen....

C3

y%

12

7

T',

.

.

7
98

56

Djokjokarta

44

142

7

11

7

1*h

Soerakarta .

.

. •7)1363

384

1746

113

6

5

5

186

191

477

20

12

1

«'/,

Kadoe

. . . .

Kediri

. . . .

n

99

99

17

il

5

2

Madura

. . . .

n

98

98

9

8

5

4

Totalen over 1890

«170

3480

5650 e) 5046

1

1

3

In 1889 waren de
cijfers....

MM

2403

5042

6142

2

6

6'/ 4

«n gemiddeld in
elk der jaren
1880 t/m 1889.

MM

3872

5566

7889

"

n

M

a) Hieronder niet gerekend de aanhalingen welke ruw en bereid opium
tegelijk betreffen, als lijnde deze aanhalingen reeds in de voorgaande
kolom medegeteld.
i) De in 1890 aangehaalde hoeveelheden bereid opium bedroegen te
lamen ongeveer 386 katti's. In de tabel zijn die partijen in rekening
gebracht als 772 katti's in ruwen staat.
e) Niet opgegeven.
d) Ongerekeod 8 aanhalingen, waarbij slechts overblijfselen van
opium werden gevonden.
<) Deze hoeveelheid, en derhalve ook het totaal voor alle gewesten te
zamen, is kennelijk onjuist (verg. noot 2 op blz. 178).
/) Hieronder niet begrepen de aanhalingen in <lr verboden kriugen.
Omtrent de laatstbedoelde aanhalingen wordt zoo aanstonds afzonderlijk
gehandeld.
g)

Hieronder 115 aanhalingen als bedoeld sub a.

Met bet oog op de mogelijkheid dat voor het ter sluik
vervoeren van opium werd gebruik gemaakt van de postkarren der aannemers van het brieven vervoer , welke voertuigen de politie tot dusver steeds ongehinderd doorliet,
is in Januari 1891 aan de chefs der postkantoren voorgeschreven de postkarren , onverschillig door wieu zij gesloten
worden, steeds te plombeeren, zoodat het niet langer
mogelijk zal zijn die karren onderweg te openen zonder
de plombeering te schenden. Niet-geplombeerde postkarren
kunnen dus voortaan als een gewoon vervoermiddel door
de politie worden onderzocht.
Uit de voor dit verslag aangaande de werking der verboden kringen ontvangen rapporten , welke loopen over
het jaar 1890 en dus geen betrekking hebbeu op die
streken welke eerst met 1 Januari 1891 voor het opium
gesloten zijn, bleek over het algemeen dat in de reeds
vanou :s bestaande verboden kringen weinig aanhalingen
voorkwamen. Wat intusschen dienaangaande gemeld is,

U-paalt zich enkel tot de residentie Preanger Regentschappen , iu haar geheel vanouds voor het opium gesloten ,
evenals het district Gandasoli (residentie Krawang), zoomede tot de in 1863 en 1865 tot verboden kringen verklaarde districten Djasinga en Tjibaroessa der residentie
Hittavia. (Overigens behooren nog tot de streken, die op
1 Januari 1890 reeds sedert meerdere jaren voor het opium
gesloten zijn, grootere of kleinere gedeelten van de residentien Bantam , Cheribou, Soerabaija, Probolinggo,
Banjoemas en Bagden.) In de Preanger Regentschappen
dan werden bij de 40 in 1890 voorgekomen aanhalingen
15 inlanders en 32 Chineezen in overtreding bevonden,
tegen 4 en 30 bij 27 aanhalingen in 1889. Deze laatste
overtredingen liepen echter over 28 katti's opium , die van
1890 slechts over 8 katti's. Ook in de twee genoemde
districten van Batavia was het aantal aanhalingen, ofschoon
alle weder onbeduidende hoeveelheden betreffende, grooter
dan in 1889, hetgeen door den resident aan de versterking der politiemiddelen wordt toegeschreven. In bet
district Gandasoli (Krawang) werd weder van geene enkele
opiumovertreding gehoord.
In die streken, waar eerst in 1890 het verbod was in
werking gekomen , waren hier en daar de bevonden overtredingen vrij veelvuldig. In de afdeelingen Serang en
Anjer (residentie Bantam) werden 25 aanhalingen gedaan
en in het district Leuwiliang (residentie Batavia) 24. Veel
aanzienlijker was het aantal aanhalingen in de residentie
Bagelen , waar met 1 Januari 1890 het aantal voor het
opium gesloten districten van 5 op 17 was gebracht. Iu
dat gewest werden namelijk in 1890 255 personen wegens
overtreiiug van het verbod veroordeeld. De bij de overtreders aangehaalde hoeveelheden opium waren echter van
weinig beteekenis. Terwijl in Bagelen en ook in Bezoeki
(in welk laatste gewest met 1 Januari 1890 één district
voor het opium gesloten werd) de lieden , die op o vertreding van het verbod werden betrapt, meerendeels inlanders waren, in de verboden kringen tehui3 behoorende,
waren in Bantam en in Batavia de overtreders allen
Chineezen.
Het verbruik van opium uit 's lands voorraad was in
1890 iets grooter dan het middencijfer per jaar over den
driejarigen pachttermijn 1887 t/m 1889, doch, vergeleken
bij de uitkomsten in vorige pachtjaren, werd in elk der
hiatstverloopen vier jaren veel minder wettig verkregen
opium gesleten dan in eenig vorig jaar sedert de (weder-)
invoering met 1 Januari 1873 van het ook thans nog
werkende maximum-stelsel, een feit, dat .het mag niet
worden ontveinsd , omtrent de uitkomsten van de beatrijding van den sluikhandel geen gunstig vermoeden oplevert. In het tijdvak van 1873 t/m 1886 hadden namelijk de pachters van opium uit 's lands voorraad jaarlijks
gesleten tusschen 112 948 katti's (in 1873) en 153 318
katti's (gemiddeld per jaar over den driejarigen pachttermijn 1875 t/m 1877) ')• daarentegen was het middencijfer per jaar over den laatsten driejarigen pachttermijn
1887 t/m 1889, toen de pachters recht hadden op hoogstens 175 380 katti's jaars, slechts 103419 katti's, terwijl over 1890, bij eene verstrekbare maximum hoeveel,
heid van 172 980 katti's, de pachters daarvan 105 825
katti's sleten. Aan dezen werden namelijk in laatstgenoemd
jaar verstrekt 112 720 katti's, doch daarvan werd op uit.
1890 door hen overgehouden en aan den lande teruggelevt-rd eene hoeveelheid van 6895 katti's. In het volgende
staatje is opgegeven hoe in de verschillende pachtperceelen
de percentsgewijze verhouding was van het werkelijk verbruik aan uit 's lands voorraad verstrekt opium tot de hoeveelheid waarop de pachters reeht hadden , zoowel over elk
der jaren fgemi Ideld) van den driejarigan pachttermijn
1887 t/m 1889, als over den éénjariger pachttermijn van
1890.
') Daar eerst bij het einde van een pachttermijn het werkelijk
verbruik van opium uit s'lands voorraad van regeeringswege kan
worden geconstateerd , omdat de pachters dan aan den lande moeten
terugleveren nat zij overhouden , kan, bij pachttermtjnen van langeren
duur dan één jaar, de verbruikte hoeveelheid p.-r jaar slechts door
een middencjjfer worden aangeduid.
De jaarlijks verstrekbare maxima wisselden ie gemelde veertien
jaren (1873 t/m 1886) af tusschen 117 360 katti's (in 1873) em
176 580 katti's (in 1881 t/m 1883).
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Ifoeveelli»i I
katti'» ruw opium Percentsgewijze verHoogste ver: waarover de | « e h - h o u d i n g van de In d"
strekbare h o e - tere u i t ' s lands I beide voorgaan'!e
j veelheid ruw voorraad lieschik- koloinmon opgegeven
opium (in katti'») ten (na attre*- ' hoeveelheden tot de
i
per jaar.
king van het hij inaii na waarop de
racaT-

p a r h t aa.i li'ii
lande t e r u g geleverde).

paih t termijn:

FEICEELEN.

1887
t/m
1889.

u i r e n d e on.Ier
staande termijnen.

Geraidderd per
Gedujaar g e - reudc
1887
d u r e n l e 1 8 9 0 . b) l / m 1 8 8 9 .
1887 t / m
1889. a)

1890.

Rembang....
Soerabaija . . .
Pasoeroean. . .
Probolinggo . .
Bezoeki
Banjoemas
. .
Bagelen
Djokjokarta . .
Soerakarta . . .
Madioen . . . .

8 160
2 400
6 000
6 600
24 0 0 0
9 000
18 0 0 0
21 6 0 0
6 000
3 fiOO
2 820
3 üOll
3 000
5 400
6 000
18 0 0 0
12 0 0 0
15 0 0 0
4 200

8 160
2 400
6 000
4 800
24 0 0 0
9 000
18 0 0 0
21 f,"U
6 000
;t (100
ï H20
.' 6 0 0
I4M
5 400
6 000
18 0U0
12 0 0 0
15 0 0 0
4 200

7 095
1 778
2 4G4
2 334
13 9 6 3
5 384
5 988
13 9 8 2
3 318
2 587
1 819
2 770
i nr.:t
2 891
4 332
8 190
7 309
13 0 3 3
2 107

6 623
2 398
2 797
i 4811
14 7 2 0
6 875
9 947
12 152
4 600
2 598
1 98:>
2 955
1 526
2 219
2 090
9 008
4 027
13 748
2 4(4

Wegens
Gemiddelde
parlit-oiu e n i o - G e m i d d e l d e
verkoopprijk o o p s p r i j s (deze
opbrengst
zen v a n bereid
a l ' HO d e w e l k e d o o r d e
opium gedukattil i s iiet i n
paclters
r e n d e 1890 a )
1890 v e r s t r e k t e g e d u r e n d e 1 8 9 0
rn,r opium
z o u ziju
d e u p a c h t e r per v e r k r e g e n v a n
per
per
katti gemiddeld
e é n k a t t i > «*=
thail
matta
te staan gekomen
opium.
('/.«
C'iuo
aai
katti;. thail).

f
1890.
Pekalongan
Japara

81.16
99.:u
46.61
H.71
01.33
76.39
55 2 6

86.94
72.27
41.06
UM
58.18
59.82
;t3.2t;
64.73
55.30
71 8 6
64.50
77.il
68.70
53.53
72 2 0
45.53
00.90
86.88
50.16

Piovrmonuni
(l)e gewesten Batuv i a . K r a w a n g M l.ain
pongsche
i)ist r i e t e n
roradaa Ma aan
l.j

Tagal

Bantam , Batavia, Krawang
en L a m p o n g sche
DistricCheribon . . . .
Tagal
Pekalongan. . .
Samarang . . .

|Nederi. (Oo>1-) Indiö.j

M.M
76.66
72.16
70.39
82 08
03.58
41 M
4483
50.05
IS.M
91.65
58 19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Soerabaija

.

.

.

.

Probolinggo

.

.

.

.

Kadoe
Djokjokarta

.

.

.

.

Malioen
K-d.ri

80.23
120.G6»
108.07
122 011
7 1,34»
93.87
111,94*
119,39
97.75
93,60
78,08
108,69
136,10»
110,07
86.75»
164,04
131.05»
77,96'

f

154,68
134,43
138,83
137 58
125,59
103,61
118,24
148.89
165,00
140.69
160.00
118.71
187,32
183,44
177,63
197,39
163,92
97.45

f12,00 f 0,13»
0,13»
12,50
0,15
9,96
0,17
14,00
0,18
15,00
13,21» 0,16»
0,44
13.00
0,16»
14.00
0,19»
14,00
0,12
»)
0,25
14,00
0,19»
12.19
0,20
15,50
0,16
12.12
0,15»
13.00
0,18
16,62
0,20
12.00
0,15
10.50

«) Al naar g e l a n g van de bijvoeging van andere bestanddeelen't<b»'..,
gambier, enz. levert het ruw opium tusschen de 50 en 80 pet. aan bereid
opium uit.
bi

Niet opgegeven.

Voor het pachtperceel Batavia o. a. werd in 1890 bewilligd ia eene vermeerdering der toegestane hoeveelheid
Levantsch opium, tegen evenredige vermindering der hoeveelheid Betigaalsch opium , terwijl het omgekeerde voor
het pachtperceel Pasoeroean werd toegestaan. Üientenge5
8
.
9
6
61.17
175
3
8
0
1
0
3
4
1
9
105
8
2
i
172
9
8
0
Totalen. . .
volge hadden de pachters, gerekend voor alle perceelen te
a) Hoeveel in elk der jaren 1887 en 1888 aan de pachters verstrekt
zamen, in 1890 recht op 73 740 katti's Levantsch en
w e r d , kan blijken uit bijlage J J van het ver-lag van I 8 S 9 . terwijl de99 240 katti's Bengaalsch opium, en beschikten zij voor
zelfde bijlage van het verslag van 1890 de verstrakkingen vau 1889 en
elke vau die soorten over 48 748 en 63 972 katti's. Daar
het teruggeleverde bij het einde van de pacht over gemelde drie jaren
vermeldt.
den pachters voor het verstrekt opium , onverschillig van
b) I n bijlage K K hierachter vindt men opgegeven hoeveel in 1890
welke soort, f 30 per katti wordt in rekening gebracht,
aan de pachters werd verstrekt en hoeveel hij hot einde van dien pacht.
terwijl
het in 1890 verstrekt opium , volgens de prijzen ,
termijn door hen aan den lande werd teruggelevrrd.
besteed voor de in 1889 voor 's lands rekening in Indiö aane) B i j de verpachting voor 1890 werd onder het vereenigde perc-el
niet meer begrepen de residentie Bantam, zijnde met i n g a n g \ a n dat
gebrachte partijen , gerekend kan worden den lande slechts
jaar de afdeelingên Serang en Anjer (de eenige streken in Hautain waar
gekost te hebben f 9,12 per katti voor de Levantsche eu
de pacht nog werkte) rneil' tot de verboden kringen gebracht.
f 10,70 per katti voor de Bengaalsche soort, is de winst
Bovenstaande opgaven doen zien dat in 1890 de pachter in voor den lande op de verstrekte 112 720 katti's te stellen op
Cheribon <ie eenige was die over de hem toekome::de maxin a ruim f 2 252 500. Over het in 1889 verstrekt opium, bestaan
bijna ten volle beschikte, terwijl daarentegen de pachter hebbende uit 42 448 katti's Levantsche en 61555 katti's
van Madioen niet meer vroeg dau 33.56 pet. van de voor zijn Bengaalsche soort, aan het Gouvernement gekost hebbende
perceel toegestane maxima. Over het driejarig tijdrak gemiddeld respectievelijk f 13,76 en 1 10,28 per katti, was
1887 t/m 1889 liepen die verhoudingen tusschen 33.26 de winst voor 's lands kas te stellen geweest op f 1903 220.
Gedurende 1890 werd 's lands opium voorraad aangevuld
(voor het perceel Kembang) en 86.94 (voor het perceel
m.-t
481 kisten (43 521V. katti's) Levantsch en 594 kisten
Bantam-Batavia-Krawang-Lampongsche Districten).
In aansluiting aan het voorkomende in vorige verslagen (59 400 katti's) Bengaalsch opium , welke partijen , gelaat men hier volgen een overzicht van het bedrag per leverd te Batavia, Samanng en Soerabaija, gemiddeld
katti waarop het verstrekt opium gerekend werd den per 100 katii's kwamen te staan op f 1258,82 voor eerstpachter (aan pachtsom en inkoopsprijs) te zijn te staan gemolde en op f 1120,21 voor laatstgemelde soort, welke
gekomen, waarbij tevens gevoegd ziju eenige opgaven middenprijzeu over de in 1889 aangebrachte partijen bebetreffende de door de pachters gemaakte prijzen , welke droegeo f' 911,96» en f 1070,29 ').
Vermits bij de met 1 Januari 1890 in werking getreden
laatste opgaven evenwel lang geen onvoorwaardelijk vertrouwen verdienen, maar waarvoor geen juistere zijn in de plaats nieuwe pachtvoorwaarden de termijnen voor de voldoening
te stellen (verg. het verslag van 1882, blz. 153, zoomede van pachtsom en inkoopsprijs vau opium zijn bekort, in
de circulaires van den directeur van financiën in n". 4054 dier voege dat een en ander moet betaald ziju nog in
dezelfde maand waarover de betaling loopt, in stede van
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad).
op den 20sten der volgende maand , was in 1890 bij uitlondering pachtsom te innen over 13 maanden , namelijk
Wegens
f 1085 950 over Deceuiiter 1889 en f 9 040 920 over het
Gemiddelde
pachtsom e n inGemiddelde
verkoopprijvolle jaar 1890. Derhalve was aan pachtpenningen vorderkoopsprijs (deze
opbrengst
PACBTPERCEELEN.

laatste a f 3 0 d e w e l k e door d e
katti) is h e t in
pachters
(De gewesten Bata1890 v e r s t r e k t e g e d u r e n d e 1 8 9 0
via , K r a w a n g en L a m ruw o p i u m
z o u zijn
pongsche
Distrieten
den pachter per v e r k r e g e n v a n
v o r m d e n é é n perceel.)
k a t t i g e m i d d e l d é é n k a t t i rum
te staan g e k o m e n
opium.
op:

f
Ijampongsehe Districten'

123.90

f

179,85

z e n v a n bereid
opium gedur e n d e 1890 a)

per
thail

per
matta

C/is
katti).

t'naT).

M 6 . 8 0 f 0.20
17,30» 0 , 2 8 »
22,92
0,33»

') Ook in 1891 geschiedt de aanschaffing van het Bengaalsch
opium nog door tusschenkomst van de factorij der Nederlandscue
Handelmaatschappij. Inmiddels zijn niet de lactorjj opnieuw (verg.
het verslag van 1887 blz. 141) onderhandelingen tievocrd overeene
vermindering harer commissie of harer onkostenrekening. Daar echter te dezer zake geen overeenstemming is kunnen worden verkregen , zal de afschaffing voor 1892 geschieden, onder toezicht
van onzen consul te Calcutta, door het handelshuis daar ter plaatse
dat ook belast is met de aankoopen ten dienste van het Gouveraement van Fransen Indo-Cbina.
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baar f 10 138 870. Instede van ilie suiu wer.1 echier slec'its
ontvang.-n f 9 y48 129,30', daaronder ouk eeu niet afzmderlijk vermeld bedrag uun pachtpenningon die reeds iu
1889 of vroeger vol.laan luidden moeten zijn , zooinede naa
boeten wegens te late betaling De aaiuuiveriug van liet
verschuldigde over 1890 liet minder te wensehen over dun in
1889. Terwijl toen in niet meer dan 6 van de 19 pachtperoeelen
alles ontvangen werd wat verschuldigd was , bleven ter anke
van het paehtjaar 1890 slechts achterstallig de pachters
van Rembang, J a p a r a , Madioeu en Kediri. L)e laats'^enoeinde diie lieten (uver December) onaangezuiverd IWpeo
tieveiijk f 3 1 5 0 , f 4 3 700 en f 3 2 6 0 0 , welke sommen
echter r>-eds in de maand Januari 1891 werden voldaan.
Voor het perceel Kembang moest de pacht worden ontbonden, nadat 's pachters debet over October op 14 November
n o g niet was auigezuiverd'). In verband met verschillende
omstandigheden werd het raadzaam geoordeeld die ontbinding met dadelijk aan pachters en birgen te bete.-kenen , waartoe, eerst kon worden overgedaan op 20 Deneinoer
1890. Wel had de pachter sedert 14 November 1890 den
achterstand over October te voren en zelfs een gedeelte
van zijn debet over November 1890 aangezuiverd , doch
dit kon niet tekort doen aan het recht vau bet Gouvernement om de ontbinding te doen beteekenen, welk recht
bet ontleende aan bet enkele feit dat de pachter zijn debet
over October 1890 niet ten volle binnen veertien dagen
na den vervaldag voldaan had. Ten gevolge van die outbinding werd gedurende de laatste twaalf dagin van
December in het opiumdebiet voorzien door onderbandschen
afstand van de pacht voor eene som van f 17 000. Voor
de betaling zoowel van het verschil tusschen die som en
hetgeen volgens het ontbonden contract over evengemeld
tijdvak verschuldigd w a s , als van den achterstand, een
en ander te zamen f 68 5 0 0 , bleef de afgetreden pachter
aansprakelijk. Over de kansen op aanzuivering van die
schuld wordt lager gehandeld , waar sprake is van nog
andere vorderingen op bedoelden pachter.
Sedert de opgaven in 't vorig verslag kwam in minde
ring van 's lands vorderingen ter zake van de pacht over
1887 t/m 1889 niet meer dan f 124 609,24* Linnen, zoodat de verleden jaar opgegeven restantsommen , volgens
ten deele herziene berekeningen bedragen ''ebbende (met
inbegrip van beloopen boeten) f 7 233 016,51, bijdeafsluiting in Indie van de gegevens voor dit gedeelte van het
verslag n o g beliepen f 7 108407,26*. Omtrent elk der
perceelen, waartoe de achterstand betrekking heeft, is
aangaande den stand der inning het volgende gemeld
Ter zake van de vijf perceelen Cheribou, T a g a l , Pekalongan , Japara en Rembang bleef, zooals in het vorig
verslag gezegd i s . op 31 Maart 1890 doof den lande nog te
vorderen f 776 741,15', doch was door de Iudische Regeering aan de schuldenaren (de Chineezeu HAN LIONG ING
en LIM KOK SING C. S.) vergund (besluit dd. 26 April
1890 u°. 8) hun debet in maaudelijksche termijnen van
minstens f 25 000 af te betaleu. Aau het gestelde beding,
dat voor de richtige betaling van het verschul ligdezekerheid zou moeten worden gesteld ten genoegen van den
hoofdinspecteur voor de opiumaaugelegenheden , werd voldaan. Tot de overeengekomen maandelijksche afbetalingen
werd de kongsi echter niet bij machte bevonden. Voor
het over de maanden April t/m Augustus 1890 verschuldigde minimum van f 1 2 5 000 stelde zij nadere zekerheid
tot een bedrag van f 122160. In mindering van den
achterstand strekte eene som van f 7 1 7 0 , uitmakinde het
totaal der bedragen , welke iu October 1890 werden aangezuiverd op de tot de eerste zekerheidstelling behoorende
schuldvorderingen ten laste van twee Chineezen, zoomede
eene som van f 72,50 wegens te veel betaal !e zegelgelden.
Het nog verschuldigde wegens pachtpenningen en opiumver
strekking over de pacht 1887't/m 1889, ad f 769 498,65*,
is thans ge lekt voor een bedrag van f674 990 nominaal. Boven
de genoemde som van f 769 498,65* is ter zake van boete
wegens niet tijdige b.'taling van pachtsommen en kosten
van opiumverstrekking van de kongsi nog te vorderen
f 125 480.09* — voor de richtige betaling waarvan even
eens strekt de eerstgestelde zekerheid — derhalve in 't
geheel f 894 978,75 , ougerekend nog de hooger genoemde
som van f 68 500 ter zake van de opiumpacht in Rembang
>) Ook vorige maandterraünen voldeed de pachter niet altijd op
den vervaldag, maar toch steeds zoo tijdig dat hij zich voor een
maatregel als de hierbedoelde had weten te vrijwaren.
Handelingen der Staten-Generaal.
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over 1890. Voor de richtige voldoening van laatst^emeld
l*;drag kon de kongsi geen waarborgen stellen. Teneinde
's lands aanzienlijke vordering op de kongsi voor zooveel
mogelijk geïnd te krijgen , heeft de Indische Regeering
het raud/.aiim geoordeeld, vooreerst slechts langzamerhand
o •'er te gaan tot realiseering van de gestelde zekerheid
en tot het aanspreken van de personeele borgen , behoudens de noodige voorzorgen ter voorkoming1 van schade,
wanneer de debiteuren mochten trachten zieli op de eei.e
of andere wijze aan hunne verplichtiugen te onttrekken.
Den betrokken landsadvocaat is door tussche:.komst van
den directeur van fiiiancii'ii opgedragen om , voor zcoveel
noodig in overleg met den hoofdinspecteur voor deopiuiuaangelegenheden , 's lands belang in deze to behartigen.
Aan den debiteur wegens de pacht in Proboliuggo
(TAN LIONG TJOAN) , van wien , blijkens het vorig verslag
(blz. 163), nog in te vorderen viel eene som van f 9372,20
wegens boeten verschuldigd over het tijdvak Novemlcr
1887 t/m Februari 1 8 8 8 , werd vergund die som U: voldo-n
iu twee maandelijksche termijnen, de eerste vervallende
op 10 Juni 1890 en de tweede op 10 Juli 1«90, welke
betalingen geregeld plaats hadden. Hiermede was de geheele achterstand vau den gewezen pachter voldaan.
Op de schuld wegens de pacht van Kediri, waarvoor
debiteur is T A N KOK T O N G , en welke schuld blijkens het
vorig verslag (blz. 163) l e ' r o e g f 7l'l 2 6 0 , werd op 31
December 1890 de eerste jaarlijksche aflossingstern]ijn van
f 75 000 betaald. Bov°ndien werd nog aangezuiverd eene
som van f 6700, terwijl mede nog in mindering van de
schuld strekte eeu b e i r a g vau f 3641,20, zijnde de n e t i o opbreugst van den verkoop van een der tot zekerheid van
's lan Is vorderingen verbonden percelen. Derhalve bleef
de schuld nog bedragen f 615 918,80.
Met betrekking tot de schuld wegens het perceel Pasoeroean werd in het verslag van 1889 (blz. 1 7 3 , noot Sf)
aangeteekend, dat door den oorsproukelijken pactiter POEA
SOEN Y A N G , in mindering van zijne schuld (welke toen
werd opgegeven als te hebben bedragen f 2 5 0 184,13,
doch volgens nadere berekening gesteld moet wurdeu op
f 2 4 9 537,60), was afbetaald f 7 3 370,31'. Deze aan b i richten vau den toenmaligen resident ontleende mededeeling blijkt echter minder juist te zijn geweest, daar
bedoelde betaling in werkelijkheid gestrekt heeft in mindering van het debet van den op 1 Februari 1888 opgetreden
nieuwen

pachter

vau

Pasoerojan

K W E E LIONG TJIANG ,

over de eerste twee maanden van diens p a c h t , welke
nieuwe pachter een der borgen was van POEA SOEN YANU.

De negen panden , welke als zekerheid voor de schul '.
van laatstgenoemde waren verlwnden, zijn geëxecuteerd
en

hebben opgebracLt f 1992,38'. POEA SOEN Y A N O , die

geen roerende goe leren bleek te bezitten waarop verder
beslag was te leggeu, bood aan oin op de s c h u i l , thans
nog bedragende f 2 4 7 5 4 5 . 2 1 ' , maandelijks f 15 a f 20
af te betalen. Dit aanbod is geheel onaannemelijk geoordeeld, en daar nog hoop scheen gekoesterd te niogeo
worden dat toepassing van lijfsdwang hier meer zou ui?w e r k e n , is aan den betrokken landsadvocaat opgedragen
tot zoodanigen maatregel de noo lige stappen te doen.
Op de vordering ten laste van den f liilieten boedel van
den

ree!s genoemden

Chinees K W E E L I O M ; T J I A N G , die

van 1 Februari 1888 t/m 26 April 18S9 de pacht in
Pasoeroean in hadden l.ad , welke vordering volgens hot
vorig verslag (blz. 164), ongerekend de door het land voer
het faillissement betaalde gerechtskosten, f 6 8 3 866,08 bed r o e g , werd ook sedert niets ontvangen , daar de liquidatie
van dien boedel nog steeds niet was afgeloopen.
Ter zake van ue schuld wegens het perceel So-rakarta
gingen de oorspronkelijke pachter TAN TONG MAY en zi;ne
borgen ook in 1890 v^ort met geregelue afbetaling deivoor de eerste vier j a r e n , gerekend van d e o n t ' i n d i n g d e r
pacht op 19 Mei 1 8 8 8 , overeengekomen halfjaarlijksehe
aflossingstermijnen van f 4500 , zoodat in Mei en Novembar
1890 binnenkwam f 9 0 0 0 , waar door de aflossingen geklommen waren tot f 22 500. Daarmede is voort te gaan
tot 19 Mei 1892, als wanneer de dan nog overblijvende
schuld in haar geheel vorderbaar zal zijn. Bij de ontbinding der pacht op 19 Mei 1888 bedroeg de achterstand
f 761651,70, ongerekeud nog de aansprakelijkheid van den
aftre lenden pachter voor hetgeen het Gouvernement als
gevolg van de ontbinding gedurende den verderen d u u r
van den pachttermijn aan pachtsom minder zou ontvau-
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g o u , welko mindere opbrengst, blijkens eene voorloopige
opgaaf in het verslag van 1889 (blz. 173 , noot 3 ) , destijds
gesteld werd op f 316 322,25, gevende een totaal scnuldbedrag van f 1077 973,95. Sedert heeft, ingevolge het
beding in de ontbindingsakte, eene herberekening van
's lands vordering plaats gehad en is het t o t a a l , na aftrek king van de tot eu met 19 Mei 1890 voldane vier afl'Ssingstermijnen elk van f 4500, nader vastgesteld op
f 1 171 137,44*. Voor hetgeen deze som meer beloopt dan
het in de ontbindingsukte liedoeld bedrag van f 761 6">1.70
is op 23 Juni 1890 door T A N TONG H A Y en zijne borgen,
mede ingevolge het bij die akte gesteld beding, eene
nadere obligatie in authentieke» vorm afgegeven. Door
de afbetaling van f 4500 in November 1890 is de vordering gelaaid tot f 1 166 637,44».
Op de schuld wegens de pacht van Malioen kwam in
1890 niets binnen. Z< oals op blz. 164 van het vorig verslag
is medegedeel 1, waren de oorspronkelijke pachter DJIE
BOK HIEN en zijne borgen bij vonnissen van den raad van
justitie te Soerabaija van 23 April 1890 op eigen aai gifte
failliet verklaard, nadat zij voor den raad van justitie te
Samarang gedagvaard waren voor eeno pachtschuld van
f 1360 774, invorderbaar door lijfsdwang. De schuldvorderinir, die in de ontbindif'gsakte niet geheel juist w;is berekend en in werkelijkheid bleek te be Iragen f 1 402116,99'
(on nftrrkkinir van de in 't vorig verslag vernielde betalingen van f 25 069,80 en f 18 168,495), werd Ingediend
aan de weeskamer te Soerabaija eu bij de verificatie van
de schuilen «er failliete boedel* van DJIE BOK HIEN en
zijne borgen zonüer tegenspraak geverifieerd. Daar het
vonnis tot gijzeling van die Chineezen verkregen was na
hunne faillietverklaring, werd aanvankelijk geoordeeld d a t ,
ia verban'I met art. 756 van het Indisch Wetboek van
Koophandel, eene ten uitvoerlegging van dar vonnis achterwege m'i.'st blijve'i. Intns>chen was de vraag gerezen of
het toch niet mogelijk zijn n a lot die tenuitvoerlegging
over te gaan na de insolvent "Verklaring (art. 837 van
het/.elfie. Wetboek), en hoewel h e t , gelet op sommige
uitspraken van het Hooggerechtshof van NederlandschIndië, mogelijk werd g e a c h t , dat een eventueel te voeren
proces door da Regeering zou worden verloren , werd h e t ,
met het ooir op de groote Lelangen welke hierbij voor
den lande op het spel stonden , raadzaam geoordeeld het
lagen DJIE BJK. HIEN eu zijne Lorgen verkregen vonnis
als:i"g te executeere i , ten einde den toeleg dier Chineezeu ,
om zich aan hunne geldelijke verplichtingen tegenover
den lande te onttrekken, zoo mogelijk te verijdelen. Dientengevolgo zijn z i j , nadat zij bij vonnis van den raad van
justitie te Soerabaija insolvent, waren verklaard, op 10
Januari jl. in gijzeling gesteld , tegen welken maatregel
zij verzet hebben aangeteekend.
Eveneens werd niets ontvangen in mindering van 's lands
vorderingen in den faillieten boedel van Ho T J I A L W ING ,
ter zake van de pacht in Sainarang, Soerakarta , Kadoe,
Djokjokarta en Ma lioen, in totaal bedragende f 1 901 675,83.
In het geschil met een der medecrediteuren , die aan den
Gouverneur-Generaal de bevoegdheid betwistte om de gevorderde eeden tot staving van 's lands vorderingen af te
leggen dan wel door een gemachtigde te doen afleggen
(zie vorig verslag blz. 164), is op 23 April jl. door het
Hooggerechtshof uitspraak g e l a a n , waarbij bet op 2 Juli
1890 door den raad van justitie te Samarang ten nadeele
van de tegenpartij der Regeering gewezen vonnis bekrachtigd en de appellant in de kosten van het geding veroordeeld werd. Met betrekking tot de in 't vorig verslag
geuite vermoedens dat Ho TJIAUWING zich aan frauduleuse
handelingen I m hebben schuldig g e m a a k t , is nog aan
te teekenen dat in Augustus jl. bedoelde Chinees te dier
zake is in hechtenis gesteld, nadat de verzochte gevangenneming was toegestaan door het Hooggerechtshof, en
zulks met vernietiging van een vonnis van den raad van
justitie te Samaran-r, waarbij de gevraagde rechtsingang
was geweigerd uit overweging dat een opiumpachter niet
als koopman zou zijn aan te merken.
Als laatste pachtperceel waarvoor het over 1X87 t/m 1889
den lands toekomende nog niet is voldaan , is te noemen
het perceel Madura. In 't vorig verslag werd gezeg I dat
de vervoljring van den debiteur Go K I B HOK voorloopig
bleef rusten in afwachting van den uitslag der gedane
stappen om op hem en zijn eenigen nog in Indie aanwezigeu borg ONG TJING ÜE lijfsdwang toe te passen ter

zake van hun achterstand op de pacht der rundslacht in
de residentie M a d u r a , waarvan Go K I B HOK voor het jaar
1889 pachter was geworden. De nadere verrichtingen ten
deze hadden ten gevolge dat tegen beide Cbineezeo ter
zake vonnissen van liji'sdwang werlen verkregen. Daar
echter beide debiteuren bij vonnis van den raad van justitie
te Samarang op eigen aangifte failliet werden verklaard,
werd besloten tot den verkoop van de perceelen, die voor
een bedrag van f 19 000 hypothecair waren verbonden tot
zekerheid van de schulden wegens de opiumpacht (verg.
het versla;»: van 188!* blz. 174). Daar die verkoop zuiver
opbracht f 11660,66, is nu de vordering waarvoor het
Gouvernement ter zake van de opiumpacht van Madura
in het faillissement der beide Chineezen crediteur i s , van
f 2 0 7 328,81 (welk b e d r a g , volgens nadere berekening,
voor de in 't vorig verslag genoemde som van f 193 487,09*
in de plaats komt) teruggebracht op f 195 668,15. Voor
di* bedrag werden di* vorderingen zonder tegenspraak
geverifieerd. Daar de failliete boeaels van gemelde Chineezen
insolvent zijn verklaard, is last gegeven h e n , zoodra dit
in verband met de afwikkeling van de failliete boedels
mogelijk i s , alsnog te doen gijzelen, met gebruikmaking
van <!e reeds omstreeks September 1889 tegen hen ter
zake var. den achterstand op de opiumpacht verkregen
vonnissen van lijfsdwang.
Ten aanzien van de achterstanden op de pacht van 1887
t/m 1889, d i e , zooals uit het voorafgaande is af te leiden ,
vooreen groot deel wel oninbaar zullen zijn , verklaarde de
Gouverneur-Generaal in een schrijven van 31 October 1889:
» Xa nauwkeurige lezing en ernstige overweging der stukken
len i k , met den Raad van Indie, overtuigd dat zoowel
de directeur van financiën en zijn voorganger als de hoofda n b t e n a a r H. L. Ca. TE MECHELEN volkomen te goeder
trouw en naar hun beste weten door hunne handelingen
en adviezen het belang van den Staat hebben trachten te
bevorderen".
Omtrent de oorzaken van den achterstand zegt de Raad
van Indie in het rapport, waarop de Gouverneur-Generaal
bier doelt, o. a . : » Dat zoovele pachters niet aan hunne
cot.tractueele verplichtingen hebben kuunen voldoen, is
alleen bet gevolg geweest van ongunstigen economiseben
toestand, geenszins van opdrijving der pacht of andere verkeerde maatregelen. De gegadigden konden in 1886 niet
verwachten dat de toen re ds ingttreden malaise nog langer
zou aanhouden en zulk een noodlottigen invloed zou hebben
op de welvaart der inlandscbe bevolking , als thans achterna
het geval blijkt te zijn. Toen de Indische Regeering zich
voor dat feit gesteld z a g , eischten billijkheid en goede
s'iiatkiinde onderscheid te maken tusschen den ongelukkigen pachter, die door force majeure zijne verplichüngen
niet kon naleven, en h e m , die ze te kwader trouw niet
nakwam. Waar aangaande dit laatste overtuiging of slechts
g-grond vermoeden bestond , was ontbinding van het contract de eisch. Voor zoover den Raad is gebleken , is dit
onderscheid altijd behoorlijk in het oog gehouden, al wil
hij de mogelijkheid niet ontkennen dat enkele malen is
gedwaald, door in rechten ontbinding te vragen van contracten met opiumpachters, die door eenige faciliteiten in
de aanzuiverii g der achterstallige pachtpenningen zich
hadden kunnen staande houden, of door uitstel te verlcenen aan pachters van wie eerst later bleek dat zij die
gunst niet hadden verdiend. Als vasten regel te stellen ,
dat tegen eiken achterstalligeu pachter terstond in rechten
tot ontbinding van het contract moest worden geprocedeerd,
zou van weinig door/.icht hebben getuigd en onvermijdelijk
op nog grooter schade voor de schatkist zijn uitgeloopen.
En al moge het succes steels bijval ondervinden, het
blijft altijd eene groote onbillijkheid , après c o u p , tegengeslagen maatregelen af te k e u r e n , die. toen zij genomen
werden , volkomen gerechtvaardigd waren ".
Tot zoover de mededeelingen omtrent de achterstanden
op de opiumpacht over 1887 t/m 1889. Omtrent de achterstanden over pachttermijnen aan 1887 voorafgaande, is
n o g het volgende te melden.
In mindering van de vorderingen ter zake van de pachten
in Kadoe en Samarang over 1 8 7 1 , in Soerakarta over 1875
en op Madura over 1881 werd ook in 1890 niets afbetaald.
Op den achterstand ter zake van de pacht in Banjoemas
over 1877, groot f 65 583,42, werd insgelijks niets g e kweten , niettegenstaande bet Gouvernement verklaard had
voorloopig genoegen te zullen nemen met maandelijksche
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afzonderlijk slechts eene betrekkelijk geringe som werd
Mbo len (ditmaal voer elk dier perceelen zelfs niet meer
dan f I2 0 0 0 i , terwijl daarentegen voor da drie perceelen
vereenigd als hoogste bod werd verkregen de reeds g e noemde som van f 330 120. In Palembang en in de Zuider»
en Oosterafdeeling van Borneo delen zich bij de perceel sgewijze verpachtingen in 't geheel geen gegadigden voor.
Voor de vereenigde perceelen van Palembang kon echter
het verkregen hoogste bod aannemelijk worden g e a c h t ,
doch in de Zuider- en Oosterafleeliug van Borneo was
SOK K I N D en T A N Sob K I B N in gijzeling gesteld , terwijl d i t . ten gevolge van samenspanning van de zijde der
tevens de executoriale verkoop gelast is van de ten behoev». gegadigden , niet het geval. Uit dien hoofde werd aldaar
van den lande verbonden perceelon. liene door T A N SOE eene herverpachting bij inschrijving gehouden, waarvan
LIBN tegen de Indische Regeering aanhimgig gemaakte de uitkomsc in zoover aan de verwachting beantwoordde
vordering tot nietigverklaring van zijne gijzeling werd dat de paclit kon worden toegewezen tegen eene hoogere
door den raad van justitie te Soerabaija ongegrond ver- som dan bij de eerste verpachting als hoogste bod verklaard. Van deze beslissing is hij in appel gekomen , welke kregen was. Voor het perceel Benkoelen , voor hetwelk
zaak , tijdens de afsluiting in Indie van de mededeelingen de eerste opveiling mede al te ongunstig uitviel, werd de
voor dit gedeelte van het verslag, nog aanhangig was l>ij pacht bij openbare herverpachting afgestaan tegen een bod
het Hooggerechtshof. Ook tegen den executorialen veik'op dat de pachtsom van 1890 nog eenigszins te boven g i n g .
Voor het jaar 1892 zijn met betrekking tot de vier
zijuer perceelen is door gemelden Chinees verzet aangeteekend , doch de president van genoemden raad van justitie genoemde gewesten nagenoeg gelijke pucutvoorwaarden
heeft zich onbevoegd verklaard in kort geding van hot vastgesteld als voor 1891 ; alleen wat Palembang betreft
verzoek om schorsing van dien verkoop kennis te nemen. zijn voor een der drie perceelen de van landswege verstrek Hoewel T A K SOK LIBN van die beslissing in hooger beroep bare maxima met 360 katti's 's jaars vermeerderd, tegen
was gekomen, werd de executie doorgezeten tot den verkoop gelijke vermindering voor een der beide andere perceelen,
overgegaan. De perceelen brachten te zamen f 32 620 op terwijl voor eerst bedoeld perceel bovendien 2 verkoopplantsen
meer zijn toegestaan ; verg. Indisch Staatsblad 1891 o*. 175.
Bij het einde van 189U waren de wegens pachtsom en
2°. Buitenbezittingen.
wegens koopprijs van opium (f 30 per katti) door de
De op den voet van het in ' t vorig verslag (blz. 166) pachters in de vier genoemde gewesten \ erschuldigde sombedoelde nieuwe pachtreglement (Indisch Staatsblad 1890 men behoorlijk voldaan. De winst voor den lande op het
n°. 155) en op de bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 159 voor de behoefte van 1890 verstrekte opium kon , evenals
alleen voor het pachtjaar 1891 vastgestelde verdere voor- voor Java en Madura (verg. blz. 180 hiervóór), voor de
waarden in ' t laatst van 1890 in de gewesten Sumatra's Levantsche soort <>p f20,88 en voor de Bengaalsehe < !• f 19,30
W e s t k u s t , Benkoelen , Palembang en Zuider- en Ooster- per katti gesteld w o n e n e n , aangezien aan de pachters
afdeeling van Borneo gehouden opium-verpachtingen lei l- der vier meerbedoelde gewesten gezamenlijk werden afgeden voor laatstgemelde residentie tot bet bedingen vim geven respectievelijk 5381V 4 en 7401'/, k a t t i ' s , was het
eeue veel lagere pHchtsom (f 24012) dan voor 1890 (f32 280). in 1890 te dier zake door den lande genoten voorceel te
en omgekeerd voor Sumatra's Westkust tot eene veel stellen 00 f 255 2 2 0 , tegen f 231 218 op de verstrekkinhoogere (f 330 120) dan voor 1890 (f 288 120). In Benkoelen gen in 1889.
en Palembang, waar voor laatstgemeld jaar eene pachtsom
In het volgende staatje is opgegeven hoe in elk der
verkregen was van f 27 600 en f 72 3 6 0 , werd de pacht vier gewesten de percent.«ge wij ze verhouding was van het
voor 1891 afgestaan regen respectievelijk f 27 612 en werkelijk verbruik van uit 's lands voorraad \erstrekt
f 72 0 0 0 ; bier derhalve geen noemei.swaardig verschil. opium tot de hoeveelheid waarop de pachters recht ha !deu
Bij de opveiling van de pacht voor Sumatra's Westkust zoowel over elk der jaren (gemiddeld) vnn den driejarigen
deed zich weder het verschijnsel voor dat bij de aanbieding | pachtfermijn 1*87 t/m 1889 »ls over den eenjarigen pachtvan de pacht in perceelen voor elk der d r e perceelen J termijn van 1890.
afbetalingen van f 50 of zelfs van mindere bedragen. De
resident meldt namelijk dat de debiteur en zijn DHxUborg
althans voorshands niet bij machte zijn om iets vnn hun
debet af te lossen. Thans wordt overwogen of voor <lo
richtige betaling van het verschuldigde niet eenige waarborden zouden te verkrijgen zijnen of strenge maatregelen
eeuig resultnat zouden beloven.
Tot invordering van de schuld, groot f 161473,176 .
wegens de pacht in Pasoeroean over 1884 t/m 1 8 8 6 , zijn
de debiteuren T A N SOB LIKN en zijne beide borgen T A N

•

GEWESTEN.

Hoeveelheid katti's ruw Perccntsgewjjze verhouding
opium waarover de pachters der in de beide voorgaande
Hoogste verstrekbare hoe- uit 's lands voorraad be- kolommen opgegeven hoeveelheid ruw opium (in katti's) schikten (na aftrekking
veelheden tot de maxima
per jaar gedurende den van het b(j het einde van waarop de pachters recht
pachttermijn
de pacht aan den lande
hadden gedurende ondertcruggeleverde).
staanden pachttermijn.
1887
t/m 1889.

11 360
480
2 700
720
e) 15 260

1890.

Gemiddeld
per jaar gedu
rende 1887
t'ra 1889. a)

Gedurende
1890. *)

1887
t'm 1889.

1890.

11360
480
2 700
480

7 589'/j
290
1927
352
</)

7 702
400
2 287' ,
368

66.80
60.41
71.37
48.88

67.79
8S.33
84.70
76 66

<•) 15 020

10158' , d)

10 757'..

66.56

71.62

a) Uit het vorig verslag (blz. 166) kan blijken hoeveel in elk dezer drie jaren aan de pachters verstrekt werd, zijnde voor de vier
gewesten gezamenlijk geweest: voor 1887 8947, voor 1888 9737>/j en voor 1889 12 665';» katti's, van welke hoeveelheden op uit. 1889
werden overgehouden en aan den lande tcruggeleverd 874 katti's (ter Sumatra's Westkust 462, in Benkoelen 53'/ 4 , in Palembang 346' j
en in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 12>/4).
b) In 1890 waren r,rslrekl: voor Sumatra's Westkust 9273 katti's (5381s 4 katti's Levantsch en 3891' 4 katti's Bengaalsch), voor Benkoelen 473 voor Palembang 2669'/. en voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 368 katti's leen en ander uitsluitend Bengaalsch
opium), derhalve eene totale verstrekking van \i 783'/j katti's. Van deze hoeveelheden werden bjj het einde van het pachtjaar overgehouden en aan den lande tcruggeleverd, voor zooveel de drie eerstgenoemde gewesten betreft, 2026 katti's, zijnde tot dusver niet opgegeven hoeveel door den pachter in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo over 1890 werd overgehouden.
c) Onder de cijfers betreffende Sumatra's Westkust zjjn ook begrepen de hoeveelheden toegestaan en verstrekt voor den invoer in het
landschap Troemon. Daarvoor is eene hoeveelheid van 2000 katti's per jaar als maximum bepaald.
d) Dit c(jfer zal wellicht later blijken nog eene vermindering te hebben ondergaan (verg. het slot van noot b).
e) Hiervan was aan Levantsch opium verstrekbaar een maximum van 6800 katti's, uitsluitend voor de pacht ter Sumatra's Westkust.
Het verdere waarop de pachter aldaar recht had en de voor de drie overige gewesten toegestane maxima betreffen Bengaalsch opiui».
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Koloniaal verslap: van 1891.
Volgens de verkregeu opgaven, voor welker juistheid
evenwel niet kan worden ingestaan , werd het bereid opium
gesleten tegen onderstaande gemiddelde prijzen:
per tkail per matta
(>/i« katti). (i/100 thail).
ter Sumatra's Westkust tegen
f 9,25
f 0,09»
in Benkoelen tegen
10,00
0,14
» Palemhang
l-',70
0,12»
s de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
tegen
15,53
0,16
Verder wordt opgegeven dat in eerstgemeld gewest per
thail ook wel betaald werd minstens f 6,50 en hoogstens
f 1 5 , en per matta in gelijke verhouding, terwijl in de
gouvernemeutslanden van Palembaug, waar de prijzen per
thail uiteenliepen tusschen f 8 en f 1 6 , hot opium per
matta niet goedkooper verkrijgbaar was dan tegen f 0,09
en niet duurder dan tegen f 0,18. Ruw oipum , dat ter
Sumatra's Westku3t alleen in de residentie Tapanoli, en
in Palembang slechts in de afdeeling Tebing Tinggi gasleten werd, gold in Tapanoli f 3,25 a f 3,50 per t h a i l ,
en in Tebing Tinggi f 5,50 per thail en f 0.05 5 per matta.
Gedurende 1890 hadden in de vier gewesten 27 aanhalingeu p l a a t s , terwijl de aangehaalde hoeveelheden (die
grootendeels uit bereid opium bestonden), berekend naar
het gewicht in ruwen s t a a t , circa 93 katti's en 11 thails
bedroegen. In bet gouvernement Sumatra's Westkust werd
namelijk de hand gelegd bij 10 aanhalingen op ongeveer
8*/« katti's (in 1889 bij 7 aanhalingen op p. m. 5'/« katti's
en één bol), in Benkoelen bij één a a n h a l i r g op 6>/4 katti's
(in 1889 bij 3 aanhalingen op p. m. 2*/« katti's). in
Palemliang (meerendeels in Djambi) bij 13 aanhalingen op
77 katti's (in 1889 bij 7 aanhalingen, enkel in Djambi,
op p. m. 2Vj thails), en in de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo bij 3 aanhalingen op ruim 1 katti (in 1869
bij 5 aanhalingen op p. m. 21 katti's).
Blijkens het vorig verslag h a l het Gouvernement nog
vorderingen ter zake van achterstand enz. op de pachten
van Palembang en van Sumatra's Westkust over een deel
van den pachttermijn 1884 t/m 1886. In 1890 werd alleen
op de vordering ten laste van den in gijzeling gestelden
gewezen opiumpachter van Sumatra's Westkust L I E GOAN
DJOE een klein bedrag ontvangen, namelijk f2201,40.
Inmiddels is ook tegen de borgen van den debiteur een
vonnis tot lijfsdwang verkregen (12 Februari 1891), krachtens hetwelk zij op 6 April d. a. v. in gijzeling zijn gesteld. De tot dusver om verschillende redenen nchterwege
gelaten executie van de aan die borgen toebenoorende
vas'e goederen in de residentie Benkoelen is nu opnieuw
ter band genomen. Hoeveel de schuld thans nog bedraagt,
vindt men niet opgegeven; evenmin met betrekking tot
de pacht van Palembang.
Voor die buitenbezittingen waar rle opiumpaebtopanderen
voet is ingericht dan op Java en Madura , heeft de Indische
Regeering, na zich omtrent de feitelijke toestanden aldaar
te hebben doen inlichten (zie vorig verslng blz. 168).
in December 1890 in beginsel besloten tot eene gelei.Ielijke herziening van de veelszins verouderde en gebrekkige
pachtreglementen, met het doel om — voor zoover de
e i s d e n der practijk en de beschikbare mi Idelen het toelaten — ook in die gewesten de pachtregeling meer in
overeenstemming te brengen met het standpunt door de
Regeering iu uen laatsten tijd tegenover bedoelde pacht
in de overige gewesten aangenomen. Van ingrijpende
pogingen om het opiumgebruik in de niet onder het
Javusche pachtstelsel vallende buitenbezittingen opeenigszins belangrijke wijze te beperken, zal e c h t e r , met het
oog op de plaatselijke omstandigheden en de inrichting
van het bestuur, slechts in weiuige gevallen — zoo
verklaart de Indi.-che Regee-ing — sprake kunnen zijn.
Intussciien viel uit de verkiezen inlichtingen op te
maken dat in de gewesten waarvan sprake i s , Atjeh en
Bali alleen uitgezonderd , de eigenlijke inheemsche bevolking zich over het algemeen van opium onthoudt Niet
ondienstig achtte de Indische Regeering het dan ook om
aan de hoofden dier gewesten op het hart te drukken om
niets na te laten wat kan verhinderen dat het gebruik
van opium tot de inlandsche bevolking doordringe. Daartoe
strekte eene regeeringsaanschrijving van 23 December
1890 , waarbij tevens alsnog onder de aandacht werd gebracht , ook van de gewestelijke bestuurders in Atjeh en
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Bad en Lombok, in welke gevallen de Regeering in voerweging wenscht te nemen de toepassing op opiumsmokkeI M N van de politieke maatregelen van uitzetting en
internoering.
Het op idz. 177 van het verslag van 1889 vernielde
denkbeeld om , evenals voor Nieuw-Guinea reeds in Mei
1889 (Indisch Staatsblad n°. 108) is verordend, ook voor
andere streken der buitenbezittingen , voor zooveel er het
recht tot verkoop van opium van gouvernementswege niet
aan pachters is afgestaan , den invoer daarvan te verbieden ,
bleek slechts verwezenlijkt te kunnen worden voor zooveel
betreft de S a n g i - , Talaut- en Nanoesa-eilanden der residentie Menado, voor welke eilanden bij de ordonnantie
van 6 December 1890 (Indisch St»atsblad n°. 236) een
dergelijk verbod is uitgevaardigd (verg. noot 1 op blz. 18
hiervóór). Voor de overige der bewuste streken is van het
in het leven roepen van een dergelijk verbod moeten
worden afgezien , ook omdat het onmogelijk zou zijn te
handhaven.
De opiumpachtcontracten in de buitenbezittingen , die
bij iiet eiude van 1890 nog bleven voortloopen , betroffen
Kiouw ' ) , BUlitOO, Celebes en onderhoorigheden n Bali en
Lombok , zoomede sommige perceelen van de residentién
Oostkust van Sumatra en Amboina.
In het volgende overzicht vindt men de voor den nieuwen
pachttermijn 1891 of 1891 en 1892 verkregen pachtsommen
vermeld , waarbij echter niet is opgenomen het perceel
Bengkalis (residentie Oostkust van S u m a t r a ) , waarvoor,
om de lager te vermelden reden, eene tusschentijdsche
verpachting is no.dig geweest.
Gewesten of gedeelten van
gewesten, voor welke in 't laatst
van 1890 eene nieuwe verpachting van het opiummiddel werd
gehouden.

Pachtsom per jaar Pachtsom per jaar
over aen
over den
afgeloope ï termijn
nieuwen pachten
termij n en
duur daarvan.
duur daarvan.

Atjeh (alleen het gedeelte van
Groot-Atjeh binnen de postenlinie, zoomede de eilanden
f
Banka
Westerafdeeling van Borneo .

120 000 (1888 t/m f 336 000 (1891)
1890)
210 000 (1890)
216 000 (1891 en
1892)
112 320 (1888 t/m
103 200 (id)
18S0)

Menado (alleen de Minahassa
en gedeelten der afdeeling
Am boina (de hoofdplaats Amboina en verder alleen Kajeli
op Boeroe) b) . . .
. .
Ternate ;alle n ter hoofdplaatsjo)
Timor (alleen ter hooflplaats).

Totaal .

.

.

11448

(1890)

16 740
2 990
3 000

(id.)

f 477 098

(id.)
dd.)

9 600
21 360
4 290
2 988

(1891)
(id.j
(id.)
(id.)

f 693 438

o) Opium uit 's lands voorraad ontvangen (in die gewesten waar eene
andere dan de voor Java geldende pachtregeling van kracht is) alleen
de pachters in Menado en 1'ernate. De eerste kreeg in 1890 , evenals
in 1889, 145 katti's (uitsl itend Bcngaalsch opium), en heeft daarvoor
te betalen f 83.33* per bol van 2'/, katti's of f 33,33* per kaïti. De
pachter van Ternate beschikte in 1889 over 35 en in 1890 over 23 katti's.
Gelijk ia het vorig verslag reeds is medegedeeld, zijn de pachtvoorwaarden aldaar zoo ingericht, dat als hoogste bieder wordt aangemerkt
hij, die aanneemt de grootste hoeveelheid opium uit 'slanils voorraad
te ontvangen tegen den prijs van f 130 per katti, in welken prijs de
pachtsom begrepen is.
6) Overigens bestaat in dit gewest de pacht alleen op de Bandaeilanden, waar zij laatstelijk is afgestaan voor drie jaren tegelijk
(1889 t/m 1891).

De pucht iu Atjeh werd, in afwijking van het tot nog
toe gevolgd gebruik , niet tweeledig (voor één en voor
meer jaren), m a i r alleen voor 1891 opgeveild. De reden
daarvan was dat ge*-n zekerheid bestond, dat de i n ' t vorig
verslag besproken nieuwe bepalingen (Indisch Staatsblad
1890 i.°. 128) geen nadeeligen invloed cp de te bedingen
pachtsom zouden uitoefenen, en h e t , gelet op de zoo aan
') 's Gouvernement» pachtgebied in dit gewest zal eene uitbreiding
ondergaan, wanneer, overeenkomstig het op blz. 13 hiervóór besproken denkbeeld, in het landschap Indragiri op Sumatra's vasten
wal, nevens andere pachten, ook het aldaar bestaande opiummonopolie van het inlandsch bestuur wordt overgenomen. B(J de
Indische begrooting voor 1892 is daarop reeds gerekend.

Bijlage C.

Hf. 2.1
Koloniaal verslag van 1891.

verandering onderhevige toestanden in genoemd gewest,
niet onmogelijk werd geaclit dat later, zonder schade voor
onze politieke belangen, tot eene voor 's lands kas voordeeliger regeling teruggekeerd zou kunnen worden. De
zoo geheel onverwacht gunstige uitkomst der verpachting
is volgens den gewestelijken gouverneur toe te schrijven
aan eene bijzonder krachtige concurrentie van de zijde der
tegenstanders van de kongsi THIO TIAUW SIAT, die ge-

durende tal van jaren bijna alle pachten in Atjeh in handen
had en de macht had bezeten, door het weren van mededinging, de pacht zoo laag mogelijk te houden ').
Voor Bauka geschiedde de verpachting tweeledig, namelijk voor 1891 en voor de jaren 1891 en 1892. Voor het
eenjarig tijdvak werd echter geen bod verkregen.
Het perceel Westerafdeeling van Borneo, dat eveneens
voor 1891 en voor de jaren 1891/1892 werd opgeveild,
lokte aanvankelijk voor het eenjarig tijdvak een bod van
slechte f 65 400 en voor het tweejarige van f 96 000 uit,
zijnde respectievelijk f 46 920 en f 16 320 per jaar minder
dan de jaarlijksche pachtsom voor den driejarigen termijn
1888/1890. Deze ongunstige uitkomst werd door den resideut geweten niet alleen aan mindere mededinging, doch
ook aan de omstandigheid dat vóór de verpachting aan
de gegadigden bekend was gemaakt dat, te beginnen met
den nieuwen pachttermijn, niet meer zou wor<Jeu geduld
de bestaande praktijk, volgens welke, in strijd met de
voorwaarden (zie Indisch Staatsblad 1857 n°. 105, aangevuld en gewijzigd bij Indisch Staatsblad 1876 n°. 209
en 1879 n°. 201), alleen op enkele afdeelingsboofdplaatsen
de pachtboeken in de Maleische taal met Latijnsche karakters, doch overal elders in de Chineesche taal werden
gehouden. De genomen maatregel werd van nadeeligen
invloed op de pacht geoordeeld, omdat plaatselijk geen
genoegzaam aantal personen te vinden waren , die het
Maleisch met Latijnsche karakters kunnen schrijven , zoodat
dergelijke personen met groote kosten van elders zouden
moeten worden verkregen. Daar de resident er geeu bezwaar in zag de boekhouding in de Chineesche taal te
doen geschieden, en bovendien gevreesd werd dat de
pachter door den maatregel genoopt zou worden het aantal
kitten in te krimpen , hetgeen om verschillende redenen
bedenkelijk werd geacht, werden, iu overeenstemming
met 's residents voorstel, bij ordonnantie van 7 November
1890 (Indisch Staatsblad n°. 223) de puchtvoorwaarden in
dien zin gewijzigd, dat de kit • of waronghouders slechts
zooveel mogelijk verplicht zijn om de boeken in de Maleische
taal met Latijnsche karakters te houden. Bij de op de
nieuwe voorwaarden gehouden herverpachting voor de jaren
1891 en 1892 werd een bod verkregen van f 103 200, of
f 9120 minder dan de jaarlijksche pachtsom voor den
driejarigen termijn 1888/1890, welk bod niet zoo gunstig
was als ue aangebrachte wijziging der bepalingen had
mogen doen verwachten. Deze minder bevredigende uitkomst zou volgens den resident te wijten zijn aan inmiddels
ontstane samenspanning van de zijde der gegadigden, en
daar het te laat was geworden om te trachten die samenspannicg te breken door middel van eene herverpachting
bij inschrijving, werd het middel definitief toegewezen.
Ook in de Minahassa (residentie Meuado) werd de pacht
eerst na herverpachting afgestaan.
Voor alle gewesten buiten Java en Madura te zamen
(dus met inbegrip van de hoo<rer reeds besproken gewesten
Sumatra's Westkust, Benkoelen, Palembang en Zui Ieren Oosterafdeeling van Borneo) beliep het verschuldigde aan
pachtsom over 1890 - zie bijlage LL hierachter - f 4 817 078.
Bedoelde pachtsommen kwamen geregeld binnen, uitgenomen een (trouwens reeds in Januari jl. aangezuiverde)
achterstand van f 700 wegens de pacht in de Westerafdeeliug van Borneo, zoomede eene veel belangrijker

') Het recht op de licentiën tot invoer of vervoer van opium in
de onderhoorigheden van Atjeh heeft — niettegenstaande liet (zooals
op blz. 167 van het vorig verslag is gezegd) bjj Indisch Staatsblad
1890 n°. 141 van f I per katti tot f I werd verhoogd — in 1890
slechts opgebracht f 11 400-, tegen f 45 200 in 1889 Deze achteruitgang i s , volgens berichten van het hoofd van gewestelijk bc- j
Stuur, o. a. te w|jten aan de sluiting van de Noordkus' en van het
noordelijk gedeelte der Westkust van Atjeh, in verband waarmede
reeds gedurende 1889 de verstrekking van opiumlicentiën aan de
aangrenzende staatjes word beperkt.
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vordering, ontstaan op den pachter OEI SOBI IN van het
perceel Bengkalis (residentie Oostkust van Sumatra). De
tegen dezen laatste bij den betrokken rechter (den landraad
te Tandjong Pinang) geëisebte ontbinding van het met
hem gesloten contract — zie vorig verslag (blz. 167) —
werd op 16 Juli 1890 uitgesproken. De pachter was toen
achterstallig f 121 891 , zijnde het verschuldigde aan pachtsom en boete over de maanden Juli 1889 tot en met
Januari 1890, daar hij met de betaling van de sedert
verschenen pachtsommen, zij het ook niet steeds op de
bepaalde dagen, geregeld was doorgegaan. Daar tegen
het vonnis van ontbinding door de borgen appel wasaangeteekend, werd het aanvankelijk voorzichtig geacht van
de vergunning om het vonnis voorloopig ten uitvoer te
doen leggen geen gebruik te maken, tegen welk uitstel
geen bezwaar bestond, omdat de achterstand inmiddels
niet was aangegroeid. Hoezeer ook over Juli en Augustus
1890 het verschuldigde tijdig was betaald , werd in October
daarop, op advies van den landsadvocaat, die in de door
de borgen ingestelde procedure 's lands belangen behartigt,
tot de tenuitvoerlegging besloten, ook om de tegenpartij
niet te versterken in de bij haar destijds veldwinnende
meening, dat de Indische Regeering afstand zou willen
doen van de ontbinding. Dientengevolge werd door het
hoofd van gewestelijk bestuur eene schikking getroffen
tot tijdelijke voorziening in hetopiumdebiet, in afwachting
van de bij ordonnantie da. 24 October 1890 (Indisch Staatsblad
n°. 213) nog voor de laatste elf maanden van den op uit.
1891 eindigenden pachttermijn bevolen nieuwe verpachting.
De pacht bracht zoowel voor het tusschentijdvak der tijdelijke voorziening — 1 December 1890 t/m 31 Januari 1891 —
als voor de verdere elf maanden van 1891 (voor welk
laatste tijdvak zij na de gehouden openbare verpachting
werd afgestaan) slechts f 7500 's maands o p , of f 8330
's maands minder dan de krachtens het oorspronkelijk
contract verschuldigde som van f 15 830 's maands. De
gewezen pachter bleef aansprakelijk zoowel voor de betaling van den voren bedoelden achterstand, ad f 121891,
en van dien over de maanden October en November 1890,
bedrageude met inbegrip van de boeten (ook die wegens
niet tijdige betaling van de pachtsom over September
1891') f 35 459,20, als voor de mindere opbrengst na de
ontbinding der pacht ad f 108 290. Nadat den betrokken
resident was opgedragen , door executie van de goederen
van den gewezen pachter , de schuld — in totaal, blijkens
het boven opgegevene, bedragende f 265 640,20 — zooveel
mogelijk te realiseeren , werd van de zijde van den debiteur
en een der borgen eene minnelijke schikkiug omtrent de
betaling van den achterstand beproefd , doch vermits die
schikking o. a. eene kwijtschelding van een gedeelte der
schuld beoogde, waarvoor naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal geen gronden waren aan te nemen, kon
iu het voorstel niet worden getreden. Daarom is last gegeven den verkoop der goederen van OEI SOEI IN door
te zetten, tenzij alsnog eene meer aannemelijke schikking
zijnerzijds werd voorgeslagen. De tenuitvoerlegging van
het verkregen vonnis van ontbinding der pachtovereenkomst
op de goeleren van de borgen TAN TJING SIANQ en TAN

L I NAM bleef tot nogtoe achterwege, zoowel in verband
met het door hen aaugeteekend verzet tegen dat vonnis ,
als in verband met een door den laatstgenoemde tegen de
Indische Regeering bij het Hooggerechtshof in eersten
aanleg aanhangig gemaakt geding, waarin de eisch strekt
tot schadevergoeding wegens het op zijne goedereu gelegd
beslag, bewerende genoemde borg bij de pachtovereenkomst geen partij te ziju geweest. Iu het eerstbedoelde
geding werd op 4 April jl. door den raad van justitie te
Batavia uitspraak gedaan, waarbij het vonnis van ontbinding, behoudens eene kleine uitzonderiug, voor den
borg TAN TJING SIANQ bekrachtigd , maar ten opzichte
van TAN K I NAM vernietigd werd. De betrokken landsadvocaat is gemachtigd van het nadere vonnis , voor zoover
het tegen den laatstgenoemden borg gewezen is, cassatie
aan te vragen. Iu de andere procedure met TAN K I NAM
werd op 5 Februari jl. door het Hooggerechtshof een arrest
gewezen, waarbij dit opperrechterlijk college zich onbevoegd beeft verklaard van den eisch kennis te nemen.
Van deze uits[ raak heeft de tegenpartij der Regeering
besloten in hooger beroep te gaan bij den Hoogen Raad
der Nederlanden.
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Andere verpachte

middelen.

Van 'a lands zoogenaamde kleine pachtmiddelen behoefden
in 't laatst van 1890 niet te worden verpacht, om lat de
loopende pachtovereenkomsten nog tot uit. 1891 of uit.
1892 van kracht bleven:
op Java en Madura , de tabakspacht (in Bantam, Batavia
en Krawang); de pacht der Krawangsche houtbosschen;
de pacht der pandhuizen in de verschillende gewesten
(uitgenomen in krawang); zoomede de pacht der vogelnestklippen in Probolinggo en van sommige van die in
de residentiën Soerabaija, Bezoeki en Madura;
in de buitenbezittingen, de verschillende pachtmiddelen
in de residentie Oostkust van Sumatra, en de pacht van
sommige overvaarten in het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden.
Behalve ter Sumatra's Oostkust werden dus in alle
gewesten op en buiten Java alle of de meeste pachtmiddelen voor 1891, sommige ook voor het driejarig tijdvak
1891 t/m 1893 , opgeveil i , en zulks iu de meeste gevallen
op de laatstelijk geldende voorwaarden, behoudens enkele
reeds in 't vorig verslag besproken nieuwe bepalingen met
opzicht tot de speelpacht in Batavia, tot de pacht der
overvaarten op Java en Madura (tevens werden 4 nieuwe
overvaarten aldaar voor 't eerst in pacht aangeboden,
terwijl er 3 waren vervallen door het gereed komen
van bruggen), zoomede met opzicht tot de pacht van het
gedistilleerd in de meeste gewesten der buitenbezittingen.
Ook ditmaal waren eenige herverpachtingen noodig, en
wel in Tagal, Japara en ter Sumatra's Westkust (uitgenomen het perceel Batoe-eilan den) voor alle middelen, en
in 13 gewesten (daaronder 10, behoorende tot Java en
Madura) voor sommige middelen. Slechts voor de rundslacht in Rembang, de overvaarten in Tagal en het gedistilleerd in het gouvernement Sumatra's Westkust mislukte
de nadere opveiling en werden voor de tweede maal herverpachtingen gehouden, voor laatstgenoemd middel bij
inschrijving in verband met veronderstelde samenspanning
van gegadigden.
Uit de bijlagen MM en NN hierachter, waarin voor
elk gewest en voor elk middel de bedongen pachtsommen
zoowel voor de twee laatstverloopen jaren als voor 1891
zijn vermeld, kan blijken dat de nieuwe verpachtingen
als einduitkomst gaven eene stijging, tegenover 1890,
met f 148 201, namelijk voor Java en Madura met f52 907
(tegenover het in 14 gewesten aldaar verkregen voordeelig
verschil van gezamenlijk f 103 991 stond voor de 8 andere
een nadeelig verschil van gezamenlijk f 5 1 084) en voor
de buitenbezittingen met f 95 294 (in 12 gewesten gezamenlijk f 147 807 méér, doch ter Sumatra's Westkust,
in de Westerafdeeling van Borneo en in Ternate gezamenlijk
f 5 2 513 minder dan voor 1890). Hierbij valt op te merken
dat de residentie Oostkust van Sumatra, welke alleen
47 a 48 pet. bijdraagt tot hetgeen over 1889 en 1890 de
kleine middelen in alle buiten bezittingen gezamenlijk
opbrachten, voor 1891 noch vermeerdering noch verminderir.g gaf, omdat er, zooals hooger gezegd, voor dut
jaar geen verpachtingen te houden waren. Het hoogere
eindcijfer voor Java en Madura verkregen dankte men
vooral aan de stijging van de pachtsommen voor de rundslacht , die voor de meeste gewesten hooger waren dan
voor 1890. In de buitenbe/.ittingen stegen vooral de pachten
in Atjeh, waar alleen f 68 280 meer verkregen werd,
hetgeen wordt toegeschreven aan sterke mededinging van
naijverigen op de bestaande pachtkongsi , evenals zich bij
de opiumverpachting aldaar voordeed (zie blz. 185 hiervóór),
en in verscheidene andere gewesten werden inzonderheid
hoogere sommen geboden voor de pacht van het gedistilleerd , en hier en daar ook voor de pacht der dobbelspelen.
Ter Sumatra's Westkust, waar het gedistilleerd mede een
belangrijk pachtmiddel uitmaakt, werd daarvoor geen
hoogere pachtsom verkregen dan omstreeks hetzelfde bedrag
waartegen het middel voor 1888 en vervolgens voor 1889
was afgestaan , terwijl, vergeleken bij de hooge pachtsom
voor 1890, eene belangrijke dalic<? viel waar te nemen.
Uit den aard der zaak heeft hiertoe bijgedragen de met
1 Januari 1891 in werking getreden Le]wling (zie vorig
verslag blz. 168) dat de militaire cantiues in dat gewest
vrijgesteld zijn van retributie aan den pachter. Op Java
deed zich eene bela.igrijke daling voor in de opbrengst
der pacht van de vogelnestklippen in Rembang, welk

middel trouwens bij de laatste verpachting — in het
najaar van 1887, toen de pacht mede voor driejaren was
gedund, — eene buitensporig hooge som had opgebracht,
uitsluitend door persoonlijken naijver tusschen de bieders.
De eindcijfers over elk der jaren 1889, 1890 en 1891
van de pachtsommen der gezamenlijke kleine middelen
op Java en Madura en van die in de buiten bezittingen ')
vindt men in het volgende staatje.
JAEEN.

ÏEL2

1889 .
1890 .

.
.

.
.

1891 .

. .

f

3 134 489
3 031898
3 084 805

Totaal.

|BnitenbezittinKen.
f 1897 483,00
1 !i36 0.r»6,00
i
2 031 360,78

f

6031972,00
4 967 964,00
6116156,78

Ook gedurende 1890 werden op en buiten Java de over
dat jaar verschuldigde pachtpenningen over het algemeen
geregeld aangezuiverd. Bij den aanvang van 1891 waren
wel is waar 16 pachters op Java te zameu f 15 834 achterstallig, doch, met uitzon lering van een enkele, die eerst
in Maart zijn debet aanzuiverde, hadden allen den achterstand reeds in Januari 1891 voldaan. De in't vorig verslag
(blz. 169) bedoelde schikking omtrent de voldoening der
betalingstermijnen over Januari, Februari en Maart ter
zake van de tabakspacht (in Bantam , Batavia en Krawang)
kwam de pachter ook voor 1891 na. In de buitenbezittingen viel onder uit. 1890 voor 12 pachten op een gezamenlijken achterstand te wijzen van f 39 931, waarop in
Januari 1891 ruim de grootste helft en in de drie volgende
maanden eenige kleinere sommen werden aangezuiverd,
met het gevolg dat op 1 Mei 1891 nojr slechts achterstallig waren de pachter van de dobbelspelen in Celebes
voor een bedrag van f 11994,645 en die van het gedistilleerd in Amboina voor eene som van f 2102. Deze laatste
is inmiddels failliet verklaard, zoodat zijn debet is opgegeven aan de weeskamer als curatrice. Ten aanzien van
den achterstand op de speelpacht is den gouverneur van
Celebes opgedragen de noodige maatregelen te nemen tot
behartiging van 's lands belangen.
In mindering van hun achterstand op de speelpacht te
Batavia over 1888 werden door de debiteuren ook in 1890
weder eenige stortingen gedaan In verband met veranderde
financieele omstandigheden der schuldenaren wegens achterstand op de pacht der rundslacht in Soerakarta over 1887
en over 1888 werd eenige wijziging gebracht in het bedrag
der overeengekomen afbetaling bij termijnen.
De achterstand over 1889 op de pacht van hetzelfde
middel in de residentie Madura verminderde tot f4352,10,
doordien de tot zekerheid hypothecair verbonden perceelen
werden verkocht. Vo>r de restantschuld heeft het Gouvernement eene vordering op den faillieten boedel van den
gewezen pachter.
Onier de zoogenaamde kleine pachtmiddelen die, althans op Java en Madura, voor 's lands kas het belangrijkst zijn, behoort, nevens de pacht der rundslacht, die
der pandhuizen, welk mi Kiel op genoemde eilanden laatstelijk voor den driejarigen termijn 1889 t/m 1891 is afgestaan , doch in de gewesten daarbuiten, voor zooveel
daar deze pacht, werkt, meerendeels slechts voor één jaar,
uitgenomen in de gewesten Sumatra's Westkust en Sumatra's Oostkust, waar de pand: uizen respectievelijk voor
de jaren 1891 t/m 1893 en 1889 t/m 1891 zijn verpacht.
Ten einde ontduikingen , die thans nog vermoed worden
van de zijde der houders van pandhuizen straffeloos plaats
te vinden, zooveel mogelijk tegen to gaan , zijn de bepalingeu die deze pacht regelen bij ordonnantie dd. 1 Juli
1891 en bij een besluit van dien dag (Indisch Staatsblad
n°. 163 en 164) in verschillende opzichten gewijzigd , ingaande met 1 Januari 1892 (alleen voor Sumatra's Westkust met 1 Januari i894). Vermits de onrechtmatige
heffingen der pandhuishouders, waarover hier en daar te
klagen viel, voor een goed deel geacht konden worden
haren oorsprong te vinden in het ingewikkelde van het
•) B() de begrooting voor 1892 is gerekend op eene uitbreiding
van 's Gouvernement* pachtgtbied in de residentie Riouw door de
HMIMIlllH van het inlaiulscli bestuur van de in het landschap
Iudragiri (ter oostkust van Sumatra) werkende pachten (verg.
de noot op blz. 184 hiervóór).
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tot dusver voorgeschreven tariet der te berekenen rentemaxitna, is bij de in de tweede plaats vermelde beschikking het bestaande tarief voor Java en Madura, en voor
de vijf gewesten der buitenbezittingen waar datzelfde tarief
werkte, in het belang der beleeners vereenvoudigd. Jn de
eenigszin8 op andere leest geschoeide tarieven voor Palembang, Atjen, Banka, Billitou en Sumatra's Oostkust is
geen verandering noodig bevonden.
In de berichten over 1890 vindt men omtrent bedoelde
pacht nog het volgende aangeteekend.
Klachten omtrent overtreding van het rentetarief kwamen alleen op Java en Madura bij het bestuur i n , en
wel in 14 gewesten. In 4 daarvan kon telkenmale — in 3
der andere vaak of meestal — geen voldoend bewijs voor de
overtreding verkregen worden; overigens werden de beklaagden met boeten gestraft, terwijl eenige zaken als
hierbedoeld bij het einde van het jaar nog hangende waren.
Nog werd één pachter in Batavia en één in Japara met
boete gestraft wegens het niet indienen aan het plaatselijk
bestuur en het niet ter bestemder plaats aanplakken van
de voorgeschreven verantwoording betreffende den verkoop
van onuitgeloste panden, terwijl in laatstgenoemd gewest
almede boeten werden opgelegd , eenmaal wegens het niet
afgeven van een pandbrief, elf malen wegens bemoeilijking
van beleeners in hun verlangen om zich, vóór den verkoop van hunne panden, te overtuigen van den staat
waarin die panden verkeerden, en eindelijk éénmaal wegens overtreding van de voorschriften op de boekhouding.
In Djokjokarta kwamen vier overtredingen als de laatstbedoel Ie aan het licht, in Rembang één, en in Madioen
mede één. In al deze zes gevallen werden de overtreders
gestraft. Evenals blijkens het vorig verslag reeds geschiedde in de afdeeling Sidaijoe (residentie Soerabaija)
en te Bangkallan (residentie Madura), werden in 1890
ook in de afdeeling Modjokerto (Soerabaija) en in een drietal andere residentiën op Java en Madura, alsook in de
Westerafdeeling van Borneo, de openbare verkoopingen
van pandgoederen gehouden op de passars. Deze regeling,
zoomede in verschillende gewesten het verleenen van krediet bij de openbare verkoopingen, leidden tot gunstige
uitkomsten. Van het toegestaan aantal van 481 pandhuizen (380 op Java en Madura en 101 in de tien gewesten
der buiten bezittingen waar de pacht werkt) waren er in
1890 (volgens verbeterde opgaven) 28 onverpacht moeten
blijven bij gemis aan gegadigden , namelijk 9 op en 19
buiten Java. In 1891 is die toestand onveranderd gebleven,
behoudens dat in de buitenbezittingen het onverpacht gebleven aantal pandhuizen geklommen is tot 24.
In zeven gewesten der buitenbezittingen, namelijk in
die bedoeld bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 17 en 1882
n°. 183, is het houden van pandhuizen aan een ieder
vrijgelaten, mits eene licentie verkregen zij van het hoofd
van gewestelijk bestuur (zie Indisch Staatsblad 1869 n° 85
en 1871 n°. 136 en 164). In 1890 bedroeg het aantal
licenties in de residentie Riouw 5 , Menado 3 , Ternate2,
Amboina 1 en Timor 2 , terwijl er in de residentiën Lampongsche Districten en Bali en Lombok geen enkele werd
aangevraagd. De licentiehouders, die in de te berekenen
beleeningsrente niet, zooals de pachters, aan maxima gebonden zijn, bedongen van de pandgevers 3 a 5 pet. per
maand; alleen in Riouw werd 10 pet.'s maands gevorderd.
Toch werd in laatstgemeld gewest het grootste aartal
beleeniugen gesloten , namelijk in 1890 24 631 , terwijl
in de residentie Amboina het cijfer bedroeg 4238, in Menado
17 862, op Ternate 8394 en op Timor 16 263 Op de teleende panden werd voorgeschoten respectievelijk f 97 445,
f 13 366 , f 79 048 , f 13 773 en f 44 651.
Een ingesteld onderzoek of nog bij andere pachtmiddelen dan bij de pacht der pandhuizen (zie hooger) en bij die
der overvaarten (zie vorig verslag, blz. 168, noot), onrechtmatige heffingen in zwang waren, heeft vrij duidelijk aan het licht gebracht, dat daarover slechts zelden
viel te klagen , en dat, waar dergelijke onrechtmatigheden
zich sporadisch voordeden , de eerste inmenging van het
bestuur voldoende is geweest om daaraan een einde te
maken. Wel bleek in verschillende gewesten de gewoonte
te bestaan dat de aan den pachter der rundslacht verschuldigde belasting geheel of gedeeltelijk voldaan wordt
met de huiden der geslachte beesten , maar tegen dat gebruik, dat voor beide partijen als eene gewenschte transactie zou kunnen worden beschouwd, meende de Regee-

ring niet anders te moeten opkomen dan tot wegneming
van den mogelijk bij de belastingschuldigen bestaanden
waan dat de pachters der slachtbelasting het recht zouden
hebben de huiden, in stede van geld , te eischen. De hoofden der gewesten, waar bedoelde pacht werkt, zijn dan
ook uitgenoodigd er voor te zorgen dat periodiek aan de
bevolking worde bekend gemaakt dat zij niet verplicht is
voor de geheele of gedeeltelijke betaling der verschuldigde
belasting de huid van het geslachte beest aan den pachter af te staan.
Blijkens het verslag van 1889 (blz. 178, noot 1) was
destijds van hier uit bij de Indische Regeering de weuschelijkbeid ter sprake gebracht om eene systematische herziening van de bepalingen der verschillende kleine middelen
op en buiten Java ter hand te nemen. De overweging
dezer aangelegenheid heeft echter het Indisch Bestuur tot
de overtuiging gebracht dat het meer aanbeveling verdient,
om , zooals reeds geschiedt, voort te gaan met geleidelijk ,
naarmate daartoe redenen bestaan, de pachtbepalingen
van het een of ander middel hetzij door eene geheel nieuwe
regeling te vervangen, hetzij in hare onderdeden te verbeteren. Dat in dit opzicht niet wordt stilgezeten, k a n ,
behalve uit hetgeen omtrent de herziening van pachtreglementen reeds te dezer plaatse voorafging of in 't vorig
verslag voorkomt, nog blijken uit de nieuwe of gewijzigde
bepalingen (Indisch Staatsblad 1891 n°. 196 en 201) die
met 1 Januari 1892 in werking treden omtrent de speelpacht in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
en in de residentie Westerafdeeling van Borneo. Betreffende
een der pachtmiddelen op Bali, bestaande in het recht
van vervoer van vee uit de afdeeling Djembrana over zee
naar Banjoewangi, werd bij Indisch Staatsblad 1891 n°. 194
eene wijziging gebracht, die ten doel heeft den pachter
te kunnen verplichten zijn materieel uit te breiden in
overeenstemming met de behoeften van den toenemenden
veehandel,
B. Onverpachte middelen en inkomsten.
In- en uitvoerrechten. Ten aanzien van de opbrengst
dezer beide middelen in 1890 valt op te merken , dat de
perceptie op Java en Madura is teruggegaan en in het
gouvernementstolgebied der buitenbezittingen over't geheel
is toegenomen, hoewel daar iets minder aan uitvoerrecht
werd ontvangen. Op Java en Madura hebben de invoerrechten opgebracht f 35 368 minder en op de bezittingen
daarbuiten f 87 157 meer dan in 1889. Bij de beoordeeling
van de ontvangen invoerrechten is niet over het hoofd te
zien dat de marktwaarde der goederen in het algemeen
gedaald was, zoodat, waar de belasting ad valorem geheven wordt, in 1890 meer goederen dan vroeger ingevoerd
badden moeten zijn om een zelfde rechtenbedrag te ontvangen.
Toonden de ontvangsten wegens invoerrecht derhalve over
't geheel nog eene vermeerdering aan van f 51 789, hiertegenover stond , hoofdzakelijk als gevolg van den minderen
uitvoer van koffie, eene mindere opbrengst aan uitvoerrechten ten bedrage van f 122 309, waarvan voor Java
en Madura alleen f 119 250. Hoe de tol-ontvangsten van
1890, ook die wegens pakhuishuur, zich voordeden
tegenover de drie jaren aan 1889 voorafgegaan , — in
welk tijdvak het algemeen tarief eenige ingrijpende wijzigingen onderging, — kan blijken uit het volgende overzicht.
Jaren.

Invoerrecht.

Uit7oerrecht.

Pakhuishuur.

T e zamen.

J A V A EN M A D U R A .

4 886 a)
1887 i)
1888
1889
1890

f 5 916 168 t 1 286 688
f 31 092
f
5 779 559
783 492
39 430
693 746
5 916 898
32 140
724 271
34 535
6 392 358
6 256 990
605 021
33 621
Bt 1TENBEZITT1NC IEN.
1886 o)
f 1 085 121 f
243 596
f
2 660
f
1887 *)
1 213 827
269 192
1591
1888
2 075
1 3I69U
264 759
1889
1 487 349
1 070
321 532
1 574 506
318 473
1890
2 064
HENTS-TOLGBB IED.
ToTALEN VOOR II ETf QOUVERNE
1 530 284
1886 a)
f 7 001 289
f
f
33 752
1887 *)
6 993 386
1 052 684
31 021
J58 505
1888
7 233 812
34 215
1889
t 045 803
25 605
7 779 707
1890
923 494
35 685
7 831496

7
6
6
7
6

233
592
632
041
885

948
481
784
164
632

1
1
1
1
1

331
484
583
809
895

377
610
748
951
043

8 565 325
8 077 091
8216532
8851 115
8 780 675

a) Met 1 Juli 1886 is het normale invoerrecht van 6 pet. der waarde
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verhoogd tot 10 pet., tegen afschaffing van het uitvoerrecht op thee
(f 1 per 100 K.G-.) en tegen verlaging van datop koffie en suiker (respectievelijk van f 3 en f 0,30 tot f t en f 0,15 per 100 K.G.). Een en
ander geldt echter niet voor Moeara Kompeh iu Djambi, noch voor de
residentie Oostkust van .Simmtra, waar speciale tarieven werken, die in
1886 onveranderd werden gelaten.
b) Met I Maart 1887 is, mede alleen daar waar het algemeen tarief
werkt, het invoerrecht op petroleum verminderd van p. m. f 0,70 tot
f 0,25 per hectoliter, en sedert 1 Juni van dat jaar is de heffing van
uitvoerrecht op suiker voor den tijd van vijfjaar, dus tot 31 Mei 1892,
geschorst. Ken wetsvoorstel om dien termijn nog met één jaar te verlengen , is in bewerking.

De opgegeven cijfers waren voor het gouvernementstolgebied waar het algemeen tarief werkt, en voor dat
waar speciale tarieven in werking zijn, te verdeelen als
volgt: »)
Algemeen tarief.
Jaren.

Java
en
Madura.

Illll

f 7 233
6 592
6 632
7 041
6 885

948 f
842
481
906
784
949
1 079
164
1 025
632

053
889
105
435
373

f 35
50
42
45
51

724
757
127
960
056

Sumatra's
Oostkust.

f'

453
526
592
684
818

f

Af: terugbetalingen

Speciale tarieven.

Acht
gewesten
Djambi
der buiten- (residentie
bezittingen. Palembang).
i

UlTVOXBBECHT.

Koffie
f
Tabak a)
Tin
Indigo
Andere artikelen (die elk minder dan f 50 000 aan uitvoer recht opbrachten) . . . .
Bovendien ontvangen aan „nagevorderd uitvoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .

Totalen.

000 f 8 565 325
964
8 077 091
516
8 216 532
556
8851 115
614
8 780 675

a) Namelijk Sumatra's Westkust, Benkoelen . Lampongsche Districten, Palembang (behalve Djambi), Banka, Billiton, Westerafdeeling
van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo.

Kantoorsgewijze vindt men de ontvangst over 1890
opgegeven in tabel I van bijlage 0 0 hierachter.
Hoeveel de voornaamste der bij in- of uitvoer belaste
goederen tot de heffing bijdroegen , vindt men hieronder
opgegeven zoowel over 1890 als over 1888 en 1889.

Zuiver ontvangen

f

353
240
174
68

601
055
782
869

121 443

f

n

337
198
182
72

t)

155 657

f 1 045 909

253

101

f

1888.

1889.

1890.

INVOERRECHT.

Eetwaren (voor zooveel in de
handels verslagen onder dit
hoofd genoemd, doch visch
en boter uitgezonderd) . .
Wijn
Kleederen en modewaren . .
Papier. schrijf- en teeKenbe-

f 2 069
800
715
197
366

026
573
948
755
538

f 2 267
784
784
267
340

470
372
729
863
678

468
472
254
189
183
244
168

579
787
261
570
733
751
547

508
437
292
174
167
200
180

210
049
713
693
775
336
906

539 043
443615
297 542
194 143
157 242
199 910
164 119

126 284
112 343

123 871
97 288

129 005
123 857

f 2 180
795
808
276
338

031
054
716
611
281

Aardewerk (gebakken) en porMeel
Leder en lederwerk
. . . .
Drogerijen en medicijnen . .
IJzer en staal en dito werk .

72 888
88 070
62 378
73 954
53 950
48 804
51943
43 216
49 404
43 671

98
99
66
83
58
55
74
58
51
65

402
592
096
550
603
812
004
703
686
673

102 636
113 628
75 109
79 839
51992
87 681
75 598
59 426
07 803
56 643

265 824

429 890

455 559

1 276

210

f 7 242 408
8 596

f 7 788 242
8 535

f 7 841 380
9 884

f 7 233 812

f 7 779 707

f 7 831496

Andere artikelen (die elk minder dan f 50 000 aan invoerrecht opbrachten, voor zoover aiet reeds afzonderlijk
Bovendien ontvangen aan „nagevorderd invoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .

Af: terugbetalingen

. . . .

M

') In het tot de residentie Riouw behoorende landschap Indragiri
op Sumatra's vasten wal zal, tegelijk met de pachten (verg. de noot
op blz. 184), eerlang ook de tolheffing uit de handen van het
inlandsch bestuur in die van het Gouvernement overgaan..

207
312
176
61

719
955
569
124

166 432
134

958 758

958 505

f

«

8

1045 802

f

924 933
1439

f

923 494

a) De residentie Oostkust van Sumatra droeg tot het uitvoerrecht op
tabak in de behandelde jaren achtereenvolgens f 118 038, f 148 252 en
f 148 015 bij, schier uitsluitend aan tabak voor de Europeesche markt.
Het aldaar op anderen tabak geheven uitvoerrecht bedroeg slechts
f 755, f 750 en f 818.
i) Verbeterde opgaaf.

Over het eerste halfjaar van 1891 waren de ontvangsten ,
vergeleken met die over hetzelfde tijdvak van 1890, als
volgt:

Invoerrecht
Uitvoerrecht.
Pakhuishuur

Java en Madura.
1890
1891
lste halfjaar.
f 3 028 162 f 3 337 231

Buitenbezittingen.
1890
1891
lste halfjaar.
f 764 682 f 883 101

307 289

350 545

208 290

264 160

15 375

23 458

934

3 002

f 3 350 826 f 3 711234
Omschrijving der
goederen.

072
412
048
720

f 9 7 3 906 f1150 263

De stijging der ontvangsten wegens pakhuishuur gedurende de eerste zes maanden van 1891 is wellicht een
gevolg van de in 't vorig verslag besproken opheffing
sedert 1 October 1890, uitgenomen voor petroleum, van
de gelegenheid om goederen in particulier entrepot op te
slaan. Om den handel te gemoet te komen, wordt, ingevolge de ordonnantie van 30 September 1891 (Indisch
Staatsblad n°. 212), met 1 Januari 1892 de entrepóthuur
voor Adriauopel- en alizarine-rood geverfde goederen,
welke slechts kunnen worden opgeslagen daar waar over
speciale entrepótlokalen voor zelfont brandbare goederen
beschikt kan worden, verminderd van 6 tot 2'/j cent per
kubieken meter en per dag, zooals reeds voor eutreposeering van petroleum verschuldigd is. Voor Tandjong Priok,
waar een afzonderlijk tarief geldt, is voor de bedoelde rood
geverfde goederen bij dezelfde ordonnantie de entrepóthuur
van 4 tot 2 cent verminderd.
Te Tjilatjap, de sedert 1887 aan het spoorwegnet verbonden haven op Java's zuidkust, werden ook in 1890,
evenals in 1889 , de djuauelokalen weder, tegen eene lage
pakhuishuur, beschikbaar gesteld voor den opslag van
ten uitvoer bestemde suiker, tabak en thee. Bij de ordonnantie van 15 Juli 1890 (Indisch Staatsblad n°. 150),
waarop in 't vorig verslag (blz. 171) reeds in 't voorbijgaan werd gewezen, is voor den opslag van goederen in
bet zoogenaamde gouvernementspakhuis bij het tolkantoor
te Belawan (Oostkust van Sutuatra) het vaste tarief van
6 cent per 100 kubieke decimeter en per tiental dagen
vervangen door eene regeling, die vrijheid laat om meer
rekening te houden met de omstandigheden. Er is nu
namelijk bepaald dat het tarief om de zes maanden door
het hoofd van gewestelijk bestuur wordt vastgesteld.
Bij de ordonnantiön van 26 October 1890 (Indisch Staatsblad n°. 217) en 25 Juni 1891 (Indisch Staatsblad n°. 157)
zijn uit de bij Indisch Staatsblad 1882 n°. 240 vastge»
stelde lijst van havens , opengesteld voor beperkten invoer
en algemeenen uitvoer, achtereenvolgens afgevoerd Pauaroekan (residentie Bezoeki) en Patjitan (residentie Maclioen).
Kon voor deze laatste plaats, wegens het uiterst geringe
scheepvaartverkeer, op het behoud van een tolkantoor
geen prijs worden gesteld, voor de haven Punaroekan
daarentegen waren, gelet op den bloei waarin zich een
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Bijlage C.

Koloniaal verslag van 18!
groot gedeelte van de residentie Bezoeki verheugen mag,
gegevens voorhanden om haar te doen overgaan tot de
categorie der havens waar invoer direct uit het buitenland
is toegelaten. Derhalve behoort nu Panarotktin sedert het
laatst van 1890 tot de èn voor algemeenen invoer èn voor
algemeenen uitvoer opengestelde havens. Bij ordonnantie
van 25 Juni 1891 (ladbco Staatsblad n°. 156) is genoemde
plaats tevens, evenals bij Indisch Staatsblad 18S2 n°. 295
geschied is met bijna alle andere voor algemeenen invoer
geopende havens , tevens in het bijzonder aangewezen voor
den invoer van gedistilleerde dranken, zoodat voor de
berekeuing van het invoerrecht geen herleiding in verhouding tot eene alcoholsterkte van 100 pet. gevorderd wordt,
maar de heffing naar de werkelijke sterkte plaats vindt.
In 1890 werden ter za;e van overtreding of ontduiking
der bepalingen op de heffing en verzekering van in- en
uitvoerrechten 143 bekeuringen ingesteld, tegen 1G4 in
1889 en 155 in 1888. Van deze bekeuringen werden 130
bij onderhaudsche schikking beëindigd, 5 aan de beslissing
van den rechter onderworpen (waarvan, tijdens de afsluiting dezer opgaven in Indiö, nog aanhangig warcu 2), en
8 , als ten onrechte ingesteld, buiten gevolg gelaten.
Accijnzen. Zooals zich , op {rrond vau de in 't vorig
verslag (t>lz 172) besproken verbeteringen in de verordening, regelende de accijnshefting van gedistilleerd, verwachten liet, heeft de opbrengst van dit middel in 1890
hare stijgende richting voortgezet. Vertoonde zich in de
opbrengst van den tabaksaccijns weder weinig veiandering,
anders was dit met den petroleum-aeeijos, die gestadig
meer blijft opleveren. Een en ander blijkt nader uit het
volgende overzicht, dat, voor zooveel het jaar 1890 betreft,
zijne aanvulling vindt in tabel I van bijlage 0 0 hierachter.
1888.

1889.

1890.

1ste halfjaar 1891.

Accijns op binnenlandsch
gedistilleerd (alleen op
Java en Madura) a). . f

101847 f

134 637 f

161523 f

82 509

Accijns op; Java en Madura f
tabak (Borneo

109 989 f
8 706

101814 f
10 233

105013 f
9 477

55 416
7 138

f

118 695 f

112 047 f

114 490 f

62 554

Accijns optJava en Madura f 1 170 935 f 1 612 292! f 1 683 346 1
114614
103 424
156 944
petroleum JBuitenbezitt. .

984 804
47 778

[Nederl. (Oost-) Indië.J
en kaaigeldeu te Tandjong Priok geïnd f44 091. (Over
andere nieuwe heffingen te Tandjong Priok , die met 1 Juli
1891 zijn of' eerst in 1892 zullen worden ingevoerd, zie
men de noot op blz. 57 hiervóór. Deze heffingen zullen
echter ;.ijn te verantwoorden onder do middelen en inkomsten van de depurteinenteu van marine en der burgerlijke openbare werken.)
De omstandigheid dat, krachtens de nieuwe bepalingen
op de verponding (Indisch Staatsblad 1886 n°. 78), de
vaststelling der kohieren betreffende dat middel geschiedt
door den directeur van financiën , maakte ook eene wijziging uoodig van liet indertijd (Indisch Staatsblad 1879
n°. 306) bij ordonnantie vastgestelde formulier van het
dwangschrift voor de invordering der bedoelde belasting.
Bij de overweging van dit punt is de aandacht er op gevallen dat de vaststelling van de formulieren der dwangschriften voor de invordering van in kohieren enz. begrepen
belastingen tot nog toe bij algemeene verordening wasgeschied, terwijl zulks door art. 2 van het Koninklijk besluit
van 3 Juli 1879 (Indisch Staatsblad n°. 267) ni"t vereischt
wordt, zijnde daarbij slechts bepaald dat die vaststelling
geschiedt door den Gouverneur-Generaal. In verband hiermede zijn m Februari 1891 (Indisch Staatsblad u°. 46) de
op dit punt bij ordonnantie getroffen regelingen ingetrokken , en is voor alle daarvoor in aanmerking komende
belastingen in do zaak voorzien bij gewoon gouvernementsbesluit (Indisch Staatsblad 1891 n°. 47).
Vermits gebleken was dat in menig gewest de inning
van onder het departement van financiën ressorteerende,
bij dwangschrift invorderbare, belastingen te weuschen
overliet, is in Juni jl. door den directeur van financiën
hierop de aandacht der ge.vestelijke bestuurders gevestigd,
met herinnering aan de middelen die hun ten dienste staan
om de behoorlijke inning te l.evorderen.
Personeele belasting. Aan het in 't vorig verslag (blz.
173) ta kennen gegeven voornemen tot wijziging en aanvulling van aie bepalingen der ordonnantie betreffende
de persoueele belas'ing (en cok vau die betreffende het
patentrecht), welkd de herzieningen vermindering van aanslagen in die bebisting beheerschen , werd gevolg gegeven
bij de ordonnantiën van 21 December 1890 (Indisch Staatsblad n°. 250 eu 251).
Gedurende 1890 kwamen ter zake van de personeele bela«ting 19 doleantiën voor, tegen 30 in D<ö9
Uit het volgende overzicht blijkt dat zoomin de aanslag
als de opbrengst van 1890 noemenswaardig verschil opleverde met de cijfers van 1889.

f 1 285 549 f 1 7 1 5 7 1 6 f 1 810 290 f 1 032 582

a) Onder de ontvangst is begrepen in 1889 f 100 en in 1890 f 63
aan accijns uit de opbrengst bij publiek™ verkoop van verbeurd verklaard inlandsch gedistilleerd.

In 1890 werden 152 bekeuringen ingesteld ter zake van
overtreding der bepalingen op den accijns van inlandsch
gedistilleerd , terwijl het aantal bekeuringen in 1889 bedroeg 66 en in 1888 niet meer dan 51 Van die 152 bekeuringen werden 7 buiten gevolg gelaten, 19 bij onder
handsebe schikking beëindigd , en 126 aan het oordeel des
rechters onderworpen , waarop, voor zoover — bij de
afsluiting dezer opgaven in Iudië — bekend was, in 9
gevallen vrijspraak volgde.
Haven- en ankeragegelden (in de havens waar in- en
uitvoerrechten worden geheven van wege het Gouvernement), zoome Ie loods- en kaaitjeldcn (enkel te Tandjong
Priok). Den middelen, waarvan die te Tandjong Priok
eerst met 1 Januari 1891 zijn ingevoerd (zie Indisch Staatsblad 1890 n° 202;, worden mede door de tolkantoren
verautwoord. De haven- en ankerairegelden brachten in
1890 op Java en Madura sbcht.- f 192 926 en in de buitenbezittinjren slechts f 51 666 op, to zumen f 244 592,
tegen respectievelijk f 220 812 en f 53 059 , of te samen
f 275 871 , in 1889. Daarentegen was gedureude de eerste
zes maanden vau 1891 de ontvangst hooger dan in hetzelfde tijdvak van 1890, namelijk in 't geheel f 123 720,
tegen f 102 547 in het eerste halfjaar 1890 (hieronder voor
de buiteubezittingen respectievelijk f 27 051 en f 26 390).
Over de maanden Januari t/m Juni 1891 werd aan loodsHandelingen der Staton-Gcnoraal.

Bijlagen. 1891-1892.

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen

1889.
1890.
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopige opgaven.)
Java en Buitenbe- Java en Buitenbe<
Madura. zittingen. Madura
zittingen.
f 710 460 f 109 952 f 699 098 f 173 868
43i50

10 536

39 030

9 530

Alzoo werkelijk te heffen, f 666 910 f 159 416 f 660 068 f 164 338
Bovendien
verschuldigd
aan schattingskosten.voor
zooveel zij aan de aangeslagenen in rekening waren te brengen . . . .
5 453
495
4 900
427
Derhalve in het geheel door
de aaugeslagenen verschuldigd
f672363 f 159911 f 664974 f 164 765
Geïnd bedrag a) . . . . f687 503 f 179 031 f 703 511 f 170 743
a) Onder het geuid bedrag is hier en bij andere lager te vermelden
belastingen niet alleen opgenomen wat op den aanslag van hetzelfde
jaar is ontvangen, maar ook wat van den achterstand over vorige jaren
is aangezuiverd, en wat de personeele belasting b»treft ook hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten van schatting. Voorts zijn onder da
geïnde sommen bij deze en 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 betgeen , S a gevolde vau verkeerden nanslag over bet behandelde of over
eenig vorig jaar , dan wei uit anderen hooide, aan de belastingschuldigea
! is terugbetaald.

Gewestelijke opgaven vindt men iu tabel II vau bijlage
OO bierachter, waarin, evenals vroeger , de aanslagen van
liuropeanen eu vreemde oosterlingen nog vereenigd zijn
opgegeven. Te beginnen met de opgaven over . 892 zullen
de opgaven betreffende die twee categorieën van aangeslagencn worden uiteengehuuden.

100
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Patentrecht.
Zooals reeds ia do voorgaande rubriek ia
g e z e g d , hebben de voorschrifteu, d.e ook voor deze belasting gelden met betrekking tot de herziening vim aanslagen , bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 251 de in 't vorig
verslag aangekondigde wijziging ondergaan.
Het in 18'.)0 ter behandeling gekomen aantal doleautiën
tegen den aanslag in het patentrecht beliep 3 9 , zijnde 2
minder dan in 1889.
De inwerkingtre ling met 1 Januari 1890, vooralsnog
alleen op Java en Madura , van de nieuwe verpondingsor.lonnantie (indiseh Staatsblad 1886 n°. 78) cieel eene
leemte gevoelen in de bepalingen omtrent het pateutrecht
(en ook in die omtrent de bedrijfsbelasdng), waarin alsnog
voorzien werd bij ordonnantie van 30 November 1890 (lndisch Staatsblad ii". 235). Aau de patentverordening (en
ook aan de regeling der bedrijfsbelasting) ligt namelijk
het beginsel ten grondslag om dat ge ieelte van het ink o m e n , dat reeds door eene grondbelasting wordt getrof
fen , niet nogmaals te belasten. Onder de werking der oude
verpon lingsordonuatitie nu was bedoeld gedeelte V,„ der
verpondingswuarde, omdat art. 9 dier verordening (Indisch
Staatsblad 1823 n°. 5) als vorp ondingswaarde aangaf tienmaal het gemiddelde inkomeu over eenige jaren . maar in
de nieuwe verpondingsordonnautie ontbreekt dergelijke
vaste verhouding tusschen de verpondingswaarde van een
onroerend goed en het inkomen dat door de verponding
wordt getroffen. Door de aangehaalde ordonnantie van
30 November 189J is nu uitgemaakt dat ook voortaan
voor de toepauiog der vrijstelling van patentrecht (of bedrijfsb. lasting) in aanmerking komt V u van de verpondingswaarde van het onroerend goed dat gebezigd wordt
voor de onderneming of het bedrijf ter zake waarvan
patentrecht (of be Irijfsbelasting) verschuldigd is.
De in ' t vorig verslag besprokei quuestte b-treffende
eene nadere regeling van de pateutplichtigheid van hier
te lande gevestigde, doch in Indie haar bedrijf uitoefenende naumlooze vennootschappen is nog in behandeling.
Zo 'Wel op J e v t en Madura als in de buiten bezittingen
leverde in 1890 het patentrecht meer op dan in 18X9,
zcoals uit de volgende vergelijking blijken kan.
1889.
1890.
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopige opgaven.)
Java en Buitenbe- Java en I5uitenb«:Madura. zittingen. Madura. zittingen.
Aanslag
f 667 528 f 189 760 f 730 949 f 217 885
Af: wegens toegestane,
20 827
3 787
22 054
fi 202
verminderingen . . .
Alzoo werkelijk te heffen f646 701 f185 973 f708 895 f212 625
Geïnd bedrag (zie de noot
onder het tweede staatje
op de voorg. blz. . . u) f 640 226 f183 933 f762 195 f214 512
a) In 't vorig verslag (blz 173) werd, al3 in 1889 geïnd, slechts
vermeld f 573 096. Hu d»ze voorloopige opgaaf was evenwel geen rekcning gehouden inet de ontvangsten , welke in gemeld jaar door enkele
bijzondere comptabelen waren gedaan , doch eerst in Januari van
het daarop volgend jaar bn 's land» kas overgebracht en verhandeld waren.
Zooals uit tabel III van bijlage OO hierachter blijken
kan , droegen in 1890 de mee>te gewesten tot de stijging
der opbrengst bij Maatregelen zijn genomen om voortaan ,
nevens het beding van den aanslag per g e w e s t , ook het
g-tal der MUigeaUgeaeo (enkel Europeanen en met dezen
gehjkgestelden) te vermelden.
Verponding (op .lava en Madura en in sommige buiten*
bezittingen) en * luUmg op ii Fpecerijprrkm (op de Bandaeil'tidei). Voor zooveel eerstgenoemde belasting op Java
en Madura w e r k t , dat is in de gi.uvernementsresidentien,
dus met uitzondering vooralsnog (zie laatstelijk het verslag
van 1.^89 blz. 182) van de gewesten Sierakarta en Djokjok^rta (waar zij trouwens alleen op de gouvernementsonderdanen zou mogen worden toegepast) '), is de verponding
') De overweging dat, naarmate ondernemers van land-of mijnbouw zich meer en meer in de zelfbesturende rijken der buitenbczittingen gaan nederzetten, verzwaring van onze bestuurstaak en
allicht das ook vermeerdering van 's lands uitgaven niet kunnen
uitblijven , gaf in den aanvang vaa 1890 aanleiding dat dezerzijds
met de Indische Regeering een overleg werd geopend nopens de

in 1890 voor 't eerst geheven volgens de nieuvve bepalingen
(Indisch Staatsblad 1886 n° 78), waarvan, zooals bekend,
de hoofdstrekking is eene betere taxatie der verpondingswaarde, zijnde het quotum van heffing (*/4 pet. der verpondingswaarde) behouden gebleven. Tot nog toe is ook in de
buitenbezittingen de heffing van verponding niet tot alle
gewesten uitgestrekt, maar werkt die belasting slechts ter
Sumatra'8 Westkust en in Menado , zoomede in eenige g e deelten aer gewesten Oostkust van S u m a t r a , Ce Ie bes en
onderhoorigliedeu, AmboinaenTernate, in welke zesgewesten
(in de vier laatstgenoemde ook in de tot dusver uitgey.onderde gedeelten) nu — ingevolge een gouvernementsbesluit van 27 Januari 1891 (Indisch Staatsblad n°. 22) —
de verponding op den voet der bovenbedoelde nieuwe bepaliugen voor het eerst verschuldigd zal zijn over het
jaar 1892. »)
Eenige hij de toepassing op Java en Madura vnn de
uieuwe verpondingsordonnahtie in de practijk gerezen bezwaren , meerendeels punten van uitvoering betreffende ,
konden niet uit den weg worden geruimd zonder eenige
wijziging of aanvulling vjn sommige harer voorschriften.
Daartoe strekten de ordonnantiön van 23 Decemher 1890
(Indisch Staatsblad n°. 260) en 8 Juli 1891 (Indisch Staatsblad n°. 169).
Ingevolge art. 10 der nieuwe verpondingsordonnantie
wordt de verpondingswaarde telkens voor een tijdvak van
vijfjaren vastgesteld en gel it dus op Java en Madura de
aanslag voor 1890 ook voor de jaren 1891 t/m 1894. In
bijna geen enkel gewest leidde de toepassing der nieuwe
bepalingen tot eene belangrijke verhooging van het aauslagcijfer (in Bantam en Samarang verkreeg men zelfs een
lager t i t a a l ) , maar over 't geheel verkreeg men toch eene
verhooging van aanslag ad f 81668. Terwijl toch over
1889 op Java en Madura aan verponding was op te brengen geweest f 1 4 6 5 125, was voor 1890 te rekenen op
f 1546 7 9 3 . tot welke stijging de eigendomsperceelen bijdroegen f 51 124, de erfnachtsperceelen f 28 269 J) en de
overige verpondingsplichtige perceelen f 2275. In de reeds
genoemde streken buiten Java en Madura, waar in 1890
de oude verpo.'.dmgsordonnantie nog w e r k t e , beliep de
aanslag voor iiat jaar f 1 1 3 3 3 7 , tegen f 111 471 voor 1889.
Gespecificeerde opgaven per gewest over beide jaren
vindt men in tabel n°. IV van bijlage OO hierachter,
waarin , wat bet jaar 1890 betreft, thans ook afzon lerlijk
is vermeld h<>eve"l op Java en Maiura de aanslag bedroeg
der perceelen die in ngrarischen eigendom, of die met recht
van vriiehtgebr iik , gebruik of bewoning bezeten worden.
Overigens is die tabel nog op denzelfden voet ingericht
als vroeger, doch men is er in Indie op bedacht om in
den vervolge aan bedoelde statistiek, althans telkens over
het eerste jaar vanden vijfjaarlijkschen aanslag , zoodanige
inrichting te geven dat zij het getal aangeslageneu vermeldt . ver ie'11 naar de rubrieken » Europeanen " , >Cbineeara ", «Andere vreemde oosterlingen" en » Inlanders",
benevens het. aan leel dat elk van deze groepen van belastingachuldigeD beeft in het totaal bedrag van den aanslag.
Als gewoonlijk laat men hier volgen eene recapitulatie
van gemelde tabel n°. IV.
vraag, of het denkbeeld niet te verwezenlijken ware oin eene b(jdrage tot do landsinkomsten hierin te vinden dat in zoodanigelandBchappen de gronden, die aan niet tot de inheemschc bevolking
behoorende personen in erfpacht of nv-t recht van opstal zijn uitgegeven of door hen voor woon- of pakhuizen zjjn ingenomen , in
openbare registers werden ingeschreven en van die gronden door
het Gouvernement dezelfde rechten en belastingen werden geheven
als verschuldigd zjjn in de onder ons rcehtstreeksch bestuui staande
streken. Daargelaten of de maatregel, wat de geldelijke uitkomsten
betreft, niet tof groute teleurstelling zou leiden , daar de concessiën ,
zooals die in inlandsehe staten plegen uitgegeven te worden, voor
het nieerendeel niet door de gedachte regeling zouden getroffen
worden , werden de tegen het plan aangevoerde bezwaren — principieele en andere — zoo overwegend geacht dat van stappen in de
bewuste richting, immers vooralsnog, is afgezien.
J
) Zooals reeds vermeld is in het verslag van 1889 (blz. 182/183)
zal de commissie voor de vaststelling der verpondingswaarden haren
arbeid geleidelijk ook nog tot andere buitenbezittingen hebben uit
te breiden.

') In deze vermeerdering deelden de crfpachtsperceelen in de
residentie Kediri alleen voor ruim f 15 000.
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INS'.I.

18"0.
(Voorloopige opgaven.)
I 379 015
150
127 787
39 153

Aanslag:
< 1*. eigendomsperceelen
in agrarischen eigendom.
I 8*. perceelen bezeten
bei
Verponding op Java J 3*. erfpachtsperceelen
erfpaehi
i 4*. opstalperceelen
opsta!
opstalpi
perceelen
j|
en Madura
' 5°. perceelen bezeten met recht van vruchtge• bruik , gebruik of bewoning

1 328 041
100 206
30 878

18
l IM 12:,

Verponding op de buitenbezittingen (eene splitsing ala voor Java en
Madura is niet opgegeven)
Belasting op de Banioache specerijperken

I 54G 7!>l

U i 471
75 087

113 337
73 550
187 158

Totaal van den aanslag
Geïnd bedrag: (over 1889 volgens verbeterde opgaven).
Java en Madura
Buitenbezittingen

I N Ml
t

1 652 283
1 492 755
170 608

f

1611425
177 971
" 11396

i MfMI

Bedrijfsbelasting. Zoowel door afneming' van het getal
belastingschuldigen, als doordien velen tot eene lagere
klasse van aanslag werden teruggebracht, leverde do !>e
drijfsbelasting op Java »u Madura over 1890 weder minder
op dan over 1889, daar het totaal van den aanslag van
f 2 2 9 0 402 (verbeterd cijfer) terugging tot f 2 177 987.
In deze vermindering, ad f 112 415, deelde de aanslag
der inlanders »Oor f 99 429 en die der vreemde oosterlingen
voor f 12 986. Slechts in eenige weinige gewesten van
Java werd een iets hoogere aanslag dan voor 1889 verkregen , docii deze gunstige verschillen openbaarden zich
doorgaans enkel in den aanslag der vreemde oosterlingen.
In verband met de in 1889 (zie het vsrslag van dat jaar blz.
184) aanhangig gemaakte vraag, of het minimum van aanslag (f 1 per jaar) voor sommige categorieën van inlandsche
belastingschuldigen niet '.e drukkend mo°st worden geacht,
is onderzocht in welke mate de voor het minimum aangeslagen inlanders in de g.d.pele of gedeeltelijke nfbetaling van hunne bedrijfsbelastmg bij het einde des jaars
nalatig waren geblevei'. Dit onder/.oek he p ft, naar het
oordeel der vorige Regecring, aanleiding gegeven de vraag
ontkennend te beantwoorden. Van het denkbeeld om bij
de b drijfsbelas*ing het minimum voor den aanslag van
inlanders te doen vervallen en geringe inkomsten ('jeneden
de f 25 's jaars) van de belasting vrij te st dien (welk een
en ander eene derving van in kom>ten van f 150 000 's jaars
zou teweegbrenget.) heeft de vorige Regeering gemeend ,
gelet op den stand der geldmiddelen, in Juli jl. te mo-ten
afzien. Bij de voorgenomen versterking der middelen zal
herziening der bedrijfsbelasting in dit opzicht niet achterwege mogen blijven. Iu het hooger opgegeven totaal
van den aanslag op Java en Madura, ten bedrage van
f 2177987, deelden de inlanders voor f 1 531 742 en de
vreemde oosterlingen voor f '546 245 Vergeleken bij de
Cijfers van 1886, toen de inlanders aan bedrijfsbelasting
badden op te brengen f 11)21241 en de vreemde oosterlingen f 787 742, te zamen f 2 708 983. was dus in de
laatst verloopen via- jaren de aanslag der eersten teruggegaan met ruim 20 pet. en die der vreemde oosterlingen
met bijna 18 pet. Ofschoon de minder gunstige tijdsomstandigheden , rlie zich in de laatste jaren op Java en
Madura hebben doen gevoelen, niet voorbijziende, heeft
toch de Indische Regeering, gelet op de voortdurende
daling dezer belasting, twijfel geopperd of ook misschien
in de laatste jaren bij den aauslag motieven in het spel
zijn geweest , welke aan de toepassing der belastingverordening vreemd behooren te blijven. Aan de residenten
op Java en Madura is daarom voor zooveel noodig aanbevolen (regeeringseirculaire dd. 31 Juli 1891) voor eene
richtige heffing der bedrijfsbelasting zorg te dragen.
In de buiteul-ezittingeu werkt de bedrijfsbelasting niet
onderde inlanders, uitgenomen te Palembang. .et 1 Januari
1892 zal zij echter > ok worden ingevoerd voor eene zekere
categorie van inlanders in de afdeelingen Boeleleng en
Djem'.rana op Bali. Aldaar zullen namelijk, ingevolge de
ordonnantie van 27 Juni 1891 (Indisch Staatsblad n°. 160),
in de door den resident talken jare aan te wijzen wijken
of kampongs waar de niet tot de oorspronkelijke Balische
bevolking behooreude personen de meerderheid der be- i
woners uitmaken , in de bedrijfsbelasting worden aange- j
slagen alle inlanders die, hetzij voor eigen rekening, '
hetzij in dienst van anderen, een handel, beroep, bedrijf,
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handwerk, ambacht of nering uitoefenen. Op .1ie wij'e
zal de nieuwe belasting voor de inlandsche bevolking in
Boeleleng en Djembrnna (Chineezen en Arabieren betaalden
er ree Is bedrijfsbelasting) beperkt blijven tot de zoogenaamde Balisctie Mohammedanen (nevens enkele tot het
Mohammedaansch geloof overgegane Balineezen , voornamelijk Boegineezen , Makassaren, Jiuane'i en ander.)
van elders afkomstige inlanders), die bijna de eenige
inlanders zijn die op Bali industrieën buiten den landbouw
uitoefenen , en tot dusver van alle belasting vrij waren ,
daar de belasting op de sawahs en die op de tegalvelden
en tuinen (ver^r. blz. 86/87 hiervóór) enkel de landbouwers
treft, en deze laatsten schier zonder uitzondering alleen
onder de oorspronkelijke , de Hindoesche , bevolking worden
aangetroffen. Uit een geldelijk oogpunt is de besproken
uitbrei ling der bedrijfsbelasting van weinig belang. Voor
de beide afdeelingen te zamen toch wor«;t de opbrengst
geraamd op omstreeks f 2600 's jaars.
Aangaande de uitkomsten, welke de bedrijfsbelasting in
de buitenbezittingen over 1890 opleverde , valt het volgende
te melden. Ter hoofdplaats Palembang hadden de inlanders
aan bedrijfsbelasting op te brengen f 26 792, tegen in
1889 (volgens verb-terde opgaven) f29 042; het overig
deel van den aanslag voor de ouitenbe/.ittingen , bedragen
hebbende in 188 * f 546 997 en in 1890 f 643 024 , werd
gei.eel van de vreemde oosterlingen verkregen. Daarto<*
droegen de aangesla genen alleen in de residentie Oostkust
van Sumatra in 1889 f 323 946 en in 1890 f412 241 bij.
Voor Je te Palembang aan de bedrijfsbelasting onderworpen inlanders bedraagt het minimum van aanslag,
evenals op Java en Madura, f 1 's jaars, doch voor de
vreemde oosterlingen in de verschillende buitenbezittingen
is het minimum hooger dan op Javaen Malura , namelijk
f 3 's jaars.
Voor elk gewest afzonderlijk zijn de gebruikelijke opgaven betreffende het getal aangeslagen inluuders , Chineezen en andere vreemde oosterlingen , hunne verdeeling in
klassen van betaling, het bedrag dat ieder dezer landaarden had op te brengen en hetgeen zij daarvan bij het
einde des jaars nog schuldig bleven, bij-engebraeht in
tabel n°. V van bijlage OO hierachter. Hieronder volgt
eene samentrekking, waaruit tevens kan worien gezien
hoeveel in 1890 ontvangen werd mnacli rr»taud en boeten
over vorige jaren.
Jam
en Madura.
Aanslag over 1890

f

Op den aansla? werd
nog in 1890 betaald. a) t

Buitenbezittingen.

2 177>8-.3l»

20950IC.37

f

T e zamen.

Ml HAM

I 2 817 803.S4

INNIM

f

2l!0l!'32S7

Aan achterstand over
vorige jaren en boeten
werd in 1890 bovendien betaald . . .

50 810.00

72 C5C,77

123 160 77

Totaal in 1890 geïnd (zie
noot a onder het tweede
staatje op blz. 189) .

f 2 145 820.37

f 5 7 9 573.27

1 2 725 399.64

I n 1889 werd geind (volgens verbeterde opgaven)

f 2 333 351,00

f 584 419,00

f 2'.>17 770,00

a Deze opgaaf doet zien dat bij het einde van 1890 op den aanslag
over dat jaar onaangezuiverd bleef: op Java en Madura t 82 970.97» en
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op de buitenbezittingeu f 102 900, in welk laatste cijfer de residentie
Oostkust van Suinatra Heelt voor f 88 31S. Hierbij valt echter op te
merken 'lat de aangesla;,"nen op de landbouwondernemingen in die
residentie (en deze maken er verreweg de groote meerderheiduit) hunne
bedrijft liis'iiijf niet reedt bij het einde van het aanslagjaar behoeven
aangezuiverd te hebben, maar eerst op 1 Maart van het daarop volgende jaar.

men eene verantwoording van de ontvangsten per kantoor
in bijlage Y van het laatst verschenen verslag omtrent
den post- en telegraafdienst in Nederlandsch-lndie over
1889. Daaruit blijkt dat bij de postkantoren te Batavia,
Weltevreden en .Samarang te dezer zake werd ontvangen
f 1 2 4 4 2 0 , f 66 149 en f 78 463 en bij 111 kleinere kantoren f 515 941 (bij 69 op Java en Madura f 338 569 en
bij 42 in de buitenbezittingen f 177 372), in 't geheel
derhalve bij de 114 kantoren (één meer dan op uit. 1888
door de opening in September 1*89 van een post- tevens
telegraaf kantoor te Bangkallan op Madura) f 784 973.
Ten gevolge van de toepasselijkverklaring voor de resideutien Benkoelen, Lampon^sche Distneten en Zuideren Oosterufdeeliutf vau Borneo (Indisch Staatsblad 1891
n°. 102) e n , onder eenig voorbehoud, ook voor de residentie Riouw en ouderhoorighedsn (Indisch Staatsblad 1891
n°. 219) van de voor de residentie Oostkust van Sumatra
geldende regeling vau de onderlinge rechten en verplichtiogeo der werkgevers en der van e d-rs af komstige werklieden op ondernemingen van l a u d - of mijnbouw , geldt
de daarin opgenomen vrijstelling van zegelrecht ook voor
de voortaan in eerstgemelde vier gewesten te sluiten werkovereenkomsten.

Belasting op de rijtuigen van inlanders. De aanslag 1 in
dez<*, enkel op Javu bestaande, belasting kwam over 1890
te stami op f 195 6 5 9 , zijnde f 5991 meer dan over 1889.
Voor de residentie Batavia bleef het voor 1889 vastgestelde
cijfer ook voor 1890 behouden, doch in 14 andere gewesten
g m g de iianslag met f 8854,50 vooruit en slechts in
K r a w a n g , Pekalongun, Japara en Soerabaija werd iets
minder verkregen da-i voor 1889, welke na leelige verschillen U /amen f 2S63.50 bedroegen (verg. tabel n">. VI
van bijlage 0 0 hierachter). In de residentien Soerakarta
en Ojokjokarta werkt deze belasting niet. Terwijl in 1889
(volgens verbeterde opgaven) werd geïnd f 2 1 6 0 3 6 , kwam
in 1890 ter zake van deze belas.iug f 204 646 binnen.
Zegelrecht. Aan den uitzonderingstoestand. dat te Soerabaija het debiet van gezegeld papier en plukzegels nog
n i e t , overeenkomstig de normale regeling (Indisch Staatsb l a l 18S5 u°. 133), was opgedragen aan den chef van het
postkantoor, is in den loop van .891 (Indisch Staatsblad
n°. 139) een einde gekomen, door het aftreden van den
a m b t e n a a r , die er tot dusver in de afzonderlijke betrekking
van collecteur van het zegel (tevens ontvanger van het
recht vau successie en overgang) ') was Gehandhaafd
gebleven. Behalve te Soerabaija, was in 1890 het zegeldebiet op nog 12 kleine plaatsen (2 in de residentie Madura
en 10 in de buitenbezittingen) aan andere ambtenaren dan
die van den postdienst opgedragen. In 't geheel vloeide
in dat j a a r , volgen* opgaven van den directeur van financiön , aan zegelrecht in 's landt kas f 956 420 , namelijk
op Java en Madura f 767 478 en in de buitenbezittingen
f 188 9 4 2 , welke laatste sommen (volgens verbeterde
gegevens) in 1889 bel ragen haddeu f 717 056 en f 179 5 1 3 ,
te zamen f 8 9 6 569. Voor zooveel het debiet in laatstgemeld
jaar aan de chefs der postkantoren (met de daaronder
ressorteerende hulppostkantoren) was opgedragen, vindt

V E N D U K A N T O U E X.

Inkomsten
voor het
Gonverne-

Recht op de openbare verkoopingen. De omzet bij de
vendukantoren was in 1890 grooter dan in het voorafgegane jaar. Bij de eigenlijke lands-vendukantoren bedroeg
de omzet in 1889 f 21 180 896 en in 1890 f 23 201 3 6 7 ,
terwijl bij de overige vendukantoren (die der 2de klasse)
de omzet in 1890 beliep f 5 176 5 8 8 , tegen f 4 967 402
(volgens verbeterde opgaven) in 1889. De in 1890 bij de
eerstbedoelde kantoren gehouden verkoopingen worden berekend , na aftrekking van de kosten dier kantoren, voor
's laDds kas eene bate te hebben opgeleverd van f 323 4 9 3 ,
terwijl de inkomst die den lande over hetzelfde jaar uit
de overige vendukantoren (die der 2de klasse) toekwam,
volgens voorloopige opgaven , bedroeg f 153 6 5 0 , te zamen
dus f 4 7 7 1 4 3 , tegen f 4 5 8 711 (volgens verbeterde opgaven) in 1889.
Meer gespecificeerd blijkt een en ander uit het volgend
overzicht.

(onzuiver
bedrag).

Traktemcnten, bureauen andere
kosten, o)

f 533092

f
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Zuivere winst
aan vendu-procenten en
andere inkomstcn voor het
Gouvernement.

Omzet.

Onder den omzc* Achterstallige
zijn begrepen de debetposten, die
voor gouverne- by het einde van
ments rekening het dienstjaar
verkochte
meer dan 12
goederen ter
maanden ond
waarde van:
waren.

1H89.

Landsvcndukantoren
Vendukanto- \ beheerd door ambtenaren als
ren der Me ; bjhetrekking b)
klasse
I beheerd door notarissen. . .
Te zamen . .
1890.
Landsveuduknntoren
Vendukanto- ( beheerd door ambtenaren als
ren der 2de ! bjjbetrekking e)
klasse
( beheerd door notarissen. . .
Te zamen . •

226853

306 240

f 533092

226 853

90 827
2897 482
61644
2069 920
458 711 f 26148 298

f 537038

213544

323 493

f 23 201367

10191579

57 543

92 963
60 687

3155 798
2020 790
f 28 377 955

74 783
33 914
10 300 276

57 543

f 537038 | f

477143

213 544

l

f 21180 896

f

9015 563

378 02G

f

71 743
47 211
9134 517

378026

l"

a) Hieronder begrepen wegens praktizijns- en gerechtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1889 f 11 632,89
en in 1890 f 706.
6) Aan de in 't vorig verslag cblz. 175) genoemde sommen ontbraken geheel of ten deele de opgaven betreffende vjjf kantoren. Thans
zjjn de gegevens volledig.
c) Van negen, meercndeels kleine, kantoren in de buitenbezittingen waren , tijdens de afsluiting in Indië van de gegevens voor deze
tabel, nog geen volledige opgaven ingekomen.
In mindering van iu vroegere jaren verleende voorschot- betrekking beheerde vendukantore.-i 2de klasse — teSoekaboami en Kotta Radja — gingen over in handen van
ten werd gedurende 1890 terug ontvangen f 11 069,33'.
Op elke der nieuwe afdeelings'ioofdplantsen Aijer Hangies de ter plaatse opgetrede.i afzonderlijke notarissen (verg.
(Padang.-che Benedenlauden) en L'jeboe Sikaping (Pa lang- blz. 70 hiervóór).
sche Bovenlaudeuj werd een vendukantoor der 2de klasse
O verschrijving s- , benevens succrssie- en overgangsrecht.
ingesteld , onder beheer van den besiurenden ambtenaar
(Indisch Staatsblad 1891 n°. 63), hetgeen gepaard g i n g Ten einde eerstbedoeld middel, door betere controle tegen
met opheffing van het tot dusver te Taloe (Padangsche het verzwijgen van .••angiften, meer productief te maken
Benedenlauden) gevestigde vendukantuor 2!e klasse (verg. (zie vorig verslag blz. 175), zijn bij de reeds op blz. 61
blz. 76 hiervóór). Twee andere door ambtenaren als bij- hiervóór aangehaalde ordonnantie d d . 4 Maart 1891 (Indisch
Staatsblad n°. 67) de verouderde en niet meer voldoende
ebleken bepalingen der overschrijvings-ordonnantie (Indisch
') De administratie van het recht van successie en overgang te
taatsblad 1834 n°. 2 7 ) , die handelen over de verplichting
Soerabaija is nu als bijbetrekking overgegaan op den lstcn commies
van notarissen , landmeters en vendumeesters om van de
ten residentiekantore.

f
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Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1891.
met hunne medewerking plaats grij|>ende overgangen van
zakelijke rechten onder de leven.UMI geregeld kennis te
geven aan den aiiibtenuur mdt wiens bijstand het bewijs
van den overgang moet worden verleden, door in de
tegenwoordige toestanden passende, meer volledige voorschriften vervangen. Vermits aan het oversehrijviugsrecht
ook zijn onderworpen de overgangen, bij overlijden , van
onroerende goederen , nagelaten door vreemde oosterlingen
en door iulunders, wat de laatsten betreft alleen wanneer
de vererving niet in de reehte linie geschiedt, en daar
liet er voor te houden was dat van dergelijke overgangen
de overschrijviugsainbtenaren in nog mindere mate kennis
k r e g e n , is in September 1890, langs administratieven
w e g , eene voorziening genomen ter bevordering dat ook
in dit opzicht de belangen van den fiscus meer tot hun
recht komen. Aan de gewestelijke bestuurders o p e n buiten
Java is namelijk opgedragen 1°. om overal de hoofden der
vreemde oosterlingen uit te noodigen in de opgaven van
sterfgevallen van personen ouder hunnen landaard , welke
opgaven zij maandelijks door tusschenkonist van de hoofden
van plaatselijk bestuur moeten indienen aan de boe<ïelknmers.
tevens te vermelden of de overledene onroerende goederen
of schepen heeft nagelaten , en , zoo j a , die goederen en
schepen zooveel mogelijk te omschrijven (zullende dan de
hoofden van plaatselijk bestuur bedoelde opgaven, voor
zooveel daarin overgangen worden vermeld die aan overschrijvingsrecht zijn onderworpen , ten spoedigste moeten
doen toekomen auii den overschrijvingsambtenaar); en
2°. om zei ven hunne bijzondere aandacht te wijden aan
hetgeen gedaan kan worden ter verzekering van de belioorlijke inning van het recht van overschrijving voor
zoover dit door inlanders verschuldigd is.
Ondanks het gemis van controle, waarin nu door de
zooeven besproken voorschriften van Sep'ember 1890 getracht is te voorzien , is toch een vrij bevredigend geldelijk
resultaat verkregen van den maatregel van 1883 (Indisch
Staatsblad n°. 103), waarbij met 1 J u l i 1S85 op Java en
Madura en met 1 Januari 1S86 in de buitenbezittingen
het oversehrijviugsrecht is uitgebreid tot de overgangen
(ook in de recht* lijn) van de door vreemde oosterlingen
bij overlijden nagelateu onroerende goederen of schepen ,
tegen intrekking van de successiebelasting bij overlijden
van vreemde oosterlingen, welke alleen vererving in de
zijlinie trof. Volgens de in 1890 verzamelde opgaven over
de toen laatst verloopen vier jaren was namelijk onderde
totale opbrengst van het oversehrijviugsrecht, bedragen
hebbende in 188(5 f 462 2 4 8 . in 1K87 f 4 6 1 5 7 4 , in 1888
f 457 944 en in 1889 f 531 799 (de beide laatste sommen
volgens verbeterde opgaven), ter zake van het gehevene
op overgangen bij overlijden van vreemde oosterlingen
begrepen geweest achtereenvolgens f 8 5 155, f 110 8 9 7 ,
f 60 824 en f 153 3 8 0 , of gemiddeld per jaar f 102 564.
De in 1885 afgeschafte successiebelasting op boedels van
vreemde oosterlingen bracht in de laatste tien jaren van
hare w e r k i n g , namelijk over 1875 t/in 1884, per jaar
gemiddeld slechts f 28 479 op. De laatste vijf jaren van
dit tijdperk wareu echter voordeeliger , maar leverden toch
gemiddeld slechts f 39 5 7 8 ' s jaars op, dus nog altijd per jaar
ruim f 60 U00 minder dan de boven opgegeven gemiddelde
opbrengst over 1886 t/m 1889 van het recht van overschrijving bij overgang door overlijden, een verschil dat
nog te meer uitkomt wanneer men de ongunstige tij !somstandigheden in aanmerking neemt waardoor het tijd-
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vak van 1886 t/m 1889 zich gekenmerkt heeft. In 1890
heeft het oversehrijviugsrecht opgebracht f 606 2 4 7 , namelijk f 543 162 op Java en Madura en f 63 085 i n d e buitenbezittingeu. Hoeveel daaronder begrepen is wegens overgangen bij overlijden van vreemde oosterlingen is niet
opgegeven.
Intusschen maakt het in ludië een punt van onderzoek
u i t , of het aanbeveling kan verdienen en eene voldoende
bate zou beloven om onder de overgangen die bij overlijden
van vreemde oosterlingen door oversehrijviugsrecht worden
getroffen (onroerende goederen en schepen) ook op te
nemen de bij erfenis of legaat verkregen hypothecaire
schuldvorderingen.
Viel in de opbrengst van het overschrijvingsrecht, zooals
hooger blijkt, in 1890 eene stijging te bespeuren , die van
het successie- en overgangsrecht (alleen werkende onder
Europeanen en met hen gelijkgestelden) was minder gunstig. Terwijl zij in de jaren 1885 t/m 1889 achtereenvolgens
beliep f 83 8 1 6 , f 85 821 , f 36 2 4 9 , f 68 883 en f 45 526
(de beide laatste sommen volgens verbeterde opgaven),
werd in 1890 ontvangen f 3 1 4 0 0 , welke cijfers opnieuw
de wisselvalligheid dezer belasting aantoonen. Dat ook bij
deze lieffing zooveel mogelijk tegen ontduiking wordt gewaakt , is reeds gezegd op blz. 186 van het verslag van 1889.
In Mei 1890 werd door de Indische Kegeering beslist
dat de in art. 4 3 . 1ste lid, der ordonnantie op het recht
van successie en overgang (Indisch Staatsblad 1836 n°. 17),
als uitzondering op den regel, genoemde korte verjaringstermijn betrekking heeft op de invordering alleen van
successierecht, doch niet van overgangsrecht.
Licentiën aan Chineezen voor het houden tan dobbelspelen.
In die streken van Java en Madura waar het recht tot
het houden van Chineesche cobbelspelen ni6l in pacht is
afgestaan , dat is buiten de resideutiön Batavia , Samarang
en Soerabaija , leverden de door de hoofden van plaatselijk
bestuur uitgereikte verlofbriefjes aan Chineezen tot het
houden van hazardspelen (Indisch Staatsblad 1880 n°. 53)
in 1890 f 16 050 o p , tegen f 8600 in 1889.
Belastingen, van verschillenden aard die slechts in het een
of ander gewest worden geheven. Met uitzondering van de
luttel opbrengende belasting op sommige passars van de
particuliere landerijen in de residentie Batavia en van de
hoofdelijke belasting in de afdeeling Gorontalo (residentie
Meimdo), waarvan met 1 Januari 1890 de eerste is opgegaan
in de toen in werking getreden nieuwe verpoudiugsregelii.g, terwijl voor de andere eene definitieve regeling in toepassing kwam (verg. n o o t / o p de volgende bladzijde), bleven
al de onder deze rubriek te rangschikken belastingen , nader
vernield in onderstaand overzicht, gedurende 1890 op den
besta.inden voet in w e r k i n g , met dien verstande echter
dat (verg. de noot op blz. 185 hiervóór) in J u l i 1890 de
belasting op den invoer van opium in de Atjehsche onderhoorigheden met '/» werd verhoogd.
Ten aanzien van sommige der in het overzicht vermelde
belastingen i s , gelijk reeds op blz. 176 van het vorig
verslag vermeld werd , tot hare vervanging besloten. Hieroodar zal blijken of reeds in 1891 dan wel eerst in 1892
tot die vervanging is of zal worden overgegaan.
Gedurende de twee laatst verloopen jaren leverden de
verschillende hierbedoelde belastingen de volgende geldelijke uitkomsten op.
1889. (Verbeterde opgaven.)

O M S C U R I J Ï I N G .
(De met een * aangeduide belastingen gelden uitsluitend
inlanders.)

Belasting op sommige passars van de particuliere landerijen in deresidentie Batavia «)
•
Belasting op het slachten van buffels, rundvee, paarden en veulens in
de Prcanger Kegentschappen en in het district Gandasoli van de residentie
Krawang
* Hoofdelijke belasting in Benkoolen
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats Benkoelen (verg. noot b op blz. 82 hiervóór)
* Hoofdelijke belasting in de Larnpongsche Districten
* Hoofdelijke belasting in Palembang (buiten de hoofdplaats)
. . . .
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats Palembang (verg. blz. 83 hiervóór)

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.

Aanslag.

1878

(ieiud bedrag (zie
noot a onder bet
tweede staatje op
blz 189 hiervóór).

1890.

(Voorloopige opgaven.)

Aanslag.

Qeind bedrag (zie
noot a onder het
tweede staatje op
blz. 189 hiervóór).

2 628

Öl 800
127 325

01 702
152 581

ma
131 8Cli
887 329
32 253

b) f

74 903
128 455

74 209
140 020

2 102
100 080
88G 530

3 314
144 500
894 047

864
129 510
904 031

24 508

33 90G

22 073

CS. M
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1889. (Verbeterde opgaven 1
O M S C II R I J V I X O.
(De met een * aangeduide belastingen gelden uitsluitend
inlanders.)

Aanslag.

• Hussilbclasting in Atjeli en onderhoorigheden (zie bet verslag van
1880 blz. 0)
Belasting op den invoer van opium in de Atjehschc onderhoorigheden r)
•Hoofdelijke belasting in bet gewest Billiion
Belasting op het rijstgewas in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borueo
•Hoofdelijke belasting in hetzelfde g e w e s t
Recht voor de algifte van licentien lot het graven van diamant in sommige
gedeelten van delelfde residentie (zie o. a. het verslag van 1879 blz. 169
en dat van 1887 blz. 401,
• H u i s - en warougtax te Makasier.
)
• Hoofdelijke belasting op de eilanden Salcijer , Bonerate en Kalaoe J </)
en op de onder Makasscr liehoorende eilanden. . . .
)
Minahassn
Afdeeling Qorontnlo. voor zooveel betreft de onder
* Hoofdelijke belasting
reeatstreeksrh bestuur e,. U oinen landschappen
in de residentie Menado.
Qomntalo. Limbotto. Bone. Boalemoen Attiugnla
(Indisch Staatsblad 1889 n». M en M l f).
.
• Belasting op do hoofden der huisgezinnen van de iiegnrijhi vulking in
de residentie Amboina (de afdeeling Banda uitgezonderd) g)
Belasting op de waarde der huizen en onroerende eigendommen ter
hoofdplaats Amboina (zie het verslag van 1875 blz. 107) h)
a)

I

18H0. (Voorloopige opgaven.)

Oeiud bedrag (zie
noot o onrler bet
tweede staatje op
' ld/.. 1 Hit hiervóór

Aanslag.

Geïnd bedrag (zie
iiout a onder het
tweede staatje op
blz. 180 hiervóór).

27 158
45 400
19 341

i:i 793

19 557

78 044
11 400
40 379

101 H l
404 3*5

171 199
407 073

118131
405 970

158 863
190 375

4 544

484
4 950

4 485

I 614
3 113

71 443
e) 181 M l

70 065
203 708

71 830
187 844

71 275
161 963

14 540

4» 655

66 695

57 981

49 354

51 131

48 873

41 715

7 430

7 444

7 641

7 651

Deze belasting is met 1 Januari 1890 vervallen door de heffing van toen af van de verponding volgens de nieuwe regeling.

4) De hier opgegeven som is eigenlijk niet het cijb-r van aanslag, maar betreft liet door de dessahoofden te verantwoorden bedrag wegens
uitgereikte vergunningen tot slachten. In 1890 werden uitgereikt 43 0H7 slacht briefjes a f 3 (voor het slachten van 44 384 buffels en 713 runderen)
en 1403 slachtbriefjes a f 4 (voor het slachten van 1403 paarden).
c) In Juli 1890 (zie blz. 167 van bet vorig verslag) is deze belasting met '/j v^rhooRd. NVnt den achteruitgang van dit middel betreft, zie men
de noot op blz. 185 hiervóór.
rf) Voor deze belastiugen is met I Januari 1891 in de plaats getreden de hoofdelijke belasting bedoeld op blz. 16 en in noot h op blz. 86 hiervóór; zie Indisch Staatsblad 1890 n". 174.
e) Aan eenc onlangs hier te lande ontvangen opgaaf, waaruit blijkt hoeveel de aanslag van 1889 bedroeg in elk der 18 districten van de
Minahassa . ontleent mei nog de volgende ontleding: aanslag voor de 1 distrieten der afdeeling Menado f 33 l-.'il . voor de afdeeling Kema (2 dis—
tricten) f 28 8 5 5 . voor de afdeeling Tondnn> 5 d.strelen i M 7 t t , voor de aldecling Atnoer.ing (mede 5 districten) f 40 7 9 7 . en voor de afdeeli :g
Belang (2 districten) f 14 4 1 5 . totaal als boven f 181 IM.
f) Iu 1889 werkte nog gedeeltelijk de voorlooi-ige regeling dezer belasting, bedoeld op blz. 83 van het verslag van 1889. zoodat deopbrengst
destijds nog niet ten volle aan 's lands kas ten goede kwam. Te rekenen van 1890 af (Indisch Staatsblad 1889 nos. 96 en 457) werd echter
de belasting tot het volle bedrag bij 's lands kas verantwoord, en heeft zij ook toepassing gevonlen in het district Attingola.
g) Deze belasting, die feitelijk slechts werkte iu de L.fde-lingeu Amlioina en Saparoea , i s . te rekenen van
n". 45). vervangen door eene ni u w e . meer algemeen werkende, hoofdelijke belasting voor de inlanders in
eigenlijk gezegde inheeiusche bevolking de belasting s'eehts tw-passing vindt in de afdeelingen Ambuina en
(afdeeling Kajeli). op de eilanden Manipa. Kelang en Bonoa (bit W e s t C e r a m i . op de Bandagroep en op de
Ceramlaut- en Goram-edanden. Verg. OOK het aangetcekende op blz. 19 hiervóór.

I Januari 1891 (Indisch Staatsblad
dit gewent. behoudens dat voor de
Saparoea. op het eiland Amblaauw
tot de afdeeling Banda behoorendc

h) Bij de invoering met 1 Januari 1894 van de nieuwe veqioiidingsregding in dit g e w e s t , komt — zooals reeds gezegd is op blz. 173 van
het vorig verslag — deze belasting te vervallen (verg. Indisch Staatsblad 1890 n°. 136 en 1891 n*. 24).
II.

MUNTSTELSEL;

§ 1.

GELDMARKT.

Muntwezen.

Zeer onlangs is ilezerzijds weder met de Indische Regeering in overleg getreden nopens de reeds meermalen izie
o. a. het verslag van 1887, blz. 151) ter sprake gekomen
vraag , of er geen maatregelen te nemen zijn tot beperking
van de steeds op ruime schaal in verspillen Ie streken
van Nederlandsch-IndiC voorkomende circulatie van oudo
koperen duiten.
Zooals reeds gezegd is op blz. 17."> hiervóór, is in de
eerste maanden van 1891 dein lndië aanwezige hoeveelheid
zilveren pasmunt vermeerderd met eenige nieuw nangemunte partijen , ter gezamenlijke waarde van f l millioen ,
voor de helft bestaande uit Iinische. kwartguldens en voor
de andere helft uit Indische tiencentstukken. (In den
aanvang van 1890, toen de Indische Regeering hareaanvraag deed , werd een bedrag van f 1 millioen voor de
behoefte der naaste toekomst voldoende geacht.)
Tot beantwoording van de vraag waar de lielangrijke
hoeveelheden zilvergeld gebleven zijn, die in 1X88en 1889
naar Indie werdjn verscheept (zie vorig verslag blz 17(5/177)
hebben zoowel de directie der Javasche Bank als de factorij
der Nederlandsche Handelmaatschappij zich beijverd bet
hare bij te brengen. De op dit punt ingestelde onderzoekingen moeten doen aannemen dat van de bedoelde specieinvoeren , over het tijdvak April 18.X8 t/m Maart 1890 te
stellen op p. m. f 30 millioen (uitvoer van zilver bad iu
bedoeld tijdvak zoo goed als niet plaats), in die twee jaren
een bedrag van circa f 8 millioen in de kelders der Javasche
Bank en in 's lands kassen is terecht gekomen , terwijl de
overige f 2 2 millioen geacht kunnen worden i n d e n g e l d s -

omloop te zijn opgenomen. Behoudeus het deel dat door
Mekkagangers wordt medegenomen en waarvan het cijfer
niet bekend i s , rekent men dat van deze uit den zichtbaren voorraad verdwenen f 22 millioen ongeveer f 12
millioen emplooi hebben gevonden in de buiteDbezittingen
en het overige op Java. De raming van f 12 millioen voor
de buiten bezittingen grondt zich hierop, d a t , voor zooveel
aan de factorij bekend w a s , de zilver-uitvoeren voor rekening van particulieren van Java naar de buiten bezittingen ,
liepaa'.delijk naar 1'alembang . Telok Betong , Billiton en
Baudjerinasin , in 1888 en 1889 een totaal bereikten van
ruim f 4 ' / 4 millioen ; terwijl in hetzelfde tijdvak door de
Javasche Bank , tot aanvulling van hare kassen aldaar,
naar Padang en Makasser werden verzonden f 2ty« millioen
aan zilver, en uit 's lands kassen meer aan zilver ge remi tteerd werd van Java naar de buiten bezittingen dan omfpekmrd ongeveer f 4V4 millioen. Dat van deze f l l ' / 4 ,
stel 12, millioen, die alzoo de buiten bezittingen aan zilver
van Java ontvingen , een beduidend deel naar Java zou
zijn teruggevloeid, wordt niet aannemelijk geacht. Evenmin sc'iijnt gedacht behoeven te worden aan wegvloeiing
uit Atjeli via de Straits naar Nederlan I. Minder eenstemmig
is het oordeel over de door sommigen geuite veronderste!ling dat bijv op Borneo en Celebes van al het (ook in
vroegere jaren) naar de buitenbezittingen weggevloeide
zilver groote sommen in enkele inlandsche schatkamers
zouden zijn opgeborgen. Enkele berichtgevers meldden dut
niet onbelangrijke sommen aan de circulatie onttrokken
worden door de gewoonte der inlanders , bijv. van de koffieplantende lievolking in de bovenlanden van P a l e m b a n g ,
om het door ben verdiende geld in bamboezen kokers in
den grond te verstoppen. Ook een aanzienlijk deel der
sommen die in het gouvernement Sumatra's Westkust
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wegens onteigening van gronden ten behoeve van den
spoor wegaanleg in handen der bevolking zijn gekomen
wordt gezegd — althans tijdelijk , dat is totdat het geld
weder in vaste goederen zou zijn belegd, — in den grond
te zijn begraven. Onder de redenen die in de laatste jaren
de behoefte aan specie in de buitenbezittingen hebben
doen toenemen behoort, behalve de ontwikkeling van den
landbouw in sommige streken aldaar, ook deze , dat in
het oostelijk deel van den Indischen Archipel de vroeger
in de minst beschaafde streken bestaande ruilhandel voor
een groot deel vervangen is door den handel legen gereed
geld. Als eene krachtig werkende oorzaak om meer behoefte aan ruilmiddelen op Java te doen ontstaan, wordt
gewezen op de zeer groote vermeerdering die in do laatste
jaren zich heeft voorgedaan in de vraag naar diensten van
de bevolking die in geld betaald worden , waarbij inxond«rheid is te denken aan de ontginning van woeste gronden
door particuliereu ten behoeve van de koffiecultuur, en
aan het nieuwe bedrijf, als gevolg van de serehziekte
ontstaan , namelijk de cultuur van en de bun lel in suikerrietstekkea. Intusschen werd geenszins de mi gelijkheid
ontveinsd dat de besproken uitzetting van den geldsoraloop
op Java wellicht spoedig kon blijken wat al te groot te
zijn geweest, hetgeen dan zou blijken door wederuitvoer
van zilvergeld. Inderdaad doet dit verschijnsel zich in de
jongste maanden voor. Werd in 1890 en in de eerste drie
maanden van 1891 , ondanks den sedert medio 1890 ten
gunste van den wederuitvoer van specie geheel veranderden
stuud van de wisselmarkt op Java, geen zilvereu specie
uit Nederlandsch-Indie uitgevoerd, in het tijdvak van
15 April t/m 7 October 1891 is van Java naar Nederland
weder niet minder dan f 8 650 000 (aan rijksdaalders)
teruggevloeid.
In de verschillende gewesten, doch voornamelijk op
Java en Madura, werden in D'90 1625 vulsche inuntstukken achterhaald , namelijk 201 rijksdaalders , 531 gulilens, 275 halve guldens, 363 kwartguldens en 255 '/„
guldens. Van deze namaaksels werden de meesten , namelijk
respectievelijk 527, 269 en 250 stuks in de resident ien
Pasoeroean, Madioen en Soerubaija aangehouden, en wel
in Pasoeroean bij één aanhaling 486 stuks tegelijk. De
door de Indische Regeerin^r herwaarts gezonden partijen
bestonden uit 950 stuks (191 rijksdaalders, 497 guldens,
85 halve guldens, 150 Indische kwartguldens en 27
Indische 'ƒ,„ guldens), waaronder zich echter, zoouls bij
onderzoek door het Muntcollege bleek, 2 echte muntstukken bevonden. Onder de valsche muntstukken waren
10 meer of minder zilverhoudende rijksdaalders (7 met het
jaartal 1854 en 3 met het jaartal 1N66), die met vulsche
stempels geslagen (niet gegoten) waren. De groote meerderheid der overige namaaksels . die allen gegoten waren ,
bestond in hoofdzaak uit tin, of tin en lood, soms aan
de oppervlakte verzilvert. V<>orts werden 37 k',per- en
zilverhoudende stukken aangetroffen , en 3 koperhoudende
stukken waarvan de kern geen zilver inhield. Van de
bedoelde 37 stukken werden 4 rijksdaalders, 23 guldens en 2 halve guldens op hun zilvergehslte on lerzocht,

Guldens Nederlandsen Courant voor
f 100 Indisch Courant.
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(8 dagen na zicht). (6 maanden na dato).
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Geldmarkt.

Onder deze paragraaf wordt in de eerste plaats verwezen
naar het als bijlage PP hierachter afge Irukte » Overzicht
van de geldmarkt van Java in 1890 " , samengesteld door
den heer 8. B. ZEVKRIJN , president van de Javasche Bank.
Het volgende staatje vermeldt eenige door de Handelsvereeniging te Batavia verstrekte opgaven omtrent de
wisselkoersen te dier plaatse gedurende 1890.
Op Singapore
(zicht).

Op China
(zicht).

Een pond
sterling
voor
guldens en centen.

Een
dollar
voor
guldens en centen.

Een
dollar
voor
guldens en centen.

f 1,96
1,92
1,89'/,
1.91'/,
2.01
2.02
2.07
2.19
2,2*
2,12
2,06
2.12

f 1,96
1.93
1.90
1,92
1.99
2.00
2.05
J.16
2,2*
2,12
2.05
2,09

f
a f 101'/,
..
102%
..
103
„
103
„
„
„
,.
..

§ 2.

Op Londen
Ifi maanden zicht).

Op Amsterdam.
Maanden van 1890.

dat voor de rijksdaalders afwisselde tusschen 113,9 en
492,9 duizendste zilver, voor de guldens tusschen 249 en
563,4 en voor de halve guldens tusschen 384 en 407,3.
De van regeeringswege genomen maatregelen tot wering
van valsche munt zijn oorzaak , dat de bevolking zich
afkeerig betoont van al zoodanige zilveren munt, die, hoewel
overigens goed en gaaf, ten gevolge van een barst, eene
spleet of eene vaak niet zichtbare holte, geen helderen
klank beeft. Ten einde het heilzaam werkend wantrouwen
tegen ondeugdzame munt niet te doen verflauwen, zijn
in December 1890 maatregelen genomen om zulke muntstukken van lieverlede aan den omloop te onttrekken.
Tot dat einde worden de in 's lands kassen voorkomende
dof klinkende muntstukken verzameld, om vervolgens eens
in het jaar herwaarts te worden opgezonden.
Verminkt geld was in 1890 in mindere mate in do
wandeling dan in 1889. Slechts op 365 verminkte wuntstukken , waarvan bijna de helft in de residentie Kadoe,
werd de hand gelegd, terwijl in 1889 het aantal bedragen
had 752. In drie gevallen vond eene veroordeeling ter
zake plaats, daar voldoende bewijs werd gevonden dat van
de stukken was gebruik gemaakt met de wetenschap dat
zij ondeugdelijk waren.
Wegens het vervnardigen van valsch geld werden 21
en wegens het in omloop brongen daarvan 9 veroordeelingen in 1890 uitgesproken, terwijl 42 personen werden
veroordeeld ter zake van het uitgeven van nagemaakte
muntstukken , na kennis te hebben bekomen van hunne
ondeugdelijkheid. Vrijspraak volgde op 6 aanklachten
wegens muntnamaak en op 4 aanklachten wegens het
uitgeven van valsch geld. In drie gevallen , namelijk twee
ter zake van bet vervaardigen en één ter zake van het
uitgeven van valsch geld, werden de beklaagden van
rechtsvervolging ontslagen. Geen der beklaagden behoorde
tot de Kuropeesche bevolking. Al de bij de afsluiting der
opgaven in 't vorig verslag nog als aanhangig vermelde
zaken omtrent muntmisdrijf werden door de bovenbedoelde
rechterlijke uitspraken beëindigd. Ten aanzien van de in
1890 gedane aanhalingen was in 10 gevallen (waarvan 6
betrekking hebben op het vervaardigen en 4 op het uitgeven van valsch geld), bij het afsluiten in Indië van de
mededeelingen voor dit hoofdstuk, het onderzoek nog niet
afgeloopen of de uitspraak van den rechter nog niet gevallen. Vermelding verdient dat te Tandjong Priok (Batavia),
aan boord van een voor de kustvaart gebezigden schoener,
een Chiueesche opvarende werd aangehouden , die op dat
vaartuig valsche munt vervaardigde.

103
101'/.
101
101
102'/,

In de eerste twee maanden van 1890 waren de Engelsche
sovereisrns te Batavia genoteerd op f 12,10 & f 12,35 en
de Australische op f 12,10 a f 12,70, doch in den verderen

11,97'/. a f 12,00
U.97>.„
14,00
11.95
.,
11.97'/.
11,90
„
U.9T/11.80
„
U.90
11.80
..
11,85
11,80
., 11.82'/.
11,80
„
U.90
U,90
„
12,00
12.02'/,
li.02'/, „
18,05
11.92'/,.,
18.05

a f
.,
„
„
„
„
„
„
.,
„
„

1.98'/.
1,96'/,
1,93'/,
2,01',
2.05'/,
2,12'/,
2.19'/,
2.3*'/,
2.3*'/,
2.22
2.1*'/,
2.20'/,

a f
,.
„
„
„
„
v,
„
„
„
„
„

1.98'/,
1,95'/,
1,9*'/,
1,98'/,
2.02'/.
8,09'/,
8,16'/.
8,32'/,
8,32'/,
2,22
8,13'/,
8,19'/,

loop van dat jaar bewoog zich de prijs van eerstgemelde
specie tusschen f 12 a f 12,35 en die van de Australische
sovereigns tusschen f 12 en f 12,50.
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§ 3. Javasche Bank.
Daar op 31 Maart 1891 het tienjarig tijdvak kwam te
eindigen waarop aan de Javasche Bank was toegestaan
om als circulatiebank in Nederlaudsc!i-Indi(5 werkzaam te
zijn, is bij Koninklijk besluit dd. o' Januari 1891 n#. 6
(Indisch Staatsblad n°. 49) baar dit recht opnieuw verleend ,
en wel voor een tijdperk van vijftien jaren, met bepaling
dat dit tijdperk geacht wordt stilzwijgend telkens met
tien jaren verlengd te zijn, tenzij door den GouverneurGeneraal , ingevolge Koninklijke machtiging, of door de
Bank ten minste twee jaren vóór het einde van het dan
loopend tijdperk, door opzegging, van ongeneigdheid tot
verlenging blijk zij gegeven, De maatregel der octrooivernieuwing is gepaard gegaan met onderscheidene nadere
voorzieningen in het belang zoowel van de instelling zelve ,
wier operatieterrein daarbij is verruimd, en die in verband
daarmede de bevoegdheid heeft erlangd om eene delegatie
hier te lande te hebben, als van den Staat, die o. a., te
rekenen van 1 April 1900, een aandeel in de winsten zal
hebben. In overeenstemming met de voorwaarden van het
nieuwe octrooi wijzigde de Bank hare statuten , op welke
wijziging bewilliging werd verleend bij gouvernementsbesluit dd. 5 Maart 1891 n°. 2 (Javasche Courant van den
lOden dier maand), terwijl bij gouvernementsbesluiten
dd. 10 April 1891 n°. 15 en 18 (Javasche Courant van
den 14den daaraanvolgende) werden goedgekeurd de door
de bankdirectie ontworpen nieuwe reglementen voor de
inrichting en den werkkring respectievelijk van de agentschappen der Bank in Indie en van hare delegatie hier
te lande. (Aan dit laatste reglement is, door opneming in
de Staatscourant van 24/25 Mei 1891, ook hier te lande
openbare bekendheid gegeven.) Ter uitvoering van art. 20
van het nieuwe bankoctrooi werd, na verkregen Koninklijke
machtiging, bij gouvernementsbesluit dd. 29 September
1891 n°. 7 (Javasche Courant van den 2den October
daaraanvolgende) de verhouding van de verplichte metaaldekking tot de obligo's der Bank we Ier, evenals onder de
werking van het afgeloopen octrooi, bepaald op 2/5 gedeelten.
Gedurende het op 31 Maart 1891 geëindigde 63ste boekjaar
werd van de diensten der Bank door handel en nijverheid
een veel ruimer gebruik gemankt dan in het zeer ongunstige boekjaar 1889/90.
Het gemiddeld bedrag der uitzettingen in eigenlijke
bankoperatien , in 1888/89 nog f 10 047/m , doch in 1889/90
gedaald tot f 6 334/m , klom weder tot f 9 056/m (in handelspapier f 5 909/m, in vendupapier f 861/m, in beleeningen f 607/m en in voorschotten in rekeningcourant
f 1 679/m). Bij het einde van het boekjaar stond in bankoperatien f 8039/m uit, namelijk in handtlspapier f 3817/m,
in vendupapi-er f 607/m, in beleeningen f 471/in en in
voorschotten in rekeningcourant zelfs f 3 144/m. Het totaal
der disconteeringen klom van f 27 428/m tot f 59 149/m ,
waartoe voornamelijk bijdroeg het hooge cijfer — f32 842/m,
tegen f 6 462/m in 1889/90 — aan buitenlandsche wissels ,
die weder bij de Bauk zoogenaamd gedisconteerd of,
juister gezegd, tot tijdelijke geldopneming beleend werden.
Aan vendupapier werd iets minder gedisconteerd dan in
1889/90 ; daarentegen aan promessen en bankkredietwissels
meer dan toen. Onder deze drie hoofden waren namelijk
de totalen van 1890/91 f 3 724/m, f 18 973/m en f 3 610/m.
Namen de uitzettingen in handelspapier derhalve in 1890/91
belangrijk toe, ook in beleeningen en voorschotten in reke
ning-courant ging aanzienlijk meer om dan in 1889/90,
maar toch niet zooveel als in 1888/89. In genoemde drie
boekjaren was het totaal der uitzettingen in deze twee
vormen ' ) , gesplitst over de verschillende soorten van
onderpand, als volgt:
Effecten
Invoergoe'deren
Vjitvoerproducten
Goud en zilver

f

1888/89.
19 459/m
1 287/m
45«3'm
2180/m

f 27 495/m

1889/90.
6 398/m
1 304rm
4 557/m
2 573/m

1890/91.
1' 11597/m
4 295/m
3193/m
3 396'm

f 14 832/m

f 22 481/m

f

') Deze twee soorten van operatién worden in het verslag der
Hank niet meer elk afzonderlijk behandeld, omdat zjj al meer en
meer in elkaar vloeien, in dien zin dat geldopnemers den vorm m
rekening-courant-voorschotten hoe langer zoo meer voor enkele
soorten van zaken verkiezen boven den gewonen beleen ings vorm.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

De toegenomen kredietvraag mocht voor een groot deel
worden toegeschreven aan het verlaagde rentetarief, dat
sedert April 1890 (verg. vorig verslag blz. 178) niet hooger
is dan het gemiddelde van hetgeen in Europa voor liet
gebruik van geld betaald wordt, *) maar ook ziju op de
ontwikkeling en uitbreiding van do zaken der Bank van
invloed geweest: het openen van — bij andere instellingen
reeds gebruikelijke — disconto-kredieten op in blanco ge6udOMMfde accepten ; de belangrijke verlaging der provisie
van assi^natieu , vooral die in betrekking tot de Vorsteulunilen ; de intrekking der roglementeering van het in te
willigen percentage voor beleeniugsvoorschotten, zoodat de
bankdirectie weder vrijheid had om het percentage der
beleeiiiujrsvoorschotten telkens en voor elk geval naar
goedvindeu te regelen, niet slechts naar gelang van de
dalende of rijzende neiging van den marktprijs van het
artikel, maar ook naarmate van de hoogere of lagere
reputatie der respectieve beleeningnemers; het openen van
kostelooze giro-rekeningen en het franco incasseeren van de
door rekeninghouders bij de Bank gedeponeerde promessen.
Uok werd de handel zeer geriefd door eene in Augustus 1890
ingevoerde nieuwe regeling betreffende de sluitingsuren
van de kassen der Bank, waarbij nog een extra tijd werd
bepaald voor de uagen waarop de mail sluit.
De vaste beleggingen der Bank ondergingen in 1890/91
nog weinig verandering, omdat het maximum van f3 millioen (de helft van het bankkapitaal), dat onder het toen nog
werkende octrooi voor kapitaal belegging mocht gebezigd
worlen (thans is de bevoegdheid uitgebreid tut het geheele
kapitaal van f 6 millioen), reeds zoo goed als geheel in
hypotheken en pandbrieven was belegd, namelijk op uit.
Maart 1890 voor een bedrag van f2 980/m en op uit. Maart
1891 voor een bedrag van f 2 988/m. Op diezelfde wijze
was van het reservefonds , op genoemde tijdstippen achtereenvolgens beuragen hebbende f 533 061 en f 533 386.
belegd respectievelijk f 525/m en f 522/m. In 't geheel
bestonden derhalve de vaste uitzettingen der Bank op
uit. Maart 1891 uit f 3 510/m, en wel in hypotheken
f 1 317/m en in pandbrieven f 2 193/m. In den loop van
het boekjaar ging de Bauk er toe over om bij het sluiten
van nieuwe hypotheken niet langer onvoorwaardelijk vast
te houden aan Hen bij hot tarief voor die soort van beleggingen gehandhaafden rentevoet van 6 pet., daar dit
bedrag gebleken was den marktprijs v*n hypotheekrente
te boven te gaan. Het in hypotheken uitgezet bedrag was
verdeel! als volgt: woon- en pakhuizen f 482/m , particuliere landerijen f 725/m en suikerfabrieken f 110/m.
De ophooping van specie in de kelders der Bank, waarop
in 't vorig verslag gewezen werd , hield ook in 1890/91
aan. Haar metaal voorraad steeg namelijk tot gemiddeld
f 48 662/m, zijnde weder f 2 77b'/m meer dan in 1889/90.
Maar belangrijker nog groeide de biljetten-circulatie aan,
welke gemiddeld te stellen was op f 54156/m, dat is
f 5 200/m meer dan in 1889/90. Op 31 Maart 1891 bestond
de speciekas uit f 49 143/m, namelijk aan wettige betaalraiddelen f -i8 102/m (hiervan f 4 730/m aan gouden munt)
en aan soverei^ns, dukaten *) en 20-francs-stukken f 1 041/m,
terwijl de biljetten-omloop bestond uit f 54 263/m.
Door de stijging van het cijfer der biljetten-emissie
beliep het totaal bedrag van de dadelijk opeischbare schulden
der Bank in 1890/91 gemiddeld f 63 340/m. Aangezien van
deze obligo's 40 pet., alzoo f 25 336/m door specie moet
gedekt zijn, en de metaal voorraad , zooals hooger gezegd ,
gemiddeld f 48 662/m iedroeg, bleef dus een beschikbaar
metaalsaldo over van jremiddeld f 23 326/m.
Terwijl de gewone lasten der Bank in 1890/91 bedroegen
f 314 574, wegens aanmaak van bankbiljetten werd uitgegeveu f 10 544, en werd afgeschreven op gebouwen en
'•) Van de f 9 056/ni die gemiddeld in eigenlijk gezegde bankopcraticii hebben uitgestaan , werd dan ook aan rente slechts geboekt
f 348 094 of 3.84 pet., tegen I 294 661 of 4.65 pet. van f 6 334/m
in het voorafgegane boekjaar.
*) In den goudhandel der Bank speelde in het afgeloopen boekjaar de afzet van dukaten eene grootere rol dan in een der vier
voorafgegane boekjaren, en daar de afnemers van dit goud , direct
of indirect, bijna uitsluitend inlanders zijn, die dit muntstuk als
spaar- of sierpeiining bezigen, dan wel als grondstof voor de vervaardi umi: van gouden sieraden . wordt hieruit algeleid dat zich in
den jongsten UJc! onder de inlandscbe bevolking in sommige streken
weder eenige meerdere welvaart begon te openbaren.
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uit het faculteitsexamen (4 van de 16, die zich gedurende
bet universiteitsjaar 1890/01 aan bedoeld examen hadden
onderwor|>en , waren afgewezen) wenschte 1 plaatsing bij
den administratioven dienst, doch de 11 overigen kouden
allen, overeenkomstig bun verlangen , in aanmerking komen
om uitgezonden te worden ter vervulling van rechterlijke
betrekkingen, daar het groot-anibtenaarsexamen slechts 2
rechtsgeleerde candidaten opleverde, die beiden plaatsing
bij de rechterlijke macht wenscliten (de derde candidaat
behoorde tot de afgewezenen). Hij bet faculteitsexamen was
door ieder der geslaagden slechts in één taal examen afgelegd, en wel door 3 in het Javaansch en door 9 in het
Maleisch.
Ter deelneming aan het groot-ambtenaarsexamen hadden
zich aangemeld 3 doctoren in de rechtswetenschap en 38
niet-rechtsgeleerden, namelijk 26 die hunne bevoegdheid
om aan het examen deel te nemen grondden op het met
goeden uitslag afgelegd eindexamen eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus in Nederland ; 4 op hetzelfde
examen in Indiö afgelegd; 3 op het met goeden uitslag
afgelegd eindexamen van een gymnasium met zesjarigen
cursus; 1 op het diploma van landbouwkundige verworven
aan de rijkslandbouwsohoot te Wageningeu , 2 op het met
gunstigen uitslag afgelegd eerste natuurkundig examen,
1 op het bewijs van bekwaamheid tot het volgen van
universitaire studiön, en 1 op het doctoraat in de staats»
wetenschap. Behalve de drie rechtsgeleerde candidaten,
die allen slechts in één taal (het Maleisch) examen wenschten af te leggen, hadden zich opgegeven 7 voor het
examen in één taal (Maleisch), 17 voor het Javaansch en
het Maleisch, 1 voor het Javaansch en Soendaneesch, 1
voor het Javaansch, Maleisch eu Soendaneescn , 11 voor
het Javaansch , Maleisch en Madureesch en 1 voor vier
talen, nl. Javaansch, Maleisch, Soer.daceesch en Madureesch.
Vóór of tijdens het examen trokken zich 4 candidaten
terug, terwijl er 14 werden afgewezen (waaronder 1 doctor
in de rechtswetenschap). Het diploma kon derhalve aan 2
doctoren in de rechtswetenschap en 21 niet-rechtsgeleerden
worden uitgereikt.
Het aantal taaiexamens, afgelegd door de candidaten
die aan het examen in zijn geheel deelnamen, kan blijken
uit het volgende overzicht.

inventaris f 2 1 1 6 3 , zoomede wegens verliezen f 13134,
in totaal derhalve f 359 415 aan lasten, warende brutowinsten der Bank f557 642 , namelijk aan rente op eigenlijke
bankoperatiüu (na bijtelling van hetgeen was overgebracht
van het voorafgegane boekjaar en na aftrekking van betgeen bestemd werd ter overschrijving op hot thans loopende
boekjaar) f 348 095, aan rente op vaste beleggingen
f 156 805 , zoomede uit anderen hoofde f 52 742. Als netto
winst over 1890/91 bleef derhalve f 198227over, of, met
inbegrip van het onverdeeld gebleven saldo van het voorafgegane boekjaar (ad f 224) f 198 451, welk bedrag, op
f 451 na, dat op nieuwe rekening werd overgebracht,
geheel voor dividend werd bestemd, zoodat per aandeel
van f 500 kon worden uitgekeerd f 16,50 of 3.3 pet, tegen
f 14 of 2.8 pet. over 1888/90.
W. B u r g e r l i j k e e n m i l i t a i r e l a n d s d l e n a r e n .
Examens voor ambtenaren. Ten aanzien van de in 1891
gehouden examens ter voorziening in betrekkingen bij den
administratieven dienst en de rechterlijke macht is het volgende te vermelden.
Voor den administratieven dienst waren 42 plaatsen opengesteld, waarvan 14 te vervullen door in Indiö geslaagde
candidaten voor het groot-ambtenaarsexamen. Van de uit
Nederland te zenden 28 geöxamineerden zouden er 14
kunnen zijn die, in plaats van aan genoemd examen, aan
het faculteitsexamen hadden voldaan. Voor de rechterlijke
macht werden aanvankelijk aangevraagd 10 personen,
waarvan 5 in het groot ambtenaarsexarnen geslaagden en
5 die met goed gevolg het faculteitsexamen hadden afgelegd. Ten gevolge van eene suppletoire aanvraag van de
Indische Regeering werd echter het aantal voor rechterlijke
betrekkingen uit te zenden candidaten nader op 15 gesteld.
De 5 nieuwe plaatsen zouden geheel aan geslaagden in
het faculteitsexamen ten goede komen , aangezien op het
tijdstip waarop de nadere aanvraag ontvangen werd reeds
vaststond dat het getal uit het groot-ambtenaarsexamen
te verkrijgen rechtsgeleerde candidaten hoogstens slechts
3 zou kunnen bedragen.
Van de 12 doctoren in de rechtswetenschap, beschikbaar
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a) Van de candidaten die slaagden, legden er een voldoend of meer dan voldoend examen af: in één taal 14, in twee talen 5 en
in drie talen 4 candidaten.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1891-1892.

Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indië.]
diploma verwierven. Van de 27 candidaten , iie zich hadden
aangemeld, had 1 voldaan aan het eerste natuurkundig
examen aan eene Nederlandsche universiteit, bezat 1 het
diploma van landbouwkundige en hadJen de 25 anderen
in Indië met goed gevolg den vijfjarigen cursus eener
hoogere burgerschool doorloopen.
\Vat de inlandsche talen betreft, lieten 17 candidaten
zich examineereu in Maleisch en Javaansch, 8 alleen in Maleisch en 1 alleen in Javaansch. Van de 18 geslaagden
behaalden 5 gemiddeld per taal een hooger- en 10 een lager
cijfer dan gemiddeld voor elk ander vak, terwijl de 3
overigen gemiddeld voor de taalvakken een even hoog
cijfer verkregen als voor elk der andere vakken.
Het volgend staatje geeft een overzicht van de afgenomen
taaiexamens.

In algemeenen zin luidde het oordeel der exarnencommissie omtrent de afgelegde examens, hoewel nog niet
bepaald gunstig, bevredigender dan omtrent die van 1890.
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het verslag der
commissie opgenomen in de Staatscourant van 21 Juli 1891.
Bleef hier te lande zoowel bij hot faculteits- als bij het
groot-ambtenaarsexamen het cijfer der geslaagden beneden
het aantal opengestelde plaatsen (zooals uit het voorafgegane blijkt, werden voor de rechterlijke macht slechts 13
van de benoodigde 15 en voor den administratieven dienst
slechts 22 van de benoodigde 28 verkregen), bij het in
1891 in Indië afgenomen groot-ambtenaarsexamen was het
tegendeel het geval. Voor geslaagden aldaar toch waren ,
zooals hooger gezegd , 14 plaatsen opengesteld , terwijl
er van de 26 candidaten die het onderzoek in zijn geheel
doorstonden (één trok zich tusschentijds terug) 18 het

terwijl van de verschillende taaiexamens
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a) Van de candidaten die geslaagd zijn logden er 0 een voldoend of meer dan voldoend examen af in twee talen en 11 in één taal. Door één
der geslaagden, wiens taaistudie zich alleen tot het Maleisch had bepaald, werd een onvoldoend examen in die taal afgelegd.

Blijkens het door de examencommissie uitgebracht ver- wijziging van het reglement voor elk dier fondsen , waartoe
slag , hetwelk opgenomen is in een der bijvoegsels van de de Gouverneur-Generaal door het Opperbestuur gemachJavasche Courant dd. 30 Juni j l . , maakte het examen op tigd is.
haar over het algemeen een niet zoo gunstigen indruk als
De in het reglement op de Indische burgerlijke penin vorige jaren.
sioenen (Indisch Staatsblad 1881 n°. 142) uit de toenmaals
Overeenkomstig hetgeen in de practijk reeds gold , werd vigeerende wet op de Nederlandsche burgerlijke pensioenen
aan het voorschrift omtrent de onderlinge rangschikking overgenomen bepaling (art. 16, laatste lidi, dat naturalivoor eene benoeming tot adspirant-controleur van hen die satie in een vreemd land of aanneming van vreemden adelin Indië aan het groot-ambtenaarsexamen hebben voldaan dom verlies tan het pensioen ten gevolge heeft, is nader
(zie n°. 4124 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad) geoordeeld, met het oog op de omstandigheid dat in Indië
bij gouvernementsbesluit dd. 15 December 1890 n°. 33 het bekleeden van landsbedieningen door vreemdelingen
regelmatigheidshalve alsnog de bepaling toegevoegd — voor geen zeldzaamheid is , voor Indische gepensionneerdeu geen
de geëxamineerden hier te lande vervat in het. Koninklijk recht van bestaan te hebben , en daarom bij Koninklijk
besluit dd. 28 Mei 1886 n°. 28 (Indisch Staatsblad n°. 148) — besluit dd. 22 April 1891 n». 34 (Indisch Staatsblad n°. 172)
dat bij gelijke eindcijfers op de ranglijst van het examen ingetrokken. Tevens is eene mildere regeling getroffen
het lot nopens de anciënniteit beslist.
omtrent de gevallen waarin de Regeering zich de bevoegdAan het zoogenaamd klein-ambtenaarsexamen, dat in heid voorbehoudt om aan Indische burgerlijke gepension1890 op verschillende tijdstippen en plaatsen in Indië werd neerden het pensioen te ontnemen. Zooals het laatste lid
afgenomen, onderwierpen zich in het geheel 817 candidaten, van art. 16 thans luidt, bedreigt het namelijk met verlies
waarvan 472 of ruim 57 pet. aan de vereischten voldeden. van pensioen alleen die titularissen die buiten Koninklijke
In 1889 bedroeg het aantal candidaten 4 8 1 , waarvan 250 toestemming zich in vreemden krijgsdienst begeven of
eene door eene vreemde Regeering opgedragen openbare
of ongeveer 52 pet. slaagden.
Over de bij Koninklijk besluit dd. 9 Januari 1891 n°. bediening aannemen.
10 (Indisch Staatsblad n°. 104) tot stand gekomen nieuwe
Eene andere wijziging van het hooger bedoelde regieregeling betreffende de benoembaarheid tot technisch amb- ment op de Indische burgerlijke pensioenen, welke tot
tenaar bij het boschwezen in Indië, wordt gehandeld bij stand kwam bij Koninklijk besluit dd. 7 Januari 1891
de bespreking van dien dieusttak in hoofdstuk O hierachter. n°. 20 (Indisch Staatsblad n°. 95), betrof art. 17, houdende
verbod tegen verpanding of beleening van het pensioen,
Pensioenen en gagementen. De milde beginselen in art. 22 uitgenomen in die gevallen dat de beleening geschiedt bij
der nieuwe wet op de Nederlaudsche burgerlijke pensioenen plaatselijke en gemeentebesturen of bij liefdadige dan wel
dd. 9 Mei 1890 (Nederlandsch Staatsblad n°. 78) nederge- tot algemeen nut werkende instellingen, en de bepalingen ,
legd aangaande het gevolg dat een veroordeelend vonnis waarnaar die lichamen voorschot op pensioen verleenen ,
met betrekking tot de verdere uitkeering van pensioen goedgekeurd zijn: in Nederland door Gedeputeerde Staten
voor den gepensionneerde en c. q. voor zijne vrouw of der provincie en in Indië door de hoofden van gewestelijk
kinderen teweegbrengt of kan teweegbrengen, zijn bij bestuur. In navolging nu van de reeds hooger genoemde
Koninklijk besluit dd. 14 Januari 1891 n°. 30 (Indisch nieuwe wet op de Nederlandsche burgerlijke pensioenen
Staatsblad n°. 65) ook aangenomen ten opziciite van gepen- dd. 9 Mei 1890, waarbij, tot beteren waarborg voor de
sionneerde Indische burgerlijke ambtenaren, van gepen- handhaving van de onvervreemdbaarheid der pensioenen ,
sionneerde of gegageerde Europeesche officieren en minderen als autoriteit door welke de hooger bedoelde lichamen als
van het Indische leger, en van hunne weduwen en kinderen, voorschotgevers op pensioen moeten zijn toegelaten, voor
voor zooveel zoodanige weduwen en kinderen pensioen of Gedeputeerde Staten der provincie de Minister van Finanonderstand genieten uit 's lands kas. Ten opzichte van de ciën is in de plaats gesteld , is bij het aangehaald Koninklijk
ten laste van het civiele of van het militaire weduwen- besluit dd. 7 Januari 1891, met betrekking tot de beleening
en weezenfonds komende pensioenen en onderstanden zullen hier te lande van Indische burgerlijke pensioenen, de
de nieuwe beginselen toepasselijk worden verklaard door besproken bevoegdheid van Gedeputeerde Staten der pro-
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vincie overgedragen op den Minister van Koloniën.
Omtrent het pensionneeren van inlandsche burgerlijke
landsdienaren gold tot dusver eene vaste regeling nog
tilleen voor Java eu Madura, doch bij de vaststelling
daarvan — zio het Koninklijk besluit dd. 24 Augustus 1887
n°. 18 in Indisch Staatsblad n°. 192 — werd tevens de
bepaling gemaakt, dat, indien zulks noodig bleek, hare
toepasselijkverklaring op alle, dan wel op één of meer,
gewesten der buitenbezittingen zou kunnen plaats vinden
bij koloniale ordonnantie. Van deze bevoegdheid is voor
de gezamenlijke buiten bezittingen door den GouverneurGeneraal gebruik gemaakt bij ordonnantie dd. 23 September 1891 (Indisch Staatsblad n°. 208).

is dus het recht op vrijen overtocht in het besproken
geval aan geen termijn meer gebonden.
Ten aanzien van eene andere bepaling van het overtochtsreglement bleek in de practyk de toepassing hier te lande
en in Indiö verschillend. Om ten deze tot overeenstemming
te geraken , werd bij gouvernementsbesluit dd. 12 September 1890 n". 11 , na overleg met de Regeering hier
te lande, aangeteekeud dat het laatste lid van art. 1 van
het reglement moet worden opgevat in dien zin dat het
hoofd des gezins, die zich voor gouvernementsrekening op
de reis naar of uit Indiö door leden van zijn gezin wenscht
te doen volgen, de vergunning welke hij daartoe noodig
heeft — in het eene geval van den Minister van Koloniën
en in het andere van den Gouverneur-Generaal — moet
vragen alvorens hij de reis aanvaardt.

Reis- en verblijfkosten. Bij Koninklijk besluit van
27 Augustus 1890 n°. 22 (Indisch Staatsblad n°. 209) is,
ter vervanging van het sedert 1862 bestaande reisreglement, waarin door de talrijke wijzigingen en aanvullingen
niet gemakkelijk de weg meer te vinden was, een nieuw
reglement vastgesteld op het reizen in Nederlandsch-Indiü
van Europeesche burgerlijke landsdienaren en andere vcor
's lands rekening reizende personen (niet-inlanders), op
wie niet de militaire reisregelen toepasselijk zijn. Met het
oog op de gebleken moeielijkheid om eene regeling tot
stand te brengen, welke in alle zich voordoende gevallen
voorziet, zijn in bet nieuwe reglement slechts algemeene
en aan weinig verandering blootstaande beginselen opgenomen , terwijl de ter uitvoering van die beginselen noodige
speciale regelingen aan den Gouverneur-Generaal ter vaststelling zijn overgelaten. Vermits de samenstelling der
bedoelde speciale regelingen veel tijd vordert, is intusscben
bij Indisch besluit van 20 Februari 1891 n°. 13 (Javasche
Courant van den 24sten dier maand) bepaald, dat alle
bestaande voorschriften betreffende verstrekking van transportmiddelen en tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten
aan burgerlijke landsdienaren , voor zoover die niet bepaald
met het nieuwe reglement in strijd zijn, voorloopig van
kracht blijven.

Weduwen- en weezenfonds van burgerlijke ambtenaren.
Blijkens de jongst verschenen jaarrskening van dit fonds,
loopende over 1890 en opgenomen in een der bijvoegsels
van de Javasche Courant van 21 Augustus jl., was het
aantal ten laste van hetzelve bedeeling genietende weduwen
en weezen in gemeld jaar toegenomen, en wel dat der
eersten van 1880 tot 1893 en dat der laatsten van 2032 tot 2083.
Van de noodzakelijkheid waarin de Indische Regeering
zich gebracht heeft gezien om voor de verschillende onder
bare controle staande instellingen bij welke kapitalen in
beheer zijn — en dus ook voor de civiele en militaire weduwen- en weezenfondsen — bij een besluit van 1 Juni
1891 (Indisch Staatsblad n°. 137) het voorschrift te doen
vervallen dat zij geen gelden op hypotheek mochten uitzetten tegen eene lagere rente dan 6 ten honderd in het
jaar, werd reeds melding gemaakt op blz. 70)71 hiervóór.
Daar het voorschrift omtrent bedoelde minimumrente bij
uitzondering ook voorkwam in het reglement voor het
civiel weduwen- en weezenfonds werd te gelijkertijd
(Indisch Staatsblad 1891 n°. 136) het betrekkelijk artikel
ingetrokken. Kort daarop (Indisch Staatsblad 1891 n°. 154)
onderging bedoeld reglement nog eene wijziging van ondergeschikten aard, en wel wat betreft de vervanging — in
het artikel handelende over de onvervreemdbaarheid der
Overtocht. Uit het overtochtsreglement (Indisch Staats- weduwenpensioenen en onderstandsgelden — van de woorden
blad 1882 n°. 125) is bij het Koninklijk besluit » Gedeputeerden Staten der provincie " door > den Minister
dd. 13 Augustus 1891 n°. 25 (Indisch Staatsblad n°. 218) van Koloniën (verg. wat daaromtrent hooger is gezegd
eene bepaling weggenomen, die in de practijk tot onge- ouder Pensioenen en gagementen).
rief bleek te leiden en op welker handhaving ook geen
In October jl. heeft de hoogleeraar dr. P. VAN GBER
prijs was te stellen , en wel de beperking die tot dusver op zich genomen een onderzoek op wetenschappelijken
verbonden was aan het recht van vrijen overtocht van grondslag naar den toestand van het fonds in te stellen,
Nederland naar Indiö voor de in Europa bij volmacht op gelijke wijze als zulks door hem verricht is voor het
gehuwde echtgenoote van den in actieven dienst in Indiè' Indisch militair weduwen- en weezenfonds (zie aan het
aanwezigen officier der landmacht of burgerlijken lands- slot van dit hoofdstuk).
dienaar , welke beperking hierin bestond dat dit recht kwam
Nopens de ontvangsten en uitgaven van het fonds laat
te vervallen wanneer de reis niet aanvaard was binnen men hieronder een vergelijkend overzicht volgen over de
zes maanden na de voltrekking van het huwelijk. Thans jaren 1888, 1889 en 1890.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Inkomsten
Rente
JAREN.

Contri-

Uitgaven

uit aan liet

Pensi-

fonds

oenen

Restitu-

voor aan

tien .

het fonds

Restitu-

van

butiën. a) uitgezette
kapitalen.

Totaal
Admi-

tiën ,
toebehoo-

en

nistratie-

proces-

toebehoo-

rende

onder-

kosten.

kosten ,

rende

eigen-

standen.

enz.

eigen-

boeten,

der
ontvang-

enz.

uitgaven.
sten.

dommen.

18S8. . . fl 160 0*0 f 1.17 378 f

3 831 i) f 9 832 f 1 309 591 f

1889. . . e)l 435900

125 289

1 230

1 542 f)1515 392

20 747

123 809

2 170 ƒ/) 14 974 1 384 247

21 409

1 520 9G0

Totaal
der

dommeu.

1890. . .

RECAPITULATIE.

20 799 f

Van het
voordeelig
verschil
is af te
Voortrekken .
Nadeelig of bij het
deelig
nadeelip
verschil.
verschil
verschil.
op te tellen,
wegens
verliezen
op beleeningen:

14 000 e) f 24 341 fl 311 084 f 1 368 731
8G04
13 010 h)

n

f

57 647 d) f 22 785

18 574

,.

5 280 1 GG1 925 1 423 946 i') 237 979

w

590

1 5U3 907 1 545 393 f

ƒ)

16 770
6 929

a) De gewone contributie aan het fonds bedroeg over 1888 nog 5 pet.. maar werd voor 1889 en 1890 (en ook voor 1891) bepaald op 6 pet.
b) Hieronder ook de opbrengst van verkochte eigendommen.
c) Onder dit bedrag is begrepen f 21 808 wegens den aankoop van „uitgewonnen" perceelen.
d) De teruggang in kapitaal, volgens de hier voorkomende opgaaf (met inbegrip van de in de voorgaande kolom bedoelde som van f 57 047) bedragende f 80 432 , moet, volgens verbeterde cijfers nopens de ontvangsten en uitjraven over 1887 en 1888 , nog vermeerderd worden met f 1987.78.
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Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost~) Indiö.]
«) Zooals op blz. 181 van het vorig1 verslap is medegedeeld, loopt de jaarrekening van 1889 betreffende de hier te lande voor hot fonds g e voerde administratie , bij wijze van overgangsregeling, over 5 kwartalen. Ware dit niet het geval geweest, dan zou onder do hoofden „ Contributiën " en „Pensioenen en Onderstanden " , in stede van f 1 435 900 en f 1 513 392 . slechts te verantwoorden zijn geweest f t 414 127 en f 1 349 954.
/) Het voordeelig' verschil dat. na aftrekking van het in deze kolom genoemd bedrag van f 10 778 , tot f 1 798 daalt, moet, volgens nader
ontvangen verbeterde cijfers nopens de ontvangsten en uitgaven over 1889, nog vermeerderd worden met f 119,48.
g) Hieronder '.' 13 500 als netto provenu van verkochte eigendommen.
h) Onder dit bedrag is begrepen f 4405 wegens den aankoop van „ uitgewonnen " perceelen.
i) Bij vergelijking van het voordeelig verschil tusschen ontvangsten en uitgaven over 1890, ad f 237 979, met dat over 1889 uitgetrokken, ad
f 18 574, boude men in het oog dat wanneer de in noot e vermelde bijwerking van de jaarrekening betreffende de hier te lande voor het fonds
gevoerde administratie niet had plaats gehad, deze laatstgenoemde post f 102 241 zou hebben bedragen.

Op het einde van de behandelde drie jaren wa3 do stand
der bezittingen van het fonds als volgt:
Uit. 1888.
ült. 1889.
Ült. 1890.
Hypotheken
f 1414003,47* i 1217 495.34» f 900 301,50
Inschrijvingen op het
Grootboek der Nederlandsche
Werkelijke
1 077 032.3-2» 1877 017,45
Schuld
1477 032,32»
Beschikbaar bij's lands kas a) 129 200,49
b) lMtta,M* 470 544,93
Kapitaal van het fonds a){3 020 890,29 *)f 3 022 814,13» f3 253 803,94
Minimumwaarde (koopsom en kosten van overschrijving enz.) der door
het fonds bij uitwinning
aangekochte onroercn92200,00»
c) 92528,96»
</)82444,02s
de goederen
Totaal bezit.

. rt)f3H3 1G2,95» *)f3 115 343,10 f 3 330 307.90»

a) In verband met het aangeteekende in noot (/onder het voorgaande
staatje is dit bedrag thans f 1 987,78 lager dan de in het verslag van
1889 gedane opgaaf.
b) Dit bedrag i s , in verband met het aangeteekende in noot,/ hiervóor, f 119,48 hooger dan de in het vorig verslag gedane opgaaf
c) De onroerende eigendommen van het fonds bleven in 1889 dezelfde
als die welke op uit. 1888 ten name van het fonds waren ingeschreven
geweest, n e t geringe verschil in boekwaarde tnsschen de cijfers betreffende beide jaren is het gevolg van eene verbeterde opgave voor
twee perceelen.
d) De wijziging die deze opgaat heeft ondergaan, vergeleken met
het} cijfer van uit. 1889, houdt verband met het aangeteekende in de
noten g en h hiervóór.
UITGAVEN.

ONTVANGSTEN.

Jaren.

Contri-

Rente

butiën

van

en

uit-

andere

gezette

bij-

kapi-

dragen.

talen.

DiHuren.

versen.

«)
1887

f 5 9 8 185 f 1 0 0 159 f

Weduwen- en ic-eezenfonds voor officieren der landmacht'
Het laatst gepubliceerde verslag dezer instelling betreft
het jaar 1889 en is opgenomen in een der bijvoegsels tot
de Javasche Courant van 1 Mei 1891. Daaruit blijkt, dat
het aantal der uitkeering genietende personen weder
eenigszins toenam: wel was het cijfer der bij het fonds
ingeschreven kinderen gedaald van 850 tot 836 (daaronder
respectievelijk 151 en 155 weezen), doch dat der weduwen
was geklommen van 719 tot 745.
De teruggang in kapitaal van bet fonds was, blijkens
het onderstaand overzicht, belangrijk grooter dan in het
jaar 1888 , doch dit is nagenoeg uitsluitend te wijten aan
eene bijwerking van de jaarrekening betreffende de hier
te lande voor het fonds gevoerde administratie, welke
rekening steeds liep over de eerste drie kwartalen van het
jaar van verantwoording en over het vierde kwartaal van
het voorafgegane jaar, terwijl de rekening van 1889 nu
omvat èn het vierde kwartaal van 1888, èn het volle jaar
1889. Daar voor het 4de kwartaal van 1889 hier te
Jande in uitgaaf viel te boeken f 125 975 en in ontvangst
f 31 148, werd dus door de overgangsregeling — verband
houdende met de vervroegde pensioensbetaling waarover
gehandeld is in het verslag van 188'J , blz. 192, — het
nadeelig verschil tusschen ontvangsten en uitgaven f 94 827
hooger dan anders het geval zou zijn geweest. Uit het
volgende staatje kan worden afgeleid, dat, zonder deze
buitengewone omstandigheid, de teruggang van het kapitaal
van het fonds in 1889, in stede van f 123 167, slechts
zou hebben bedraden f 28 340.

4 225 f 1 000

Restitutiën, reisPenkosten,
sioenen,
Admidrukgratificatiën,
loonen,
nistratieonderkosten van
standen en
rechtskosten.
begrafeniskundige
kosten.
adviezen,
enz.

Uitgaven
het fonds
toebehoorende

})

2 424

b) 12 629

102 605

5 237

262

743 738

1889»)

040 020

140 257

5 351

2 034

885 516

6 600

der
der
ontuitvanggaven.
sten.

Blijft all
Van het teruggang in
voordeelig kapitaal,onverschil is af gerekend de
VoorNato trekken, vermeerdeof bij het
ring der
deelig
deelig nadeelig ver- onroerende
schil opte bezittingen
tellen,
van het fonds
verschil. verschil.
wegens ver- (zie het
liezen op
tweede
beleeningen: staatje hieronder).

1644 f b) 17 809 f 709 569 f 749 659 fe)19 910
2 148

585 803

Totaal

eigendommen.

f 0 600

'888

Totaal

voor aan

t 723 606

6 600

f

RECAPITULATIE.

2 929 /"J753907
793 668

755 415
907169

n

n

id) 29 219 f e) 2 813

{g)1508
113 501

15912 k)
9 666

15 954
123 167

a) De gewone contributie aan het fonds bedroeg voor elk der behandelde jaren 0 pet. (Dit cijfer is ook voor 1890 en 1891 behouden.)
b) Hieronder ook de betaalde koopsommen , met onkosten . voor de bij uitwinning door het fonds aangekochte perceelen.
c) Dit voordeelig saldo moet, blijkens door de Algemeene Rekenkamer gebrachte wijzigingen in de rekeningen van ontvangsten en uitgaven
van het fonds over de jaren 1880 en 1887 , verhoogd worden met f 6495,72».
d) Hierbij is in mindering gebracht een tegoed ad f 3960, ter zake van de toenmaals nog bij het vendudepartement berustende netto-opbrengst
van bij uitwinning verkochte perceelen. zoomede de geschatte waarde (f 1500) van 5 aandeelen in eene cultuurmaatschappij , aan het fonds afgestaan ter gedeeltelijke voldoening van de op eene beleening geleden schade
e) Hierbij is rekening gehouden met het in noot c bedoelde voordeelig verschil.
,ƒ) Ongerekend de naar de rekening van 1887 overgebrachte bedragen van f 6495,72» en f 3960, bedoeld in de noten c en d.
g) Dit nadeelig verschil moet, blijkens de door de Algemeene Rekenkamer gebrachte wijzigingen in de rekeningen van ontvangsten en uitgaven
over 1888, verminderd worden met f 1405,74.
h) Hierbij is rekening gehouden met de in de vorige noot bedoelde vermindering van het nadeelig verschil.
i) Zooals hooger is gezegd, loopen de in de verantwoording van 1889 begrepen ontvangsten en uitgaven in Nederland bij uitzondering over 5
kwartalen.

De stand der bezittingen van het fonds, ook wat de onroerende goederen betreft, kan nader blijken uit het
volgende staatje.

Koloniaal verslag van 1891.
U i t 1887.
Uit 1888.
Uit. 1889.
Hypotheken. . . . fo)2 626 933,25» fa) 2 521 9*3,68 fa) 2 547 334 :.8»
Inschrijvingen op het
Grootboek der Neder
landsche Werkelijke
Schuld
224 986,42
224 986,42
224 986,42
Beschikbaar bij 's lands
kas
i) 1*9 616,98» e) 238 652,26
90 093 92
Kapitaal van het fonds, f 3 001536.66 f
Geschatte waarde der
door het fonds bij uitwinning aangekochte
perceelen
45 100,00
Totaal bezit

. . f 3 0*6 636,66 f

2 985 582,36 f 2 862 414,92»

d) 48 085,38

</) 62 200,00

3 033 667,74

f 2 924 614,92»

a) Hieronder f 1500 bedoeld in noot d hiervóór.
i) Hierbij ook gerekend de in noot e hiervóór bedoelde som VU
f 6 *95,72».
e) Hieronder begrepen de som van f 1 *65,7* bedoeld in noot f
hiervóór.
d) De onroerende eigendommen van het fonds vermeerderden in 1888
met drie bij uitwinning aangekochte perceelen, waarvan de waarde gezamenlijk bedroeg f 1035, en in 1889 met een aantal perceelen waarvan
de gezamenlijke waarde t 14 000 beliep. Dat de waarle der onroerende
gfoederen desniettemin op uit. 1888 f 2 985,38 hooger wordt gesteld dun
op uit. 1887 en op uit. 1889 f 14 114,62 hooger dan op uit. 1S88, is ten
deele een gevolg van de hoogere taxatie van sommige perceelen.

In het verslag van 1889 (blz. 194) werd gezegd dat de
ongunstige vooruitzichten van het fonds aanleiding hadden
gegeven om den toestand waarin het verkeert van wete: schappelijke zijde te doen onderzoeken. Dit onderzoek, ing<steld door den hoogleeraar dr. P. VAN GEBR , is in Mei jl.
beëindigd, en heeft tot voorstellen van ingrijpendeu aard
geleid '), waaromtrent met de Indische Regeering in overleg
wordt getreden.
O. Dry verheid.
I.
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BUlage C.

LANDBOUW, BOSCHWEZBN EN VEETEELT.

§ 1. Java en Madura.
a. L a n d b o u w .
1°. Inlands'che landbouw. ')
Blijkens de over 1890 ontvangen opgaven , verzameld in
bijlage QQ hierachter, besloegen de voor geregelde cultuur
ontgonnen bouwvelden in de verschillenae gewesten van
Java (de Vorstenlanden en de particuliere landerijen niet

[Nederl. (Oost-) Indie.]
medegerekend) en op Madura eene oppervlakte van 3 563 761
bouws , zijnde 8341 bouws minder dan vogens de opgaven
over 1889. Wanneer men de opgaven der verschillende gewesten op zich zelven beschouwt, vallen voor 7 gewesten
verminderingen op te merken tot een totaal van 30 761
bouws *), waartegenover voor de overige gewesten eene
toeneming staat van gezamenlijk 22 420 bouws.
Naar gelang van de soort van bouwland was het totaal
der voor geregelde cultuur ontgonnen bouwvelden , bij het
einde van 1889 bedragende 3 572 102 bouws, en bij hel
einde van 1890, zooals hooger vermeld , 3 563 761 bouws ,
verdeeld als volgt:
1889.

18^0.

sawahs van levend water voorzien.
1 692 355
1 675 223 0)
1 003 654
1 014 118
„
„ regen afhankelijk . .
51 711
54 591
moeras-sawahs
816041
828 170
! geregeld beplante tegalvelden . .
3 572 102
Totalen . .
3 IM79I
a) Over 1888 werd de uitgestrektheid aan sawahs als de hierbcdoelde
opgegeven als te hebben bedragen 1 701 577 bonws, derhalve voorlK89
een teruggang met 20 354 bouws, welke vermindering was toe te sein ijven (zie de noot onder het staatje op blz 182 van het vorig verslag)
aan eene met de ei;f°ers over ÏS^S en vorige jaren grootelijks versehillende opgaaf betreffende de sawahs in Rembang (namelijk voor 1889 een
veel lager cijfer dan vroeger wegens de van levend water voorz'ene en
daarentegen een veel hooger cijfer dan vroeger wegens de van den regen
afhankelijke sawahs). Daar de opa-aven , ten deze uit genoemd gewest
over 1890 ontvangen , in gelijke mate afwijken van de cijfers over 1»88
en vroeger, schijnt dus te kunnen worden aangenomen dat deze laatsten
minder juist zijn geweest.

Van de bovenbedoelde 3 563 761 bouws (3 235 086 bouws
in de gouvernementslanden van Java en 328 675 op Madura) bleven onbeplant 158 432 bouws, tegen 103 150 in
1889, terwijl de voor twee oogsten gebezigde (tweemaal
bebouwde) oppervlakte 1 609 719 bouws besloeg, tegen
1 358 528 in 1889. Indien men de voor twee oogsten gebezigde velden tweemaal in rekening brengt, blijkt dat
in 1889 en 1890 respectievelijk 4 827 480 en 5 015 048
bouws der voor geregelde cultuur ontgonnen velden beplant
geworden zijn , welke totalen tot 4 987 578 en 5 185 993
bouws stijgen wanneer ook nog worden medegerekend de
voor één en de voor twee oogsten in bebouwing genomen
gronden, behoorende tot de niet voor geregelde cultuur
ontgonnen velden.
Naar gelang van de verschillende soorten van bouwland
waren de voor rijst en voor ar.dere éénjarige cultures gebezigde gronden verdeeld als volgt:
Aantal bouws

SOORTEN

VAN

BOUWLAND.

beplant geweest
(voor 1ste gewas)
met andere
met padi.
eenjarige
gewassen.
3.

alzoo

beplant geweest
(voor 2de gewas)
met padi.

met andere
eet jarige
gewassen.

in het geheel

onbeplant

beplant

gebleven.

geweest.

1889.

Voor geregelde
cultuur
ontgonnen velden.

Bewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sawahs
Tegalvelden (geregeld beplante). .

Velden niet in geregelde cultuur
Totalen

1 554 494
931 903
49 895
104 074
2 640 366

108 191
34 2U5
112
686 078
828 586

166 177
34 811
1 254
3 305
"ÏÖ5 547

69 618
2 709 984

61 609
a) 890 195

320
205 867

550 078
215872
1 977
385 054

2 378 940
1 216 791
53 238
1 178511

12 538
48010
4 584
38 018

1 152 981

4 827 480

103 150

28 551

160 098

1 181 532

4 987 578

103 150

270
374
244
957

2 521 082
1 216 886
52 238
1 224 812

1 375 845

5015048

19 657
90 024
4 727
44 024
158 432

18 90.

Voor geregelde
cultuur
ontgonnen relden.

Bewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sawahs
Tegalvelden (geregeld beplante). .

Velden niet in geregelde cultuur
Totalen

1 562 597
877 290
40 876
90 087
2 576 850

110 101
36 340
108
681 930
828 479

72 4C8
2649318

_ 6 2 602^

89T08Ï~

199 114
24 882
4010
5 868
233 874

233 374

649
278
1
446

35 875

170 945

1 411 720

5 185 993

158 432

a) Hieronder de bij de gouvernements-suikercultuur ingedeelde velden, ter uitgestrektheid, met inbegrip van wegen en slooten door en om
de riettuinen , van 8975 bouws.
*) ld. id. 5882 bouws.
') Verg. blz. 29 der Memorie van Antwoord op het Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor
1892 (Zitting 1891—1892 — 4 — n». 43).
*) De aan de verplichte levering ondi rworpen kofflecultuur wordt
in haar geheel afzonderlijk behandeld sub 2°.
') Voor geen dezer gewesten wordt de vermindering toegelicht,

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1891-1S92.

ook niet voor de Preanger Regentschappen, vvnar zjj te aanzienlijk
is (voor de verschillende soorton van sawahs 8330 en voor de geregeld bebouwd l tegalvelden 10 G90 bouws) om geheel aan het te
niet gaan bijv. door aardstorting enz.) of aan veranderde best mniing
der gronden te kunnen worden toegeschreven. Vermoedelijk z|jn
dus óf de voor genoemde residentie over 1890 ontvangen opgaven
onvolledig, óf die over vorige jaren te hoog.
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vernemeutslanden van Java en op Madura werden namelijk '

Voor elk g-west afzonderlijk vindt men de cijfers van
1890 nader gespecificeerd in ile bijladen QQ, RH en SS,
WHarvan de tweede, de rijstcultuur betrelFende, tevensde
bij schatting verkregen o.igstcijfers doet kennen.
Van «Ie 5 1*5 993 bouws, iu gemeld jnar door de inlandsche bevolkii g beplant, waren voor hare eigen cultures
bestemd (als de tweemaal beplante velden ook tweemaal
in rekening worden gebracht) 5 180 111 , en voor de gouvernetnents-suikercultuur in gebruik (met inbegrip van de
door wegen en slooten in en on de riettuinen ingenomen
opneivlaUe) nog slechts 5882 bouws.
Van de vo >i eigen cultuur beplante velden werd verreweg
bet grootste Meel aangewend voor de rijstcul'uur. In de gou-

velden
beplant mei rijst i geslaagd»
mislukte
,,

1 507 744 bouws of 88 98 [iet.
375 448 „
„ 13.02 „

beplant met andere
eenjarige gewassen

3 883 192
2 258 885 bouws of 98 34 pet.
38 234
„
„ 1.68 „
2 296 919

In het volgende overzicht vindt men de voornaamste
totalen over 1890 betreffende de eigen beplantingen der
bevolking, en de dnarvan verkregen (geschatte) productie
aan padi, in vergelijking gebractit met de gelijksoortige
opgaven over de vier voorafgegane jaren.

Aantal bouws
door d s bevolking toor eigen rekening

geslaagde velden
mislukte
„

beplant:

Geschatte opbrengst
der met padi beplante
velden
(in pikols padi).

JAREN.
met padi
als
eerste
gewas.

met e e n i g
ander
g e w a s al8
eerste
gewas.

met pr.di
als
tweede
gewas.

met eenig
ander
g e w a s als
tweede
gewas.

In
't geheel.

883 123

130217

1 212 794

70 395 000

2 796 164

857 322

167 598

1 145 742

2 739 276

883 075

138 951

1 167 034

1889

2 709 984

881 220

205 867

1890

2 649 318

885 199

233 874

1886

2 724 706

Ii87

Alleen
van den
tweeden
aanplant a)

Tan de gemiddeld*
Gemiddelde
marktprijzen van
/laaï-producüe
rijst (per pikol)
per bouw (in
in de versrhillenda
pikoU) berekend
gewesten e)
o v e r : b)
bedroeg:
de b e plante
velden.

de g e de
slaagde hoogste
beplanmarkttingen.
prijs.

f

9,00

de
laagste
marktprijs.

2 835 700

24««

25"

71 613 200

3 391 600

24'«

24»«

10,00

1,00

67 970 700

2 632 400

23"

24"

10.25

1,00

1 181 532

65 527 000

3 944 600

22«7

23"

10,00

1.25

1 411 720

60 892 600

4 694 500

21"

24»

11,00

1.50

f

1,10

a) Nopens het product vau den tweeden aanplant van padi op moeras-sawahs en tegalvelden zijn geen opgaven verstrekt. Uit het eerste staatje
hiervoor blijkt dat de uitgestrektheid van dien aanplant in 1890 bedroeg 9878 bouws. Aannemende dat van die velden gemiddeld 15 è 20 pikols
er bouw werd verkregen, wat zeker eer te hoog dan te laag is gerekend, dan zou de totale productie van bedoelde tweede beplantingen bedragen
ebben 150 000 a 200 000 p kols, een cijfer dat op de gezamenlijke totalen van weinig invloed is.

E

h) Nu er geen reden meer is de opgaven betreffende Madura over 1886 t/m 1889 afzonderlijk te vermelden en de cijfers derhalve met die van
Java weder vereenigd zijn opgegeven, zijn de in deze rubriek voorkomende middencijfers voor gemelde vier jaren opnieuw berekend geworden.
e) Eene opgaaf van de hoogste en de laagste marktprijzen gedurende de verschillende maanden van 1890, en voor elk gewest afzonderlijk , vindt
men aan het slot van bijlage QQ.

Ten aanzien van sommige volkscultures in bet bijzonder
zijn de volgende mededeelingen ontvangen. (De residentien
Soerakarta en Djokjokarta zijn daarbij , evenals bij <!e voorafg'Sgane algemeene opgaven, nog buiten beschouwing
moeten blijven , omdat de aangewende pogingen ter bekoining van vertrouwbare opgaven van de uitgestrektheid
van de bouwvelden der bevolking aldaar en van hetgeen
daarvan beplant en geslaagd is , tot neg toe geen voldoende
resultaten hebb.n opgeleverd. Men zie nog het aangeteekende in de noot op de volgende bladzijde.)
Rijstcultuur.
Luidens de ontvangen opgaven (zie bijlage RR) werd in
de gouvernementslanden op Java en in de residentie Madura door de itdandsche bevolking in 1890 voor eigen
rekening met padi beplant eene uitgestrektheid van 2883 192
bouws (eersten en tweeden aanplant te zamen genomei.),
zijnde 32GÓ9 bouws minder dan in 1889 '). Tegen eene toenemingder beplantingen in 9 gewesen met gezamenlijk 42 119
bouws stond eene vermindering in 11 gewesten met 74 7 T8
bouws. Pe vermeerdering gold voornamelijk Samaran^,
Japara, Bagelen en Kediri, waar zij respectievelijk 657;,
8715, 8997 en 7805 bouws beliep. De belangrijkste verminderingen betroffen de resi lentiên Bantam , Preanger
Regentschappen, Tagal, Pasoeroean, Baujoemas en Sladura , respectievelijk bedragen.ie ^ 3 7 , 10 725 ,5821 , 7436,
20 073 en 8!l4t bouws. Voor een deel moesten deze velden
wegens langdurige droogte, voor een ander deel wegens
te veel regen onbeplant worden gelaten.
Waren reeds in de twee voorafgegane jaren de uitkom') Op het betrekkelijk stntionnair blijven van de rijstbfplantingen,
tegen voortgaande uitbreiding van de teelt van andere veldgewassen,
werd laatsteiyk gewezen in het verslag van 1889 (blz 195). Men
zie ook de vergelijkende gewestelijke overzichten nopens zielental,
bouwgrond, beplantingen, padiproductie enz., b(j gemeld verslag
afgedrukt als bijlagen A1. en SS , het eerste behandelende elk der
jaren 1878 t/m 1887, het andere bevattende vijfjarige gemiddelden
over het tijdvak 1873 t/m 1887.

1

sten van den padi-oogst in algemeenen zin niet zoo gunstig
geweest als bijv. in 1885, 1886 of 1887, de schattingen
omtrent de in 1890 geoogste hoeveelheid wijzen tegenover
het voor 1888 en voor 1889 opgegeven totaal zelfs op eene
vermindering met respectievelijk 71 en i* millioen pikols.
Terwijl in 8 gewesten gezamenlijk ruim 2 millioen pikols
meer werden geoogst dan in 1889, werden in de overige 12
gewesten gezamenlijk ongeveer 6* millioen pikols minder verkn gen. Tot het vo rdeelig verschil droegen de residentien
Japara en Probolinggo alleen ruim 1 millioen pikols bij, en
in de vermindering deelden de residentien Krawang, Tagal,
Pekalongan , Rembang, Soerabaija, Banjoemas, Madioen en
Madura gezamenlijk met ongeveer 6 millioen pikols.
Hoofdzakelijk moet de geringe padi-oogst van 1890 worden
toegeschreven aan onvoldoenden regen in den westmoesson ,
ten gevolge waarvan het gewas ook meer dan anders door
ziekten geteisterd werd. Dit laatste was voornamelijk het
geval in Madioen, waar de mislukkingen zich 't meest
voordeden In Tagal, Soerabaija en Banjoemas had het
gewas in sommige streken ook veel van veldmuizen te
lijden, evenals in de Preanger-Regentschappen en Japara,
ofschoon in deze gewesten de uitkomsten van den rijst—
bouw gunstiger waren dan in 1889, terwijl in Bantam,
waar de productie minder bedroeg dan in dat jaar, vele
velden niet geregeld konden worden bewerkt wegens
gebrek aan ploegvee ten gevolge van in de laatste jaren
door de veeziekte geleden verliezen. Daar het zich liet
aanzien dat in Madioen, in welk gewest een groot deel
der padi-aanplantingen mislukt was, de bevolking voor den
aankoop van zaadpadi prijzen zou moeten besteden die
boven hare krachten gingen, werd in Augustus 1890 door
de Indische Regeering eene som van f 153 662 beschikbaar
gesteld ten einde haar, zoo noodig, van gouvernementswegc aan zaadpadi te helpen , onder bading van terugbetaling van het kostende na afloop van den oogst van
1891. De verstrekking zou echter alleen dan mogen plaats
hebben, wanneer de prijs van het plantmateriaal zoo hoog
was dat de landbouwers, zonder hulp van bestuurswege,
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onder den druk van woekeraars «ouden gereken* Door
de gunstige uitkomsten van den tweeden aanplant
padi is tot voorscl.reven einde niet n e e r dan f 102603
behoeven te worden besteed.
Omtrent de zorg voor goede bibiet is o. a. met betrek*
king tot de residentie Bantam gemeld , dal in de afJeelingen
Serang en Anjer, waar dfl eawabs meerendeell van den
regen afhankelijk zijn, vele landbouwers, niet h e t e
de slechte uitkomsten welke hunne op de oude wijze a.-.egelegde kweekbedden opleverden, er toe overgingen om
hunne bibiet te kweeken op hooggelegen tegai velden en
in klap] ertuinen, soms tamelijk v.-r van «Ie MWlhl verwijderd. Bij de in die streken he..taande sc-iatmchhei
aan irrigatiewater voldeed die wijze va-i werken goed. In
eenige streken van de afdeeling Tret ggalek der rt
Kediri pleegt de bevolking van de geoogste padi al d;.de ij..
een uitgezocht gedeelte af te zot deren en in algemeen
(dessa- of kampong-) loemhoengs t e bewaren om als sa d '
worden gebezigd. In de afdeeling Soemedai.g (Preanger
Regentschappen) werden proefaanplantingen aangelegd
van Sarilaija-padi, afkomstig van het particuliere land
Indramaijoe-west (Cheribon).
Proeven tot verbetering der cultuurwijze werden in 180i'
genomen in de residentiën Bantam, Preanger-Regentschappen , Pekalongan , Samarang, 1'asoeroean, Probolinggo,
Bezoeki en Bagelen, zoomede,onder d s peraoonlüke leidiDg
van den adviseur-honorair voor inlandscbe zaken K. F.
H O L L B , op het land Bloeboer in de afdeeling Buitenzor;
der resideutie Batavia. Omtrent den uitsbig dier proeve
valt nog slechts m e : e te deelen d-it in de residenti
Pasoeroean, bij het snijden van het gewas op een proefveld, kon geconstateerd worden dat uit eene üoeveelhei!
bibiet, die iets meer dan de helft van de gewoonlijk gebruikte kwantiteit bedroeg , bij ijler uitzaaien een nag. noeg
gelijk beschot werd verkregen als bij de gewone werkwijze.
Het korrelsgewijze uitzaaien vindt, naar luid van de
on'vangen rapporten , in de meeste gewesten vooral in d •
bergstreken tegenstand. In de lager gelegen landen wordt
daartegen minder bezwaar gemaakt en vin It deze wij*
van uitzaaien dan ook meer en meer ingang. Echter geschiedt dit uitzaaien vaak nog te dicht opeen, zooals bijv.
uit Madioen wordt gemeld , waar men dientengevolge '/O
è 80 katti's padi per bouw bezigde (tegen 100 a HOkattiV
die voor het uitleggen in aren noodig z ; n).
In de noordelijke streken van Soerabaija werden in
laatste jaren de homogronden bemest.
Het telen van padi als tweede gewas vond iu Krawa:i_
in 't geheel n i e t , in Bautrin hoogst w M t M i n , doch inde
overige gewesten in meerdere of mindere mate plaats.
Sawabs die te drassig zijn om met polowidjo (de gewone
tweede gewassen) te worden beplant, komeu het eerst in
aanmerking om er phdi als tweede gewas op te telen.
Dit laatste geschiedde in 1890 vooral op ruime sehaal iu
Bagelen, daar in de zuidelijke süfoeu'ngen van d a t g ewe I
de productie van den eersten aanplant niet voldoende wa.voor de behoefte van de dichte bevolking. Ook in ie overige
gewesten, uitgenomen in Cheribon. Pekalongan, Pa
roean , Bezoeki en Banjoemas , besloegen de.•lanplantingen
van padi als tweede gewas in 1890 eene grootere uitgestrektbeid dan in 1889.
Kon het snijden van het gewas schier overal geregeld
plaats hebben, nopens het eiland Kangean (Madura) wordt
gemeld dat de beschikbare handen er in den regel ontoereikend zijn om alle padi op het juiste tijdstip te oogsten.
waardoor de bewoners zich ook in 1 **90 genoopt zagen ou>
met het oogsten reeds te beginnen vóórdat het gewas i n g
overal gerijpt was. Elders gaat men tot het ragden van
onrijpe padi slechts over wanneer het gewas omgev.dlei
i s , of om eenige andere bijzondere reien. De daaruit veikregen rijst wordt over het algemeen slechts gebruikt VOOÏ
de bereiding van inlandsch getak.
Hier en daar kwam in 1S90 *ebaoreehte aan rijst v< or.
voornamelijk iu Jie streken waar liet misgewas het groots?
was. Meestal werd daarin voorzien do"r rnimeren sanvi e.
van dat voedingsmiddel, dan wel door uitbreiding van de
teelt van tweede gewassen. Tegemoetkoming van regeeri- g-wege w e r d , behalve in Mu'ioen (zie honger), verleend 11
de Preanger-Regenfocha; pen , K r a w a n g , Tagal en Kediri.
Zoo werden fondsen beschikbaar gesteld om behoeftigen
in de afdeeling Soekapoera (residentie Preanger-Regent-
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Mhapi er1) door werkverschaffing den k< st te doen verdienen
en om sommigen in de districten Krawang en Tjabang, bot ngin (residentie Krawang) en Lengkong (residentie
Kediri) aan rijst en saadpadi te belpen. In de districten

Brebes en Tandioeng (Tagal) werd de bevolking van 21
en 30 deeea's gedurende eenige maanden van het jaar rot r
mr baar verrichte beerendiensten betaald ; ook liet het

:
i
;
!

bestuur eenige verbeteringen in de waterverdeeling op
sommige punten in T a g a l , bij wijze vau ondersteuning,
iu vrijen arbeid uitvo. r e i .
I n - en uitroer van padi en rijst tusschen de verschillende
gewesten onderling hu 1 bijna overal plaats. In Z u i d Banjoemas nam de rijsthandel in 18'JO eene hooge vlucht
de or den uitvoer per staatsspoof van pi. ui 200 000 pikols
. naar Ra-elen , Djokjoknrta, enz. Te Samarang werd
rijst ook ingevoerd van Singapore en in Java's Oosthoek
van Baigon en Achter-Indië. Daarentegen werd veel rijst
uitgevoerd vau Bantam naar de Lampongsche Districten
en Bui;ka; van Tagal naar Pontiauak eu Palembang, van
Banjoewangi (Bezoeki) naar Bali ; van Indramaijoe (Cheribon) naar Boropaen Azië en van Cheribon naar Singapore.
Men zie overigens wat no|iens den rijsthandel voorkomt in
de tot afd. V van dit hoofdstuk behooreude bijlage, bevatteune uittreksels uit de gewestelijke jaarverslagen over
1890, voor zooveel de mededeel'ngen omtrent den handel
betreft. Met betrekking tot Soerakarta en Üjokjokarta —
uit w lke gewesten, zooals hooger is g e z e g d , aan het
bestuur geen cijfers nojens den inlandschen landbouw ten
oienste staan — blijkt uit gemelde bijlage dat in Djokjokarta
op verre na niet genoeg rijst .reteeld wordt voor de behoefte,
loodst er geregelu een vrij groote invoer uit andere gewesten plaats vindt, en dat in Soerakarta zrowel in 1889
als in 1690 de rijstOug*t gedeeltelijk mislukte. ')
Andere éénjarige

gewassen.

Algemeen. De teelt van andere veldgewassen dan padi
nam ook in 1*90 onder de inlandsche bevolking vau Java
eu Maduia (de Vorstenlanden en de particuliere landerijen
uitgezonderd) in btjjua alle gewesten weder toe. Zooals
hooger is opgegeven, waren in 1889 eu 1890 van de gronden
der bevolking in bebouwing geweest 'de voor den tweeden
oogst bestemd gewe st zijr de velden ook tweemaal in
rekening brengende) achtereenvolgens 4987 578 en 5 185993
bouws. Van deze totalen nu dienden voor de teelt van :
1889
suikerriet op hoop frezajr.
8 975 =
0.18 pet.
(padi. . . . 2 915 8 5 1 = 58.47 .,
voor oi<reu''acdere
' Ar.de
veldcultuur / g e w a s s e n . . 2002 7 5 2 = 41.35
4 987 578 = 100 00

1890
5 882=
0.11 pet.
2 883 1 9 2 = 55.00 „
2 298 9 1 9 =

44.Ï9 „

5 185 9 9 3 = 100.00 „

Van <ie met andere veldgewassen dan padi voor eigen
cultuur in bebouwing geweest zijnde velden mislukten in
1X89 51 9'.'G en in 18 0 38234 bouws, zoodat geoogst werd
in eeretgemeld jaar ren 2 0 1 0 7 8 6 en iu 1*90 van 2*258 685
bouws. Naar gelang vau de geteel ie gewassen en naar
gelang de beplantingen geschied waren voor een lsten
f voor een Sriea oogst, waren laatstgeinelde totalen te

Andere eénjariffe
KVWMMB
Ml padi.

I-s"
Iste
HWM

2de

mm

1889.
Totaal
!> uws.

lste
o-e was

2de
pewas.

Totaal
bouws.

Voediflglga ffUMD.

Bg . - . .
487 SM
katjani: . . . . ; 85 774
M voediu>js— I
gwWMM uit(re- I
nomen padi) .
ISS I"'.'

489 S7i! «!'77*44 4SO240
13» 202 220 026 81 122

594 095 I U74 33S
IÖ5 153 246 275

409 M l

514 748

590 320 185 71;

700 403

731141 I 031115:. I 788 IM 747 077 1 273 996 2 021 073
• ln)

Hiervan op Madura . waar veelal djagong in plaats van rijst wordt

*) Van elders liliikt uojr dat ".'.durende 1890 in Soerakarta werden
in«evoeru voor plaatselijk verbruik p. 111. 133 0 0 0 pikols rijst, en
dal in Djokjiil.ait.'i . in de regentschappen Kalassan, Ban tooi en
Bk e m a n , dat z i n die waar ite landverhuur w e r k t , de jaarlijks niet
rffll beplante uitgestrektheid. rafcSSSMla dat '., daarvan tweemaal
m r jaar bapfewt w o r d t , kan (eaSBÜ worden op 4 5 000 bouws en
de geuiidd. ide productie op 30 pikols padi per b o u w , hetgeen dus
voor .'t van üe 11 ic^rnt^cliap;)eii BOS uitmaken een oonst van 1 350 000
pikols padi.
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1890.
Andere éénjarige
gewassen
dan padi.
Nyvcrbfidsgfwaüsen.
tabak
suikerriet.
katoen. .
indigo . .

2de
gewas.

1ste
ge waf

35 804
61 Mt
1611
7 939

75 132 110 990 40 05K
4 080
71 078] 76668
16709
I686l| 4 030
10 220
14118 9 470

113819
Totalen.

Totaal
Iste
bouwK I gewas

108741

«22500 130117

3de
gewas.

Totaal
liouws.

02*7 7
11 742
13 007
19 209

106 911
88 M t
17i,97
28 085

107 495 237 612

807 900 1 142 790 2 010 750 877 194I 381 4312 258 085

Verdeeld naar de
verschillende soorten van bouwland
lieten dezelfde totalen zich splitsen
als volgt:
Sawahs (zoo bewaterbarf als andere) 131964
Tegalvelden in gercgelde cultuur . 675 547

860913 137723 903 717 1041 440

'34949

379 009 1055 210 077(111

442 470,1 119 481

T e zamen aan g e regeld ontgonnen
bouwvelden
807511 1 114018 1 922 129 814 734 1 340 187 2 100 921
Tegalvel'len niet in
28 178 88 027 02 460| 35 304, 97 704
geregelde cultuur 00 449
Totalen als boven. 807 900 1 142 796 2 010 750 877 194|i 381 491JJ258 085

—

.

—H
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geteeld. alleen 324 209 bouws (en daaronder 188 059 boowi waai van
djagong als 1ste irewas werd geoogst).
b) Alleen voor Madura waren de cijfers der djagong-beplantingen :
als 1ste gewas 192 073 en als 2de gewas 155 952 bouws, te zamen
348 025.

In 1890 werden das andere gewassen dan padi door de
bevolking geoogst van 247 92tf bouws méér dan in 1889,
dat is van 174 .:>V7 i ouws sawahs en van 73 402 bouws
tegalvelden méér. Deze toeneming openbaarde zich bij alle
met namen genoemde gewassen, uitgezonderd tabak, en
bijna geheel in hetgeen als 2de gewas was aangeplant.
daar de teelt als !ste gewas slechts met 9 234 bouws
was vooruitgegaan.
Hoe rie cijfers zich voor elk gewest voordeden, kan
blijken uit t'ijlage. SS hierachter.
Andere voedingsgewassen dan rijst. De cijfers, hiervóór
vermell, doen zien dat, terwijl de rijstbeplautiugcn in de
ouvernementslaude;i van .lava en op Madura in 1890
883 192 bouws besloegen, andere voedingsgewassen er
geoogst werden van 2 021073 bouws, en wel in de voornaamste plaats djagong , namelijk van 1 074 335 bouws. Dit
gewas wordt, behalve inzonderheid op Madura , ook in de
residentten Probolinggo en Bez^eki nog op grooter schaal
verbouwd dan rijst. Terwijl toch aan de rijstcultuur in
deze drie gewesten werd dienstbaar gemaakt (lsten en 2Jen
aanplant te zamen genomen) respectievelijk 84 486, 49 269
en 86 323 bouws (te zamen 220 <)78), besloegen aldaar de
djagong-beplantingen (zonder nog de mi-dukte velden te
rekenen) respectievelijk 348 623 , 84 525 en 95 334 bouws
(te zamen 528 484). Voor Pasoeroean waren die cijfers:
rijst 91 905, en djagong 73 940 bouws, doch voor de 16
andere gewesten respectievelijk 2 571 209 en 469 911 bouws.
In welke mate voor de teelt van djagong in 1890 gebruik werd gemaakt van sawahs en van tegalvelden doet
onderstaande opgaaf zien , aanwijzende het aantal bouws
waarvan geoogst is.

f

1ste gewas.
sawahs
tegalvelden
Totaal

.

.

.

24 018
* 5 5 622
480 240

2de gewas.
334 813
259 282

Totaal
bouws.
359 431
714904

594 095

1074 335

Omtrent de opbrengst van den djagong-oogst zijn geen
opgaven ontvangen. Men mag echter aannemen dat die
oogst over het algemeen bevredigend is geweest. Van mislukkingen op groote schaal werd althans nergens vernomen.
In het°district Tengger (Pasoeroean) werd eene proef genomen met het verbouwen van Amerikaausche djagong,
doch zonder gunstigen uitslag.
De in 't vorig verslag (blz. 184) aangekondigde proeven
met de teelt van Acdeleh vielen zeer ongelijk uit. Echter
zijn dienaangaande slechts uit vier gewesten eenige bijzon-

derbeden gemeld /n Bantam werd het niet-slagen toegeschreven aan mindere deugdzaamheid van het gebezigde
I zaad (op 's lands kosten zouden in 1891 ter verstrekking aan
| de Bantamsche bevolking verschere zaden worden aangeI schaft), op Madura, waar de aan plantingen nogal van belang
waren , gedeeltelijk aan minder goede keuze van gronden.
In Saraarang waren de uitkomsten beter. In Bagelen
mislukte een groot gedeelte deraanplantingen ten gevolge
van zware slagregens, doch waar dit niet het geval was
verkreeg men in die residentie een bevredigend beschot.
Bij wijze van proef werd voortgezet in de afdeeling Soekaboemi (Preanger Regentschappen) de teelt van Hollandsche
bruine boontn , en in Probolinggo de teelt van groene erwten
en capucijiiers. De bruine boonen vinden afzet ten behoeve
van de marine. Of daartoe ook zullen kunnen dienen de
in Probolinggo nog op zeer kleine schaal gekweekte groeue
erwten, zou afhangen van de bevinding die over de opgekochte hoeveelheid zou worden uitgesproken. Opkoop van
capucijners werd door de marine niet gewenscht.
In de afdeeling Soemedang (Preanger Regentschappen)
beijverde het bestuur zich de teelt van aardappelen aan te
moedigen , en wel door kostelooze verstrekking van poters
uit het district Madja (Cheribou).
Nijverheidsgewassen. In verhouding tot den omvang van
hare teelt van rijst en andere voedingsgewassen, hetzij
voor eigen gebruik, hetzij voor den handel, nemen de door
de inlandsche bevolking in de gouvernementslanden van
Java en Madura gedreven zoogenaamde nijverheidscultures ,
die zich bijna uitsluitend bepalen tot tabak, suikerriet, katoen
in indigo (nopens andere worden geen cijfers opgegeven),
over het geheel slechts eene weinig beduidende plaats in.
Genoemde cultures te zamen toch maken nog geen 5 pet.
van de eerstbedoelde beplantingen uit.
Wat de taalcultuur betreft, deze nam over 't geheel
in 1890 weder af. Het totaal der (geslaagde) beplantingen
— voor ruim de helft als tweede gewas — daalde van
110 996 tot 102 935 bouws. Naar de ontvangen cijfers te
• ordeeleu waren de aanplantingen nog bet belangrijkst in
Üembang, Banjoemas, Bezoeki, Kadoe en Kediri, waar
tij te zamen 66 309 bouws besloegen, tegen73308 bouws
iü 1889. In Rembang zijn het voornamelijk de landbouwers
ia de afdeelingen Toe ban en Bodjouegoro, die op deze cultuur
y.ich toeleggen. Het daar gewonnen product is uitsluitend
voor de inlandsche markt bestemd. Behalve naar Soerabaija
wordt een deel daarvan ook uitgevoerd naar Madura en
Üandjermasin. Te Toeban wordt ook tabak verwerkt tot
sigaren. In de streken rondom het Diëng-plateau wordt
mede een levendige handel in tabak gedreven, met name
ia Kadoe en in de afdeeling Ledok (Bagelen), waarheen
•zelfs opkoopers van Borneo zich begeven. Het product uit
Java's Oosthoek is meer bestemd voor de Europeesche markt.
In de afdeelingen Soekaboemi (Preanger-Regentschappen)
en Malang (Pasoeroean) werden proeven genomen met de
teelt van Sumatra-tabak.
Prijsopgaven van tabak voor de inlandsche markt werden
alleen uit Soerabaija ontvangen, waar voor het te veld
staande gewas f 30 a f 40 per bouw, en voor het bereide
],roduct f 10 a f 30 per pikol werd besteed.
N'opens de door de bevolking voor eigen rekening op
bare bouwgronden gedreven teelt van suikerriet vindt men
ltieronder een vergelijkend overzicht over de jaren 1889
en 1890. (De mislukte velden zijn buiten rekeniug gelaten.)
Beplante uitgestrekt"
heden in bouws
(geslaagd).

Gewesten van Java M Madura.

Oogstjaar
1889.

Tagal

. . . .

Overige gouverne
Te zamen

.

.

.

Oogstjaar
1890.

4 482*
5 167
1 824
1 735
6 519
2 199
16 169
6 863
5 435
3 853
3315
8 280
5 237

5 644
5 575
3 171
2 007
8 266
2 582
23 803
10 258
5 947
4 208
3 496
10212
4 126

71078

88 69»
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Op Java en Madura door de inlandscJie
bevolking buiten bemoeienis van het bestuur
met suikerriet beplante velden.

Beplante llllUMlukl
deden in bouws
(geslaagd).
Oogstjaar Oogstjaar
1800.
1889.
57 779
2 452
10 847

72 727
3 052
125IG

Te zamen als op de voorgaande blz.

71 078

88 295

Daarvan waren beplant als : \ *j£e S e w 8 s • '

R0 308
4 680

76 553
11 742

Ta zamen als boven . . .

71 078

HH Ml

Tweede Kamer.
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Ook werden in gemeld gewest proefaanplantingen aangelegd
van eeue in de afdeeling Soemedang aldaar in het wild
aangetroffen vezelplant, bekend onder den naam van
kitja tjangkir.
Klappercultuur.
Biiplantingen van klapperboomen hadden overal in meeriUre of mindere mate plaats. Geschiedde zulks meestal alleen
ter vervanging van gestorven of omgekapte boomen , in
enkele streken werd daarmede ook uitbieiding der cultuur
beoogd. In Bantam werden de in 1883 door de uitbarsting
van Krakatau verwoeste kuststruoken geleidelijk opnieuw
met klappers beplant.
De bereiding van copra schijnt meer en meer ter hand
genomen te worden. In Japara wordt de handel in dat
artikel gezegd te zijn toegenomen; terwijl in Rembang
een begin van verkoop van copra in het groot voor den
uitvoer naar Singapore werd waargenomen. Ook elders
hield men met bereiding van copra zich onledig. Voor
copra werd in Bantam f 4 h f 6 per pikol betaald.
Klapperolie blijft mede steeds een artikel van uitvoer.
Van Bantam wor.lt o. a. veel olie uitgevoerd naar de
Lampongsche Districten eii van Cheribon naar Singapore.
Het fabrikaat gold, naar gelang van streek en marktprijs,
f 15 a f 4U per pikol. De prijzen der klappernoten liepen
van f 1,50 tot f 5 per 100 stuks.

Zooals uit bovenstaand overzicht blijkt, nam de teelt
van suikerriet in nagenoeg alle gewesten toe; het meest
in Soerabaija, Pasoeroean en Kediri, in beide laatstgenoemde
gewesten meer in het bijzonder in de afdeelingen Malani?
en filitar, waar het riet geteeld werd ter bekoming vun
serehvrije bibiet ten behoeve van elders gelegen suikerondernemingen , welker aanplantingen door de^serehziekte
geteisterd werden.
Het door de bevolking gekweekte riet wordt overigens
meerendeels in natura verhandeld op de passars. Voor
een deel wordt er, met gebruikmaking van buffel-molens
of handpersen, ook suiker uit bereid.
Bamboecultuur.
In streken , waar suikerfabrieken gelegen zijn, verkoopt
de inlander zijn riet ook wel aan fabrikanten en bedingt
Op het bijplanten van bamboe, waar naar dat artikel
daarvoor 18 a 25 cents per pikol, gevende p. m. f 100 veel vraag bestaat, wordt van bestuurswege voortdurend
per bouw. In Bagelen bracht de verkoop van riet als toegezien. In de benedenlanden wordt veelal in de behoefte
bibiet ongeveer f 140 per bouw op. Voor onverwerkt riet werd voorzien door aanvoer uit de bergstreken, waartoe de bamboe
per bouw betaald f 80 a f 100 (Japara) tot f 150 (Kediri), in vlotten langs de rivieren afgevoerd wordt. Uit de
terwijl bij verkoop van het te veld staande gewas in Preanger Regentschappen wordt op die wijze veel bamboe
Pasoeroean f CO per bouw werd bedongen en de opbrengst afgevoerd naar Batavia en langs de Tjimanok naar Indraper bouw van tot suiker verwerkt riet uiteenliep van f' 60 maijoe; uit Kediri langs do Brantas naar Soerabaija. Ook
tot f 250 bruto. Is de planter tevens bereider, dan wordt in üo resitlentie Bezoeki, vooral in de afdeeling Djember ,
die bruto-opbrengst geschat tot f 300 per bouw te kunnen werd veel bamboe verhandeld.
bedragen. In Bantam, waar planter en bereider in den
regel verschillende personen zijn, schat men de verdiensten
Nipahcultuur.
van den eersten op f 50 a f 75 per bouw, en die van den
bereider op p. m. f 150 per bouw. De onkosten der beIn Samarang, Soerabaija en Banjoemas onderging deze
reiding worden gerekend meermalen 50 pet. van de bruto- cultuur eenige uitbreiding, voornamelijk omdat aan de
opbrengst te bedragen.
kuststreken, bij gebrek aan alang-alaug , de bladeren van
De aanplantingen van katoen (kapas) bleven nagenoeg den nipapalni voor dakbedekking gebezigd worden. In Wtstop hetzelfde lage cijfer (17 697 bouws) als waartoe zij in Java , vooral in Bantam en Buiteuzorg, worden uit de
1889 waren ingekrompen , toen zij — van 30 153 bouws bladeren van de zoetwatersoort nipa-vloei matten vervaarin 1888 — teruggingen tot 16 327 bouws. De gewesten , digd , die wegens hare duurzaamheid zeer gewild zijn.
waar deze cultuur nog van eenige beteekenis is, zijn
Cheribon , Samarang, Japara, Rembang en Madura, waar
Arèncultuur.
in 1890 respectievelijk 1501, 6477, 2533, 2234 en 1938
bouws daarvoor gebezigd werden. Aan de geringe prijzen,
Kene bepaalde aankweeking van den arènpalm komt over
waarvoor buitenlandsche lijnwaden en garens te bekomen het algemeen weinig voor. Waar men zich voornamelijk
zijn , moet het voornamelijk worden toegeschreven dat de op de bereiding van arènsuiker toelegt, worden daartoe
teelt van katoen zich niet uitbreidt. De oogst was over bijna uitsluitend de in de bossehen voorkomende palmen
het algemeen gunstig, behalve in eenige streken van gebezigd, die buiten bemoeienis der bevolking zich verSamarang, waar hevige regens de aanplantingen deden menigvuldigen ; eigenlijke bij [dantingen hadden slechts op
verloren gaan.
erveu plaats. In Pekalongan intusschen worden ook wel
In de Preauger-Regentschappen werden proeven geuomeu arèupalmen geplant ter afbakening vau munosoeko-koffiemet buitenlandsch katoenzaad, en met uit 's lands planten- tuineu. Eu in Kedih werden, bij uitzondering, de bijtuin afkomstige zaden. De uitkomsten daarvan konden plautingeu van eenige beteekenis , omdat door de uito-ifte
nog niet worden gemeld.
van groots uitgestrektheden boseu in erfpacht, en het ,
De in 1890 met indigo, meerendeels als 2de gewas, als gevolg daarvan, verdwijnen vau de daruengans (vestibeplante uitgestrektheid bedroeg 28685 bouws, tegen p. m. gingen van arèn-tappers), langzamerhand scliaarschte
24 000 bouws in elk der drie voorafgegane jaren. Ruimde ontstaan is aan Javaansehe suiker. In de Preanger Rehelft dezer aauplantingen vond men in de residentiën gentschappen wordt de arènpalm het meest op prijs geSamarang, Japara, Rembang, Soerabaija en Madura, doch steld. Hij is daar van onschatbaar nut voor de bevolking.
eigenlijk in geen enkel gewest was de cultuur van bijzondere De omzet in dat gewest van arèusuiker alleen vertegenbeteekenis. Over het algemeen viel de oogst naar wensch uit. woordigt eeue waarde van duizenden guldens.
In Samarang werd ten behoeve van een Europeeschen ondernemer eeoe proef genomen met de teelt vanGuatemala-indigo.
Andere niet-eenjarige gewassen.
Rameh wordt als cultuurgewas bier en daar op zeer
kleine schaal aangetroffen in de residentiën Bantam,
De aanplantingen van Aapoiboomeu werden in SamaPreanger-Regentschappen en Pasoeroean. Elders wordt rang, Japara, Soerabaija en Ke.iiri uitgebreid. Het daar
deze vezelplant ook wel op erven aangekweekt.
verkregen product wordt voor een ueel uitgevoerd naar
In de Preanger-Regentschappen werden proeven genomen Europa, waar de Java-kapok , evenals de Java-copra, een
met de teelt van jute uit zaad, verkregen uit 's lauds goeden naam heeft. Uit de pitten wordt hier en daar
plantentuin. Enkele dezer aanplantingeu slaagden zeer goed. smeerolie gewonnen.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1891-1892.

206

e*. 2.:
Koloniaul verslag van 1891. [Nederl. (Ooat-) Indiö.]

De cultuur van peper, vooral staartpeper, nam in Ban- nieuw tot inkrimping worden overgegaan, zoodat nog
tam , de Preanger Regentschappen, Banjoemas en Bagelen 107 dessa's afvielen (24 in de Preanger Regentschappen,
toe. In Pekalongan en Kadoe leverde deze cultuur tot nog 5 in Pasoeroean, 43 in Bezoeki en 35 in Banjoemas),
toe geene goeie uitkomsten op.
omdat op passenden afstand van de woningen der planters
In de afdeeling Galoeh (Cheribon) werd zoowel de cultuur geen voor koffie geschikte gronden voorhanden waren, of
van getahpertja uls die van kruidnajelen aangemoedigd.
wel, zooals met betrekking tot de 35 dessa's in Banjoemas
In Pekalongan werd eene proef genomen met de teelt het geval was, da bodem te ongeschikt bleek om eene
van cacao, welke echter geen gunstig verloop had. Ook voortzetting van de teelt te rechtvaardigen. Voor een 9-tal
in het district Djaboeng der residentie Soerabaija werden dessa's in Bezoeki droeg tot hare ontheffing ten deze ook
proefaanplantingen van cacao aangelegd.
bij dat andere bedrijven dan de landbouw de hoofdmiddelen
De cultuur van pinany onderging hier on daar uitbrei- van bestaan uitmaken en de verplichte cultuur de behoorlijke
ding. Door Chineezen werden veel pinangnoton opgekocht uitoefening van die bedrijven ten zeerste in den weg stond.
ter bereiding van looistof. Zoowel de noten als de bereide In welke streken der genoemde gewesten tot de besproken
looistof werden uitgevoerd, o. a. naar China en Singapore. maatregelen werd overgegaan kan blijken uit eene verEvenals in vorige jaren werd ook in 1890 aan eenige gelijking van het als bijlage W W hierachter opgenomen
hoofden van gewestelijk bestuur de beschikking gegeven districtsgewijze overzicht met de gelijksoortige tabel bij
over kleine geldsommen ter aanmoediging van de cultuur het vorig verslag afgedrukt als bijlage UU. Bedoelde
van gewassen, waarvan de bevolking nut of voordeel kan statistiek doet ook zien dat, nevens de in de cultuurplannen
trekken. Met hetzelfde doel werden ook zaden en stekken begrepen 4093 (4200—107) dessa's, bij de cultuur nog
verstrekt uit 's lands plantentuin, voor zoover die inrichting waren ingedeeld , ofschoon niet meer in de cultuurplannen
daartoe in de gelegenheid was. Dat de Indische Kegeering begrepen , 2164 dessa's (zijnde 303 minder dan verleden
in die richting hare hulp wensclit te verleenen , werd voor jaar), die enkel waren belast met het onderhoud van nog
zooveel noodig onder de aandacht der residenten gebracht niet afgeschreven aanplantingen.
bij de reeds in 't vorig verslag (blz. 185) besproken cirMoest, zooals zooeven gezegd, in een gedeelte van
culaire van den directeur van binnenlandsch bestuur dd. Banjoemas, namelijk in het district Pegadingan der
16 Juni 1890.
afdeeling Tjilatjap, wegens de ongunstige gesteldheid van
den bodem tot intrekking van de koffiecultuur worden
overgegaan, in de beide andere koffiedistricten dier af2°. Kolflecuhuiir aan de verplichte levering onderworpen.
deeling, met namen Madjenang en Dajeuhloehoer, werden
Sedert de indiening van het vorig verslag zijn ontvangen de terreinen mede ongeschikt bevonden voor eene loonende
de in Indiö uitgebrachte adviezen omtrent het rapport der cultuur van Java-koffie, doch daar verwachtte men van
staatscommissie betreffende degouvernements-koffiecultuur. de Liberia-koffieteelt goede uitkomsten, zoodat de tot die
Die adviezen , voor zooveel Java betreft, worden als bijlagen districten behoorende dessa's, in afwachting van de uitlit. TTi hierachter overgelegd.
komsten , welke met de door een vijftal daarvan tot si and
Ten aanzien van de uitkomsten van het gehouden onder- te brengen proefaanplantingen dier koffiesoort zullen worzoek omtrent de verhouding tusschen arbeid en loon bij de den verkregen, in de cultuurplannen werden aangehouden.
gouvernements-koffiecultuur op Java (zie vorig verslag blz.
Hetzelfde had plaats met 28 en 7 dessa's van de afdee186) heeft de Indische Regeering zich aangesloten bij het ge- lingen Bondowosso en Banjoewangi der residentie Bezoeki.
voelen van den directeur van binnenlandsch bestuur dat (Over de proeven met de teelt van Liberia-koffie op hoog
aan de verzamelde gegevens slechts geringe waarde mag gezag wordt lager meer in bijzonderheden gehandeld.)
worden toegekend. Bij de onderlinge vergelijking van de
Met het oog op de gedane voorstellen om , naar een vast
opgaven uit de verschillende koffieproduceerende gewesten bedrijfsplan, gronden door herwouding weder geschikt te
omtrent den duur van deu arbeid , benoodigd voor de onder- maken voor de cultuur van koffie, werden in Bezoeki
3cheidene werkzaamheden bij de gouvernements-kofh'e- bovendien nog 11 dessa's in het cultuurplan behouden ,
cultuur, zijn namelijk verschillen geconstateerd waarvoor doch tijdelijk van verdere bijplantingen vrijgesteld.
geene goede verklaring was te vinden. De verzamelde
Ook voor Kadoe werden voorstellen gedaan tot het nemen
gegevens zullen, naar de meening der Indische Regeering, van proeven met de teelt van Liberia-koffie in de districten
alleen kunnen dienen ter raadpleging bij de uitvoering van Ngasinan, Soemowono en Lempoeijang, terwijl eenige in
de ten aanzien der gouvernements-koffiecultuur te treffen dat gewest gelegen dessa's, zonder voorshands met verdere
maatregelen.
bijplanting van Java-koffie belast te worden, mede met
Gedurende het tijdvak van 1 November 1889 t/m 31 het oog op een eventueel op te maken bedrijfsplan, in de
October 1890, waartoe de voor dit verslag ontvangen cultuurplannen bleven aangehouden.
tabellen betreffende de koffieaanplantingen der inlandsche
De in 't vorig verslag (blz. 188) besproken ordonnantie
bevolking op Java in hoofdzaak betrekking hebben (zie van 2 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n°. 116), waarbij de
de bijlagen UU, VV en W W hierachter), werden in bepalingen van 1879 tot tegengang op ..'ava van de ontenkele gewesten, voornamelijk echter in de Preanger trekking van koffie aan de verplichte levering zijn verRegentschappen en Madioen , weder een aantal dessa's van scherpt, bleek eenige wijzigingen aanvulling te behoeven,
verplichte bijplantingen ontheven en derhalve uit decultuur- vooreerst om duidelijk te doen uitkomen dat niet landplannen afgevoerd , meerendeels op grond dat de omstandig- bouwers en landbouwondernemers in het algemeen, maar
heden waaronder zij aan den cultuurarbeid hadden deel te bepaaldelijk bezitters van koffietuinen en ondernemers voor
nemen niet in overeenstemming waren met de beginselen de bereiding van aan den lande te leveren koffie bedoeld
die, volgens het in 't verslag van 1887 (blz. 160) besproken worden als uitgezonderd te zijn van het verbod om binnen
besluit dd. 28 Juli 1887 n°. 36, de gouvernenients-koffie- een aangewezen kring koffie boven eene bepaalde boeveelcultuur op Java beheerschen. Zoo bleek ten aanzien van heid in hun bezit te hebben zonder toestemming van den
een betrekkelijk groot aantal koffieplantende dessa's in resident, en ten andere om alsnog aan te geven hoe met
eerstgenoemd gewest, aan welke geen geschikte terreinen verbeurd verklaarde koffie in poedervorm moet gehandeld
konden worden aangewezen binnen een kring van zes paal, worden. Ter voorziening in de bedoelde leemten strekte
dat bijplautingen op verderen afstand (altijd binnen het de ordonnantie van 10 Februari 1891 (Indisch Staatsmaximum van twaalf paal) niet langer mochten worden blad n°. 41).
opgelegd, omdat bezwaarlijk kon worden verklaard, zooals
De gouvernementskoffie-oogst van 1890 was geringer
gemeld bwluit sub § C vordert, dat de bevolking op die dan in eenig vroeger jaar. In het tijdvak van 1837 t/m
wijze een middel kon vinden om haar bestaan te verbe- 1889 waren de laagste cijfers geweest 254 568 pikols in
teren. Op 31 October 1890, dat is bij den aanvang van 1887 en 436 721 pikols in 1864, terwijl in 1890 niet meer
het plantjaar 1890/91 waren dan ook, als ingedeeld bij de werd ingezameld dan 95 585 pikols. Op de oorzaken, die
koffiecultuur op hoog gezag, in de cultuurplannen nog den oogst van 1890 zoo ongekend laag deden zijn, werd
slechts begrepen 4200 dessa's met 323 721 cultuurdienst- reeds in 't vorig verslag gewezen. Hoe zich de uitkomsten
plichtigen, zijnde 365 dessa's en 14 277 cultuurdienst- van 1890 voordoen tegenover de resultaten der vier voorplichtigen minder dan op uit October 1889. En bij de afgegane jaren, ook wat betreft de kosten voor den
vaststelling in de eerste maanden van 1891 van de voor- lande op het product gevallen en de hier te lande behaalde
stelstaten voor de bijplantingen van 1891/92 moest op- veilingsprijzen, kan blijken uit het volgende vijfjarig
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overzicht, dat voor het jaar 1890 zijne aanvulling vindt in bijlage UU hierachter.
Hoeveelheid koffie (in | >ikols)bij de pakhuizen 'ngektrkt.

Gezamenlijke
Totaal
dat
niti/rt'i,/.// kosten van de
Gouvernemeutsresi ilentien.
uan h e t G o u v e r
hoeveelheid
nemeut goSoerakarta
(in pikols'. '1 i.
Algemeen na bijtelling van levard* koffie.
en
Preanger
o v e r z i c h t e n M gerekend tot
Overige
Pasoeaan de opna uitrekking
Djokjototaal.
Regentvan niindcr-bi!' schuring in
gewesten.
roean.
karta.
de
afschecpschappen.
vindingen.
pukhuizen.

JAKKN

a)

Gemiddelde
O p b r e n g s t van de in Nederprijs waarop da
pikol koilie aan (.la\a-) kollio per pikol.
het OouiWIM
ment II
Netto (alleen
kwam. gerena aftrekking
kend tot aan de
van de koeten
Bruto.
ojwchuriu"; in
van afüche—
p i n g , vervoer
<le afschccpen verkoop).
pakhuizen.

1886.

.

.

.

135 65*

395 039

366 748

19 635

817 076

817 716

f 13 673 589

1887.

.

.

.

42 819

99 191

102 480

10 078

251568

254 534

4 333 815

17,02»

59.53»

1888.

.

.

.

63 818

271 157

208 90U

14 640

5(il;,JI

564 976

9 065 348

16,04»

50,86»»
J

57.811»
6I,?4*«

f

16,73

f

f37,12»

32,74»
54,57'

1889.

.

.

.

125 156

245 315

197 860

8 820

577 157

577 561

9 719 033

16,83»

03,31»

1890.

.

.

.

28 035

32 526

32 564

2 460

95 585

95 686

1 863 978

19,48

67.45»»

45,71»

a) Ook de aangehaalde en verbeurd verklaarde koffie is onder Ie (ingegeven cijfers begrepen. In de besproken jaren bedroegen de
hoeveelheden achtereenvolgens 151, 258, 254, 230 en 238 pikols, meestal inferieure soort. Het ingeboekte product bestond in 1890 uit 94 095
pikols Iste soort en 1252 pikols inferieure soort, waarvan uit do Yorsteulanden (enkel uit Soerakarta) respectievelijk 2195 en 263 pikols. De
als inferieure soort ingeknekte hoeveelheden bedroegen in de jaren 1886 t/m 1889 achtereenvolgens 11322. 5013. 6731 en 18 241 pikols, waarvan
uit de Yorstenlanden (enkel uit Soerakarta) 570, 675. 760 en 1300 pikols.

De oogst van 1891 werd, volgens de jongste berbhten,
dat is bij het einde van November jl., geraamd op ruim
385 000 pikols. Gedurende de eerste negen maanden van
dat jaar werden ingeleverd 374 559 pikols, namelijk in
Pasoeroean 173 913, in de Preanger Regentschappen 62 591
en in de overige gewesten 138 055 pikols.
Op grooter schaal dapi in een der laatste jaren moest
gedurende het op 31 October 1890 geëindigde plantjaar,
wegens sterfte , afgeleefd hei 1 of kwijnenden toestand , tot
afschrijving van komeboomen worden overgegaan. Blijkens
de gewestelijke opgaven in bijlage VV hierachter bereikteu die afschrijvingen in de op hoog gezag aangelegde
geregelde plantsoenen — die anders, door de in 1889,1890
tot stand gebrachte bijplanting van ruim 7'/, millioen
jonge boomen, geklommen zouden zijn tot 1147, millioen
boomen — het aanzienlijk cijfer van ver over de 20 millioen
boomen of ruim 177, pet., welke verhouding in 1880/1881
97. pet. was geweest, terwijl zij in het plantjaar 1885/1886,
dus nadat de bladziekte een ernstig karakter had aangenomen,
en in de drie daarop gevolgde plantjaren toch niet meer
had bedragen dan tusschen 13 en 147, pet Door deze
belangrijke afschrijvingen bleven de op hoog gezag aangelegde geregelde plantsoenen op 31 October 1890 nog te
boek staan voor circa 947, millioen boomen.
Stond men in 1890, als gevolg van de aanzienlijke afschrijvingen, voor eene vermindering van het cijfer der op
hoog gezag (in geregelde plantsoenen) geplante koffieboomen met niet minder dan ruim 12 millioen , voor de
vrijwillig aangelegde plantsoenen (waaronder ook te verstaan
zijn de onder dien naam, in plaats van de verplichte cultuur, buiten directe inmenging der ambtenaren , tol stand
gebrachte aanplantingen) wijzen de ontvangen ramingen —
zie de districtsgewijze opgaven in bijlage "WW hierachter —
op eene toeneming van ruim 6 millioen boomen , namelijk
op een totaal van 186 millioen, tegen 180 millioen in
1889. Alleen in de Preanger Regentschappen zou de omvang dezer plantsoenen zijn toegenomen van ruim 58 tot
ruim 65 millioen boomen, en in Pekalongan van circa
4 millioen tot ruim 67 3 millioen, terwijl voor Pasoeroean,
Tagal en Probolinggo de ramingen, ad 557„, 19V4 en
17 millioen , weinig verschillen met die over 1889, en voor
de overige gewesten, in stede van 27 millioen voor 1889,
thans slechts geraamd worden op 22 millioen boomen. Het
behoeft intusschen niet gezegd dat deze ramingen op zeer
onzekeren grondslag berusten. Ter beoordeeling van de
mate waarin van de koffieteelt als volkscultuur wordt werk
gemaakt, schijnt meer waarde te mogen worden toegekend
aan de cijfers, aanwijzende het aantal kofneplantersonder
de inlandsche bevolking die vrijwillig aangelegde plantsoenen bezitten, welke opgaven voor 1889 een totaal aanwezen van 136 778 en voor 1890 van 136 066 '). Voor de
') Hiervan bezaten er 37 670 hunne aanplantingun op in de
cultuurplannen begrepen terreinen, nameiyk 28 082 in de Preanger
Regentschappen, 2800 in Pasoeroean en 6788 in de overige gewesten.

resideutiën Preanger Regentschappen en Pasoeroean wordt
hun aantal gesteld op respectievelijk 55 050 en 20 982 en
voor de andere gewesten op 60 034, voor welke getallen
verleden jaar werd opgegeven 53 275, 20 801 en 62 702.
Ook volgeus deze opgaven is dus de vrijwillige koffiecultuur
het belangrijkst in de resideutiën Preanger Regentschappen
«:n Pasoeroean. Klders is zij 't meest van beteekenis in de
hooge Slamat-streek der residentie Tagal , aan de westelijke
belling van den Willis in het district Poeloeng der residentie Madioeu, en in het district Tengger der residentie
Probolinggo, terwijl eene meerdere ontwikkeling dier cul'uur valt waar te nemen in het hooge gedeelte der residentie Pekalongan.
Uit Tagal wordt gemeld, dat in de hoogere Slamatstreek deze cultuur aan de bevolking, bij geringe lasten ,
goeie voordeelen oplevert eu met recht als eene volkscultuur kan worden aangemerkt. Toch heeft de vrijwillige
cultuur in dat gewest haar toppunt bereikt, aangezien
de beschikbare gronden van het maagdelijk boschterrein
grootendeels verbruikt zijn. De nog overgebleven boschterreinen op den Slamat zijn onder geregeld beheer gebracht
(zie Indisch Staatsblad 1890 n°. 115) en kunnen niet meer
voor de koffiecultuur worden gebezigd, zoodat in de
afdeeling Brebes van uitbreiding van monosoeko-aanplantingen op terreinen, waarvan overvloedige productiön
worden verkregen, voorshands althans geen sprake meer
kan zijn. In de afdeelingen Tagal en Pamalang beginnen
monosoeko-aanplantii.'gen langzamerhand door ouderdom
uit te sterven. Over maagdelijke gronden ter uitbreiding
van de cultuur kon daar niet meer worden beschikt, zoodat ook in die streken de koffieproductie hoe langer zoo
meer zal moeten achteruitgaan. In de lagere gedeelten
van het gewest kan de cultuur geen hooge vlucht nemen
wegens de mindere geschiktheid van klimaat en bodem en
de herhaalde aanvallen van bladziekte.
Over de beteekenis van de cultuur in de twee genoemde
districten van Madioen en Probolinggo kan geoordeeld
worden uit onderstaande opgaaf der oogsten van de laatste
twintig jaren, gerekend bij gemiddelden van vijfjarige
tijdvakken.
Gemiddelde productie per jaar (iu pikols):
1871 t/m 1876t/m 1881 t/m 1886 t/m
1875.
1880.
1885.
1890.
District Poeloeng (Madioen) . 15 284
17 457
23 629
11175
„
Tengger (Probolinggo) 16 681
21243
30 418
18 065

Uit deze opgave blijkt dat de productie in Poeloeng in
het laatste vijfjarig tijdvak lager was dan in een der drie
In 1890 werd voor het aanleggen van vrijwillige koffleplantsoenen
over 3648 bouws van deze terreinen beschikt (in de Preanger
Regentschappen over 2477, in Pasoeroean over 389, in Pekalongan
over 370, in Madioen over 2 ) 5 . in Samarang over 166 en in
Banjoemas over 41 bouws), terwjjl nog 981 bnuws, in de cultuurplannen begrepen, beschikbaar werden gesteld ten behoeve van den
eigen landbouw der bevolking (hiervan 122 bouws in de Preanger
Regentschappen, 791 in Pekalongan en de overige 68 bouws in
Probolinggo, Banjoemas eu Hadioen).
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voorafgegane, doch dat in Tengger de opbrengst in het
laatste tijdvak , hoewel belangrijk minder dan in hel tijdvak
1881/1885, meer heeft bedragen dau in 1X71/1875 en de
cultuur zich dus nog «enigszins heeft kunnen hundliavcn
De ontwikkeling der monosoeko-aanplaiitingen in Pekalongan , waarop hooger gedoeld werd , viel meer bijzou Ier
waar te nemen in de coutróle-afdeeliug Karang-unjar.
Bijna alle bewouers van de hoog gelegen dessa's, en in
mindere mate ook die van de lagere , zijn daar in het
bezit van vrijwillig aangelegde koffieaauphiutiugen. In
Pekalongau wordt dan ook de koflieteelt geoordeeld nog
wel eene toekomst te hebben als volkscultuur, voor zoovoel namelijk de hoogere bergstreken betreft, waar bodem
en klimaat medewerken en i:og goede gronden aanwezig
zijn. Het bestuur tracht aldaar den lust voor de cultuur
te bevorderen door de dessa's, welker bewoners vrijwillig
voldoende koffie planten , van verplichte bijpluntingen vrij
te stellen. Onder den invloed daarvan werden in 1890 in
de afdeeling Karaug-anjar voor het aanleggen van vrijwillige koffieplantsoenen aangevraagd 370 bouws voor den
verplichten bijplant gereserveerde en 403 bouws nietgereserveerde gronden. Van deze 773 bouws waren bij het
einde des jaars reeds 620 bouws beplant, terwijl in J889
de vrijwillig met koffie beplaute gronden in Pekalongan
eene oppervlakte van niet meer dan 382 bouws besloegen.
Voor zooveel op de te dien aanzien ontvangen opgaven
is af te gaan (zie de meervermelde bijlage NV W), zou bij
het einde van het plantjaar 1889/1890 cie geheele oppervlakte, begroeid met aan de verplichte levering onderworpen koffie, in de verschillende gouvernenientsresidentiën
hebben bedragen 195 560 bouws, aat is slechts weinig
minder dan bij het einde van het plantjaar 1888/1889.
Tegenover de inkrimping van de op hoog gezag aangelegde aanplantingen van 80166 tot 70 429 bouws stond
namelijk eene uitbreiding van de vrijwillige plantsoeuen,
of van die welke onder dien naam , tegen vrijstelling van
verplichte bijplanting, waren tot stand gebracht, van
118509 tot 125 131 bouws. Zooals de aangehaalde bijlage
meer in bijzonderheden kan doen zien , deelden in bedoeld
totaal van 195560 bouws de residentiën Pasoeroean, Preanger
Regentschappen, Probolinggo, Tagal en Banjoemas vuor
respectievelijk 59 290, 52 9 7 1 , 12 361, 1133'. en ,0 637
bouws, terwijl de opgaven voor acht andere gewesten
tusschen 2767 en 9802 bouws uiteenloopen en voor vier
gewesten minder dan 2000 bouws be Irngen.
Het in September 1890 aan een der houtvesters opgedragen onderzoek , voorloopig in de residentie Probolinggo
(verg. vorig verslag blz. 187), naar de terreinen welke m
en buiten de onder geregeld beheer gebrachte bosschen
voor de gouvernementskoffiecultuur benuttiging zouden
kunnen vinden, werd beëindigd voor zooveel betreft het
district Gading; de uitkomsten van dat onderzoek waren
evenwel in September jl. nog niet ter kennis van de
Indische Regeering gekomen. Intusschen wordt door bedoelden ambtenaar net aangevangen werk in de andere
districten van genoemd gelest voortgezet.
De in den westmoesson 1890/1891 op hoog gezag tot
stand te brengen bijplantingen werden bepaald op een
totaal van 5 758405 koffieboomen , zijnde bijna 17, millioen
hoornen minder dan de voor 1889/1890 opgelegde planttaak.
Ook wat de te planten schaduwboomen ten dienste van in de
drie eerstvolgende westmoessons bij te planten koffieboomen
betreft, was over 't geheel de aan de cultuurdienstplichtigen opgelegde taak weder veel kleiner dau voor 1889/1890
was bepaald. Ditmaal bleek deze laatste arbeid slechts
te moeten worden bewerkstelligd ten dienste van 1 125 216
later te planten koffieboomen, terwijl iu 1889/1890 de in
den grond te brengen schaduwboomen hadden moeten
dienen voor eene latere koffiebijplanting van 1526 945
boomen. Met bedoelde aanplantingen hetzij van koffie-en
schaduwboomen , hetzij van schaduwboomen alleen , waren
belast 1819 van de 4200 bij de cultuur ingedeelde des->a's,
uitmakende 132836 van de 323 721 cultuurdienstplichtigen.
Aan 2381 dessa's, tellende 190 885 dienstplichtigen , werd
dus geene planttaak opgelegd. Voor 679 dessa's met 52 835
cultuurdienstplichtigen was die vrijstelling een gevolg van
de omstandigheid, dat de gemiddelde inlevering gedurende
de laatste drie jaren de vastgestelde minimum-levering had
bereikt. Andere redenen van vrijstelling waren: gegronde
twijfel of de cultuur van Java-koffie wei loonend zoude

zijn , waarom het beter voorkwam , in afwachting van den
uitslag van een opzettelijk in te stellen plaatselijk onderzoek , de betrokken dessa's tijdelijk van bijplanting vrij te
stellen (Bantam , Hanjoemas , Bagelen , Tagal en Kediri); —
ongeschiktheid van den bodem voor dadelijke herbeplanting
met Java-koffie (Bantam , Tagal, Japara , Pasoeroean ,
liezoeki en Kadoe) ; — het aanleggen van uitgestrekte vrijwillige aanplantingen (dit gold o. a. 317 dessa's in de
l'reanger Regentschappen en 60 dessa's in Pekalongan); —
het bemesten van de bestaande plantsoenen tegen vrijstelling
van bet aanleggen van nieuwe (Cheribon, Samarang,
Soerabaija en Kadoe); — onvoldoende ontwikkeling van
bet plant materiaal op het tijdstip van overplanting (Liberiaaanplant iu Pekalongan); — drukkende heerendiensten voor
herstelling van door bandjirs vernielde wegen, waterleidingen en dammen (Pasoeroean en Probolinggo); — de vele
arbeid , welken het onderhoud van de plantsoenen vorderde
(Pasoeroeau); — vrees voor volksverloop uit dessa's met eene
vlottende bevolking en waar het aantal huisgezinnen reeds
dermate was afgenomen , dat het bezwarende voor de overgeblevenen alleen reeds aan het onderhoud der bestaande
tuinen verbonden geen bijplanting toeliet (vier dessa's in
Probolinggo). In Pekalongau, speciaal wat de districten
Bandar-Goeiniwang en Sawangan betreft, werden de bijplantingen op hoog gezag tot een minimum beperkt om
de ontwikkeling der vrij willige koffiecultuur der bevolking
niet in den weg te staan en het goede onderhoud van de
uitgestrekte monosoeko-aanplantingen der laatste jaren
mogelijk te maken, en in de afdeeling Malang (residentie
Pasoeroean) werd nog in veel meerdere mate ontheffing
vau de kuffieplautende bevolking van cultuurarbeid in den
westmoesson van 1890/1891 geboden , omdat zij door den
buitengemeen ongunstigen koffieoogst in moeilijke omstandigheden verkeerde, en haar de gelegenheid diende gegeven
te worden door aankweeking op ruime schaal van tweede
gewassen dan wel op andere wijze in haar levensonderhoud
te voorzien.
Het bezwarende van voorafgaande beschaduwing der met
alang-alang en glagah begroeide terreinen, niet alleen in
het district Karanglo (zie vorig verslag blz. 189), maar
ook ellers in de residentie Pasoeroean, leidde er toe voor
de betrokken dessa's den arbeid te verlichten. Dit geschiedde
door eene meer economische regeling van den arbeid en
door vermindering van het aantal te planten boomen, en
wel door voor terreinen die twee jaren vooraf moeten worden
beschaduwd , in stede van telken jare te vorderen het in
den grond breugen van 12 a 13 schaduwboomen (het voor
eene planttaak van 50 koffieboomen benoodigd aantal),
ineens te doen aanplanten 25 dadapboomen (dus voor twee
jaren tegelijk), daarna de dessa's gedurende één westmoesson
van alle bijplanting, zoowel van dadap als van koffie, vrij
te stellen , en den daarop volgenden westmoesson het vooraf
beschaduwde terrein ineens met 100 koffieboomen te doen
beplanten. Het volgende jaar komt daarop weder eene
dubbele dadap-planttaak, daarna één westmoesson vrij,
één westmoesson eene dubbele koffie-planttaak, en zoo
vervolgens. Waar bet dienstig werd geacht dat eenedriejarige beschaduwing moest voorafgaan , regelde men het
in Pasoeroean zóó, dat het eerste jaar eene drievoudige
dadap-planttaak zou worden volbracht, het tweede en
derde jaar niets, het derde jaar eene drievoudige planttaak
van koffie en zoo vervolgens. Het planten vau een dubbel
of van een drievoudig aantal dadapstekken en koffieboomen
wordt gezegd geen bezwaar op te leveren met het oog op
het betrekkelijk gering aantal van 25 tot 37 a 38 dadapstekken en de omstandigheid dat in Pasoeroean de kweekplanten zonder kluit, dus als tjaboetau , worden overgeplant. Wellicht zal het ook in andere gewesten noodig
worden geacht de voorafgaaude beschaduwing op bovenbedoelden voet te regelen.
Over 't algemeen geschiedden overigens de aanleg en
het onderhoud der tuinen weder volgens de regeling omschreven bij de tot de cultuurplannen behoorende nota's
van toelichting, met inachtneming van de in de > Handleiding voor de gouvernements-koffiecultuur" gestelde
algenieene voorschriften. Dienovereenkomstig werd weder
getracht don arbeid zooveel mogelijk te beperken, o. a.
door op bosebgronden het oorspronkelijk woudgeboomte
gedeeltelijk te behouden en voor beschaduwing dienst te
laten doen , zoomede door, waar mogelijk, alle grond-
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bewerking na te laten en geene terrassen of plantkuilen
te maken en de bibiet, hetzij gekweekt, betzij opslag
uit de oude tuinen, zonder kluit over te planten. Zooals
reeds vroeger in Malang was gebleken (zie het verslag
van 1889, blz. 201, noot 2) werd ook in 1890 de ervaring
opgedaan dat het gedeeltelijk behouden van het bosch niet
overal is aan te bevelen; in de afdeeling filitar der residentie Kediri werden met <lie methode op de laaggelegen
reserve-terreinen in geeneu deele gunstige uitkomsten verkregen. Het bleek aldaar dat op de maagdelijke boschgronden onder de liooge woudboomen de beste kweekplautjes spoedig een schraal voorkomen aannamen en hunne
bladeren verloren, terwijl daarentegen, waar het bosch
geheel geveld en door dadap vervangen was, de tuinen
zonder uitzondering een veel beter aanzien badden. In
verband met de hoogteligging is het noodig de regeling
van de schaduw in de hand te hebben, wat alleen met
een geregeld plantsoen \au uitgezocht schaduwhout het
geval kan zijn. Daarbij laat liet woudgeboomte in de tuinen
door de vele en zware wortels geene behoorlijke grondbewerking toe, welke in de afdeeling Blitar voor liet
welslagen van bet plantsoen noodig is gebleken. Het werd
daarom noodig geacht de in de nota's van toelichting op
de cultuurplannen dier afdeeling voorgeschreven cultuurwijze in dien zin te veranderen.
Waar voor windbreking moest worden gezorgd, bleven
de randboomen bij boschontginning gespaard. Ook met het
oog op de nog steeds heerschende bladziekte en hetgeen
door dr. W. BUHCK omtrent de verspreiding dier ziekte is
medegedeeld (verg. het verslag van 1889 blz. 203) werd een
dergelijke maatregel van voorzorg zeer gewenscht geacht.
Schadelijk onkruid werd zooveel mogelijk verwijderd.
Om op gemakkelijker wijze dan door het maken van terrassen tegen afspoeling van de bouwkruin te waken, bleef
aanbevolen (zie vorig verslag blz. 189) om, bijaldien grondbewerking moest plaats hebben , dunne stammen , takken ,
onkruid, enz. op rijen tusschen het koffieplantsoen te leggen,
en daartegen bij elkegrondbewerkingde aarde op te boopeu
of bij regens op te vangen , zoodat zich allengs zonder
veel moeite als van zelve terrassen zouden kunnen vormen.
Voor onderhoud werd in de jonge aanplantingen oplossen
en muilen humusbodem het onkruid, wanneer het althans
niet schadelijk was, enkel boven den grond afgeslagen.
Onkruid, dat door zware wortels de koffieboomen in hunne
ontwikkeling zou kunnen storen , -werd zooveel mogelijk
met wortel en al verwijderd. Vaste gronden vorderden
bewerking met den patjol. In de vruchtdragende plantsoenen werd het onkruid alleen neergeslagen en grondbewerking verder nagelaten.
Ter verlichting van den arbeid werd ook in 1890 weder
op onderscheidene plaatsen van de vergunning gebruik
gemaakt om veldgewassen tusschen de jonge koffie te
telen. Veelal geschiedde dit echter alleen io de vrijwillig aangelegde plantsoenen, voor zooveel hunne uitgestrektheid, in tegenstelling met de aandeelen van lioogstens 50 boomen per jaar in de op hoog gezag aangelegde
tuinen , groot genoeg was om het telen van eenig veldgewas
tusschen de koffie voor den planter loonend te doen zijn.
Op sommige plaatsen werd het telen van veldgewassen in
den geheelen tuin der dessa door de gezamenlijke deelhebbers aan een enkelen persoon vergund, onder voorwaarde dat het onderhoud van het koffieplantsoen door
hem, tegelijk met den arbeid aan het tusschengewas
besteed, zou worden verricht Waar geen gebruik van de
vergunning tot tusschen beplanting werd gemaakt, of geene
overeenkomsten als de laatstbedoelde door de planters onderling werden getroffen, moet zulks worden toegeschreven
aan de omstandigheid dat de dessa reeds voldoende bouwvelden bezat, dan wel dat op korteren afstand dan dien van
den tuin tot de woningen gelegenheid tot uitbreiding dier
velden bestond.
Door de buitengewoon geringe vruchtdracht, tengevolge
waarvan de keuze van voor zaad geschikte boomen en
vruchten voor de bijplantingen van 1890/91 zeer werd
beperkt, werd een nadeelige invloed op het verkrijgen van
goede zaadkoffie uitgeoefend. Desniettemin leverde zoowel de
toepassing van de in 1889 gegeven wenken ten aanzien
van een zorgzaam winnen van koffiezaad als de uitgeloofde ruimere betaling (zie het verslag van 1889, blz. 202)
aanvankelijk niet onbevredigende uitkomsten op.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.

Aangezien meer en meer bleek dat de zaden en de jong 0
planten van Liberia-koffie zich langzamer ontwikkelen
dan die van Ja va-koffie, terwijl juist, voor zoover de ondervinding geleerd heeft, groot plantmateriaal voor Liberiasoort te verkiezen is, werd allereerst wat die koffiesoort
betreft van het verkrijgen van zaad werk gemaakt. In bet
geheel werden voor de verplichte en de vrijwillige bijplantingen van Liberia-koffie in 15 van de 17 koffiegewesten
door de residenten aangevraagd 37 pikols zaad. Daarvan
kon uit 's lands cultuurtuin te Buitenzorg niet meer dan
1 pikol worden verstrekt, terwijl uit den in 1878 aaugelegden proeftuin te Kasri (Pasoeroean) eene gelijke hoeveelheid kon worden verkregen. De rest werd ingekocht
van particulieren.
Omtrent het Padang-zaad werden steeds gunstige berichten ontvangen. De daarvan verkregen planten ontkwamen evenwel aan de bladziekte evenmin als die van
gewoon Java-zaad, en werden in Pekalongan zelfs in
hevige mate door de ziekte aangetast. De krachtige ontwikkeling der kweekplanteu in de andere gewesten leidde
er echter toe dat toch we Ier eenige kleine hoeveelheden
(in 't geheel 16 pikols) werden bestemd voor de bijplantingeu van 1891/1892 in een zevental resideutiöu. Dit zaad
werd ingekocht van particulieren ter Sumatra's Westkust.
Verwisseling van Java-zaad geschiedde ook in 1890 op
onderscheidene plaatsen. In de gouver.ieruentsdistricten van
Krawang benuttigde men weder zaad van de Pamanoekan
en Tjiassemlanden. In Tagal en Samarang voorzagen de
hoogere streken de lagere van zaad , terwijl aan laatstgenoemd gewest tevens Malang-zaud werd verstrekt. In
Pasoeroean kreeg de contróleafdeeling Kepandjen zaad uit
Batoe, terwijl in de residentie Banjoemas de afdeelingen
Tjilatjap, Poerboliuggo en Banjoemas zaad bezigden uit
de afdeeling Bandjarnegara. De tot deze laatste afdeeling
behoorende districten ruilden onderling zaad. In Aladioen
werd in de afdeelingen Madioen en Pa tjitan zaad gebezigd,
afkomstig van het district Poeloeng, en in Bezoeki zaad
uit Probolinggo. Naar Pasoeroean werd bovendien zaad
gezonden van het Mokkakoffie-plantsoen in de afdeeling
Bandjarnegara der residentie BaDjoemas.
De Mokka-aanplantingen in Probolinggo stonden goed
en daarvan werd dan ook weder zaad uitgelegd.
Het Maragogype-plantsoen in de afdeeling Ambarawa
(Samarang) had een veel gunstiger aanzien dan in 1889.
Met het spenen van opslag op de bedden werd vooitgegaan, naar gelang de daarmede verkregen uitkomsten
aan de verwachting volieden. Voor de monosoeko-aanplantingen wordt de opslag veelal op de erven gespeend
en dikwijls als overjarige bibiet na wortel besnoeiing in de
tuinen overgeplant. Voor de verplichte bijplantingen wordt
voornamelijk in de residentie Pasoeroean gebruikgemaakt
van zonder dakbedekking onder geboomte in de nabijheid
der tuinen gespeenden opslag, waarvan nog slechts de
lobbladeren ontwikkeld zijn (keppellau). Alleen in decontróle-afdeelingen Kotta Malaug en Kepandjen van dat
gewest werden zaailingen gebruikt, terwijl men in Bangil
opslag, waaruit bladpareu zich reeds hadden ontwikkeld ,
overspeende, daar met keppellan in die afdeeling minder
goede resultaten werden verkregen. Eene proef, met het
spenen van opslag in enkele dessa's der residentie Proboli"ggo genomen, voldeed niet; de verkregen bibiet had
meer dan de van zaad gekweekte van bladziekte te lijden.
Daarentegen roemde men in de residentie Samarang en in
de afdeelingen Magettan , Ngawi en Ponorogo der residentie
Madioen het van gespeenden opslag verkregen plantmateriaal zeer.
Bij den aanleg der bedden werden de daarvoor in de
> Handleiding voor de gouvernements-koffiecultuur" aangegeven regelen gevolgd. De dakbedekking werd , naar de
plaatselijk opgedane ondervinding, soms doorloopend horizontaal, soms — en dau voor elk bed afzonderlijk — hellend
aangebracht. Eenige van de hoog in het gebergte gelegen
dessa's der residentie Samarang, die open bedden bezigden,
staken tusschen bet kweeksel bladeren van varens in den
grond om zoo de jonge plantjes tegen de zou te beschutte»!.
Hoewel die wijze van aanleg aan de bevolking weinig moeite
kost, vereischt zij veel meer arbeid, doordat de plantjes
bijna eiken dag dienen te worden begoten, wat bij dakbedekking niet het geval is. Aan de laatste werd dan ook
na de genomen proef de voorkeur gegeven.
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In de Preanger Regentschappen kwam vsin het Liberia- de rups en de luis, kwamen geen bepaalde plagen inde
koffiezaad , uit 'eland* ciltuurtuiu en uit do kleide proef- •ehnduwboomen voor, ra dun nog herstelden zich de
aauplantingeu in de afdeeling Bandong gewonnen , niet boomen , met enkele uitzonderingen , altijd van de door
veel tot ontkiciiiing , /.oodat geen voldoende voorraad plant' deze insecten aangerichte schade.
materiaal van die kofBeeoort aanwezig was. (Jok kwamen
De stand van de bladziekte (hemileia vastatrix) bleef
de in het Djampang-gobergte binnen de afleeling Soeka- M iert hel medegedeelde in 't vorig verslag onveranderd.
hoemi uitgepoote Liberia-za leo niet naar wenseh op. Verder \V; 1 werd uit sommige gewesten gemeld daS de plaag
was in de afdeeling Batang (Pekalongan) het Lil>eria— op het eindt van 1890 meer sporadisch voorkwam, maar
plantmateriaal voor overplanting in 1890/91 onvoldoende die toestand mag slechts als een tijdelijke worden beschouwd
ontwikkeld , ofschoon de zaden reeds in Februari 1890 in en moet, behalve aan de geringe vruchtdracht, wellicht
den grond waren gebracht, waarom besloten werd het no^ ook worden toegeschreven aan de omstandigheid dat een
één jaar op de bedden te laten staan en het eerst in 1891/92 groot gedeelte van het in de minst gunstige conditiën
voor overplanting te bestemmen. Intusschen werden op de verkeerend plantsoen allengs door de ziekte ten onder ging
kweekbedden der Liberia-planteu dsidapstekken gepoot, en in het overgebleven gedeelte de invloed daarvan niet
opdat in den oostraoesson van 1891 de planten beschaduwd zoo duidelijk in bet oog viel. Toch nam, met het beter
zouden zijn, zonder dat de dakbedekking behoefde te doorkomen van de regens en de voortschrijdende ontwikkeworden vernieuwd.
iing ier vrucht, de oladziekte ook overal weder grooter
De kweekplauten hadden ook in 1890 op de bedden van verhoudingen aan en werden daarvan weder nadeelige
bladziekte te lijden. Terwijl oogenschijnlijk gezond plant- gevolgen voor den oogst ondervouden. Op gronden, waar
materiaal op de meeste plaateen in voldoende mate vour- de aan plantingen niet in zeer gunstige omstandigheden
hauden was, werd uit een paar gewesten het tegendeel verkeeren , en waar vroeger Java-koffie nog met goeden
gemeld, namelijk uit Tagal, waar de bi biet van één dessa uitslag kon worden geteeld, gaat het plantsoen thans
ten gevolge van bladziekte onbruikbaar geworden was, onder den invloed der heerschende ziekte onverbiddelijk
en uit Pekalongan, waar bij liet doorkomen van den regeu- ten onder. De teelt van Java-koffie wordt daardoor meer
moesson do Padang-bibiut zoodanig door de ziekte werl en meer beperkt tot de terreinen met superieuren bodem,
aangetast dat zij totaal ongeschikt voor overplanting werd. voor zoover deze onder het bestaande stelsel u< g binnen
Bemesting, tegen vrijstelling van bijplanting, had plaats het bereik der dessa's worden aangetroffen. Er mag dan
in de afdeeling Kendal d"r residentie Samarang door 35, ook worden verwacht — zoo bericht de directeur van
in de afdeeling Modjukerto der residentie Soerabaija door 3, binnenlandsch bestuur — dat de afschrijvingen een hoo;r
en in de afdeeling Temanggoeng der residentie Kadoe cijfer zullen blijven behouden, zoolang nog aanplantingen
door 120 dessa's, terwijl in Cheiibon alleen in liet district van eenig belang worden aangetroffen op de voor Javakoffie minst geschikte terreinen, namelijk de laag gelegene,
Rantja der afdeeling Galoeh werd bemest.
Bepaalde draineerinir op groote schaal paste men nergens met niet bepaald vruchtbaren bodem. De besprenkeling
tóe. Alleen werd gezorgd voor goeden afvoer van regen- van de planten op de kweekbedden met tabakswater, hetwater en , waar uoodig, ook van ondergrondwater door geen men hier en daar beproefde, werkte niet ongunstig.
S'a de overplanting worden echter in den regel alle boompjes
het graven van greppels.
Getopt werd weder alleen op aan sterken wind bloot- weder door bladziekte aangetast. Als gevolg daarvan ia
gestelde plekken en in plantsoenen met boomen , welker liet dikwijls moeielijk om , wanneer bodem en klimaat niet
stamontwikkeling niet in verhouding stond tot de hoogte, krachtig medewerken, het plantsoen zelfs tot eenige ontof die veel aan tak- of bladverlies leden. Behalve in Kra- wikkeling te brengen. Middelen welke in de practijk volwang, Japara, Soerabaija, Bagelen en Kadoe werd ge- doen tot bestrijding der ziekte werden niet gevonden. Wel
durende 1890 die bewerking in alle bij de verplichte werden in sommige gewesten , ter keering van het overcultuur betrokken gewesten verricht, zij het dan ook in brengen der ziektekiemen door wind , paggers van snel
sommige op zeer beperkte schaal. Zoo werd in Tagal alleen opschietende gewassen geplant, maar over den invloed,
in twee tuinen van het district Boemidjawa der afdeeling welke daardoor op het plantsoen werd uitgeoefend, kan
Brebes getopt en verder in de residentie Pekalongan alleen nog niet worden geoordeeld.
in de contróle-afdeeling Karar.g-anjar, in de residentie
In vergelijking met de bladziekte waren de overige
Samarang alleen in de afdeeling Salatiga , in de residentie plagen van het koffiegewas van weinig beteekenis. In
Pasoeroean alleen in de contróle-afdeeling Toeren , in de Bantam kwam in de hoog gelegen plantsoenen , naast de
residentie Probolinggo alleen in de afdeeling Loemadjang , bladziekte, ook de bladluis voor, terwijl hier en daar in
in de residentie Bezoeki alleen in de afdeeling Bondowosso, dat gewest en in de afdeeling Loemadjang der residentie
en in de residentie Banjoemas alleen in de afdeeling Probolinggo schade werd aangericht door den boorkever.
Poerwokerto.
In hevige mate werden ook de tuinen in Krawang door
Voor beschaduwing plantte men dezelfde boomsoorten de bladluis geplaagd, doch in dien toestand viel op het
als waarvan vroeger melding is gemaakt, en wel liefst einde van 1890, uitgenomen een paar tuinen , veel verdadap en , waar deze niet slaagde, voornamelijk albizzia betering te bespeuren. In de Preanger Regentschappen en
moluccana ; in de Preanger Regentschappen bovendien nog in Cheribon vertoonde zich, evenals in 1889, de zoogeanders woudboomen, als poespu, kikiang, soeren en andere, naamde homo wèdang, terwijl in Tagal op p. m. 4000 a
en in soekasoraugan-aanplantingen , ter aanvulling, ook 5000 voe- hoogte nog altijd de krapok-ziekte voorkwam.
vruchtboomen , als nangka , doerian , enz. De nadeelen , In Samarang vertoonden zich hier en daar de schildluis
aan albizzia moluccana verbonden , namelijk dat de stain- en de zoogenaamde roest, terwijl in één dessa van de
men veel door insecten worden aangetast en bij eenigszins afdeeling Salatiga de aanplautingen te lijden hadden van
sterken wind afknappen en in bun val koffieplantsoen eene ziekte, bij de bevolking bekend onder den naam van
vernielen , ondervond men vooral in Bagelen. Voor laag » homo gosong ". Het kenmerkend verschijnsel dier ziekte
gelegen plantsoenen , waar de dadap niet lang genoeg is dat de bladeren der daardoor aangetaste boomen h>-t
leeft, werd daarom voor beschaduwing van de koffieboomen voorkomen krijgen alsof zij verschroeid zijn; — nieuwe
op hoogeren leeftijd gebruik gemaakt van de gewone bladvorming heeft daarbij evenwel ongestoord plaats. In
sengon of djeungdjing (al'izzia stipulata), die tusschen de ireringe mate werd in de afdeeling Bondowosso der residentie
dadap wordt geplant. Meer in het bijzonder gold dit de Bezoeki last ondervondtn van de »oeret'' en in Banjoemas
Liberia-aanplantingen , die op de lage terreinen , waar van de zwarte roest en djamoer-oepas.
De achteruitgang der cultuur van Java-koffie, welke
sedert het heerschen der bladziekte de cultuur van Javakoffie allengs onbestaanbaar is geworden, een tamelijk blijkens het vorenstaande valt waar te nemen , heeft meer
hoogen leeftijd kunnen bereiken. Bij eene plantwijdte in en meer de aandacht doen vestigen op de Liberia-koffie.
de Liberia-koffietuinen van 12 op 12 voet, welke voor [)e met de verspreide proefaanplantingen op gouvernementsbedoelde terreinen als norm raag worden aangenomen , grond, maar vooral de door particuliere landbouwonderwordt de albizzia stipulata alsdan 24 op 24 voet uit elkander nemers verkregen uitkomsten zijn van dien aard, dat de
geplant, dus voor elke vier koffieboomen één schaduwboom. Liberia-koffiecultuur nog zeer goede kansen belooft op
De albizzia stipulata groeit, wel niet zoo snel als de albizzia terreinen welker hoogte boven zee tot 2500 voet bedraagt,
moluccana en eischt meer zorg bij het planten, maar eu waar de Java-koffie een treurig bestaan voortsleept.
leeft langer en biedt beter weerstand aan wind. Behalve De Liberia-koffie is sterker gebleken, weerstaat daardoor
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de aanvallen der bladziekte beter, en slaagt op voor Javakoffle minder geschikte gronden nog zeer goed, zelfs op
die waar reeds herhaaldelijk Java-koffie werd geplant.
Bovendien wordt bericht dat de bezwaren , welke aanvankelijk geacht werden aan het drijven van de teelt van
Liberia-koffie als cultuur op hoog gezag verbonden te zijn
uit het oogpunt van pluk en bereiding, meer en meer
blijken ongegrond of althans overdreven te zijn en dus
wel zullen kunnen worden overwonnen. Met bet oog op
een en ander hadden dan ook in bet laatst van 1890 en
in den aanvang van 1891 , op aanvragen van de residenten ,
verstrekkingen van Liberia-zaad op ruimere schaal dan te
voren plaats. De bevolking wordt gezegd op onderscheidene plaatsen een blijk te geven van ingenomenheid met
de nieuwe koffiesoort, welke h a a r , in tegenstelling met
de Java-koffie, een goed product belooft. Bij het einde
van het plantjaar 1889/1890 bedroeg het aantal Liberiakoffieboomen in de op hoog gezag aangelegde aanplantingen bijna Vj millioen, meerendeels in de Preanger Kegentschappen (177 133), Madioen (98 822), Probolinggo
(79 588), Samarang (62430), Cheribon (32 716), Pekalongan (21 180), en voor het overige (namelijk wat 26 249
boomen betreft) in T a g a l , Soerabaija, Bezoeki en Kediri.
En wanneer de voor de westmoe.ssons van 1890/91 en
1891/1892 bevolen bijplantingen van deze koffiesoort (achtereenvolgens bepaald op ruim 63 000 en 347 "00 jonge boomen) volledig worden tot stand gebracht '), zal het aantal
Liberia-boomen , in op boog gezag aangelegde tuinen aanw e z i g , geklommen zijn tot ruim 900 0 0 0 , beslaande, bij
eene plantwijdte van 12 op 12 voet, eene oppervlakte van
ruim 1800 bouws.
Behalve in de op hoog gezag aangelegde tuinen worden
in bijna alle koffiegewesten kleine vrijwillig tot stand gebrachte Liberia-aanplantingen in tuintjes en op erven aan•
getroffen, en , naar gemeld wordt, laat het zich aanzien dat
die aanplantiugen allengs zich zullen uitbreiden.
Op de qualiteit van het koffieproduct van 1890 viel niet
te roemen , voor zoover betreft de residentiën .lapara, Banjoem a s , Kadoe, Madioen en Kediri en de afdeeling Banjoi:wangi der residentie Bezoeki. Moeielijke droging ten
gevolge van veelvuldige regens werd als reden daarvan
opgegeven. In de andere gewesten was de hoedanigheid
goed of vrij goed. Alleen werd weder geklaagd over de
aanwezigheid van zoogenaamde drijfboonen , vooral in de
Preanger-koffie, hetgeen aanleiding heeft gegeven om
daarop de aandacht der besturende ambtenaren te doen
vestigen (Mei 1891), o p d a t , waar heerschende plagen (zooals
bladziekte, djamoer-oepas en dergelijke) niet soms tot
ontijdig plukken dwingen, de bevolking er toe gebracht
worde om het onrijp plukken na te laten en zich ook
moeite geve voor eene goede droging en eene zorgvuldige
sorteering vóór de inlevering van het product. Langs dien
weg scheen het voorkomen van drijfboonen tot een minimum
te kunnen worden beperkt. Uit Samarang werd gemeld
dat de boonen klein van stuk waren. Hetzelfde werd waargenomen in Kediri, terwijl de koffie daar bovendien ge
ringer in gewicht was dan gewoonlijk. Het in de afdeeling
Kraksaan der residentie Probolinggo opgeschuurde product
had in de hoog gelegen streken van vocht te lijden. In
de residentie Banjoemas vertoonde zich in vele koffiepHkhuizen de snuitkever, waartegen zooveel mogelijk maatregelen werden genomen, die echter, ook ten gevolge
van de aanhoudende natte weersgesteldheid , slechts onvoldoende hielpen.
W a t de bereiding van het product betreft, doen de
voor dit verslag ontvangen berichten weder zien dat de
pogingen van bestuurswege aangewend , om , althans in
sommige centra vaD koffieproductie, het benuttigen ^an
meer doeltreffende bereidiugstoestelleti bij den inlander
ingang te doen vinden , bij voortduring luttel uitwerking
hebben. Van de in 1888 en 1889 van bestuurswege opgerichte 7 trogmolens (3 in Pasoeroean , 2 in Probolinggo
en 2 in Samarang) werden in 1890 alleen de 2 in Sama
rang g e b r u i k t , doch slechts ter verwerking van 21 pikuls.
Was de reden daarvan voor een deel te zoeken in den
') Zooals straks is gezegd, kon dit in 1890/1891 niet het geval
zijn in Pekalongan, waar de Liberia-büplanting (voor dien werkmoesson bepaald op 12 390 boomen), tot 1891/1892 is moeten worden
uitgesteld.

geringen oogst, de hoofdoorzaak lag in de omstandigheid
dat de bevolking in de aanbevolen wijze van verwerking
geen voordeel zag Ook was er niemand onder de welgestelde taiubeiitten in Pasoeroean die de van bestuurswege
geopende gelegenheid aangreep om zich op crediet en tegen
goedkoopen prijs een trogiiiolen aan te schaffen van het
in 188'J (zie vorig verslag blz. 191), op het eigen initiatief
van den iulandschen eigenaar, in de dessa Ngahab (afdeeling
Malang) in werking gestelde model. Van bet denkbeeld
om van bestuurswege meer in zwang te brengen het
gebruik van andere molentjes, zoogenaamde gilesans ( n i e t :
gilirans, zo-ials het vorig verslag ze noemt), werd afgezien, nadat van de factorij der Nederlandsche Handelmnatsuhuppij bericht was ontvangen dat de met die werktuigjes (zoowel met de door water gedreven gilesans als
met de handgilesans) bereide partijen koffie schier doorloopend minder in prijs hadden opgebracht dan het op de
gewone wijze bereide produc*. Dit was het geval met 7
van de 8 partijen die van de met gilesans verwerkte koffio
in veiling waren g e b r a c h t , dat is met 3870 van de 3881
pikols. Ten opzichte van de met trogmolens verwerkte
Pasoeroeun-koffie werd echter bet resultaat verkregen dat
twee van de drie geveilde partijen een hoogeren prijs dan
de op gewone wijze bereide Pasoeroean-koffie behaalden.
Van de bevoegdheid d i e , volgens de in 1890 te dezer
zake nog geldende bepalingen van Indisch Staatsblad 1873
n . 5 4 , voor een ieder bestond om de aan de verplichte
levering onderworpen koffie in onbereiden staat (natte of
droge bes-koffie) van de bevolking op te koopen en die,
hetzij op de gewone , hetzij op zoogenaamd West-Indische
wijze bereid , in 's lands pakhuizen in te leveren , in bet
laatste geval tegen genot van eene van taxatie afhankelijke
premie van f 2 of f 3 per pikol boven den gewonen door
den lande te Ijetalen inkoopsprijs, werd in 1890, ook als
gevolg van den uiterst geringen ougst, al .zeer luttel g e bruik gemaakt. Door 5 Europeanen en 31 inlanders, die
zich in 1890 met dit bedrijf onledig hielden , werden in
't geheel slechts 2282 pikols ingeleverd, waarvan 581
pikola op de gewone wijze en 1701 pikols op West-Indische
wijze, bereid. Deze laatste hoeveelheid werd ingeleverd door
drie der bedoelde Europeanen , die hunne etablissementen
hadden te Batoe , Gintoengen Kedoeugredjo in de districten
Penanggoengan en Ngantang der afdeeling Malang (residentie Pasoeroean), en daarvoor werd als premie tegoedgedaan : voor 1388 pikols, te Batoe v e r w e r k t , f 3 , en
voor de 313 pikols van de beide andere inrichtingen f 2
per pikol.
In 't vorig verslag (blz. 192) werd gewezen o p d e o n b e vredigende werking der aangehaalde bepalingen van Indisch Staatsblad 1873 n°. 54 , waarvan gebruik werd g e maakt ten nadeele van de inlaudsche bevolking : ) , terwijl
zij niet ten gevolge hadden dat een beter bereid product
in 's lands pakhuizen kwam , noch ook dat vele handen
vrijkwamen voor den pluk. Bij ordonnantie van 20 April 1891
(Indisch Staatsblad n c . 110) zijn nu omtrent de toelating
van particulieren tot het bereiden van de koffie der inlandsche bevolking nieuwe regelen gesteld Deze nieuwe
regelen — wier toepasselijkheid op reeds bestaande koffie1 erei'ings-inrichtingen sedert verschoven werd tot 1892
(zie Indisch Staatsblad 1891 n'. 238) — berusten op de
volgende begin.-elen. Tot de fabrickmatitje bereiding of
afwerking van de doo r den inlander aan den lande te levereu koffie is voortaan alleen gerechtigd hij die daartoe
eene licentie heeft bekomen van het hoofd van gewestelijk
bestuur, terwijl de f/ewone inlands< he bereiding alleen is
geoorloofd aan de inlandsche bezitters van tuinen en aan
de aandeelhebbers van (jouvernemehtstuiiien,
alsmede aan
hunne hulpplukkers, en dan alleen nog voor zoover de
kcffie betreft, welke door hen van eigen plantsoen of door
') Met toepassing van de bepalingen tot tegengang van de onttrekking van koffie aan de verplichte levering — zie de op blz. 206
hiervóór aangehaalde verordeningen in Indisch Staatsblad 1890 n°. 116
en 1891 n°. 41 — en van de ter plaatselijke uitvoering daarvan
door den resident van Pasoeroean vastgestelde regelingen, werd in
1890 in dat gewest, wegens gebleken woekerpraktjjken en andere
malversatiën voor één Euroiiceschen pelmolenaar en voor de Chineesche opkoopers en bereiders, die geen voldoende droogruimte
hadden, de vergunning ingetrokken om meer dan één pikol koffie
in hun bezit te hebben.
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liet uitoefenen vnn h ;t plukreelit in
gouveruemeulslttiiifii,
ilan wel tils iiulpplukkers wordt verkregen. De licentie,
houdende vergunning tot opkoop en fabriekmatige bereiding
of afwerking , geldt voor hoogstens vijftien juren en voor
den daarin te noemen kring van dessa's ; zij bepaalt tevens
ileu minimumprijs door den ondernemer voor de op te
koopen bes-kofüe te besteden , afzonderlijk voor natte en
voor gedroogde, en vermeldt verder al zoodanige voorwaarden (o. a. de plaats waar het etablissement zal moeten
worden opgericht en de capaciteit der onderneming) als
voor elk geval iwwwtig worden geoordeeld. Van de licentie
mag eerst gebruik worden gemaakt nadat geconstateerd
is dat de inrichting san het etablissement en de toestand
der werktuigen eene deugdzame verwerking van het product en betere qunlitcit dnn bij inlandsche bereiding waarborgen üok na het verleenen van de vergunning om van
de licentie gebruik te maken , blijft de onderneming aan
voortdurende controle vangouvernementswege onderworpen.
De kofüe die wel machinaal b e w e r k t , maar niet op W e s t Indische wijze bereid is, kan ook door anderen dan de
licentiehouder in 'slands pakhuizen worden ingeleverd.
Voor het door of namens hem in te leveren product der
West-Indische bereidingswijze ontvangt de ondernemer
hetgeen deze kofüe in de hier te lande of in Indië te houden
veilingen meer opbrengt dan de gemiddelde prijs, behaald
voor de gelijktijdig verkochte koffie van inlandsche bereiding uit hetzelfde gewest. Verder bepaalt de ordonnantie
de gevallen waarin het hoofd van gewestelijk bestuur bevoegd is de licentie in te trekken , waartegen echter beroep
op den Gouverneur-Generaal is toegelaten. Opdat de ordo:.nantie naar geest en bedoeling toepassing viude, zijn nog
verschillende wenken opgenomen in eeue , na voorafgaande
goedkeuring door de Indische Regeering, door den directeur
van binnenlandse!) bestuur aan de gewestelijke bestuurders
gerichte circulaire.
Het aantal koftie-inkooppakhuizen vermeerderde in 1890
met 1 in de Preanger Regentschappen en 1 in Paeueroeai ,
doch verminderde niet 1 in T a g a l , 1 in Bagelen, 2 in
Madioen en 1 in Kediri, waardoor het totaal voor geheel
J a v a , uitgenomen de Vorstenlanden, daalde v a n 4 1 ( i , m e t
eene bergruimte voor 1 000 801) pikols, tot 4 1 3 , meteene
bergruimte voor 989 800 pikols.
Wegens een tekort aan koffie uit den oogst van 1889
en eene poging om door vnlschheid in geschrifte dat tekort
te d e k k e n , werd een pakuuismeester in deafdesling Liinbangan (residentie Preanger Regentschappen) ontslagen.
Hetzelfde geschiedde met twee pakhuismeesters in het
district Tengger der residentie Pasoeroean wegens het
verduistereu van koffie in hunne woningen. Bij het leJig
vallen van het strandpakhuis te Banjoewangi (Bezoeki)
werd een tekort boven de toegestane spillage bevonden
van ruim 40 pikols, hetwelk voor een deel werd toegeschreven aan verlies door snuitkevers veroorzaakt en vuor
het overige aan het slordig beheer van den pakhuisiueester,
wien dan ook ter i&ke eene vergoeding werd opgelegd van
f 1550. Kleine tekorten werden mede iu enkele pakhuizen
van Japara geconstateerd, doch zij waren het gevolg van
den maatregel om de vrij vochtig ingekochte koffie in het
pakhuis opnieuw te doen drogen en sorteeren.
Met betrekking tot de hier te lande en in Indië gehouden
gouvernementsveilingen van Java-koffie is aan te teekenen
dat in 1890, zooals tot dusver gebruikelijk w a s , weder
negen veilingen werden gehouden, doch in 1891 , in verband met de beschikbare hoeveelheden uithoofde van den
zeer geringen oogst van 1890, slechts zes veilingen. I n d e
veilingen van 1890 werden 423 320 pikols en in die van
1891 124 761 pikols te gelde gemaakt. De te Batavia gehouden veilingen waren — als naar gewoonte — in elk
der genoemde jaren vier in g e t a l , elke van 25 000 pikols.
De alzoo in beide jaren hier la lande en in lndië verkochte
totale hoeveelheid van 748 081 pikols Java-koffie bestond
uit 74 647 pikols uit de oogsten van 1886, 1887 en 1888.
458 508 pikols oogst 1889, 94 852 pikols oogst 1890 en
150 074 pikols oogst 1891. Wat de in elke veiling behaald*
middenprijzen betreft, wordt naar de volgende overzichten
verwezen , waarin echter de uitkomsten van de laatstelijk
(op 10 December 1891) te Batavia gehouden veiling nog
niet zijn kunnen worden opgenomen.

[Neder!. (Oost-) ludie.J
V E I L I N G KN IN

NEDERLAND.

Aan de kooGemiddelde opVerkochte pers in reke- brengst per '/»K.G.
ning ge- toor alle soorten dooreenhoeveelheid bracbte netto
genomen.
(in pikols). boeveelheid
(in K.O.). Bruto, o) Netto. I)

Dagteekening
der
veiling.

1890.
4
11
U
•20
24
5
9
14
18

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Augustus
.September
üctober
November

54
54
49
50
43
49
49
42
29

328.1230
I 0,55"
0,57«
3 282 038
0,66»
2 960 824*
0,50»
3 021326'
0,547»
2 604 6 6 9 '
0,56si
2 9 9 8 683
0,66a»
2993 487'
0,60»!
2 627 660
0,68'»
1 834 923»

597
613
186™
02941
297»»
86G»"
659» 1
130 0 1
940M

3
7
12
16
8
20

Maart
April
Mei
Juni
Septembi'r
O.tobcr

20
20
20
13
25
25

0,66

2 5 506 842»

c) 4 2 3 3 2 0 "

1891.,/)
296»*
1218
218"
1 213
1218
283 r »
820
654"
1 509
047»°
1 538
262»'

e) 124 761?°

f 0,507»
0,52"
0,60»
0,46*»
0,50'«
0,61»
0,62»»
0,5557
0,64»»
f 0,51»»

232' f 0,61"
133
0.61» 4
461'
0,61*"
180»
0,60»i
211
0,55o»
556'
0,48"

f 0,57
0,66»'
0,56»=
0,65»»
0,60»»
0,44»«

f 0,57»»

f 0,52»»

7 517 765

a) Veilingsprijs, verhoogd met de aan de koopers in rekeniog gebrachte
I pet. veiliogskosten. doch verminderd met l'/j pet. korting voor contante
1* taling.
b) Na aftrekking alleen van de kosten van afscheping. vervoeren
verkoop, dus zonder de in Indié op het product gevallen onkosten,
waarover zie bijlage UI' bierachter.
e) Uieronder respectievelijk 1874 en 9651 pikols uit de oogsten van
188G en 1887, 45 599»» pikols uit den oogst van 1888 en 366 195*» pikols
uit den oogst van 1889.
tl) In verband met de geringe voorraden , als een gevolg van den ongunstigpn oogst van 1890, zijn in 1891 hier te lande, in plaats van
negen . slechts zes veilingen van gouvernementskoffie gehouden.
• Hieronder respectievelijk 4 000. 2 bil en 25 312'» pikols uit de oogsten
van 1887. 1888 en 1889, 42 852°» pikols uit den oogst van 4890 en
50 074'* pikols uit den oogst van 1891.

V E I L I N G E N IN INDIÊ.
Dag.
teekening
der
veiling.
1890n)
5 Aug.

Gewesten
waaruit de
verkochte koffie
afkomstig was.

Preanger Kegent-rh.
ld.

Verkochte
hoeveelheid (in
pikols).

i) 11 000
c) 14 000

Gemiddelde
opbrengst per
pi kol.

f

68,10
02,99

f

64,78
62,38
62,89
68,95

f

67.00»
65,65»
64,24
64,00
63,80
64,85

f

66,43»
64,69
69,35
64,78»
03,94
64,31
64,88
65,87

25 000
S Se] pt.

ld.

ld.
Tagal
Pasoeroean

e) 10
8
6
d)

n Oct.

Preanger Kegentseh. e)
ld.
Pasoeroean
.Soerabaija
Soerakarta
Kediri
e)

14 Nov.

Pn-angcr Kegcntsch.
ld.
Pasoeroean
ld.
ld.
Probolinggo
Bezoeki
Kediri

000
000
200
800

a

f 65 23»

5 000

8 000
5 000
9 600
800
400
1 200

f3 67*

25 000
/)

2 000
5 000
d)
200
ff) 4 000
A) 3 800
5 000
3 200
e) 1 800

1891a)
10 Sept. Preanger Kegeutsch.
10
Pasoeroean.
♦')
ld.
d) 2
ld.
ff) 12

6542»

25 000

64,80

100 000

r 64,78»

000
400
200
400

f

56,11
03,37»
59,99
54,95

25 000
8 Oct.

<* Nov.

ld.
ld

D

«',

55,99»
1 53,10
43,87»

200
24 800
25 000

43,95»

25 000

54,17»

a) De in 1890 verkochte 100 000 pikols waren voor respectievelijk
II 000, 37 000 en 52 000 pikols af ki.uisüg uit de ougsten vau 1888,1889 en

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1 8 9 1 .
1890; het in 1891 op Java verko:hto product was uitsluitend uit den
nieuwen oogst
b) LegkofBe (oogst 1888).
e)
ld.
(oogst 1889).
</) Ta Sisir (Pasoeroean) op West-Indische wijze bereid.
«) Uit den oogst van 1x89.
f) West-Indische bereiding (oogst 1889).
y) Malang-koffie.
A) Teugger-koftie.
0 Te I'oenten-Kedoengredjo op West-Indische wijze bereid.
i) Uit welk gewest de op \i November jl. geveilde koffie afkomstig
was, is niet opgegeven.
3°.

liiiiiiiiiii'iiii'iih-Miiki'iTiilliiiir.

H e t aantal s u i k e r o n d e r n e m i n g e n , waarmede overeenk o m s t e n op den voet der w e t van 21 J u l i 1870 (Indisch
Staatsblad n°. 117) \ a n kracht waren , bedroeg in 1 8 9 0 ,
evenals in het daaraan voorafgegane jaar , 8 9 , doch s l e c h t s
8 7 daarvan waren in 1890 in w e r k i n g , daar de eigenaren
van Baijoeman ( P r o b u l i n g g o ) , die reeds in 1«88 voor de
verdere contractsjaren afstand gedaan hadden van hun recht
o p g o u v e r n e m e n t . s r i e t , hunne fabriek weder gesloten hielden
(nochtans bleef hun de b e s c h i k k i n g gelaten over de contractueele gronden ter beplanting met e i g e n m i d d e l e n ) , en
d e eigenaren van Sariredjo (Pasoeroean) hunne gouvernem e n t s - en particuliere beplantingen (respectievelijk 3 2 en
87 bouws) lieten verwerken d e e l s , namelijk voor 28 b o u w s ,
bij de op contract met het Gouvprneinent werkende fabriek
Plered , d e e l s , voor de overige 91 b o u w s , bij de particuliere
fabriek P e n g k o l , beide mede in Pasoeroean g e l e g e n .
Met inbegrip van de a a n p l a m i n ^ e n ten behoeve van
Sariredjo, beliep het totaal der beplantingen voor den oojrst
van 189D bij 8 8 ondernemingen 4 3 0 4 8 b o u w s , doch bij de
8 7 o n d e r n e m i n g e n , die g e w e r k t h a d d e n , werden slechts
4 2 9 5 4 b o u w s riet v e r m a l e n , daar — zooals g e z e g d — 91
b o u w s riet van Sariredjo werden v e r w e r k t bij eene particuliere fabriek en van 3 b o u w s het riet door overstrooming
niet kou gesneden worden. Van de bedoelde 4 3 0 4 8 b o u w s
waren beplant door t u s s c h e n k o m s t van het Gouvernement
Vj van de oorspronkelijk overeengekomen u i t g e s t r e k t h e i d ,
namelijk 5 4 9 2 b o u w s , en door e i g e n middelen der ondernemers 37 556 b o u w s , zijnde 2771 b o u w s g o u v e r n e m e n t s beplantingen minder,
doch 4 8 8 0 bouws particuliere bep l a n t i n g e n meer dan waarover diezelfde ondernemingen
voor den oogst van 1889 te beschikken hadden gehad (in
totaal 4 0 9 3 9 bouws). l )
In 't g e h e e l w a r e n er in 1890 5 9 ondernemingen die
over een grooteren aanplant dan in 1889 beschikten , en
w e l gezamenlijk over 2 7 ó 2 b o u w s m e e r ; 2 o n d e r n e m i n g e n
breidden hare particuliere beplantingen uit j u i s t in evenrediglieid tot de inkrimping <ler gouverneinentsbopLintingMi;

G E W E S T E N .

Aantal
ondernemingen
in
contract
niet het
(ji)uvernement.

Totaal
der
suikerproductie
(buiten >lc
stroop).

Cheribon . ,
Tagal . . ,
Pckalongan
Samarang
Japan
Keinbang.
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki . .
Itanjocmas
Madioen .
Kediri. .

9
8
3
4
9
1
19
12
9
5
1
2
ü

395 087
136 855
130 813
•91 841
31 190
915 394
328 519
405 055
254 735
63 987
140 247
248 368

Totalen . . .
u) Verbeterde opgaaf.
b) Verkregen van 41048 bouws,
gouvernementsaanplant ten behoeve
r) Verkregen van 42 954 bouws
deeltc harer beplantingen, naun lijk

.ss

b) 3 669 989
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21 ondernemingen maakten de d e r v i n g van g o u v e r n e m e n t s riet slechts op 347 b o u w s na g o e d door uitbreiding v a n
hare particuliere beplantingen (dan wel door opkoop van particulier r i e t ) , terwijl eindelijk 6' ondernemingen , met namen
P a k k i e s (Japara), W r i n g i n A g o e i i g ( U e m b a n g ) , Brangkal
(Soerabaija), De Maas ( B e z o e k i ) , Poerwodadi (Madioen) en
Poerwoasri ( K e l i r i ) , ook hare particuliere b e p l a n t i n g e n
i n k r o m p e n , zoodat zij aan g o u v e r n e m e n ' s - en particulier
riet in 't geheel 30b' b o u w s minder t e verwerken haddeD.
Bij doorslag over alle g e w e s t e n werd in 1890 per verw e r k t e n b o u w riet eene g e m i d d e l d e productie verkregen
van 97.34 pikols s u i k e r , t e g e n 89.41 (volgens verbeterde
o p g a v e n ) in 1889.
. Bijna alle ondernemingen g i n g e n voort met de werkwijze te verbeteren, dan w e l zoodanig in te richten dat
grootere productie kon worden v e r k r e g e n zonder in meer
u i t g a v e n te vervallen. In Cheribon werd in de fabriek
Karaiig S a m b o n g een n i e u w e t w e e d e molen in g e b r u i k
g e s t e l d en o n t v i n g de fabriek Paroengdjaija eene n i e u w e
v a c u u i n - i n s t a l l a t i e . In T a g a l verkreeg de fabriek D j a t i barang een n i e u w e n molen , de fabriek Doekoewringin e e n e
n i e u w e v a c u u m p a n en de fabriek Bandjardawa eene n i e u w e
kookpan met bijbehoorende l u c h t p o m p . Belangrijke verbeteringen in de geheele installatie o n d e r g i n g de fabriek Besito
in Japara. In Soerabaija werden in de fabriek B a l a n g b e n d o
n i e u w e molens tot w i n n i n g van meer s s p in w e r k i n g g e bracht en oude ketels v e r v a n g e n , terwijl de fabrieken K o n i n g
W i l l e m II en Bangsal n a - p e r s m o l e n s v e r k r e g e n , de eerste
bovendien n o g een quadruple-effet en t w e e n i e u w e k e t e l s ,
en de fabriek Goedo eeu n i e u w e triple-effet met toebehooren
b e k w a m . In P r o b o l i n g g o w a s de onderneming Soekodono
in December 1889 begonnen hare fabriek g e h e e l en al te
v e r b o u w e n en in te richten v o l g e n s de allernieuwste s t e l s e l s ,
terwijl de ondernemingen in de afdeeling Kraksafin van
dat g e w e s t de laatste u i t v i n d i n g e n op het gebied van
s a p w i n n i n g en kristallisatie in toepassing brachten. Bij de
fabriek De Maas in Bezoeki werd een n i e u w e centrifuge
aangebracht en bij de fabriek Boedoeran in hetzelfde g e west een n i e u w e stoomketel. Bij d e fabriek Üjati in Kediri
w e i d een zelfwerkende sapmeter in w e r k i n g g e s t e l d . H e t
tweemaal persen geschiedde in vele fabrieken ; zelfs werd
op de fabriek Tjouial in Tagal , evenals in 1 8 8 9 , m e t
uitstekend g e v o l g driemalen g e p e r s t , de derde keer n a
voorafgaande imbi beering van de ampas met w a r m water.
In hoever de productie in de verschillende g e w e s t e n
u i t e e n l i e p , kan u't h t volgende overzicht blijken, waarin
t e v e n s de cijfers van 1889 zijn o p g e n o m e n , w a t P r o b o l i n g g o
betreft m e t uitzondering van de ook in de o p g a v e n over
dat jaar buiten b e s c h o u w i n g g e b l e v e n fabriek Baijoeman.

18S9.
Gemiddelde productie per bouw
I.aag>te en
Hij doorslag
hoogste cd Iers I over al de
der verschillende!
onderondernemingen. I nemingen.
51.79 a 102.34
66.30 , 134.89
58.98 , 110.40
49.16 „ 81.86
59.79 „ 106.50
72.20
81.56 „ 114.40
57.27 „ 98.61
72.61 „ 100.86
90.74 „ 124.59
135.00
105.08 . 115.71
53.56 „ 103.41

•)

49.16 a 135.00 a)

1890.
Gemiddelde productie per bouw.
Totaal
der
Laagste en
BÜ doorslag
suikerhoogste cyfers
over al de
productie der verschillende
onder(buiten de
ondernemingen. nemingen.
stroop).

71.65
96.06
95.50
65.53
84.20
72.20
96.16
80.08
91.45
106.36
135.00
111.30
81.08

277 317
499 958
157 754
203 891
375 370
31 582
1 093 760
371 076
514 586
302 530
41500
70 790
241 343

120.50
167.30
145.60
101.00
114.00
87.00
74.20 „ 140.90
63.90 , 106 80
76.30 , 130.60
103.40 „ 142.70
83.60
34.50 , 76.30
46.80 „ 94.90

75.90
111.80
116.00
95.30
78.80
£7.00
111.60
85.80
111.50
120.30
83.60
58.50
74.30

89.41

0 4 181 457

23.90 4167.30

97.34

48.30 a
92.60 „
74.10 „
88.20 „
23.90 „

namelijk van de 40 939 bouws aangeplant by de hier opgegeven 88 ondernemingen, en van 109 bouw t
van de in noot 1 hieronder bedoelde onderneming Djakatra-Oost (Pasoeroean).
, waaronder van één der bedoelde 88 ondernemingen (Sariredjo in Pasoeroean) slechts een klein ge28 van de 119 bouws (zie hooger).

') In 't voris verslag was de geza-nenlüke uitgestrektheid der
particuliere rietbeplantingen in Probolinggo 345 bouws te laagl>erekend. Dientengevolge moest voor hit totaal der beplantingen bjj al
de thans h. doelde 88 ondernemingen gelezen worden niet 40 594,
maar 40939 bouws, of, met inbegrip \an de 109 bouws, voor den
oogst van 1889 nog beplant geweest ten behoeve vau de onderneming
H a n d e l i n g e n der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1 8 9 1 - 1 8 9 2 .

Djakatra-Oost in Pasoeroean , 41 048 bouws. Van deze onderneming
is echter in de bovenstaande opgaven betreffende het oogstjaar
1890 geen sprake meer, omdat zij in Mei 1889 opgehouden heeft
niet het Gouvernement in betrekking te staan. Het riet van de
bedoelde 109 bouws was destijds verwerkt geworden by eene der
andere contractsiabrickcn in Pasoeroean.
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Koloniaal verslag van 1891. [Nederl. (Oost-) Indie.]
ziekte bijzonder slecht uitviel.
Voor de meeste ondernemingen in Cheribon, Tagal,
I'ekalongan , Kembang, SoeraUiija , Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki, die van genoemde ziekte bevrijd bleven ,
was de weersgesteldheid zeer gunstig en dientengevolge
de oogst bevredigend , waardoor zi] op betere uitkomsten
dan in vorige jaren konden wijzen, terwijl de ondernemingen
in Japara , Banjoemas, Madioen en Kediri in meerdere of
mindere mate van regens hadden te lijden.
De volgende staat bevat een vijfjarig overzicht van den
omvang der beplantingen en van de verkregen productie
(deze laatste verdeeld in suikers van verschillende standmonsters).

Voor opgaven nopens elke fabriek in hot bijzonder wordt
verwezen naar bijlage XX hierachter. De hoogste gemiddelde productie bereikte de onderneming Tjomal in Tagal,
die ruim 167 pikols per bouw maakte, tegen p, m 135
pikols per bouw in 1889. De onderneming Kalibagor in
Banjoemas, die vele jaren achtereen de hoogste gemiddelde
productie bereikt had , maakte in 1890 slechts 83.60 pikols
per bouw (tsgen p. m. 135 pikols in 1889), hetgeen moet
worden toegeschreven aan de schrale bemesting harer
gronden , aan de ongunstige weersgesteldheid en aan de
serehziekte, waardoor de uitkomsten van haren oogst ver
van bevredigend waren. De laagste gemiddelde productie,
namelijk 23 90 pikols per bouw , maakte de onderneming
Rendeng in Japara, wier oogst tengevolge van de Mn -

Verkregen hoeveelheid pikols suiker (buiten destroop), gerangschikt
naar de in Indie gebruikelijke sorteeringen.

Uitgestrektheid der suikerrietvelden (in bouws)
Aantal

OOQSTJABEN.

1886.
1887.
1888 .
1889.
1890.

vrijwillig
beplant (gronin het
ilen door de geheel beplant
ondernemers geweest (goutusschenkomst
nemingehuurd en
vernements—
gronden waar- en vrijwillige
van het
gen.
van zij het riet beplantingen
te zamen).
Gouvernement. door opkoop
verkregen), o)
onder-

. d) 93
. e) 90
. 9) 89
. h) 89
. ;) 88

beplant door

17 405
103
n 1114 179
8 372
5 492

24 387
26 305
29 053
32 678
37 556

41 792
40 408
40 232
41 048
43 048

waarvan het
riet is ttrnerkt Superieure
Lage
Totale
GemidHooge
Middel- nummers
geworden (dus nummers
delde prona aftrekking (geschikt nummers nummers (8 en lager) productie ductie per
voor
van de mislukte
waaronder (buiten de
bouw
dadelijk
of vernielde
ook strooptenverit
i20
t/m
15).
(
U
t/m
9).
stroop),
e)
gebruik).
aanplansuiker.
riet
tingen). 6)
41 684
40 348
40 154
41048
42 954

48
20
52
05
76

146
757
815
203
443

190 353
131232
258 996
374117
78713*

2 828
3 173
2 937
2.'.72 014

075
998
283
191
706

602 534
579 451
545 549
054 418
673 114

3 717 607
3 953 738
3 774 643

3 669 989
4 181457

89.18
97.99
94 00
»') 89.41
97.34

a) De oppervlakte, waarvan in elk der oogstjaren 1386 t/m 1889 het opgekochte riet afkomstig was, bedroeg achtereenvolgens (bij schatting)
1624, 357. 219 en 1382 bouws. Over het oogstjaar 1890 is het cijfer niet kunnen worden opgegeven.
4) Hetgeen om verschillende redenen niet. dan wel op vrije ondernemingen, verwerkt is. blijft hier builen aanmerking.
e) Ten aanzien van 1 onderneming in 1880 en 1 onderneming in 1887 zijn de sorteeringen niet of slechts ten deele opgegeven. De
, niet
gespecificeerde hoeveelheden van respectievelijk 42 500 en 45 300 pikols zijn wel onder de totalen maar uit den aard der zaak niet ond a l a u s vier
voorafgaande kolommen medeguteld.
d) Zonder Ardjosari in Pasoeroean. voor welke onderneming, laatstelijk met 236 bouws aanplant, het contract in 1885 ontbonden wefr'<) Hieronder niet meer begrepeu de ondernemingen De Goede Hoop. Gaijam en Dankbaarheid in Pasoeroean, welker contracten in Mei 1887
ontbonden werden. In de opgaven over 1880 telden zij onder de gouvernementsbeplantingen voor 403 bouws, onder de vrijwillige beplantingen
voor 438 bouws en onder de productie voor 52 273 pikols
f) Ongerekend de 335 bouws. 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 te velde is verkocht en waarvan dus de productie niet bekend is.
g) Zonder Baijoeman in Probolinggo. zijnde ten behoeve van deze onderneming voor den oogst van 1888 niet op hoog gezag geplant, doordien
de ondernemers in gebrek» waren gebleven de benoo ligde stekken te leveren . terwijl voor volgende oogsten door hen van het recht OD gouvernetnentsriet is afgezien. Onder de opgaven over 1887 telde deze onderneming voor 192 bouws (gouveri,ements-) aanplant en voor eene productie
van 17 910 pikols.
i) Insgelijks zonder de in de voorgaande noot bedoelde onderneming Baijoeman, doch wel nog medegerekend (zie noot 1 op de voorgaande
bladzijde) de onderneming Djakatra-Oost in Pasoeroean, waarvoor in Mei 1889 het contract ontbonden werd!
»') Verbeterde opgaaf.
j) Zonder Baijoeman en zonder Djakatra-Oost (zie de noten g en h).
Zooals uit de a a n g e h a a l l e bijlage X X voor elke ondern e m i n g afzonderlijk blijken k a n , werd voor de 8 8 ondern e m i n g e n ten behoeve van w e l k e nog op hoog g e z a g
g e p l a n t wordt (dus zonder Baijoeman in P r o b o l i n g g o ) ter
zake van de g o u v e r n e m e n t s b e p l a n t i n g e n voor den oogst
van 1890 u i t g e g e v e n :
wegens betalingen aan de bevolking (grondhuar en
plantloon)
f 927 044,43
wegens belooningen aan de dessahoofden. . . .
17 832,23
wegens caltnurproceoten aan de inlandsche ambtemaxen
68 980,60»
en wegens bezoldiging van mantri's (wier aantal
in 1890 ingekrompen werd van 33 tot 27) . . .
.
20580,00
f 1 034 437,26»

in 't geheel dus

terw(|l van dezelfde ondernemingen over 1890 vorderbaar was:
wegens terugbetaling van plantloon, enz. . . . f 999 966,01
wegens 50 pet. van den cjjns voor de gouvernementsbeplantingen
287 335,69
te zamen

.

.

. f 1 287 301,70,

welk bedrag vóór het einde des jaars geheel was afbetaald.
In den aanvang van 1891 werd van den door de eigenaren
van Gending (Probolinggo) gekweten cijns een bedrag van
f 146,28 terugbetaald, wegens door den GouverneurGeneraal verleende vrijstelling van cijns over 3 bouws door
overstroomiug vernield en dus niet verwerkt riet.
Ter zake van arditerstalligen cijns en plantloon over
1887 en vroegere jaren (dus zonder de ter zake van sommige dier achterstanden beloopen boeten) had 's lands kas
van een achttal nog op contract met het Gouvernement
werkende ondernemingen bij den aanvang van 1890 de
volgende sommen te vorderen:
van de in Cheribon gelegen en onder één beheer staande onderne-

mingen Gempol, Glagamidang, Ardjowinangon en Paroengdjaija
f 415 130,08»
van de ondernemingen Tjiledoek en Tersana, mede in
Cheribon gelegen en onder één beheer staande . . . .
173666,87
van de onderneming Yossowilangon in Pasoeroean . .
28 309 53»
van de onderneming De Hoop ol Soemberredjo in hetzelfde gewest
59 217,98»
Te zamen . . . f
Zooals in 't vorig verslag reeds is aangeteekend , werd
van de schuld der vier eerstgenoemde ondernemingen in
Februari 1890 al betaald
f
19 491,48
op den voet der comptabiliteitsbepalingen
in Indisch Staatsblad 1876 n*. 169 werden
in 1890 (gouvernement1.besluiten van 11 Oc
tober en 26 December 1890 n°. 5 en 15)
als voorloo|ig oninbaar afgeschreven de
vorderingen op de twee laatstgenoemde in
Pasoeroean gelegen ondernemingen , ad .
87 527,52
zoodat overbleef.

t

675324,47*

107019,00
568 305,47'

waarv.in f 3'Jö 638.603 verschuldigd door de eigenaren van
de vier eerstgenoemde onderneming-n ') en het overige , ad
f 172 666,87 , door de eigenaren van Tjiledoek en Tersana.3)
') De schuld dezer vier ondernemingen wordt, ingevolge eene
bijzondere overeenkomst, voldaan uit de opbrengst van het product
der fabrieken. Tijdens de atsluiting in Indië van dit gedeelte van
het verslag was eene rekening over het oogstjaar 1890 nog niet
ontvangen , zoodat nog niet kon worden opgegeven hoeveel uit de
opbrengst van den oogst van dat jaar aan den lande zou worden
afbetaald.
') Aan deze laatsten, die gemelden achterstand hadden aan te
zuiveren uiterlijk op n!t. 1890, werd k«ti gouvernementsbesluit dd.
29 Januari 1891 n'. 25 vergund voorloopig een bedrag van f 30 000
te voldoen , en met de kwijting van het restant ad f 142 666,87
te verwijlen tot 31 Maart 1892. De afbetaling van f 30 000 heeft
plaats gehad in Maart 1891.

es. 2.:
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Van de overige met het Gouvernement in botrekking
staande ondernemingen was alleen Baijoeman in Probo*
linggo in de verschuldigde betalingen achterstallig. Daar
de eigenaren in 1888 afstand hebben gedaan van het recht
op gouvernemeutsbeplanting der contractueels gronden,
zijn deze voor de drie oogstjaren 1889, 1890 en 1891 in
onheplanten staat te hunner beschikkii g gesteld. Wat de
eerste twee dezer oogstjaren betreft, was te dier zake van hen
te vorderen aan cijns (voor de helft) en aan grondhuur : over
1889 f 9248,83en over 1890 f6086,53, tezamen f 15335,36,
waarbij nog kwam aan boete (wegens het niet binnen de bepaalde termijnen aanzuiveren van het verschuldigde over 1889)
f 5 780,50. In den loop van 1890 kon echter uit den boedel
van een overleden mede-eigenaar der bedoelde onderneming
worden ingevorderd f 11 07X.64, welk bedrag in de eerste
plaats diende tot aanzuivering van het aan cijns en grondhuur
vorderbaar bedrag over 1889 , en voor het overige tot gedeeltelijke kwijting der boete over 1889 en der over 1890
te doene betalingen, zoodat op uit. 1890 van de eigenaren
van Baijoemau nog vorderbaar bleef: aan cijns (voor de
helft) en restant-grondhuur over 1890 f 5 41^,82, aan
re.>tant-boete wegens te late voldoening van cijns en grondhuur over 1889 f 4 624.40, benevens een voor memorie
uitgetrokken bedrag aan boete wegens niet tijdige betaling
van het over 1890 vorderbaar bedrag.
Betreffende de schuld der vier niet meer met het Gouvernement in contract staande ondernemingen (alle in
Pasoeroean), zijt.de Ardjosari, waarvoor het contract in
1885 werd ontbonden, en De Goede Hoop, Dankbaarheid
en Gaijam , waarvoor de contracten in 1887 werden ontbonden, is aan te teekenen dat 's lands vordering op de
gewezen eigenaren van Ardjosari bij gouvernetnentsbesluit
dd. 26 December 1890 n°. 15, op den voet der coraptabiliteitsbepalingen , wegens voorloopige onïnbaarheid werd
afgeschreven. Blijkens de twee vorige verslagen had liet
Gouvernement ter zake van bedoelde vier ondernemingen
op uit. 1889 te vorderen , voor zooveel betreft het onbetaald geblevene aan cijns en plantloon tot en met het jaar
van ontbiuding der contracten, dus ongerekend boeten,
scha leloosstellingen, proceskosten, enz., f219 822,895, waaronder voor Ardjosari begrepen was f 138 11)8,33 Laatatge*
noemd bedrag is echter te verminderen tot f 137498,33,
daar nog f 700 verrekend werd met hetgeen als cijns werd
voldaan door koopers van het in 18!*5 van gouvernementswege verkochte riet van Ardjosari. Vermoedelijk zullen
ook de vorderingen ter zake van de dri^ andere ondernemingen als voorloopt oninbaar moeten worden afgeschreven.
Met betrekking tot den prang van zaken bij de gouvememeuts-suikercultuur gedurende 1890 valt het volgende
aan te teekenen.
Met uitzondering van de ondernemingen Sragi en Wonopringgo in Pekalongan en Koning Willem II, Djombang
en Goelo in Soerabaija geschiedde de overgave van het
door tusschenkomst des bestuurs geplante riet aan de
ondernemers overal vóór of op 1 Juin. Bij de twee eerstgenoemde fabrieken vond die overgave op 20, bij de fubriek
Koning Willem II op 13, en bij de twee laatstgenoemde
Soerabaijasche fabrieken enkele dagen na 1 Juni plaats.
De reden dier niet tij lige overgave werd niet verme! 1.
Rietiiefstallen kwamen hier en daar voor, doch zij bepaalden zich alle tot enkele stokken. Ook de in enkele plant
soenen plaats gehad hebbende rietbranden waren meerendeels
van weinig beteekeois; als vermoedelijke oorzaak daarvan
werd opgegeven onvoorzichtigheid, wraak of haat tegen het
toezichthoudend of ander personeel bij de fabriek wegens
oueenigheden of het aangeven van kleine rietdie'stallen.
Moeielijkheden bij het snij Ien en bet vervoeren van het riet
werden slechts bij de fabriek Gemoe in Samarang, de fabrieken in lapara , de fabriek Koning Willem II in Soerabaija en
de fabrieken in deafdeeling Bangil der residentie Pasoeroean
ondervonden , bij Gemoe doordat hare aanplantingen (voor
het grootste gedeelte in 1889 voor het eerst) te ver van
de fabriek, ramelijk op p. m. 12 paal afstands. waren
aangelegd en liet aantal karrevoerders niet naar evenredigheid werd vermeerderd; bij de fabrieken in Japara
ten gevolge van aanhoudende regens; bij de fabriek Koning
Willem II door de invoering vaneene nieuwe snijwijze , en
bij de fabrieken in Bangil door het heerschen van moad- en
klauwzeer onder het vee. Groot wareu die moeielijkheden
echter niet.

Bij de meeste ondernemingen we:d zoowel voor het snijden als voor het vervoeren van het riet gebruik gemaakt
va.i de diensten der omwonende bevolking. Ter erlanging
va:i een vast aantal werklieden voor den veld-en fabrieksarbeid werden door sommige ondernemers contracten gesloten met do bevolking, hetgeen niet tot moeielijkheden
aanleiding gaf.
i)e stand der loonen voor den veldarbeid onderging geen
verandering. Voor dagwerk werd f 0,15 a f 0,60 en voor
taakwerk f 0,40 a f 0,80 per man daags betaald. Het
twee-derde of de helft gold als loon voor vrouwen en
kinderen. Hoeveel lieden gedurende den maal-tijd en bij
het afwerken van het product bij de ondernemingen hebben
gewerkt, kan wegens onvolledigheid der door de onderne.ners verstrekte gegevens niet worden opgegeven.
Behalve in de residentie Probolinggo, waar tengevolge
vn-i het zeer laat invallen van den westmoes3on van 1889/90
over de velden gedeeltelijk eerst in Mei en Juni kon worden
be chikt, kwamen de gronden, bestemd om in 1890(voor
den oogst van 1891) op hoog gezag met suikerriet te worden
beklant, overal tijdig beschikbaar. Het beplai ten ving het
mMgst aan in de eerste dagen van Mei en eindigde het
laatst in de eerste helft van üctober.
Met het oog op de serehziekte maakten verscheidene
on lememingen voor den aanplant weder gebruik van bibiet,
afi:omstig uit serehvrije streken, zooals Borneo, Tangerang
(Batavia) en Java's Oosthoek, en om zich van beter en
minder kostbaar plantmateriaal voor het vervolg te verzekeren , legden zij hier en daar büjiettulntje3 in het gebergte aan.
'ten aanzien van de in 't vorig verslag (blz. 196) bespioken bemoeiingen der Indische Regering tot het doen
aardeggen op Ban ka van proef-aanplantingen van s-rehvrij
su'.kerriet uit Bengalen kan worden aangeteekend dat de
in het belang van die proef in September 1890 op's lands
kosten naar Britsch-Indie vertrokken kruidkundige aldaar
een 20-tal riet variëteiten beeft bijeen verzH mei 1, die onder
de noodige voorzorgen naar Singapore zijn verscheept en
van daar — in de tweede helft van December — met een
opzettelijk gehuurd stoomschip aanstonds nnar Bsmkazijn
overgebracht, waar de stekken zonder verwijl op een inre. .biels plantklaar gemaakt vroeger boschterrein, ter grootte
van p. in. 15 bouws, in de nabijheid van Toboali zijn in
deu grond gebracht. Rlijkens berichten van Januari 1891
zag toen de geheele aanplanting er uitstekend uit.
Over het algemeen werd door de ondernemers er naar
gestreefd hunne vrije aanpIantingeD , in verband tot de
vermindering der gouvernements-beplantingen, uit te
breiden. Zij huurden de daarvoor benoodigde gronden van
de bevolking en lieten die in dagloon of op taak bewerken.
De huurprijzen liepen per bouw in Cheribon van f 15 tot
f 20 , in Tagal var. f 20 tot f 40 , in Pekalongan van
f 22,50 t)t f 32,50 , in Samarang van f30 tot f 4 5 , in Japara
en Rembang van f 25 tol f 50, in Soerabaija van f 29
tot f 60 , in Pasoeroean van f 30 tot f 65, in Probolinggo
van f35 tot f50 , in Bezoeki van f42,50 tot f50, in Madioen
van f 15 tot f 20 en in Ke liri van f 15 tot f 30, terwijl
in Banjoemas f 45 per bouw betaald werd '). De landrente
der gronden bleef ten laste van de verhuurders.
Ter bemesting van de gronder werd door de ondernemers irebruik gemaakt zoowel van dierlijken als van
plantaardige!) mest, zooals boengkil, djarak, katjang, enz.
Ook bedienden de ondernemers zich daarbij van rietasch,
su-.kerschuim , kalk, zwavelzure ammonia, afval uit ovens,
be-mderennieel enz ; in Samarang ook van kunstmest van
de laatste uitvindingen.
Bij de bewerking der gronden werd in de meeste gewesten het REU.voso-systeem toegepast. In Probolinggo,
wnar alléén zware kleiachtige gronden bij voorkeur volgens dat systeem werden bewerkt, en in Bezoeki verkozen ondernemers en bevolking de oude cultnurwijze
(broedjoelan), in het laatste gewest omdat door den grooten
veestapel die werkwijze voor de bevolking gemakkelijker was.
'1 In hoofdstuk J van dit verslag (zie bh. 89 hiervóór) zjjn
veelal andere huursommen vermeld; de verklaring schijnt hierin
gelagen dat te dezer plaatse ia opgegeven wat voor de in 1890
gel zigde gronden als huur werd betaald, terwijl in hoofdstuk J
gedoeld wordt op de sommen, bedongen voor de gronden truorroor
in 1890 de huurovereenkomsten gesloten werden (ook door anderen dan de
op contract met het Gouvernement werkende ondernemen).
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4°. (jouvernemt'iils loiu onderiieiiiiiij;.
Behoudeus de niet onbelangrijke schade tegen het einde
van den westmuesson 1889/18'JO door hevige winden iu de
plantsoenen aangericht en de vernielingen door rup-en
veroorzaakt, dit laatste 't meest in ijle plantsoenen , bad
de gouverneinoiitsdvina-jnderuemingOiidel'reanger Kegeatschappen) gedurende 1890 mot geene wederwaar Jignaden
te kampen. Alleen deed zich bi| een der etablissementen
(Nagrak) nog vrij ernstig de wortelziekte gevoelen , wa ir*
tegen echter besproeiing met eeno oplossing van suolitnaat
met goed gevolg als voorbehoedmiddel werd aangewend.
Tijdens den oostinoesson werden de jonge plantsoenen van
onkruid gezuiverd , terwijl in de oudere tuinen eene diepere
grondbewerkicg werd toegepast. Iu Oetober werd een annvang gemaakt met het bewerkstelligen van nieuwe ;,eplantingen, waartoe o. a. in ontginning werden genomen
eenige met boseh begneide terreinstrooken op het Mala^vargebergte, verspreid liggende tussehen do vier vooruaamgte
etablissementen Tirtasari, Tjinjiroean, Tjibeureum en all
gedeelte van Tjibitoeng. Bij voltooiing van deze ontgin s in gen , eeno gezamenlijke uitgestrektheid van omstreeks ' 00
bouw* beslaande , zullen bedoelde etablissementen een gjed
afgerond complex vormen en v o n t e n ontginningen voorg e l
kunnen worden gestaakt. De gedurige aiwiaaali >g van ïv ,en
en droogte gelureude den westnii.esson 1890/1891 waallist
gunstig voor het jonge gewas, zoodat vele pas in den voller,
grond overgebrachte planten stierven. Daar echter de kweek*
rijen ruim vojrzien waren van goed ontwikkelde exemplaren
konden de geleden verliezen gemakkelijk wor Jeu berst ld.
Gedurende 1890 werden de plantsoenen met ruim een talf
millioen hoornen vermeerderd. Het aantal in den vo len
grond geplante Ledgerianu booineu nam zelfs met 570')UÜ
stuks t o e , tegen vermindering, door rooiing enz., van het
getal hoornen van de mindere soorten met 24 000 at ka.
Door ook voor aanvulling der kwe-kerijen te z o r g m ,
gingen deze slechts met circa 3 3 Ü 0 0 0 planten terug. Seo
en ander blijkt nader uit het volgende overzicht.
Planten
in de kweekei ijeu.

CINCHOXASOOKTEN.

U i t 1889.

ü l t . 1890. Uit. 1889. Uit. 1<590.

1 075 000
174 000
M
M
Overige s o o r t e n . . . .
Totalen

.

.

510000
410 000
n
m
11

1 249 000

.

Boomen
in den vollen grond.

920 000

1 335 000

1 005 '00

GlUOOO

ï.n.- ')00

08 500
4 300

55 00
3 .100

2 023 800

2 5G9S00

Evenals bij het planten , legde men z ; ch ook bij het

KosUn op het product gevallen.

Oogst in (K.G).

OOGST-

Ledge-

Andere

JA11EN.

riaua-

soorten van

ba-t.

bast.

1.

oogsten (muien) meer en meer toe op het verkrijgen van
geslot-n plantsoeneni niet alleen omdat deze minder te
lijden hebben van insecten-plagen, maar ook omdat de
chemische onderzoekingen der basten waarschuwen tegen
het openhouden van de aauplantingen. Dientengevolge werd
dan ouk slechts een minimum-pro luct ingezameld, lang
niet in verhouding slaande tot den bijgroei van bast. Het
ongunstige verschil met de inzameling in de drie voorafgegaiio jaren betrof echter uitsluitend succirubra- en
josephiaun-oast. De in 1890 geoogste hoeveelheid bast bedroeg namelijk (in drogen staat) 267 281 K.(i., tegen
ruim 351000 K.G. iu elk der jaren 1887 eu 1889 en p. m.
371 000 K.G. in 1888. Aan ledgeriimabast al één werd in
1887 t/m 1889 achtereenvolgens geoogst 184 856 , 165 788
en 165 711 K.G., terwijl in 1890 de hoeveelheid beliep
171 i35 K.G.
Verdere bijzonderheden nopens hetgeen bij degouvernen i e n t s - kina - etablissementen zoowel op botanisch als op
chemisch gebied werd verricht, vindt men in het als bijlage
YY hierachter in uittreksel medegedeelde jaarverslag over
1890 van den directeur der gouvernemeuts kina-onderneming.
Hieronder volgen nog eenige mededeelingen omtrent de
geldelijke uitkomsten.
In 1890 werd hier te lande te gelde gemaakt de gouvernemen ts kina-oogst van 1889. De herwaarts gezonden
partijen lever len 351 6 8 1 " K.G. u i t , waarvan in veiling
werden verkocht 350 270 K.G. en vóór de veilingen aan
monsters werden verstrekt 1411 5 i K.G. Uitvoerige opgaven
omtrent de in elke veiling verkochte soorten en behaalde
prijzen vindt men in bijl ige ZZ hierachter. Daaruit blijkt
dat de algemeene midienprijs voor de in veiling verkochte
basten beliep f 0,37°' per half K.G. en de gemiddelde
unit-prijs (per half K.G. bast en per procent chinme-sulphaat) t 0,09, tegen respectievelijk f 0,33' en f 0,08'/, in
1889. Voor Ie Igeriaua-bast steeg de middenprijs van f 0,45
per half K G . in 1889 tot f 0,47" in 1890. Dat ook de
andere (meer inferieure) soorten meer opbrachten dan in
1889, wordt verklaard door de omstandigheid dat iu den
laatsten tij 1 slechts het beste deel daarvan geoogst werd.
Voor pharmuceutische basten iu den gewenschten vorm
en van gewilde k l e u r , voor pijpen liefst van 1 Al. l e n g t e ,
ongeschonden, zilvergrijs van k l e u r , dubbel gerold en
met mossen bedekt, werden iu 1890 zelfs prijzen bedongen
van f 1 en meer per half K.G.
Dat de gouvernemeuts kina-onderneming, ondanks den
ge laaiden stand der kina m a r k t , nog eeD overschot boven
de daarop vallende jaarlijksche uitgaven overlaat, kan
blijken uit het volger,de vijfjarig overzicht, waarbij boventlieu in het o j g is te hou ieu dat wanneer men den oogst
van ledgeriana-bast gelijken tred met den bijgroei deed
houden de jaarhjksche productie veel aanzienlijker zou zijn
en dus de uitkomsten zich gunstiger zouden voordoen. ').

Te
zamcn

D e ten
verkoop her- Totaal I ! T uitwaarts v e r - gaven V"or de
g o m e r n c ientsscheepte
ongst woog kina-ondci.ieming
waaronder
ook de
bij iiitli'vering hier te kosten vcor den
laudf cetto afvoer van liet proluct naardf haven
t in K.G.)
van afscheep.

3.

Verdere
kosten op het
product
gevJIcn,
namelijk die
vim inlading,
vervoer over
zee en
verkoop.

ïe
zamen.

8.

Bij de beoordeeding van heti'i de
Opbrengst bij tei Overschot jvoorgaande kolom
gelde makiughieri ,
.opgegeven saldo
te lande i«n het jaar
{houde men in het
volgende op het de j aar- oog dat de g e m i d ooijstjaar) waarlij ksche delde veilingsprijs
onder ook de op
van het product in
brengst der vóór uitgaven. de jaren 1887 t m
de veilingen ver
1891 ,zie het hoofd
•)
strekte monstersvan kolom 9) per
'/jK.G. afwisse!den als volgt:
10.
11.

ia i n
f i 03 607
200 01 ï<<
285 359
f 121752
f 0,54?»
143 407
M l *l'.i
f 1.1 368
188G. .
119 382
48 088
184 G39
0,42"
348 71 iï">
298 405
1I3 76G
1GG800
:t:,i IM*
1887. .
184 8565
I) 1:. » 5 .'i 1
;.-. aai
IM4M
03301
• M 7i0
114 4*8
242 575
52 121
205 111
370 8'H>*
IN88. .
105 788*
0,37»»
158
173
43 90I
114*11
201 208
103 095
186 03'.!*
351 751
1889. .
If.5 711»
351 aai»
* 0,35
l l ' l I99
* 149 699
188215
* 3K51G
90 145»
30 500
207 281 e)* 2f.8 127
1890. . I 171 135*
nog t» vermeerderen met de opbrengst der in Indie gehouden veilingen van zaden en e n t e n , in de jaren 1886 t/m 1890
a) Dit overschot
achtereenvolgens bedragen hebbende f 1385. 1 iCO, 1 2133, f 3014 en f 2 0 1 4 , j n met de waarde der iu Indie voor den geneeskundigen dienst
teruggehouden hoeveelheden bast iin 1888 1109 i n in 188'J 11095 K.G.).
4) Onder de kosten der gouvernemeuts kina-onderneming ovvr 1887 en 1888 zijn e e n i . e buitengewone uitgaven begrepen (achtereenvolgens
f 5383 en f 9589) ter zake vau aanschaffing van uit Europa ontbo ien droogtoestellen.
/)

De sommen, waarbij men een * vindt geplaatst, kunnen iior slechts bij benadering worden opgegeven.

In de same:.stelling van het vaste personeel der gouvernemeuts kina-onderneming kwam in 1890 geeu
') Ook in 1891 heeft men zich bij het inzamelen van bast meer op .ioedanigheid dan op hoeveelheid toegelegd. Toch werden gedurende de

ver-

maanden Januari t/m September jl omstreeks 225 000 K.G. bast verkngea , tegen p. m. 125 000 K.G. in de eerste drie kwartalen van 1890.

tf.

Bijlage C.

Koloniaal verwin^ van 1891.
andering. ') Na het in 't vorig verslag vermelde ontslag
van den boomkweekor (die niet vervangen is) bestond
het mindere vaste liuropeesche personeel organiek uit 1
hoofdopziener, 7 opzieners (verdeeld in drie klussen) en 2
élèves-opziener, doch in den aanvang vun 1891 (lnlisch
Staatsblad ii". 38) is da formatie, met gelijktijdige betere
regeling van de bezoldigingen, bepimld op x opzieners
(zonder verdeeling in klussen) en 1 élève-opziener. Als
vast inlandsch personeel waren op uit. 1890 in dienst
4 timmerlie len , 2 pakhuismandoors, 30 niundoors , V54
boedjangs en 1 bellende bij het chemisch laboratorium.
Over gebrek aan werkvolk viel in 1890 nier te klagen.
W a s ook al liet aanbod van werkkrachten in enkele maanden van het jaar niet groot, de plautsoenen verkeerden
voortJurend in zulk een goeden slaat van onderhoud dat
een tijdelijke schaarschte van werkvolk voor den vellarbeid niet werd gevoeld.

[Neder], (Oost
Ue hoogste

er van de 55 in 1889 als nog aanwezig vermelde ondernemingen in 1890 2 op te nestaan , zijnde Maribaija en
Lemahabang in T a g a l , waarvan de eerste voor 1889
stond opgegeven met een aanplant van 250 bouws en
eene productie van 17 741 pikols suiker , terwijl de laatste
reeds in dat jaar schijnt gesloten te zijn geweest. De opgaven over 1890, verzameld in bijlage AAA hierachter,
vermelden dus 61 suikerondernemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten met de bevolking.
In 1890 werkten 53 van de 61 fabrieken s ) , namelijk
4 die voor 't eerst over een rieto.gst beschikten (de in
1889 reeds medegetelde nieuwe fabriek Bogoh in Kediri
en 3 thans vo»r 't eerst vermelde nieuwe fabrieken: Waroe
in R e m b a n g , zoome Ie Pinggirsari en Soetjen in Kediri),
2 heropende fabrieken (de hiervóór reeds vermelde in
R e m b a i g , met name Ardjowinangon, loomede Klampok
in Banjoemas, welke laatste in 18.S9 tijdelijk gesloten «na
geweest), en eindelijk 47 van de 49 fabrieken die ook in
1889 aan den g a n g waren geweest.
In elk der twee genoemde jaren waren de cijfers van
aanplant en productie als volgt:
OOOSTJ IAR 1889
Bouws
ïanplant.
Kalitandjoeng. Maribaija . . .
KM

Pikols
suiker.
14 Jli9
17 741

m
c)

OOGST JA .ut IS90
Bouws
aanplant.
Kditandjoêng. .
0)

Pikols
suiker.

.,

190

20 300

838
47 overige ondernetningeu . . . 17 MS

28 321

n
Ardjowinangon .
Bogoh. Waroe.
Pwggirsnri en

47 overige onder
nemingen . . 15 829
49

1 300 472

ondcrnemingea
i6 37W)i

Gemiddelde productie ]>er bouw

m m

81.39 pikols

l MtMI

53 ondernoniin—
18 477 r 1 I I I Mi
gen
Gemiddelde productie p r bouw

81.88 pikols

(i) De 112 bouws riet. waarover Kalitanujoeng in 1890 te beschikken
had, werden elders verwerkt.
i) Maribaija hield . zooals hoogor g e z e g d . in 1890 op te bestaan.

bouw in 1800 (130 pikols)

plaats, innam.
.Naar de uitgestrektheid bar r aanplantingen voor den
oogst van 18P0 «uren de .">3 in dat jaar gewerkt bobbende
fabrieken (20 van Buropeanen, 17 van naamlooM ren»
0 appen, l i ran Chineezen, 1 deels behoorende aan
een Burupeescben ondernemer en deels aan eene n a a m looie vennootschap, en 1 in banden van Europeanen en

Chineezen geanmenlyk) te verdroten als volgt:

eigen

Rembang), weder in werking gesteld. Daarentegen hielden

prodoetie per

pik.ds per bouw. In 188S boliep de hoogste gemiddelde
productie 124.80 en in 1889 114.89 pikols per b o u w ,
telkenmale bij Pokafin , welke onderneming thans de tweede

der

Suikerondernemingen.
Volgens de ontvangen opgaven
kwamen in 1890 7 nieuwe fabrieken tot stand voor de
verwerking van buiten tusschenkomst des bestuurs op
gronden der bevolking aangeplant suikerriet (1 in Rembang
3 in Soerabaija, 1 in Bagelen en 2 in Kediri), *) e:i werd
er 1 , die in de laatste jaren niet meer medetelde omdat
er in 1886 het bedrijf was ges'aakt (Ardjowinangon in

,]

in takte de fabriek Kemautran in Tagal; daarop volgen
Pokafin in bexoeki met 125.07 pikols, 'i'irto in 1'ckalongan
met 123.07 pikols en Papoh in Soerabarja met 121.95
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I
Ondernemingen
van Europeanen J
of van naamlooze ]
vennootschappen. •
Ondernemingen
van Chineezen.

l'itgcstrekthrid der
rietaanplmitingcn
ouderne- waarover de ondernemers te beschikken
mingen
hadden.
Aantal

<•)

Laagste en hoogste
gemiddelde
productie per bouw.

400 a C30 bouws
323 ,. 392
.,
3 ., 298
„

30 80
3S.07
10.04

401 a 415
M l .. 39C
40 „ 289

58G2 a
44.70 .,
13.00 .,

„
„
„

130.00 pikols
123.07 „
88.92 ,,
94.19
55.03
72.29

a) Hieronder de onderneming Soekodono (Soerabiija), die deels aan
oen Kuropceschcn ondernemer, deels aan eene naamlooze vennootschap
toebehoort
*) Hieronder de onderneming Soetjen (Kediri). die ten deele aan een
Chinees toebehoort.

Het riet werd verkregen door aanplant — op risico van
de ondernemers — op sawahs en tegals , daartoe voor één
oogstjaar (16 maanden) van de bevolking gehuurd tegen f 5 h
f 50 per bouw. In N.adioen, Soerabaija en Tagal lieten somtuigeder ondernemers deze huurovereenkomsten registreeren.
In .M.kele streken van de afieeling Modjokerto (Soerabaija)
bedroeg de huurprijs roor één bouw sawah f 65 , wegens
de concurrentie door de aldaar opgerichte nieuwe fabrieken.
Sommige ondernemers in Cheribon sloten ook overeenkom•ten v:>or de bewerking . de beplanting, het onderhoud,
de irrigatie en de bewaking der t u i n e n , tegen betaling
van f 2 0 0 a t 220 per b o u w , en onder voorwaar Ie dat
de meerdere opbrengst aan riel per bouw lioveii eene
zekere, v,.oraf bedongen, hoeveelheid (gewoonlijk 600 pikols),
alzon :erlijk zou worden betaald, terwijl uit 1'asoeroean
wordt gemal i dat met de verhuurders weleena contracten

YOur bet piantklaar maken worden aangegaan Opkoop
van door de bevolk n g vrijwdlig geteeld riet vond plaats
in de reaidentiên Cheribon, Kediri en B e m b a n g , tegen
f 0,15 ii f 0.30 per pikol, aan de fabriek geleverd.
In de meeste gewesten oefenden de vele regens gedurende
den maal-tijd een ongunstigen invloed uit op het suikergehalte van het rietsap, terwijl enkele fabrieken zelfs het
malen tijdelijk moesten staken. Daarentegen wordt uit
Kediri, Umi b a n g , 1'robolinggo en Soerabaija gemeld dat de
weersgesteldheid over het algemeen zeer meeviel.
De serehziekte richtte belangrijke schade aan in Bagelen en
neming verbonden is, werd in Juni jl. door de Indische Regecring
ver-running veile, ml om z i c h , met behoud van b e z o l d i g i n g , naar
llritsch-Indië te begeven ten einde , ingevolge eene hem , behoudens
bewilliging van de i l e g e c r i n g , verstrekte opdracht van de Iiandongsehe en S<><•kaboeiuische l . a n d b o u w v e r e e n i g i n g e n , een o n d e r z o e k i n
te stellen naar de aldaar toegepast w o i d c n d e methode van fabrickïnatige chhiinc-hercid'ng.

c) D e 30 bouws riet. waarover Klampok ia 18X9 te beschikken h a l .
werden elders verwerkt.

-) liovendien vindt men in de voor dit verslag ontvangen b e ri( hten g e w a g gemaakt van het veorn.inen om M fabrieken te bou-

d) Ten aanzien van 12 der hicrbedoelde 19 on 1< rnemingen vindt men
nog aangeteekond d a t . behalve de hoeveelheden hnofdsuiker wiiarv.ior
hare productie in dit totaal l>egrepcn i s . neg verkregen werden 5S 332
pikols. deels stroop-, deels zaksuiker.

wes in >ie Rttssüaa Malaag (lesUtatie Psseeneaa), tot Is opriakr

• Voor 1890 {rel It het in de voorgaande n-">t vermelde met betrekkiog tot 19 van de 53 ondern 'mingen . eu wel TOOC eene productie aan
stroop- en zakduiker van 102 872 pikols.
;

) Aan den scheikundige, die als adjunct-directeur aan de onder-

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.

ting waarvan in 1890 M'r^nniiin.r was v e r l e e n d , terwijl ook voorbereidende maatre "I n waren gemomm voor ae oprichting van eene
iabriek ia >' al'd el.ng üanjeewangi (residentie l i e z o e k i ) .
3
) De .S . die in 1S30 ui<-t gewSfkt Badd .i . W H — ; T ) l g O h s s f .
Watod BS K .lii..ar i in Cheri -on . die w e d e r , e v e n a l s in 1 « S 9 , gesloten b l e v e n , Kalit.'.ndjoeng in h.tzcIlUe g e w e s t , die haren rietoogst
elders liet v e r m a l e n , zoomede de vier pas opgerichte iabrieken
Pohdjedjer, Seuati en N'geloni in Soera'jajja en Premboen in Bagelen.
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Japnra , tengevolge wir.rvau in die gewesten de snikt rcampagne niet HM VOOfdealig was alsoie \an l?<8y. In Soerabaija
uleef die ziekte ook in 1890 zich vertooi.en , evenwel tonder
nadeeligen invloed, dank zij de bijzonder gunstige wei rsgesteldheid.
Voor bemesting der tuinen bezigde men algemeen
boengkil; op enkele oi dernemingen werden daartoe bovendien asch , phosphorzurc kalk , Peru-guano, stalmest, enz.
benuttigd.
De grondbeweiking geschiedde volgens het zoogenaamde
gewijzig !e BeynMO-nrtteein , behalve in Bezotki en op de

(0 in Pri.bolinggo, 2 in Be.oeki . 1 in Banjoemas, 2 in Kadoe en 3 in
Kediri, H 3 uuren in 1889 tijdelijk gesloten geweest [i in Paaoeroean
en I in Probolinggo).
i) Van 4 ondernemingen waren over 1890 geen opgaven verkregen
(3 in ProboUaggO M 1 in Bezoeki) en 3 waren tijdelijk gesloten geweest
(2 iu Probolinggo en 1 in Kadoe).

De tabak werd door de bevolking, meestal uit eigen
beweging verbouwd , hetzij als eerste, hetzij als tweede
gewas en zoowel op sawahs als op tegalvelden. Soms
•fabriek Banjoepoetih in Japan, waar uitsluiten! de oude echter warden den iulandscheu landbouwer door de tabakscultuurwijze (broedjoalan) werd toegepast, ineerstgen emd 1 oude. n-uiers voorschotten en zaadplantjes verstrekt, mits
gewest n e t gebruikmaking van Buroi eesche ploegen , die hij zich verboi.d om het product tegen een vooraf overeen*
: gekomen prijs aan hen te verkoopen. Uit Banjoemas worde
zeer in den smaak der bevolking welen.
Kleine diefslallen van rietstokken grepen dikwijls plaats. j gemeld, dat ééne deaM zich speciaal toelegde op het
f kweeken van zaadplantjes, die binnen het gewest gretig
TabaksQ'ndernemuKjvn. Blijkens het vorig verslag (blz. I ko.ipeis vonden. Voor bladtabak, aan de droogschuren ge200) zouden er lij het einde van 1889 in de gouvernementa- | bracht, werd in Kadoe f 7 per 1000 planten betaald , in
landen van Java, on^erekend de geheel of ten deelevoor | Bexoeki f 5 a f 21», in Probolinggo f 6 a f 8, in Pasoeroean
het taliaks'jiiirijf bestemde op erfpachts- of buargronden f 4 I f 8, in banjoemas f 10, eu in Kediri f 4,50 a f 6 ,
gevestigde ondernemingen , 01 tHbaksoiuleruemiiigen aan- terwijl i'e planters de mindere soort tabak, bekend onder
wezig zijn geweest, doe.'i, naar hetgeen thans is gemeld, den ï.aam van krossok, met f 7 a f 15 per pikol betaald
waren er daaronder 3 medegeteld (waarvan geen opgaven kregen. In Bezoeki, waar het tabaksbed rij f zijn grootsten
ontvangnn waren) die inderdaa i niet meer bestonden , met omvang heeft, was veel in zwang dat de tabaksondernenamen Boembergading in Bez< eki en Poerwodadi en mera, bij geregistreerde overeenkomsten (verg. blz. 88
Galoewan in Kediri. Het juiste getal was dua 5 8 , en biervóór), de velden van ds bevolking huurden voor f 5
daarvan hiel'en er 4 in 1890 op te bestaan: Ngembeh per bouw en per jaar, waarbij van de zijde der huurders
ba Soerabaija, .^ala:;g in Paaoeroean , Bendogerit en Koe- o.a. bedongen werd dat de bewerking der gronden en het
toredjo in Ked ri, en verden er 2 bij andere ingismolten, onderhoud der aanplantingen ouder hun toezicht moesten
zoodat er nog 52 overbleven. Daarentegen werd er 1 her- ge.-chieden.
De meest voorkomende tabaksoorten zijn afkomstig van
opeiid (Tales Ngoer.oet in Kediri) e/i kwamen er4 nieuwe
tot stand (Malang in Pasoercean, toebehoorende aan een Deli- eu Kadoe-zaad; de eerste soort is, door de fijnere
Chinees, en Lerapeni II iu Probolinggo , zoomede Soember- bladeren, meer gewild.
sari en Karanganjar in Hezoeki, de drie laatste in handen
van Europeanen), De in bijlage BBB hierachter verzamelde
Ondernemingen voor het pellen van rijst en het bereiden van
opgaven vermelden dan ook, als op uit. 1890 bestaande,
57 tabaksondernemingen , waarvan 4 geen opgaven inzor.- cassave. Bij het einde van 1890 telde men in de Preanger
den , 50 eeue totale prodrctie maakten van 5 021400 K.G. Regentschappen 38 door buffels of door water gedreven
bladtabak en 6 3)1040 K.G. kros.-ok, en 3 tijdelijk het rijstpelmolens, waarvan 3 tijdelijk waren gesloten, terwijl de 35 overige gezamenlijk 86 400 pikols rijst aflebedrijf staakten of tijdelijk gesloten bleven.
Van 37 der gewerkt hebbende ondernemingen is de verden. Voor Krawang vindt men opgegeven 95 aan Chiproductie zoowel over 1889 a!s over 1890 bekend. In peezen toebehoorende soortgelijke rijstpellerijen. die in 1890
eerstgemeld jaar bedroeg deze 4 131 349 K.G. bladtabak 74 912 pikols rijst aan de markt brachten, verkregen van
en 3:j64 270 K.G. kroesok, en in 1890 respectievelijk 185 780 pikols paoi. (Overigens vindt men in laatstgenoemd
5190400 en 5444 124 K.G., zoodat de overige 13 ondeme- gewest, te Kebonsari op üe particuliere Pamanoekan- en
mingen waarvan enkel over 1890 productiecijfers op te Tjiassemlanden, een groots stoomrijstpeltnolen, alwaar
geren zijn (omdat zij óf in 1889 niet of nog niet gewerkt dagelijks 380 pikols padi verwerkt kunnen worden.) In
hadden . öf over dat jaar geen opgaven hadden ingezonden) Bantam bestonden 2 rijstpelinrichtingen, waaromtrent
in 1H90 opleverden 431000 K.G. bladtabak en WH! 916 evenwel geen bijzonderheden zijn gemeld. Dit laatste is
K.G. krossok. De lage prijzen, die de bla<;tabak op de ook het geval ten aanzien van de stoomrijstpellerijen te
Europeesche markt behaalde , waren oorzaak dat de meeste Indramaijoe (Cheribon) en ter hoofdplaats Soerabaija.
Molens voor de bereiding van cassavemeel werden in
ondernemers zich meer wijdden aan den opkoop van krossok. Over 't geheel genomen viel iu 1890 de oogst van 1890 ter hoofdplaats Bandong (Preauger Regentschappen),
ten getale van 2 , aangetroffen. De geraspte cassave wortabak bevredigend uit.
Over (ie verschillende gewesten was de productie der tels werden door de ondernemers opgekocht tegen f 1,50
41 ondernemingen, waarvan over 1889, en der 50 onder- a f 2 per pikol, al naar gelang het meel nat dan wel
nemingen , waarvan over 1890 opgaven zijn ingekomen, gedroogd werd ingeleverd. Het in 1890 verkregen product
(64 000 pikols) werd grootendeels naar Singapore uitgeverdeeld als volgt:
voerd.

GawiSTkM.

Samarang . .
Soera ba ija. .
Pasoeroean .
ProMinggo.
Bezoeki . . .
Bnnjoemas .
Kaïioe . . . .
Kediri . . . .
Totalen

1880.

1890.

Aantal
onderneVerkregen
miny.'U hoeveelheid tabak
waarvan
(in K.G.).
pro luctieopp:aven zijn
Bladingetkbak. Krossok.
komen.

Aantal
onderneVerkregen
mingen hoevcelhi'i.1 tabak
waarvan
(in K.O.).
productie opgaTM zijn
Bladingetabak. Krossok.
komen.

1
1
4

a
ie
4
0
a) 41

12" 00
.,
57 500!
„
75 1140 278 070
07fi 500: 477 900
2 832 500 2 528 500
2C8 500'
71000

1
.,
G
11
18
5
1
x

r.2 oo'
MtSia
727 500 9-"300
4 191 500 3 992 500
229 40ii 155 400
21 000
382 500 549 900

4 413 840; 3 804 270 b) 50

5 021 400 0311 040

383 200

508 800

7 500

<i) Van 14 ondernemingen waren over 1889 geen opgaven verkreg

Indigo-ondernemingen. Vijf ir.digo-ondernemingen , berustende op overeenkomsten met de inlandsche bevolking,
werden in 1890 opgericht (één in Rerabang en vier iu
Kediri), maar verwerkten nog geen product. Zij behoorden toe hetzij aan liuropeanen , hetzij aan naamlooze vennootschappen. De 11 ondernemingen, die in 18i>0 in werking waren , verkregen tengevolge van de groote droogte
geen zoo gunstigen oogst als iu 1889. De ondernemers
telen het gewas op van de bevolking gehuurde sawahs
eu tegals De huurprijzen per bouw bedroegen in Tagal
f 2 0 . in Madioen f 15 a f 2 0 , in Rem bang f 40 eu in
Kediri f 15 a f 25.
Nopens de beplante uitgestrektheid eu de productie over
de. laatste twee jaren vindt men opgaven in bet volgend
staatje.
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De vorenbedoelde ois ondernemingen fijn, volgens de
1889.
Ondernemingen, u)

Gewesten.

Tagal. . . .
Pekalongan
ld.
Samarang .
iiiiubang. .
Pasoeroean.
Madioen . .
ld.
Kediri . . .
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

Beplante
uitgc- Productie
(in
streklheid
K.O.).
(in
bouws).

Lebaksioe . . ») 321
Pandansari. .
213
Pielen
273
144
Kiidjoet . . .
Ngadjoca 1 ). .
100
•Sociuhcriiilo.
Qeget
I) 260
200
Tjaroeban . .
160
Seinen . . . .
300
Tegowangi. .
250
(ïaroeui. . . .
160
Plosso . . . .
Wonoreiljo i)
Pelas . / ) . . .
Soember d) .
Pagoe i / ) . . .
Totalen!

2 371

I

MUgehttÜde, bijlage C C C , t e v e r l e e l e n a l d u s

1800.
beplante
uitge-lrc-l l l n - i i !

(in
bouws).
180
300
350
1'J3
60
80
250
200
200
000
300
150
118
105

Produetie
(in
K.G.).

100

8 750
7 350
8 400
7 500
O
I 335
8 100
7 400
6 000
7 500
8800
4Ü0O
<)
*)
e)
*)

70 495 '/i) 2943

65 435

3 000
7 300
10 500
3 400
2 500
8 800
7 445
6 250
,9 600
7 0(10

7 000

f)

a) De ondernemingen Pielen en Soembernilo behooren aan Chlneezen , de onderneming Uadjoet aan een Europeaan en een Chinees ,
en de 13 overige ondernemingen aan Europeanen oi' aan naanilooze
vennootschappen.
b) 124 bouws l8te, 105 bouws 2de en 92 bouws 3de snit.
O Voor deze opgaaf schijnt te moeten worden gelezen 267 bouws,
daar de ondernemer beschikte over 150 bouws 1ste, 80 bouws 2de,
25 bouws 3de snit en 12 bouws 4de snit.
d) Deze onderneming werd in 1890 opgericht.
e) In 1890 werd nog geen product bereid.
/) Hiervan 130 bouws overjarige aanplant,
o) Niet opgegeven.
A) Zie noot c.
Opkoop van thee.
Hieromtrent wordt ditmaal bericht
d a t s l e c h t s d e e r f p a c h t e r s v a n S i n d a n g s a r i en W a s p a d a
( P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n ) m e t den o p k o o p zich b e z i g
hielden. Voor de o p g e k o c h t e b l a d e r e n w e r d e n dezelfde
prijzen als in 1889 besteed. Cijfers n o p e n s de hoeveelheden
op die wijze v e r k r e g e n t h e e zijn n i e t v e r s t r e k t .
Andere ondememügen.
O v e r liet bereiden door p a r t i c u lieren van de door de i n l a n d s e h e b e v o l k i n g a a n den l a n d e
t e leveren koffie is g e h a n d e l d op blz. i l 1 hiervóór. Een
t e r hoofdplaats Pasoeroean voor p a r t i c u l i e r e kuffieplanters
w e r k e n d e koffiepelmolen
leverde in 1890 6500 pikols
koffie af.
D e o n d e r n e m i n g t o t b e r e i d i n g v a n d j a r a k - o l i e in de
afdeeling U j o m b a n g (Soerabaija) k o c h t d j a r a k p i t f e n op
t e g e n f 2,50 a f 2,75 per p i k o l .
I n Kediri bleven een p a a r o n d e r n e m e r s voortgaan niet
den o p k o o p van k a p o k (zie v o r i g v e r s l a g blz. 202) Iva
z u i v e r i n g w e r d h e t p r o d u c t v a n de h a n d g e z e t t e g e n f 25
per p i k o l .
6°. Landbouw op gronden door het Gouvernement in erfpacht of
in huur afgestaan.
V o l g e n s de o p g a v e n in b i j l a g e CCC — w a a r i n echter
ook ettelijke n o g niet in o n t g i n n i n g g e b r a c h t e erfpaehtsperceelen a l s zoovele o n d e r n e m i n g e n g e r e k e n d zijn , — t e s t o n d e n bij h e t einde v a n 1890 op J a v a 6 1 0
ondernemingen
(5 m i n d e r d a n op u i t . 1 8 8 9 ) , w e l k e b e s c h i k t e n over gron
d e n door het G o u v e r n e m e n t in erfpacht
a f g e s t a a n , en 8
o n d e r n e m i n g e n (evenals op u i t . 1 8 8 9 ) , w e l k e g r o n d e n van
h e t G o u v e r n e m e n t in huur h a d d e n . De h u u r g r o n d e n b e sloegen in het g e h e e l e e n e u i t g e s t r e k t h e i d v a n 5 6 5 0 b o u w s
( w a a r v a n 349 b o u w s deel u i t m a k e n d e VHn 2 der 6 1 0 e r f p a c h t s o n d e m e n i i n g e n ) , d e e r f p a c h t s g r o n d e n 310 2 1 1 b o u w s ,
n a m e l i j k 267 6 5 2 Louws die in woesten s t a a t in erfpacht
w a r e n afgestaan , en 4 2 5 5 9 b o u w s , die , toen daarvoor
erfpacht w e r d v e r l e e n d , als h u u r g r o n d e n reeds in c u l t u u r
waren.

o)488 ondernem. (984 perc), groot 262 087 bouws, waar een of meer
cultures werden gedreven ;
6 735 bouws, niet voor eigenlijke
17
( 26
)
landbouwdoeleinden
besteind, of vroeger in exploilatie geweest, maar sedert
één of meer jaren tijdelijk
dan wel voorgoed verlat e n , en
47 039 bouws , waar aan de ont(138
6)113
ginning pas of nog in liet
geheel niet (Ie hand was
gelegd.
618 ondern. (1147 pere), groot 315 861 bouws.
a) B(j 7 der bierbedoelde ondernemingen (gezamenlijk uitmakende
15 perceelen en 2724 bouws), met namen Bakoem , Argalingga ,
Astralina, Snekangangon c. a. en Siiidanglajja in de Preanger
Regentschappen, Slama-aram in Pekalnngaii en Aren Maron in .lapara,
wor It de landbouw slechts als bijzaak gedreven. De vier eerstgenoemde en de twee laatstgenoemde ondernemingen worden namelijk
hoofdzakelijk voor de veefokkerjj benuttigd, terwijl Sindanglaüa
gedeeltelijk tot park dient.
4) Hieronder 14 ondernemingen, die elk uit meer dan één perceel
(gezamenlijk uit 39 pereeelen) bestaan. De andere 99 perceelen,
zoo groote als kleine, zijn als even zoovele zelfstandige ondernemingen geteld, omdat voorshands niet blijkt hoevelen daarvan
bestemd zim om bij reeds bestaande ondernemingen te worden getrokken, wat vermoedelijk wel met ettelijke pereeelen het geval zal
wezen. Hierop doelde de mcdedeeling in den aanhef dez> r rubriek.
Van de 138 perceelen, waaruit het geschatte aantal van 113 ondernemingen bestond, waren er 48 (te zamen groot 14 111 bouws)
uitgegeven iu de laatste drie jaren.
W a t d e l a a t s t b e d o e l d e 113 o n d e r n e m i n g e n b e t r e f t , d i e n t
o p g e m e r k t t e worden d a t v a n n i e t m i n d e r d a n 63 d a a r v a n
over 1890 g e e n g e g e v e n s bij het b e s t u u r zijn i n g e k o m e n ,
zoodat d e m e d e d e e l i n g , d a t zij n o g niet of eerst k o r t e l i n g s
in o n t g i n n i n g w a r e n , b e r u s t o p b e r i c h t e n van v r o e g e r e
jaren.
O v e r de verschillende g e w e s t e n w a s h e t a a n t a l der in
e x p l o i t a t i e zijnde en d a t der n i e t uieer of n o g niet in e x p l o i t a t i e zijnde erfpachts- en h u u r o n d e r n e m i u g e n bij h e t
einde van 1890 v e r J e e l d a l s v o l g t .
Ondernemingen in
exploitatie.
GEWESTEN.

Aan.al ,

««Ier

. ,I

Aan,: 1

'

....

Ondernemingen
niet meer of nog niet
in exploitatie, a)
Aantal

onder- Aantal l'itgeSSZLA nem
in- percee- strektheid

nemin ' ™ ' - ! s , r ' . k t l l ( M ' 1 gen.
I len. (in bouwsi.
Bantam
Batavia
Krawang . . . .
Preanger
Begentschappen.
Cheribon . . . .
Tagal
Pekalongan. . .
Samarang. . . .
Japara
Soerabaija. . . .
Pasoeroean. . .
Probolinggo . .
Bezoeki
Banjoenias . . .
Kegelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Totalen.
Hiervan stonden ten name
van Chineezen
ot van inlanders «i

13
1
3

4 324
406
1309

16
20
112

271
13
2
46
84
17
19
139
26
45
3
8
25
37
229

52 579
3 068
642
9 918
20 689
3 787
4 670
53 889
7 727
15 548
800
1564
5 236
9 520
66 411

488

984

:.1

86

1
3
133
6

|
22
41
9
9
66
14
2.1
I

len

(in bouws).

*>

4

1851

3

4

363

30
1
1
1
5

32
1
2
1
6

9 333
203
212
158
944

n

i

2
38
24
8

638
15 452
8 963
3 023

3

3

1185

1
28

1
37

119
11330

202 0*7

130

163

53 774

18 970

4

5

1095

33
12
8
n
n

ff) Hieronder bjj uitzondering cenige weinige ondernemingen die wel
in exploitatie zijn, maar waar de gronden enkel als weideplaatsdieu c n , zonder dat er eenigc cultuur wordt gedreven , zijnde, behalve
enkele in Kediri (in de ontvangen opgaven niet nader aangeduid gevonden;, Tjiganea in Krawang (10 bouws), zoomede Pasir fjilandak
(498 bouws) en Panaroewan (882 bouws) in de Preanger R«gent-
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•(•happen, deze laatste onderneming bestaande uit 3 perceolen. Voorts
is in deze rubriek onder de cijfers van Sainarang als MM <>nii<Tneiuing medegeteld liet perceel Blonk (15 bouws), dat onkel tot
woonvcrbljjl dient.
b) Ten name van inlanders stonden 6 ondernemingen % | i m n i m i p i t
groot 2019 bouws, waarvan 4 in exploitatie waren en bjj 1 de
ontginning gestaakt was. Ouder de 50 ondernemingen van Chinezen
zijn er .'I medegeteld. gezamenlijk groot 1011 liouws , die aan Kuropeani u en GfclMMM gezamenlijk toebehoorden.

Bij 174 van de 488 voor den landbouw in exploitatie
zijnde erfpacht** of huurondernemingen wordt meer dan
één cultuur gedreven , en wel op de meeste daarvan kollie.
Hieronder vindt men over de laatste drie jaren opgegeveu hoeveel de productie der vijf hoofIgewasseu bedroeg,
waarbij tevens is aangeteekend van hoevele ondernemingen
nopens de uitkomsten der exploitatie geen opgaven zijn
ingekomen, en van hoeveel ondernemingen , waar de
gronden reeds in cultuur waren, van één of meer der
hoofdgewassen nog geen product werd geoogst.
Van on lerstnand
aantal ouderncmingen (vaar
dezelfde cultuur
werd gedreven)
werd of nopens de
productie niets
gemeld, of nog
niet geoogst.

HoofJgewassen

P H O u r

en

C T

oogstjaren.

Koffie . . .

Kinabast .

Thee. . . .

Tabak. . .

Suiker. . .

308 338 pikols (bij 226 Hi'lern.)
317 115
„
In 225 n )
61 389
.,
U 197
n
)

N I WJ *)

1888
1889
1890

a)
e)
d)

1888
1889
1890

<•) 1 36* 726 K.G. U
e) 1966 514
„
e) 2 436 375
„

54
58
54
25
3C
27

„

)

n
n

)
)

25
14
11

n
n
n

)
)
)

2 (1)

7
9
8

n

)

-

)

*U

n

)

(„
U

1888
1889
1890

AtltttM

„

f) 2 943 092
/ ) 2 526 318

„
„

1888
1889
1N90

f) 400 C21
y) 215 100
f', 1 330 025

„
,,
..

1888
188!)
1800

k)
4)
A}

(«
U
in

[n

u
u
150 8i5pikols u
170 058
.,
[n
198 194
„
u

n

)

»

)

„ )

83 (50)
137 (61)

merhand toe te nemen.
Ten aanzien van het werkvolk op de ondernemingen,
hunne loouen, enz. zijn geen bijzonderheden gemeld. Een
paar verzoeken van lanlbouwvereeuigingen , strekkende
om het bestuur in de verkrijging van werkvolk te betrekken,
werden door de Indische Kegeering afgewezen (verg. blz.
77 hiervóór).
Over de quaestie der vermindering van fiscale lasten voor
de erfpaohtsondememingeu is gehandeld op blz. 93 hiervóór.
7°. Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.
Omtrent den toestand van den landbouw op de particuliere
landerijen op Java, ten getale van 432, waarvan alleen
338 in de residentie Batavia, zijn, buiten hetgeen lager
voorkomt omtrent de mislukking van den padioogst in
het district Mauk der afdeeling Tangerang van genoemd
gewest, geen bijzonderheden gemeld. Slechts op een betrekkeiijk klein getal particuliere landerijen wordeD voortbreng.
selen voor de Europeesche markt geteeld. Althans met
betrekking tot de in 1889 en 1890 verkregen productie
aan suiker , koffie , thee , tabak , kinabast, cacao , muskaatnoten , kruidnagelen of vanille zijn slechts opgaven ingekomen aangaande p.m. een 90-tal landerijen , meerendeels
behoorende tot die in dn afdeelingen Buitenzorg , Tangerang
en Meester Cornelis der residentie Batavia, 'j Voor elk van
die landerijen afzonderlijk zijn de bedoelde productiecijfers
vermeld in bijlage DUD hierachter.
In het volgend overzicht zijn de gebruikelijke gewestelijke
opgaven omtrent de uitgestrektheid , het zielental en de verpondiugswaarde der particuliere landerijen bijeengebracht.

72 (431
65 (39)
64 (31)
11 (3)
0 (1)
11 (2)

GEWESTEN.

* („>
4 (..)

5 (..)
5 U

a) Hieronder voor 15 ondernemingen 10 996 pikols koffie in de hoorn•chil, en voor 3 ondernemingen 144 pikols Liberia-koffie.
b) De cijfers tusschen ( ) vermeld wijzen het aantal ondernemingen
aan waar in het opgegeven jaar nog niet geoogst werd.
e) Hieronder voor 8 ondernemingen 13 978 pikols koffie in de hoornschil, en voor 7 ondernemingen 136 pikols Liberia-koffie.
d) Hieronder voor 4 ondernemingen 1408 pikols koltie in de hoornschil, en voor 13 ondernemingen 644 pikols Liberia-koffie.
e) Volgens handelsberichten zouden in de iaren 1888. 1889 en 1890 te
Amsterdam voor particuliere rekening zijn geveild onderstaande hoeveelheden Java—kinabast tin K.G.), hoofdzakelijk aikomstig van erfpachtsondern»-mingen aldaar, doch ten deele ook van particuliere landerijen in
West-Jat a en van huurondernemingen in de Vorstenlanden.
Veilings- LedgeOfficiSucciAndere
Totalen.
jaren.
nalis.
riana.
rubra.
soorten.
1085/m
1888
30/m
848/m
68/m
139/m
159 l/m
1889
25/m
1306/m
111/m
14'.' m
2622/m
1890
28 m
l if» in
2142/m
306/m
De maandstaten van den uitvoer van Java en Madura doen zien dat
in de jaren 1888, 1889 en 1890 voor particuliere rekening werden uitgevoerd achtereenvolgens 1 630 776, 2 256 837 en 2 819 523 K.G. waarVan werden opgegeven als bestemd naar Nederland respectievelijk
1 451 847 , 2 118 980 en 2 703 115 K.G.
ƒ) Voor enkele ondernemingen is onder de opgegeven productie ook
begrepen het product afkomstig van eigen aanplantingen der bevolking
(op gronden niet tot de onderneming behoorende) of van aanplantingen
op van de bevolking gehuurde gronden.
g) Onder de opgegeven productie is begrepen aan krossok in 1888
65 375, in 1880 18 000 en in 1800 niet minder dan 855 500 K.G.
k) Als bij noot/. Voor 1 onderneming is onder de productie van 1888
en 1889 medegerekend achtereenvolgens 16 000 en 5000 pikols stroopsuiker en onder de productie van 1800 40 000 pikols zaksuiker. Slechts
van 6 of 7 ondernemingen blijkt hoeveel bouws riet verwerkt werden .
welke opgaven doen zien dat in 1888 van 1670 bouws riet verkregen
werden (tonder de stroop- of zaksu.ker te rekenen) 134 845 pi! 's . in
1889 van 124» bouws 105 833 pikols. en in 1890 van 1515 hojws 111 682
pikols. derhalve achtereenvolgens ruim 80, ruim 85 en circa 7! pikols
'gemiddeld per bouw.

Meestal als bijcu'.tures wordt op een aantal erfj. ichtten op een paar huurondernemingen ook werk gein takt
van de teelt van MCM , peper , staartpeper , muscaatt oten ,
coca, kapok, karet (gom-elastiek), klapperboomen , indigo ,
enz., en sommige van die cultures worden gezegd langza-

Aantal
Geschatte waarde naar
Uitgeopge- welke voor elk der iaren
strekt1890 t/m 1894'
lande- heid der zetenen
bjj het de aanslag der particuliere
landerijen einde van landerijen in de verponrjjen. (in bouws).
ding is berekend.
1890.

Aantal

A.

Bantam . .
2
Batavia . . a) *105
Krawang .
1
Cheribon .
2
Tagal. . .
1
Sainarang .
*14
Soernbajja .
*7
Tasn-roean.
1
Te zamen
Batavia .
Krawang
Suinrang
Japara .
Soerabaja

.
.
.
.
.

Te zamen

*133

LANDERIJEN
4 2 795
*494 :140
3 0 0 000
2 5 7 240
3 497
*13 5(56
*804
850

VAN EUROPEANEN.
58 232
f
800
482 838
19 0 9 5
145 956
2 700
136 174
2 948
12 301
424
40 306
1 920
7 015
448
3 392
700

*1 113 092 886 214

f 29 037 234

B. L A N D E R I J E N VAN CIIINEEZEN.
♦336 060 458 739
*163
f 17
1
8 6 080 27 303
* 5 561
20 471
1
4 480
2 008
24 588
5 381
26
2

•n

♦215

000
284
000
750
000
500
700
000

* 4 3 5 080 535 581

572
900
656
158
223

377
000
220
000
200

f 22 509 797

C. L A N D E R I J E N VAN ANDERE VREEMDE OOSTERLINGEN
OF VAN INLANDERS.
42 389
Batavia . .
*70
♦18310
f
1 634 412
6 365
Samarang .
4
*1 421
2 5 4 944
7 032
Soerabaya .
10
642
572 400

Te zamen

*84

*20 373

55 786

f 2 461 756

RECAPITULATIE.

Algemeene
to'alen

*432

*1 508 545 1 477 581

b) f 54 008 787

o) De opgaven, waarbij een * geplaatst i s , berusten geheel of
ten deele op verbeterde of vollediger gegevens.
b) Over 1889 werd als totale verpondingswaarde der paiticuliere
landerijen opgegeven f 52 630 612, waarvan voor de landerijen destijds aan Europeanen toebehoorende f27 701932, voor die destijds in
het bezit van Chineezen f 22 427 730, en voor die destijds aan andere
vreemde oosterlingen of aan inlanders toebehoorende f 2 500 950.
') Voor een 10-tal landerijen in de afdeeling Tangerang vindt men
over 1890 nog eene productie aan natte indigo vermeld van 7380
K.G., terwjjl van een viertal landerijen in de afdeeling Buitenzorg
in gemeld jaar werden verkregen 2863 K.G. vogelnestjes. Aan dit
laatste artikel leverden de Tegalwarot—landen in Krawang in 1890
p. m. 15 K.G. op.
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Voor zoover daaromtrent opgaven outvangeu werden ,
bedroegen de i" 1880 00 1800 op verschillende landerijeudoor deopgezetenen met padi beplante uitgestrektheden
en de daarvan verkregen productie als volgt:

Particuliere
landerijen gelegen
in:

Met padi beplante uitgt-atrektheid
(in bouws).
1890.

1.1415
140 000
258 600
3009 600
3 930 400
173 083
740 000
40 073
529 700
906 000
737 500
47 657
32 000
32 000
1960
174 000
121 100
18 420
2 600
6 100
295
17O0O
37 600
1789
587 niet opgegeven niet opgegeven
297 279

.

.

.

Pasoeroean .

.

.

Totalen.

.

277 468

.
.
.
.

Baaaaag, . . .
.Siii'raliajj.i

1890.

1889.
6 872
156412
41 307
48 982
2 025
18 796
648
1 995
531

Bantam
. . .
Batavia
. . .
Krawang. . .
Cheribon . . .

Verkregen padiproductie (in pikoln).
1889.

5 652 000

6 021 200

Ouder «Ie particuliere landerijen in de residentie Batavia
zijn het vooral die in de afdeeling Tangerang (meerendeels
aan Chineezen toebehooremie), wier geldelijke opbrengst
gezegd wordt voor de eigenaren gestn lig achteruit te gaan,
en zulks als eeu gevolg van de aldaar geheerscht hebbende
veepest, lage suikerprijzen en af en toe slechte oogsten,
dit laatste veelal als nasleep van de veepest, daar door
gemis van ploegvee de bewerking der gronden niet steeds
naar eisch kon geschieden. De toestand der hu dbetren
(waarvan velen, naar 'Ie resident meldt, hunne landen
verhuurd hebben tegen prijzen die te uauwernoo l voldoende zijn om de rente der op de landen rustende hypot h e k e i te dekken) worJt don ook gezegd van dien aard
te zijn dat zij , bij ongunstige omstandigheden van ff. n igszins langen d u u r , niet genoegzaam bij machte zijn de opgezetenen bij te staan of tegemoet Ie komen. Vooral in
1890 waren de omstandigheden benard voor da 10 jarticuliere landerijen in het district Mauk der genoemde afdeeling, met een zielental van p. m. 85 000 inlanders en
13 000 Chineezen. Onder andere leverde de padioogst aldaar,
die anders tusschen de 300 000 a 4(1(1000 pikols bedraagt,
in 1890 slechts p. m. 140 000 pikols o p , een en ander
met inbegrip van het aandeel tier landheereu. Aanvankelijk deden de eigenaren bet mogelijke om de bevolking
voor gebrek te bewaren , doch toen hunne middelen uitgeput r a a k t e n , meende .Ie Indische Begeering niet langer
achterwege te mogen blijven met hulp te verleenen. Aan
de opgezetenen werd namidijk in het begin van Octobir
1800 de gelegenheid geopend om tijdelijk, dat is tot zoolang zij met het hervatten van den sawa'iarbeid weder
geld zouden kunnen verdienen, tien kost te viuden door
betaalden arbeid aar, wegen en bruggen in het distriet.
Dientengevolge heeft d > Indische Regeeriug g e d o m de de
maanden Oetober t/m Maart 1891 (verg. b h . 140 hiervóór)
aan den door de lan Iheeren te onderhouden binnenweg
van Tangerang naar Mauk doen verwerken f 8 0 042 en
aan eenige bruggen en duikers f 3225.
Ten opzichte van de aan de orde gestolde herziening
vau het reglement op do particuliere landerijen in WestJava (Indisch Staatsblad 1836 n°. 19) kan worden aangeteekend dat aan de met het ontwerpen van bedoelde herziening belaste commissie te Batavia (zie vorig verslag
blz. 205) met 1 April 1891 een secretaris is toegevoegd,
•Ja hoedanig oen rechterlijk ambtenaar (lid van den raad
van justitie te Batavia) is aangewezen , en dat do \ergaderingen der commissie toen weldra een aanvang zouden
nemen. Intusscben was reeds veel voorbereidend werk verricht t.ls gevolg van de speciale opdracht, welke door de
Indische Begeering, ter gelegenheid van de benoeming
der commissie (Juli 1890), aan eeu der Ie (en was verstrekt.
Wegens herhaalde ongesteldheden van meer of minder
ernstigen aard van het bedoelde lid is echter die voorbereiding gedurenle bijna vijf maanden gestaakt moeten
worden . en daar diens onderzoekingen ook gebleken zijn

meer tij I t'. vorderen dan aanvankelijk was geraamd,
is tic daarvoor gestelde tijdruimte van /.es tot op negen

maanden verlengd (gonvernemenUbealnil dd. 0 f?e| trmber
1891 n» I).
üandeliugen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.
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De nadeelen, aan het particulier landbezit voor de opgezetenen verbonden g e a c h t , hebben reeds meer dan eens
het denkbeeld op den voorgrond doen treden, of het op
don weg van de Regeering kon liggen om te trachten
min of meer geleidelijk den eigendom der particuliere
landerijen weder tot zich te trekken. Ten einde de noodige
gegevens te ei langen om die vraag in gezette behandeling
te nemen , worden thans op de particuliere Tegalwaroelandeu in de residentie Krawang door een Europeeschen
en een iulatidschen ambtenaar bij bet binnenlandsch bestuur in dat gewest, bijgestaan door eenige mantri's vau
het kadaster , onderzoekingen ingesteld naar de inkomsten
welke die lauden bij overgaug iri handen van het Gouvernoinent zouden kunnen opleveren en naar d e , in verhouding tot di» inkomsten , te bestelen koopprijzen. Met
de leiding van deze onderzoekingen is belast een der aan
den directeur vmi binnenlandsch bestuur toegevoegde iuspecteurs der cultures.
Ben soortgelijk onderzoek is inmiddels ingesteld met
betrekking tot l/et land Tjikoppo Maijak in de afdeeling
üuitenzorg ^residentie Batavia), waarvan de eigenaar (het
civiel weduwen- en weez»nfonds) zich wenschte te ontdoen.
Dit onderzoek leerde echter dat het twijfelachtig was of
de door den Staat uit Tjikoppo Maijak te verkrijgen inkomsten eene eenigszins behoorlijke rente zouden opleveren
van de daarvoor billijk geraamde koopsom. En daar ook
het belang der opgezetenen den overgang aan het Gouvernemont niet noodzakelijk deed achten , heeft de Indische
Regeering gemeend op het voorstel niet te moeten ingaan.
Bovendien werd het l a n d , dat eene grootte heeft van
1280 bouws, van te geringe uitgestrektheid geacht om
als proefneming met het oog op eventueelen verderen
aankoop vau ; articuliere landerijen Ie kunnen dienen.
8'. Landbouw op verhuurde landen in Soerakarta en Djokjokarta. ')
De in 't vorig veralag besproken bemoeiingen vau bet
Europeeaefa bestuur bij de vorsten van Soerakarta en
Djokjokarta, welke ten doel hadden om voor beide rijken
op zooveel mogelijk gelijkv. rmigen voet tegemoet te
komen aan de moeilijkheden die zich voor de ondernemers
vaa!c voordoen bij de vernieuwing van huurovereenkomsten
vw r gronden ten behoeve van de Europeesche b.ndbouwnij verbeid aldaar, hebben lot een Itevre ligeuden uitslag geleid.
Wel komen de dientengevolge door den soesoehoenan van
Soerakarta en door den sultan van Djokjokarta uitgevaardigde. bepalingen omtrent den v. et en de voorwaarden,
waarop eene tienjarige huurverlerging van de aan Europe•nen verhaarde apanagegron.len is toegestaan, niet volkomen overeen , maar hel verschil is niet zoo belangrijk
dat de Indische Regeering r^den von I om tegen de getroffen
regelingen bezwaar te maken. Aan beide vorsten liet de
Uouverneur-Geueraal in Mei jl zijn dank overbrengen
voor hunne in dezo betoonde medewerking tot bevordering
van de belangen der Europeesche landhuurders.
Met de in 't v.>rig verslag be loeide voorstellen betreffende
eenige in be* hmdverhuur-reglement (Indisch Staatsblad
18S4 n° 9) te brengen verbeteringen heeft het Opperbe.-tuur
zich , wat de algeineene strekking daarvan betreft, in Maart
18!»1 vereenigd. Enkele punten vereisebten evenwel nog
nadere overweging in Indiö, hetgeen de eindafdoening
dezer aangelegenheid schijnt te vertragen.
In het aantal ondernemingen in de residentie Djokjokarta
kwam in 1890 geen verandering ; het bleef dus 50 bedragen.
In Soerakarta daarentegen kwamen in 1890 twee nieuwe
(indigo») ondernemingen tot stand. , te weten Podjokbatoer
(regentschap Kartasoera, afdeeling Klatteu) en Gebang
Winong (regentschap en afdeeling Sragen), terwijl thans
voor 't eerst wordt vermeld d a t , onder den naam van
Baki Pan iejan , in het reeds genoemde regentschap Kartasoera, niet één, maar twee ondernemingen bestaan, elke
in verschillende han. en. Dientengevolge klom het aantal
') Aan het slot dezer onder-paragraaf. komen tevens eenige
niededeelingen voor omtrent de door inlandsehe grooten in de
Vorstenlanden voor eigen rekening (dus op onverhuurde gronden)
gedreven siüker- en indigo-ondernemingen , zoomede omtrent eenige
andere voor rekening van het hoofd van het Mangkoe Xeeoro'che
huis op diens gronden gedreven cultures.
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ondernemingen in Soerakarta van 140 tot 143. ')
Het volgende over/.icht bevat de gebruikelijke opgaven
nopens de totale uitgestreuthei 1 der verhuurde landen,
de niet gewassen voor de liuropeesclie markt beplante
oppervlakte en het totaal der door de inlnndsche verhuurders
M longen pachtsommen.
Totaal dar door da
Aantal
ondernemingen
Jaren.

volgen»
de
register».

Uitgestrektheid inlnndsche verhuurders hcdon(in bouws) van gen jaarljjk.M lie Uitgestrektheid
de aan Kuropea- pachtsommen, (in bouw») der
nen verhuurde met inbegripvande aanplantingen,
roor zooveel
gronden, I"<T overeengekomen
Mrrfl
zoorrei de
geldswaarde voor
de voor de
huurotereen- eenige leveringen
l.>>iti\l> tt
door
KmtfttttÊtê
van de zjjde der
hel beiluur
markt grleelde
ondernemers.
bekrarhlu/d welker opbrengst
jtrodiielen.
raren.
in natura
[aeullalief is. «)
Soerakarta.

1889

140

247 269

f 1 0 5 3 404

1890

143

258 655

1095 413

1889

50

92 560

f 672 678

1890

50

92814

674 285

34 050 (bij 122
ondernemingen)
34 044 (bi) 132
ondernemingen)

Djokjokarta.
17 741 (bü 50
ondernemingen)
17 828 (bj) 50
ondernemingen)

a) Dit laatste was het geval bjj 7 ondernemingen in Soerakarta
en b() 8 ondernemingen in Djokjokarta. De leveringen in natura
bestonden uit zekere hoeveelheden kippen, eenden, klappers, thee,
vruchten, setjang, olie, enz., zoomede uit de navolgende opbrengsten:
pikols koffie, pikolsryst. pikolssuiker. pikolsgras.
, 1889
4
48
9
11497
{ 1890
4
336
80
11 497
8 113
11865
in Djokjokarta \ l g 9 0
8 222
11865

in Soerakarta

Wat de op de buurlanden geteelde voornaamste producten betreft, laat men hieronder een vijfjarig overzicht
volgen van de verkregen hoeveelheden. (Over 1889 PII 1890
vindt men de cijfers voor elke onderneming afzonderlijk
gespecificeerd in bijlage DDD.)
JAREN.

Suiker
(pikols).

1886
1887
1888
1889
1890

419 697
402 148
351345
306 163
332 256

1886
1887
1888
1889
1890

629 570
640 644
486 630
319 670
474 790

Indigo
,K.G.).

Tabak
(K.G.).

Koffie
(pikols).

Soerakarta.
346 034
301502
331 799
351 306
289 534

639 977
792 816
1 050 360
1 014 163
1 052 964

20 823
22 694
29 724
18 967
8 378

Djokjokarta.
217 648
249 930
258 917
261 313
236 774

34
27
44
47
27

813
783
460
200
960

52
6
55
62
65

Blijkt uit het voorafgaande overzicht dat de productie
van indigo en koffie op de huurlanden in 1890 merkelijk
geringer was dan in 1889, de suikerproductie, ofschoon
nog lang niet zoo belangrijk als in 18N6 en 1887 , was
toch veel grooter dan in 18M. In laatstgemeld jaar toch
werden verkregen 625 833 pikols, doch in 189M 807 046
pikols, niettegenstaande <:e uitgestrektheid der rietaatiplantingen — trouwens slechts opgegeven voor den oogst
van 1889 mpt betrekking tot 26 vau de 35 ondernemingen
en voor den oogst van 1890 met betrekking tot 27 van
i) De tot dusver in de lijst der Solosche huurlanden als één onderneming vermelde landen Gawar en Watoe Penganten (regentschapen
afdeeling Rnjjnlalh moeten , volgens de registers, als twee ondernemingen worden beschouwd. Telde men uit uien hoofde in 1890 één
onderneming meer , daartegenover staat dat de onderwming Soeroeh
baar zelfstandig bestaan verloor door vereeniging met het buurland
Trtjagan.
Men zie ook het tweede gedeelte van noot 4 hiernevens.

de 36 ondernemingen — uiet noemenswaardig verschilde *).
Hij da hfdmlifci M ondernemingen werd in 1889 van
M64 bouws riet verkregen 478 i9S pikols suiker, en bij
de in de tweede, plaats vermelde 87 ondernemingen in 1890
van 9712 bouws riet 631 630 pikols, weshalve gemiddeld
[er bouw gemnakt werd in 1889 ruim 49 , doch in 1890
ni'tu 66 pikols. De hoogste gemiddelde suikerproductie
per bouw werd in 1890 verkregen: in Soerakarta door de
ondernemingen TjandÜMWoe *), Tjokru Toeloeng en Kart a s e r a , namelijk 78,57, 73,17 en 03,27 pikols, en in
Djokjokarta door de ondernemingen Melati-Tjebongan ,
Bantool en Tegalweroe, namelijk 101.86, 93.29 en 90.71
pikols.
Wat de opgegeven totale productie van 625 833 pikols
in 1889 en 897 046 pikols in 1890 betreft, is op te merken dat zij slechts Intrekking heeft tot respectievelijk 32
en 33 ondernemingen , zijnde van drie ondernemingen in
Bonrakarta, met namen Djetis, Tegalroekmi en Wonolopo
in lieide jaren geen cijfers nopens aanplant en productie
vermeld. Alleen is opgegeven dat bet daar geteelde suikerriet verkocht werd aan de door het hoofd van het
Mangkoe Negorosche Huis voor eigen rekening ge6xploiteerde suikerfabrieken.
Van deze fabrieken . 3 in getal, werd Madoerenggo,
welke in 1889 4200 pikols suiker had afgeleverd , in 1890
niet in werking gebracht, doch op de beide andere, met
namen Tjalamadoe en Tasikmadoe, werden respectievelijk
400 en 466 bouws riet vermalen en daaruit verkregen
24 003 en 24 048 pikols, zijnde gemiddeld p. m. 60 en
51 Vj pikols per bouw. In 1889 hadden beide fabrieken
15 600 en 15 400 pikols gemankt, zijnde voor Tjalamadoe
(<an de andere fabriek is zulks niet opgegeven) 39 pikols
per bouw. Overigens wordt voor rekening der Mangkoe
Negorosche financiën nog geëxploiteerd de mede in Soerakarta gelegen indigo-orderneming Mojoretno ofMetesseh.
Aldaar verkreeg men in 1890 van een aanplant van 450
IKJUWS eene productie van 4900 K.G. indigo , tegen 5043
K.G. in 1889 van een aanplant van p. m. 380 bouws.
Betreffende andere cultures op de onverhuurde Mangkoe
Negorosche landen is nog gemeld dat in 1890 daarvan geoogst werden 2321 pikols koffie, welke door bedoelden prins
als vanouds aan den lande werden geleverd, benevens
«110 K.G. kinabast (Jok blijkt dat in 1890 het hoofd van
gemeld huis zich losmaakte van twee — van zijne voornaamste en in beteren staat verkeerende koffieplantsoenen
verwijderd gelegen — kleinere koffieafdeelmgen, met namen
Goeboeg en Keposong. Bedoelde tuinen (van welke Keposong in 1890 140 pikols opleverde en voor 1891 een oogst
van 400 a 500 pikols deed verwachteu) zijn namelijk,
met voorkennis van den resident , voor den tijd van twintig jaren tegen eene jaarlijksche pachtsom van respectievelijk f 2000 en f 10 000 'sjaars 4) verhuurd aan Europeanen , die, om verschillende redenen (niet het minst omdat
deze bet te verkrijgen product tegen marktprijs van de
hand kunnen zetten), bedoelde weinig waardvolle aanplantingen nog met voordeel schenen te kunnen exploiteeren,
terwijl er onder het bestaande beheer de koffieteelt dreigde
teniet te gaan , tenzij, zoo mei It de resident, tot eene
intensieve cultuur werd overgegaan, die de prins niet zou
kunnen drijven zonder er kapitaal in te steken en zonder
te veel te vorderen van de werkkrachten der bevolking.
Afgescheiden van het voordeel dat in de verhuring der
koffielanden Goeboeg en Keposong voor de Mangkoe Negorosche financiën wordt gezien , wijst de resident er ook
op dat dientengevolge de controle op de onder 's prinsen
eigen beheer staande koffietuinen (die op de hellingen van
den Lawoe en het Zuidergeber_rte) gemakkelijker en de
'i Van de bedoelde 36 ondernemingen telde men er 19inSoerakarta . z;jnde I meer dan in 1889, doordien Uondangramee en
Kebak, die in 1890 wel een rietoogst verwerkten, voor den oogst
van 1889 niet of nog niet geplant hadden, en 17 in Djokjokarta.
zjjnde 1 minder dan in 18R9. doordien bij Ngemplak de teelt van
suikerriet gestaakt en tot die van indigo overgegaan was.
*> De fabriek dezer onderneming staat op het grondgebied dor
residentie Djokjokarta.
*) Met betrekking tot Keposong vindt men nog aangeteekend ,
dat de huurder aan bekti en tiapgelden bovendien ineen» af voldeed
f 34 00 I.
In de hooger aangehaalde ljjst der Solosche buurlanden (byiage DDD
hierachter) wordt van Goeboeg en Keposong nog geen gewag gemaakt.
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administratie eenvoudiger is geworden. Door 's residents I een aanvang werd ;-»tnaakt in Tagal en Samarang. Het
bemoeiingen was een Krachtig en "rdelijk beha» van de plan liestaat om in streken , waar grond en klimaat zich
cultures in de Mangk< e Negoroacho landen voorbereid , laartoe eigenen , de djatibosschen door een 50 M. breeden
welke maatregelen in den loop vnn 1891 zouden in wer- gordel van caoutchouc produceerende boomen te begrenzen ,
king treden , en verwacht werden ook van gunstigen in- waartoe tanige kisten met jonge Urostigma elasticum
vloed te zijn op de hoeveelheid aan den lande te leveren , 'karet) naar verschillende boschdistricten werden gezonden.
koffie. De cultuurafdeelingen , waartoe die maatregelen beDe met gunstigen uitslag bekroonde proeven met de
trekking hebben, omvatten, over eene uitgestrektheid van teelt van Swietenia tnahagony (mahoniehout) konden in
p. m. 600 vierkante palen, op 3] Decemher 1890 922:1700 1890 niet worden voortgezet, omdat geene «aden beschikkoffieboomen (waaronder 291200 Liberia-soort) , 289 500 ba.-ir waren.
kinaboomen, 66 800 cacaoboomen . 243600 uapokbooVoor de cultuur van wildhout (daaronder begrepen het
tnen en 57 200 peperranken , terwijl op kweeklwldingen reboiseeren in het belang van de irrigatie en de koffiezich bevonden 1244 800 LiUjria-koffieplantjes, 700 000 cultuur), voor het kwecken van nuttige boomsoorten, gekinaplantjes, 3367 muskaatboompjes en 75 2(t0 peper- lijk de getahpertja produceerende boomen te Tjipetir (Preplantjes.
anger Regentschappen)'), en voor de wegenbeplanting ,
In Djokjokarta vindt men vier door inlandsche grooten werd in het cultuurjaar 1889/90 f 20 970 uitgegeven.
voor eigen rekening gedreven indigo-ondernemingen,
Bo$chi,irichli)uj. Behalve door cultuur wordt er in de
met namen Pakera , Soembernilo , Petigasih en Wonotjatoer, van welke de drie (iersten in 1889 afleverden, van laatste jaren naar gestreefd om door andere doeltreffende maat2334 bouws aanplant, 36 141 K.G. indigo, en in 1890, n-gtden den teestand der bosschen te regelen en te verbeteren.
van 1487 bouws aanplant, 25 678 K.G. indigo. Voor Wo- Op blz. 209 van bet vorig verslag is vermeld, waarin deze
notjatoer was het productiecijfer achtereen volgens 1823 en maatregelen bestaan. Zij werden in 1890 met meer kracht
2142 K.G., zijnde het cijfer van aanplant alleen over 1890 uitgevoerd dan in de daaraan voorafgegane jaren, en wel
hoofdzakelijk in die boschdistricten waar uitgestrekte
opgegeven , toen het 84 bouws bedroeg.
djatibosschen zijn gelegen.
In het bosebdistrict Samarang ca. werden van betcomb. B o i e h w « i 6 n.
plex Oost-Grobogan, gruot 3200 hectaren, de boschgrenzen
Djaticultuur. Luidens de Indische mededeelingen kan i geregeld en door duurzame grensteekens vastgelegd. Van
de gesteldheid der djatibosschen op Java gezegd worden I het grootendeels reeds in 1889 opgenomen complex
in de laatste jaren over 't algemeen veel te zijn verbeterd, Noordwest Wirosari, groot 5800 hectaren, werd het grensten gevolge zoowel van het se lert 't laatst van 1887 project goedgekeurd BII werden de minuutkaarten (op tle
ingevoerd meer intensief byheer als van de in al de 13 scnaal van 1 : 10 000), evenals de overzichtskaurten (1 :
houtvestersafdeelingen (zoogenaamde boschdistrieten), op 25 000), voltooid ; van laatstgenoemde kaarten werd aan
ineer of minder uitgebreide sctiaal (verg. tabel I van bijlage alle betrokken bosch- en bestuursambtenaren een exemEEE bierachter) ' ) . voortgezette wederbeplantiug van door plaar uitgereikt. In het in 1888 opgenomen complex
houtcoutractanten leeggekapte jaarperceeien en van sedert Noord-Kradenan c a . , groot 3800 hectareu , werd met het
jaren iu ontredderden staat verkeerende boschgedeelten. aanleggen van het in 1889 aangevangen sleuvennet voortDeze herbeplanting met djati strekte zich gedurende het ; gegaan , zoodat op het einde van 1890 reeds 437, K.M.
cultuurjaar 1889/90 uit over 1209 hectaren der eerst- i indeelingssleuven waren voltooid. Deze sleuven, welke
bedoelde en 1061 hectaren der laatstbedoelde terreinen , : naar de plooiing van het terrein gekozen waren , strekten
en daarvoor werd uitgege\en f 72 719, dat is over 2270 voor eene in die buurt bestaande houtkaponderneming tot
hectaren (3200 bouws) gemiddeld ruim f 32 per hectare ' groot nut bij het aanleggen van boscht ram wegen en het
ff 22,72 per bouw) *). Bijna overal slaagde men er in met ! uitsleepen van hout. Ten behoeve van de exploitatie der
de bevolking voor deze cultuur overeen te komen op dezen ! bosschen in bet district Singen-lor werd een onverharde
voet, dat zij tegen eene zekere betaling per bouw aannam | weg gemaakt van 7 K.M. lengte naar de spoorweghalte
voor aanleg en onderhoud van het plantsoen te zorgen , j Broeinboeng, welke weg reeds door een der houtconterwijl haar werd toegestaan om tusschen de djati voor tractanten benut wordt als baan voor een door hem aaneigen rekening landbouwgewassen te telen , zonder te dier gelegden tramweg. Ook deze baan zal*voortdurend voor
zake landrente verschuldigd te zijn.
het houttransport veel gemak opleveren. De in 1888 aangelegde onverharde wegen in het district Poerwodadi
Cultuur van zoogenaamd wildhout. Op evenbedoelden deden bij voortduring dienst voor het houttransport van
voet kwamen ook , doch op meer bescheiden schaal (slechts bet boschperceel Monggot, en daarvan zou ook na de
in een 6-tal boschdistricten), aanplantingen van andere uitkapping van dit perceel blijvend partij kunnen worden
houtsoorten dan djati, zoogenaamde wildhout-aanplantingen getrokken.
In het boschdistrict Rembang-Blora werd een groot deel
tot stand. Onder anderen werd met goeden uitslag voortgegaan met het berwouden van den Sindoro en den Mer- van het complex West-Ngawen, groot 5800 hectaren,
baboe, terwijl op dezen laatsten berg tevens proefaan- duurziam afgebakend , en tevens begonnen met het aanplantingen van diverse, boomsoorten werden aangelegd. In leggen van een sleuvennet, terwijl de opneming enafbahet Tengger-getergte bepaalde men zich tot het reboi- kening van het complex S 'dan. groot circa 11 000 hectaren,
seeren van kale bergterreinen in het district Tengger (re- en de aanleg van deu houtafvoerweg Tjakab-Kedewan
sidentie Pasoeroean) over eene uitgestrektheid van 8(i (lang 15 K.M.) in het complex Djepon voltooid werden.
In het boschdistrict Toeban-Bodjouegoro werden door den
hectaren.
In de vlakte van Krawang werd bet planten van caout- betrokken houtvester, zonder hulp van een opnemer voor
choue produceerende boomen voortgezet, terwijl daarmede bet geodesisebe werk , de opneming en afbakening voort^ezet. Eene spoedige regeling der boschgrenzen wordt
vooral in dit boschdistrict zeer urgent geacht, doch wegens
') Die bijlage vermeldt tevens de uitgestrektheid der in elk boschgeb-ek tan personeel moest hier aan de opneming c u
di9trict aanwezig'1 djatibosschen: in totaal MS 871 hectaren {daar
onder niet begrepen de djatibosschen in Bant im , in Djokjokarta en
voorloopig karakter worden gegeven. Afgebakend weiden
op Madura , waaromtrent nog geen juiste opgaven zjn ti verstrekken). m Toeban 40- en in Boljone^roro 33 K.M. boschgrens.
De kaart, aan het slot der byiaircn van dit verslag voorkoIn de districten Djatirogo en Ngoempak werd een 17 K.M.
mende, bevat eene situatie-schets van de diati- en wildhoutbosschen
lange weg met 15 noodbruggen en 84 duikers gemaakt.
op Java en Madura.
l'>n voorloopig karakter droeg ook de afbakening van het
3
) In Djokjokarta, waar den sultan is tiegestaan gratis het
complex
Oero, groot 3300 hectaren , in het boschdistrict
djatihout te doen kappen dat liii voor /.ich en ten behoeve van
.\gaw;-Zuidwest Rembang.
bruggen en gebouwen noodig heeft, is tot dusver de zorg voor de
In Soerabaija werden de opneuiug en afbakening van bet
djatib(jplantingen aan het inlandsch bestuur overgelaten. Om aan de
djaticultuur aldaar betere leiding te geven, is echter in het najaar complex Djaboe-ig-ModJDagoeng, groot 5079 hectaren,
van 1890 een der gouvernementsopzieners van het boschwezen
tijdelijk aan den resident van Djokjokarta toegevoegd , en zulks tot
tijd en wijle de opzieners van den sultan met die cultuur vnldo mie
vertrouwd zullen zjji!. Bedoelde gouverne nts-opzicnrr wordt zoo
lang bjj zjjn korps a la suite gevoerd.

3
) Deze thans aan den dienst van het boschwezen overgedragen
proeftuin stond tot het laatst van 18'JO onder leiding van den adjunctdirecteur van 's lands planteutuin (verg. blz. 120 hiervóór).
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voltooid, eu ofschoon hier eveneens MDdw geodesische
hulp werd gearbeid, zal het tot stand gekomen werk als
definitief kunnen worden uuiigenomeu.
Iu Madioen werd een gren^ontwerp voor het complex
Nglentoek c a . g e m a a k t , terwijl in het complex Ngablak
het sleuvennet werd voortgezet.
In het boschdistrict I'robolinggo-Bezoeki kou , wegens
gebrek aan personeel, niets aan inrichting worden gedaan,
terwijl in Kediri eenige voorbereidende metingen werden
verricht.
In het boschdistrict Tagal-üheribon werden de complexen Paglongsoran c. a. en Tjomal definitief opgenomen
eu afgebakend.
In het boschdistrict Preanger Regentschappen-Krawaug
werden voorbereidende metingen verricht, terwijl deafbakoning der complexen Djemali-Kidoel, Djemah-Kaler en
Sindang , groot respectievelijk 4192 , 2484 eu 1343 hectaren,
aangevangen en voor een goed deel voltooid werd.
In het boschdistrict Pekalongan-Kendal werd de circa
15 K.M. lange afvoer- en indeelingsweg Ngareanak-Mag a n g g a u g voltooid.
In Japara bepaalde zich het inrichtingswerk iu hoofdzaak tot het onderhoud der definitieve afbakeningen Selowessi en Ngarengan.
In alle boschdistricten werden daarenboven de in het
cultuurjaar 1889/90 aangelegde plantsoenen opgemeten en
in kaart gebracht, terwijl in het belang van het beheer
zooveel mogelijk voor het aanleggen en onderhouden van
behoorlijke rij— e.i voetpaden in de bosscheu gezorgd word.
Verder werden in bijua alle boschdistricten gedurende
1890 nieuwe boschpe'ceelen ingericht, bestemd om aan de
particuliere indu-trie ter exploitatie te worden uitbesteed.
In 1891 zou een aanmerkelijk grooter aantal perceelen
gereed k o m e n , welke eind.; 1890 nog onderhanden waren.
Aan de inrichting der uit te besteden perceelen , bestaande
uit afbakening, opmeting, kaarteering, doodringen van
een gedeelte der hoornen, rnaam- en waardescoatting en
opmaking der voorwaarde') . werd de noodige zorg besteed
zoowel om zooveel mogelijk later quaesties te voorkomen ,
als om den gegadigden een vertrouwbare basis voor hunne
inschrijvingen en gegevens omtrent de voordeeligste wijze
van exploitatie te verschaffen.
Overigens hadden alle inrichtingsmaatregelen ten doel
verzekering en bepaling van de uitgestrektheid van bei,
bosch-areaal door afbakenen , moten en kaarteeren; ontsluiting van tot dusver niet of moeilijk bereikbare bosehgedeelten door het aanleggen van wegen; verzamelen van
alle gegevens omtrent terrein», grond-en boschgesteldheid,
benoodigd voor het opmaken van voorloopige en definitieve
bedrijfsplannen , die ten doel hebben aan het beheer der
betrokken boschdistricten een vasteren grondslag te geven.
Met het opmaken van de voorloopige bedrijfsplannen werd in
den loop van 1890 in alle boscii districten begonnen. Een
naar eisch opgemaakt voorloopig bedrijfsplan kwam reeds
gereed, en wel voor zooveel betreft het boschdistrict Sainarang-Vorstenlanden. In Juli jl. is door den GouverneurGeneraal goedgekeurd d a t , voor zooveel de omstandighedeu het toelaten, het bosch bedrijf in genoemd boschdistrict bij wijze van proef naar rlrt plan worde uitgevoerd,
in verband waarmede het aan den betrokken houtvester
toegevoegde opzieners-personeel, op tijdelijken voet, met
1 opziener iste en 2 opzieners der 2de klasse werd vermeerderd. Het voor Samarang-Vorstenlauden ontworpen
proefschema zal ook aan de voor (ie overige boschdistricten
op te maken voorloopige bedrijfsplannen ten grondslag
worden gelegd.
In het geheel werd in 1890 voor inrichtiugswerkzaamheden een bedrag van f 52 563 uitgegeven.
Exploitatie der djali- en vnldhoutbosscheu.
()vereenkomstig de bepalingen van het boschreglement (Indisch
Staatsblad 1874 n° 110) vond de exploitatie van 's lands
djatibosschen plaats door middel van de particuliere nijverbeid , slechts in één geval (wat betreft het iljatiperceel
Ngleboer in Rembang) nog met verplichting tot levering
van het hout aan den lande (ten behoeve van het marineetablissement te Soerabaija), tegen vergoeding aan den
ondernemer van kap , sleep- en vervoerloon. Al de 47
overige djatiperceelen, waarvoor in 1890 contracten in
werking waren of in werking kwamen (32 contracten
waren gesloten met Europeanen en 15 met Cbineezen),

[Nt-uer!. (Uodt-j ludiö.j
waren aan de ondernemers afgestaan ter exploitatie met
vrije beschikking over het gekapte hout.
Met inbegrip van Ngleboer (in handen van eene Europeesche fir.ia te Batavia) zijn dus over 1890 opgaieu te
doen ten aanzien van 48 aan particulieren ter exploitatie afgestane djatibo.sch-perceelen ') (31 voor leegkappiug van te
herbosschen perceelen , 11 voor leegkapp.ng van zoogenaamde afbnkeningsperceelen , en 6 enkel voor het zuiveren der
bosschen van doodstaaud en omverliggend hout zoomede
van stronken) '). De ten aanzien van elke dier ondememingen verkregen opgaven zijn bijeengebracht iu tabel II
van de reeds aangehaalde bijlage EEE. Uit het daarin medegedeelde betreffende de exploitatie van Bandoou^r c. a. iu de
districten Kradenau en Wirosari (residentie Samarang) blijkt
o.a., dat 100 000 djatihouteu dwarsleggers werden verscheept naar Zuid-Afrika, ten behoeve van den spoorweg
in de Transvaalsche Republiek, welk hout voor meer dan
de helft uit genoemd zuiveringsperceel atkomstig was.
Op uit. 1890 waren nog contracten in werking voor 38
ondernemingen , zijnde 3 meer dan bij het einde van 1889. *)
In 1890 toch liepen voor 10 ondernemingen (alle voor
leegkappiug) de contracten ten einde , en kwamen daarentegen , krachtens nieuw gesloten contracten, de volgende
J3 ondernemingen tot s t a n d , namelijk 4 voor leegkapping
van te herbosschen perceelen, 8 voor leegkapping van
afbakeningsperceelen , eu i enkel voor het zuiveren van
een djatiperceel.
Houtkapondernemingen waarvoor de contracten in 1890 zijn
in werking getreden.
Uitgestrektheid
van bet
contractsgebied:

I

Naam
Gewesten.

van hat
djatiperceel.

Aan den lande verschuldigde
Con-

jaar-

trnctslij ksche
in
in
duur.
hecpachtt a - bouws.
som.
ren.

retributie per te
verkrijgen
M ' . tim
merhout
van 5 M .
lengieen
daarboven.

stapelmeter
braudhout.

Leegkappingsperceelen.
Preanger
Eegentsch
Krawang.
ïagal.
Pikalongui.
Samarang
ld.
ld.
ld.
Soerabaija.
Madioen.
ld.
ld

T j o n g k r a n g . a)
Sadang. a)
Sepet. a)
Gringsiug.
Nolokerten.
Baujoe Oeripan
Tjandiroeboe.
Banjoemeneng.
Boeloebantjang
Borrok.
Modjopoerno.
Bibis.

192
41
658
14
84
300
231
282
99
440
395
75

2701/j 3 j a a r f3 900,00
H
58 1 •!
4 110,00
11
927 9 „ 52 177,77
,,
20 • n
f 20,00
tl
118
21,26
422 3l /s i „ 27 194.00
,.
15.59
325 / 2 2
n
397 0 u
18.80
„n
130'/, 1 „
21,00
G28 3 „
20.32
550V2 2 n
11,20
106 1 n
20.32
n

Zuiveringsperceel.
Rembang. IToengahgoeng.l 77011093 12 jaar

14.00

f 0.40
0.80
«1

0,26
0,40
1,22
1,00
0,42
1,25

0.35

1?) De perceelen Tjongkrang, Sadang en Sepet zijn afgestaan aan
Chineezen ; al de andere aan Europeanen. Van deze laatste perceelen
kwamen er 3 in Samarang en de 2 perceelen in Soerabaija en Kembang
in handen van denzelfden ondernemer. Een andere ondernemer werd
contractant voor de 3 perceelen in Madioen.
Gedurende 1890 werd in verschillende boschdiatricten
meer g e k a p t dan in 1889. Van de bovenbedoelde 48 ondernemingen werd namelijk bij 40 een:: gezamenlijke
houtmassa verkregen van 71 9G8 M3 timmerhout (hiervan
2832 M s aaugekapt bij Ngleboer t?n behoeve van den lande)
en 190 239 stapelmeter verkoopbaar b r a n d h o u t , tegen
') Hierbij n 'et gerekend de in Soerakarta bestaande houtkapondernemingen. Aan sommige landhuurders aldaar is namelijk door het
Gouvernement, als eigenaar der djatibosschen , het recht van aankap
np hunne landen verleend, tegen eene in termijnen te betalen
retributie.
*) De contractanten voor zuiveringsperceelen, evenals die voor
afbakeningsperceelen , hebben geen vaste; jaarljjksche pachtsom op te
brengen , maar betalen naar gelang van de gekapte hoeveelheden
eene per eenheid bepaalde; retributie; ver?, de in Februari 1889
vastgestelde model-aanbestcdingsvoorwaarden in n". 4498 van het
Kijblad op het Indisch .Staatsblad.
3
) Intusschen werden bü 2 van deze 38 ondernemingen de werkzaamheden in 1890 reeds beëindigd.
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50 133 Ms brandhout en 145 998 stapelmeter verkoopbaar
brandhout bij 36 ondernemingen in 1889. Bij 3 ontiememingen was de aankap reeds in 1889 afgeloopen , zoudat
in 1890 alleen nog bout afgevoerd werd, en bij de 5 andere was nog niet met de velling begonnen. Behalve de
bovenbedoelde door contractanten verkregen hoeveelheden
hout werden , deels door het boscbpersoneel (hoofdzakelijk
door uitdunning hij wijze van cultuunnaatregel), deels op
last (voor dadelijke behoeften van 's lands dienst) of krachtens licentie (door de bevolking of door particulieren), nog
gekapt 9632 M* djati- en 2436 M' ander timmerhout, benevens 55ö4 sadingpalmen en verder 9786 stapelmeter
brandhout. Door landhuurders in Soerakarta (zie noot 1
op de voorgaande blz.) werden nog gekapt 13851 M 3 djatitimmerhout en 44 907 stapelmeter brandhout, terwijl in
de Preauger Regentschappen in eigen beheer werd gekapt
(verg. liet verslag van 1889 blz. 226) 1052 M* rasamalahout. In het geheel werd dus, voor zooveel bekend , op
Java gedurende 1890 gekapt eene hoeveelheid van 95451
M* djati timmerhout, 3488 M* ander timmerhout, 5554
sadingpalmen en 244 932 stapelmeter djati-brand hout.
Omtrent den afzet van djatihout op Java en Maduraiu
1890 en de daarvoor bedongen prijzen ziju wederom geen
volledige opgaven kunnen worden verzameld. i)e dienaangaande bijeengebrachte gegevens zijn opgenomen in tabel
III van bijlage EEE.
Geldelijke uükomtlen van het boschbeheer. Blijkens het
onderstaande overzicht, waarin verschillende posten beter
gegroepeerd zijn dan in vorige verslagen, worden over
het jnar 1890 de baten , door den lande ontleend aan 's lands
bosschen op Java en Madura, door den dienst van bet
bosch wezen berekend op f 990 028 , en de lasten op f 497534,
derhalve een voordeelig verschil van f 492494, terwijl
wanneer men de posten ter zijde laat, welke betrekking
hebben tot het hout dat door de contractanten van Ngleboer
(Rerabang) gekapt werd ten dienste van de marine (welk
contract in April 1894 ten einde loopt), de berekende
baten dalen tot f839 873 , de berekende lasten tot f418 109
en het voordeelig verschil tot f 421 764. Zoowel in het
eene als in het andere geval ziju de geldelijke uitkomsten
over 1830 gunstiger dan over een der twee voorafgegane
jaren l ) . dnar blijkens het vorig verslag (blz. 212) het
voordeelig verschil werd gesteld over 1888 op f 77 954 en
over 1889 op f 243 556 of — de posten betreffende EfoMbuer
uitzonderende — over 1888 op f 173 873 en over 1889 op
f241498.
Baten.
1'. Gestort door contractanten met vrije beschikking
over het gekapte hout:
a. wegens Je hun ter exploi- ', aan pachtsom voor één
tatie afgestane djatiperceeleu I of meeriaarperceelen f a) 437 958,70
(zoowel te herbossehen perceelen I aan retributie per M'.
als bij de grensregcling der bos- ) of per stapelmeter in
schen daarvan afgesneden bosch- i verhouding tot de
terreinen. zoogenaamde af ba- 1 verkregen houtwerkeningsperceelen);
/ ken
b) 22 259,43
b. wegens het zuiveren van djatiperceelen: aan retributie naar gelang van de verkregen houtwerken . .
c) 150 947.53»
4°. retributie voor krachtens vergunning gekapte
houtwerken door niet-in!anders
27 141,10
3°. idem door inlanders
9 132.59»
4°. zuiver rendement van op vendutie verkocht voor
's lands dienst niet bruikbaar hout
40 008.05
5". geregulariseerde waarde van de aan het depart»
ment der marine verstrekte djati-houtwerken, afkomstig
van de boschexploitatie Ngleboer
150 154.00
0°. geregulariseerde waarde van het aan de departementen der burgerlijke openbare werken en van oorlog
verstrekte hout, verkregen door aankap op last of op
andere wijze
47 488,39
7°. tariefswaarde van ten behoeve van het departement van binnenlandsch bestuur op last gekapt hout,
doch niet geregulariseerd
88 300,05»
8°.'andere ontvangsten (hieronder ook retributie voor
het afstaan van hout op erfpachtsperceelen) . . . .
16517,79
Totaal der baten

. . .

f

990 028.42»

a) Hieronder f 23 727,07 wegens het aan sommige landhuurders in
Soerakarta verleend recht van aankap in de op hunne landen aanwezige
djatibosschen, en verder f4521.33 wegens door gewone houtcontractanten betaalde vergoedingen ter zake van de door het boschpersoneel
') De jaren vóór 1888 kunnen hier buiten aanmerking blijven,
omdat het thans gevolgde meer intensief beheer der djatibosschen
eigenlijk eerst in 't iaatst van 1887 een aanvang heeft genomen.
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Lasten

1». Kosten van nieuw djati- en wildhoutplantsoen:
a. djaticultuur
f 72 718,93
b. wildhoutcultuur
d) 20 970.32
f
2». uitgaven voor de inrichting der bosschen:
a. grensregeling, afbakening enz., zoowel van de
djatibosschen in het algemeen als van uit te besteden
boschperceelen
b. waardebepaling van uit te besteden boschperceelen
e. aanleg van noutafvoerwegen
</. indeeling der djatibosschen door sleuven, paden
en wegen
e. onderhoud van bestaande wegen, paden en bruggen
f. cerneering van de in de eerste driejaren te kappen
boomen
g. diverse kleine uitgaven
3*. uitgaven voor het kappen en sleepen van hout:
a. voor het in eigen beheer kappen en sleepen van
hout.
b. uitbetaald aan de contractanten voor den aankap
van houtwerken ten dienste der marine in het boschperceel Ngleboer
4°. uitgaven voor personeel en diversen:
a. traktementen van den inspecteur , de houtvesters
en de adspirant-houtvesters
b. idem van de opzieners
e. reis-. verblijf-en transportkosten van het personeel
</. kosten der boschpolitie en van verder inlandsen
personeel (schrijvers, roeiers, oppassers)
«. kosten van tijdelijk personeel
f. schrijfbehoeften

93 089.25

23 007,85*
2 120,08*
il 453,86*
10 963,28
2 114.32
1 391,12 •
912,75
<•) 1*375.85
79 425,33
80 725.00
31 025,00
64 710,79»
07 502.00
11 983,00
1 475.00

Totaal der lasten . . . f
Totaal der baten (zie hiervóór) . . .

497534.51
990 028.42*

Voordeelig verschil

492 493.91*

overgenomen zorg voor het plantklaar maken van leeggekapte jaarperceelen en f 4240.20 wegens door hen beloopen boeten. Aan eigenlijke
pachtsommen werd door de in bijlage E E E vermelde ondernemers over
de in 1890 verschuldigde jaartermijnen gestort f 396 970,16 (waaronder
voor Senggowar in Kediri twee jaartermijnen tegelijk) en aan achterstallige pachtsom (voor twee ondernemingen) f 8500.
b) Hieronder f 91,04 aan boete. Boven het opgegeven bedrag was nog
te ontvangen aan door den ondernemer van Boeloebantjang(Soerabaija)
over 1890 verschuldigde retributie f 7484.54».
c) Ofschoon het boschperceel Ngleboer (Eembang , waar ten behoeve
van de marine gekapt wor.lt. niet tot de hierbedoelde zuiveringsperceelen behoort, is echter onder de hier uitgetrokken som begre en een
bedrag van f 9035.79 door de contractanten betreffende dat perceel als
retributie betaald voor het afstaan aan hen van houtwerken die voor de
marine niet bruikbaar waren Onder de opgegeven ontvangst van
f 150 947.53» is voorts begrepen wegens aanzuivering van achterstallige
retributie door gewezen contractanten v jor zuiveringsperceelen f 8070.16 ,
en wegens boete f 203.33*.
d) Ten laste van dezen post zijn ook gebracht de uitgaven: o. voor
het beplanten van wegen . hetgeen vroeger in onbetaalden heerendienst
geschiedde; b voor herbosschiug in het belang van door het depurtement der burgerlijke openbare werken in uitvoering genomen irrigatiewerken . en e. voor de cultuur van getahpertja produceerende boomen te
Tjipetir (Preanger Regentschappen), met welke proefaanplanting de dienst
van het boschwezen eerst sedert het laatst van 1890 bemoeienis heeft
(verg. noot 3 op blz. 223 hiervóór)
e) Hieronder f 13 913.85 wegens aankap en transport van rasamalahout in de Preanger Regentschappen.

Verdere ahjemeene wudtieéÜMg n. De in 't vorig verslag
(blz. 212) aangekondigde, nieuwe regeling bet rellende de
opleiding in liumpa van jongelieden vooi den techni.-cuen
dienst ^au het DOtehwezen in Indié heeft haar volledig
beslag gekregen bij Koninklijk besluit dd. 9 Januari 1891
n°. 10 (Indisch Staatsblad n°. 104), nadat rteds in iet
najaar van 1890 ten aanzi-n van de toen ter opleiding
aangenomen 2 candidaten eene overgangsregeling «ma ::.
toepassing gebracht. Omtrent de strekking der nieuwe
regeling zij het volgende aangeteekend. Terwijl tot < usser
jongeliedeu die in let bezit waren van het diploma der
rijksland bouw school te Wageringen (of, als de zoodanigen
zich niet in voldoend aantal aanboden, jongelieden die
aan het eindexamen eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus hadden voldaan) in de gelegenheid gesteld
werden om in Proleten — bij houtvesters en aan de bosehocademie te Eberswald; — de speciale kennis op te doen
die zij voor het boschwezen in Indie behoefden , heeft de
nieuwe regeling ten gevolge dat met de speciale boschopleiding reeds bier te lande (te Wageningen) een aanvang
wordt gemaakt. Daarvoor is bij genoemde rij!;slandbouwschool een voorbereidende cursus in het leven geroepen , en
uitsluitend uit hen, die dien cursus gevolgd hebben, worden, bij gebleken behoefte en na een vergelijkend examen ,
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gebergte , in de districten Djampang Tengah en Djampang
Koeion der afdeeling Soekaboemi, in de afdeeling Soemedang, en op het Kendeng-gebergte ten zuiden van Bandong. Van p. m. 750 boomen aldaar, die tot nader onderzoek gemerkt werden, werd een herbarium verzameld en
van een klein deel werden bloemen en vruchten in spiritus geconserveerd. Ook van een groot aantal ongemerkte
boomen werd herbariurn- en alcohol-materiaal verzameld.
Deze verzamelingen werden voorloopig systematisch geordend. In loco waren van de gemerkte soorten korte
boschbouwkundige beschrijvingen volgens een vast model
opgemaakt en de kenmerken genoteerd, welke door drogen verloren gaan , zooals kleur , reuk , smaak, enz. Dat
het onderzoek niet meer vorderde, was hieraan toe schrijven
dat de daarmede belaste houtvester gedurende ruim 27,
maand aan die taak onttrokken werd wegens eene hem
opgedragen reis naar de eilanden Bras en Way (GrootAtjeh), ten einde der Indische Regeering eenige gegevens
te verschaffen nopens de mogelijkheid om van daar deugd zame timmerhoutsoorten te verkrijgen.
In Midden-Jnva werd door den met het beheer over
het boschdistrict Samarang-Vorstenlanden belasten houtvester het in 1889 bijeengebrachte materiaal op het gebied
der boschboomflora aangevuld.
Tegen het einde van 1890 hadden de verschillende
verzamelingen reeds een zoo grooten omvang gekregen,
dat het wenschelijk werd geacht ze in een afzonderlijk
lokaal op te stellen. Bij gebrek aan ruimte in de inrichtiugen van 's lands plantentuin werd aan het departement
van binnenlandsch bestuur daarvoor een lokaal ingeruimd.
Het dagelijksch onderhoud is aan een inlandschen oppasser
opgedragen, terwijl, onder toezicht van den speciaal
met bedoeld onderzoek belasten houtvester, door een inlandschen teekenaar van ruim 190 soorten eenvoudige
doelmatige platen naar het herbarium-materiaal werden
vervaardigd. Van al de in dit kleine boschwezen-museum
aanwezige verzamelingen werd een voorloopige catalogus
opgemaakt.
Onder de leiding van den directeur van 's lands plantentuin voltooide laatstbedoelde houtvester in het herbarium
van genoemde inrichting een reeds vroeger aangevangen
onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de djatikiem , en maakte hij de uitkomsten daarvan voor de pers
gereed.')
Ken door den inspecteur van het boschwezen, in vereenigiug met twee houtvesters, ontworpen nieuw reglement
op het beheer van 's lands bosschen op Java en Madura
(zie vorig verslag blz. 212) ter vervanging van dat van
1874, hetwelk in vele opzichten voor den tegenwoordigen
toestand van het boschwezen minder bruikbaar wordt geacht , werd in Juli jl. den directeur van binnenlandsch
bestuur aangeboden. In verband met diens advies is deze
aangelegenheid thans bij de Indische Regeering in behandeling.
c. V e e t e e l t .
De ten aanzien van dit onderwerp ontvangen mededee»
lingen over 1890 komen in hoofdzaak overeen met die
van het voorafgegane jaar. Hoewel het vee in 1890 hier
en daar van veepest en andere ziekten te lijden had (verg.
blz. 102/103 hiervóór), kon de toestand van den veestapel
op Java en Madura over het algemeen niet ongunstig
worden genoemd , doch de weinige moeite die de inlander
— uitgenomen de Madurees — zich over het algemeen
voor de verzorging van zijn vee geeft, zoo wac voeding
als stalling betreft, de zware diensten die hij daarvan
vordert, zonder uitsluiting van jonge of bezette beesten ,
zijne groote mate van onverschilligheid ten opzichte van
de voortteling, zijn gering begrip van eene goede veeteelt,
en — in de lagere streken — het gebrek aan goede weidegronden , werden weder genoemd als zoovele beletselen
i) In 't vorig verslag (blz. 212 noot) werden reeds eenige mutatiën voor de verbetering van het gehalte van het vee. Het bevermeld die in den aanvang van 1890 onder het hier bedoelde per- stuur kan in deze weinig meer doen dan eensdeels aan de
soneel voorvielen. Sedert kwamen nog deze veranderingen voor, bevolking het belang voor oogen te houden dat zij zooveel
dat de eenige destijds in dienst zijnde adspirant-houtvester in Januari mogelijk zorge voor het rein houden van de kralen,
1891 werd bevorderd tot houtvester 3de klasse, en dat in April
1891 één der houtvesters 2de klasse wegens ziekte met verlof naar waarin de lieesten zich bevinden, en anderdeels behoorlijk
Enropa vertrok. Van de 3 technische boschambtenaren , die op uit. toe te zien op de naleving der verbodsbepalingen tegen het
1889 met verlof uit Indië afwezig waren , hebben er sedert 2 's lands
dienst met pensioen verlaten, doch de derde zou in den aanvang
') Opgenomen in deel LI, tweede aflevering, van het Natnurvan 1892 naar Indië teruggaan.
kundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië.
voortaan de jongelieden gekozen die de voor den techui—
schen dienst van liet boschwezen verder vereischto opleiding voor rekening van de Indische geldmiddelen ontvangen. De aldus aangenomen kweekelingen hebben de voorgeschreven studiën te volbrengen deels te Tharand in
Saksen, deels, gedurende enkele maanden, bij 's Rijks
herbarium te Leiden. Door alzoo voorde aanstaande boschambtenaren meer partij te trekken van de krachten en
hulpmiddelen van het onderwijs hier te lande, zullen de
studiën in het buitenland van 3 jaar bekort kunnen worden tot 17 maanden. Ook zal de oefening in de practijk
van het boschwezen nu geschieden in eene bergachtige
streek, die zich beter eigent voor opleiding ten behoeve
van den Indiscben boschdienst dan de vlakke streken waar
de élèves tot dusver hunne studiën maakten. In 1891 zijn
geen boschkweekelingen voor den ludischen dienst aangenomeu kunnen worden (en in 1892 zal dit evenmin het
geval kunnen zijn), omdat de hooger bedoelde voorbereidende cursus te Wageningen twee jaar duurt en eerst
met het leerjaar 1891/92 een aanvang heeft genomen. De
vóór 1890 aangenomen kweekelingen, 4 in getal, waarvan 2 in opleiding genomen in 1888 en 2 in 1889, hadden hunne studiën te voleindigen op den ouden voet,
tenzij zij den cursus in Pruisseu volbrachten zes maanden
binnen den daarvoor gestelden tijd , als wanneer zij zich
dat semester zouden hebben ten nutte te maken voor
oefening aan bet rijksherbarium te Leiden. Aan deze voorwaarde is door de twee in 1888 aangenomen kweekelingen
reeds voldaan, zoodat deze, na gedurende de maanden
April t/m September 1891 zich nader te Leiden bekwaamd
te hebben, in October daarop ter beschikking van den
Gouverneur-Generaal zijn gesteld.
Door hunne aankomst zal de sterkte van het in Indië
aanwezig ') technisch boschpersoneel gebracht worden van
14 op 16 ambtenaren (1 inspecteur , 13 houtvesters en 2
adspirant-houtvesters), zijnde nog 1 minder dan de formatie , terwijl echter feitelijk het incompleet 2 zal bedragen ,
omdat, ingevolge een gouvernementsbesluitdd. 24 December 1890, één der houtvesters, ten einde dezen in staat
te stellen zich onverdeeld te wijden aan het hem in 1888
opgedragen omvangrijk onderzoek naar de boschboomflora van Java (zie vorig verslag blz 2i2), — zoolang die
taak duurt — a la suite van zijn korps gevoerd wordt.
In Juli jl. werd door den Gouverneur-Generaal, ter
voorziening in de toen bestaande onvolledigheid van het
korps houtvesters en in nog verder te verwachten vacatures , welke niet allen tijdig genoeg door in opleiding
zijnde Nederlandsche adspiranten zouden kunnen worden
vervuld , het voorstel gedaan , dat zou worden omgezien
naar een 5-tal buitenlandsche boschbouwkundigen , die genegen waren zich tijdelijk aan den Indischen dienst te verbinder;. Dientengevolge zijn in December jl. een 5-tal
Saksisch} » Forstassessoren " ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld om te worden benoemd tot tijdelijk
adspirant houtvester en, na twee jaren dienst als zoodanig,
tot tijdelijk houtvester der 3de klasse. Het ligt in de bedoeling hen in 't geheel niet langer dan vijf jaren in
dienst te houden, tegen den afloop van welken termijn
in Indië zal kunnen worden beschikt over de in 1893
als rijks-alumni aan te nemen Nederlandsche jongelieden ,
wier opleiding volgens het nieuwe programma in het najaar van 1895 zal te voltooien zijn. Inmiddels zullen, bij
een gewonen loop van zaken , in 't laatst van 1892 voor
uitzending in aanmerking! komen de 2 in 1889 , en in 't
laatst van 1893 de 2 in 1890 als kweekeling voor het
boschwezen aangenomen Nederlandsche jongelieden.
Het hooger bedoeld botanisch 'ooschbouwkundig onderzoek naar de boomsoorten van Java werd in 1890 voortgezet in de Preanger Regentschappen , en wel in de wouden
aan de zuidkust bij de "Wijnkoops-laai, op het Gedeh-
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mishandelen van vee en het slachten van nog voor de
voortteling geschikte wijfjesbufl'els en koeien.
De statistiek, die van den veestapel wordt aangehouden,
•wijst, volgens de op 31 December 1889 afgesloten o p g a ven (cijfers van lateren datum zijn nog niet bekend), voor

dut j a a r , wat de meeste gewesten betreft, weder op eene
meer of minder belangrijke toeneming. Bedoelde opgaven
vindt men in het volgende overzicht, dat tevens het in
elk gewest aanwezig getal voertuigen voor personen» en
goederenvervoer vermeldt.
Aantal beesten
gemiddeld per 1000 inlanders, a)

GEWESTEN.

BoffeU.

Runderen.

Paarden.

Te zamcn.
Rnftplfl

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerubaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta .
. . .
Soerakarta
Madioen
Kcdiri
Madura
Totalen 31 Dec. 1889.
id. , „ 1888.

94 100
1300
5 300
100 700
210 300
14 500
20 800
245 600
71000
1900
7 000
79 900
217 100
11000
46 500
274 600
168 400
19 900
190 700
2 400
146 700
17 900
166 400
1800
79 300
64 400
5 500
9 400
316 400
219 900
17 000
79 500
146 400
133 100
2 700
10 600
425 800
239 500
144 200
42 100
418 400
142 800
234100
41500
262 400
49 800
10 700
201900
192 100
32 000
6000
154100
312 600
64 500
22 400
225 700
115400
78 800
11 700 b) 205 900
203 400
82 800
11400
109 200
148 400
9 300
47 200
91900
142 200
69 800
75 700
6 700
186 700
31300
330 600
112 600
163 400
44 200
340 600
133 000
204 800
36 300
90 700
331 800
26 200
27 900
473 000
527100
2 634 400 1 245 500
561400 5441300
2 630 400 2 208 100 c) 546 900 05385400

164
220
197
128
118
139
118
152
151
195
72
12
12
36
99
63
63
89
164
152
193
19
115
117

Aantal voertuigen:

voor
Runderen. Paarden. Te zamen, personenvervoer.
2
15
5
6
1
1
10
65
3
117
119
228
300
360
67
83
123
112
99
124
86
324
98
96

voor
goederenvervoer.

9
22
19
27
14
17
17
11
12
34
21
66
62
103
10
8
12
10
27
41
34
18

175
257
221
161
133
167
145
218
166
346
212
296
374
499
176
154
198
211
290
317
313
361

569
3 876
255
1361
1409
867
520
1436
2104
1304
3 183
2 594
1549
1165
360
892
251
330
988
445
1066
1213

1463
4 441
964
1958
5 746
4124
2 542
4 075
4 693
1603
11969
10 537
13 981
6 007
848
1378
105
4 320
5 955
1 159
3 815
360

25
24

238
237

27 737
25 721

92 043
87 733

o) Vermits het vee, dat aan Europeanen cn- 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 bjj deze berekening van de veronderstelling uitgegaan,
dat de geheele veestapel het eigendom is der inlandsche bevolking.
Ii) Door eene misstelling was in de tabel over 1888 (zie vorig verslag blz. 213) het aantal paarden in Banjoemas opgegeven als 1600,
in plaats van 11 600. In verband daarmede moest voor het totaal van den veestapel in dat gewest op uit. 1888 gelezen worden , niet
195 100 stuks, maar 205 100 stuks.
c) Verbeterde opgaat (verg. de voorgaande noot).
Bij gebrek aan groen voeder wordt het vee dikwijls
naar andere plaatsen gezonden , waar de weiden voldoende
voedsel opleveren. Verder worden de bladeren van cassave ,
k a t j a n g , maïs, suikerriet en andere gewassen, zoomede
zemelen (dedek) als veevoeder gebezigd, terwijl ook de
rijstvelden na afloop van den oogst voor weidegronden
worden benut
Evenals in vorige jaren werden in 1890 aan de Buitenzorgsche- en Pieanger-wedloopsocieteiten gouvernementssubsidiën toegekend , respectievelijk van f 5000 en f 2000,
terwijl in het begin van 1891 ook aan de in 1890 tot
stand gekomen wedloopsocieteit te Sidhoardjo (Soerabaija)
eene geldelijke tegemoetkoming van f 2000 werd verleend.
Bovendien werden in 1890 gelden toegestaan voorliet houden
van inlaudsche wedrennen en veetentoonstellingen met
volksfeesten op de hoofdplaatsen van de residentiën T a g a l ,
Banjoemas. Bagelen en Kadoe en op de afdeelingshoof 1plaatsen Tjiandjoer en Tassikmalaija (Preanger Regentschappen).
Nopens de verbetering van het paardenras door castratie
van voor de voortteling minder geschikte beesten (zie vorig
verslag blz 213) waren, tijdens de afsluiting in Indië van de
mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag, voorstellen in bewerking bij het departement van binnenlandsch
bestuur.
De berichten omtrent den binnenlandschen veehandel
luiden vrij g u n s t i g ; hier en daar worden geregeld veemarkten gehouden.
Behalve uit Madura wordt Java ook uit Bali en 6ingapore van slachtvee voorzien , terwijl paarden voor particuliere rekening werden ingevoerd van Soembawa , Rotti,
Savoe, Soemba en Australië. Het vee, dat op de verschiU
lende landbouwondernemingen wordt aangehouden , dient
meestal tot mestwinning. In de Preanger Regentschappen ,
P e k a l o n g a n , Japara en Kediri vindt men echter eenige

erfpachtsondernemingen , welke uitsluitend of hoofdzakelijk
aan de veefokkerij worden dienstbaar gemaakt.
Op eenige der ondernemingen in de Preanger Regentschappen worden op kleine schaal ook paarden stoeterijen
aangetroffen. Over het remontedepót in dat gewest ten
dienste van het b»ger zie men b\/.. 42 hiervóór.
§ 2.

BnUeiiiezittitiyen.

Tot dusver zijn nog enkel met betrekking tot sommige
der buitenbezittingen overzichten van de oeconomische
gesteldheid ontvangen als bedoel 1 in hoofdstuk C van
dit verslag (zis de noot op blz. 3 hiervóór). Daar deze
overzichten , betreffende de gewesten Benkoelen, Lampongsche Districten , Palembang, Oostkust van Sumatra, Banka,
Billiton en Timor, allen , op één n a , hier te lande zijn
ingekomen toen de eerste gedeelten vau dit verslag reeds
ter perse waren gelegd , schijnt het 't meest eigenaardig
daarop te dezer plaatse de aandacht te vestigen. Men vindt
de bedoelde zeven overzichten hierachter in hun geheel
afgedrukt als bijlage F F F .
Aan het in 't vorig verslag (blz. 214) medegedeelde
voornemen om de agrarische wetgeving voor de buitenbezictingen in dien zin te wijzigen dat het verkrijgen in
erfpacht van domeingrond aldaar gemakkelijker worde
g e m a a k t , is in den aanvang van 1891 door de Indische
Regeering gevolg gegeven. Men zie daaromtrent en omtrent nog enkele andere agrarische voorzieningen voor de
buitenbezittingen het medegedeelde op blz. 95 hiervóór.
Ook is in den loop van 1891 voorzien in de behoefte
aan zoogenaamde koelie-ordounautiëu voor de gewesten
Benkoelen, Lampongsche Districten , Zuider- en Oosterafdeeling van Burneo en Riouw en onderhoorigheden,
door voor de eerste drie dezer gewesten bij ordonnantie
van 10 April 1891 (Indisch Staatsblad n°. 102) en voor
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Riouw — wat dit gewest betreft enkel ino-t opzicht tot
de door Europeanen gedreven ondernemingen — bij ordotinantie van 19 Octoner 1891 (Indisch Staatsblad n°. 219)
toepasselijk te verklaren de voor de residentie Oostkust
van Sumatra geldende Lepalingen ter regeling van de
onderlinge rechten en verplichtingen der werkgevers en
der van elders afkomstige werklieden op ondernemingen
van land- (of mijn-) bouw, zouals die bepalingen laatstelijk
in 1889 waren herzien en in Maart 1891 (Indisch Staatsblad n°. 72) nog op onderscheidene punten waren verbi.terd.
In de bedoelde gewesten zullen nu werklieden, van buiten
Nederlandsch-Indiö afkomstig, niet anders mogen worden
in dienst genomen dan krachtens eene schriftelijke overeenkoinst, ingericht op den voorgeschreven voet en te registreeren door het hoofd van plaatselijk bestuur, terwijl,
wanneer ook schriftelijke geregistreerde werkovereenkomsten worden aangegaan (hetgeen echter facultatief is gelaten) met werklieden uit Nederlandsch-IndiB zelf, doch van
buiten het betrokken gewest afkomstig, de koelie-ordonnantie ook te hunnen opzichte geldt.
De overigens bestaande koelie-ordonnantiën , met namen
die voor Sumatra's Westkust, Palembaug, Westerafdeeling
van Borneo, Amboina en Teriiate, schrijven echter het
aangaan van schriftelijke. te registreeren, werkovereenkomsten ook voor ten opzichte van de laatstbedoelde categorie van werklieden , wat Sumatra's Westkust betreft, ook
voor de van de ouderhoorige eilanden afkomstige inlanders.
Blijkens het verslag van 1889 (blz. 230) werd het door
de Indische Regeering aan eene ruimere benuttigiug van
den bosciirijkdom der buitenbezittingen bevorderlijk geacht
om meer licht te doen opgaan nopens de technische eigenschappen van nog weinig bekende houtsoorten aldaar.
Hetgeen dienaangaande door ambtenaren van het binnenlaudsch bestuur en chefs van departementen is bericht,
heeft echter niet tot de beoogde uitkomst geleid. Meer
vrucht werd verwacht van een technisch plaatselijk onderzoek , en het ligt dan ook in de bedoeling zoodanig onderzoek te dten ter hand nemen naafloop van liet gelijksoortig
onderzoek dat thans op Java wordt ingesteld (zie blz. 226
hiervóór). Het eerst zullen daarvoor de bosschen op Sumatra
in aanmerking verdienen te komen , en wel bij voorkeur
de zoodanige die voor den afvoer van hout en andere
hoschproducten niet te ongunstig gelegen zijn.
Na deze mededeelingen van meer algemeenen aard laat
men thans volgen , voor elk der buiten bezittingen in het
bijzonder, wat omtrent landbouw, boschwezen en veeteelt
in hoofdzaak voorkomt in de gewestelijke jaarberichten
over 1890.
l c . Atjeh en onderhoorigheden.

Pi per. Ten gevolge van de sluiting der kusten zouden
in enkele streken ter Westkust de pepertumen verlaten
zijn. Hier en daar ter Oostkust werden echter de aanplantingen, zij het ook in geringe mate, uitgebreid. De ter
Oostkust in 1890 verkregen productie was ruimer dan in
vorige jaren, zooals blijkt uit het volgende driejarig overzicht.
Aantal pikols peper geoogst in:
Landschappen ter Oostkust van
Atjeh a .
1888.

Modjopahit
Langsar
Soengei Raija
Perlak
Pedawa
Edi Besar
EdiTjoet
Bagoh
Djolok Besar
Djolok Ketjil
Tandjong Semantoh
Simpang Olim
Kerti

. . . .

Totalen

1889.

3 943
346
3 256
17761
6 262
29 041
7 936
8 431
2 207
223
386
4 445
52

4721
757
6 779
22 589
3 709
b) 48 896
8 691
1 251
1 800
520
240
3 186
442

84 289

103 581

1890.

6 100
772
10 583
24 000
6 279
55 582
13 636
12 511
1 825
565
152
2 282
748
135 035

o) Van de niet genoemde landschappen zijn geen productieopgaven
verkregen kunnen worden.
b) Hieronder begrepen 4000 pikols, afkomstig van Pedawa.

Luideus het jaarverslag ') van onzen consul-generaal te
Pinang, naar welke plaats de uitvoer van Atjeh bijna
uitsluitend plaats vindt, beliep de hoeveelheid Atjeh-peper
aldaar in 1890 aangebracht (daaronder ook eenig product
uit de Tamiangsche landschappen der residentie Oostkust
van Sumatra) 130 842 pikols, tegen 140 596 in 1889 en
131 318 in 2888.
Bicnen de linie werden kleine aanplantingen aangelegd,
doch was men in de keuze van daarvoor geschikte gronden zeer beperkt wegens de moerassigheid van den bodem.
Op het eiland Waij daarentegen namen de aar.plantingen
belangrijk toe.
De in de landschappen Tripah, Kwala Batoe, Tenom
eu Wailah ter Westkust in het wild groeiende staartpeper
wordt gedeeltelijk naar Pinang uitgevoerd. Cijfers daaromtrent vindt inen niet vermeld.
Tabak. Met uitzondering van het landschap Edi, waar
uitbreiding der aanplantingen viel waar te nemen , bleef de
cultuur van tabak statiounair. Te Olehleh werden vrij aanzienlijke hoeveelheden Java- en Padang-tabak aangevoerd.

Rijst en tweede geicasseii. Binnen de postenlinie, waar
de rijstteelt op sawahs werd uitgebreid, was de oogst in
Andere cultures. In 1890 werden slechts 17 452 pikols
1890, in vergelijking met dien van 1889, bevredigend te pinang- of betelnoteu uit Atjeh te Pinang aangebracht,
noemen. Daarentegen was de productie in de onderhoorig- tegen 66 452 in 1889 en 93 665 in 1888.
heden over 't algemeen gering (verg. wat dienaangaande
AMiplantingen van suikerriet worden overal aangetroffen.
is gezegd op blz 6 hiervóór), deels, naar bericht werd, Het product, waarvan een gedeelte op de passars binnen
ten gevolge van de sluiting der kusten, waardoor in het de linie wordt verhandeld, dient hoofdzakelijk voor eigen
gebrek aan ploegvee voor de bewerking der velden niet gebruik.
kon worden voorzien , deels ten gevolge van late uitzaaiing
De cultuur van muskaatnoten wordt gedreven in de
der bibiet. Als een gevolg van den slechten oogst was de staaljes aan de Westkust. De noten worden voor een klein
gemiddelde marktprijs van de rijst in sommige st-iatjes gedeelte uitgevoerd. Te Pinang werden in 1890 uit Atjeh
hooger dan in 1889.
aangebracht 209 pikols noten en 40 pikols foelie , tegen
Als tweede gewassen worden genoemd tabak, welke 60 en 7 pikols in 1889.
na de padi op sawahs wordt verbouwd , lombok, katjaug ,
De koffiecultuur is van geen beteekenis.
djagong en komkommers, die in tuinen worden aangeplaut. De opbrengst was evenwel niet voldoenda voor de
Boschproducten. In de bosschen vindt men vele rottanplaatselijke behotfte.
soorten , waarvan echter alleen de » rottan saga '' als handelsartikel waarde heeft.
Klappers. Omtrent de uitgestrekte klapperaanplantingen ,
Getahsoorten worden in geringe hoeveelheden uitgevoerd
welke bijna overal worden aangetroffen, wordt vermeld naar Pinang en Padang. De uitvoer naar laatstgemelde
dat de vruchten doorgaans te jong worden geplukt, waar- plaats vindt men niet opgegeven , doch te Pinang kwamen
door de voordeelen dezer cultuur gedeeltelijk verloren gaan. in 1890 uit Atjeh ter markt 59 pikols getahpertja, 201
De bereiding van klapperolie buiten de linie nam toe, pikols gomelastiek en 3 pikols gom benzoïn, tegen ressedert door de blokkade schaarschte aan petroleum ontstond. pectievelijk 31 , 197 en 41 pikols in 1889. Aan bindrotting
Hoewel die industrie ook binnen de linie meer ter harte werd te Pinang uit Atjeh aangebracht in 1889 eene hoewerd genomen, voorzag zij niet voldoende in de plaatse- velheid van 6516 pikols, doch in 1890 slechts 958 pikols.
lijke behoefte, die dan ook aanvoer van dat artikel uit
Pinang eischte. De uitvoer van copra van Atjeh naar
') O. a. gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 3
Pinang daalde van 1443 pikols in 1889 tot 170 pikols in 1890. November 1891.

CS.

Bijlage C.
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De houtkapouderneming in Langsar (tia vorig verslag
blz. 215) werd in 1890 opgeheven.
Veeteelt. De veestapel werd in 1890 aanmerkelijk gedood
door buikziekte, terwijl aanvoer van elders door de sluiting
der kusten niet kon plaats hebben. Cijfers omtrent den
omvang van den veestapel zijn niet verstrekt.
2°.

Sumatra's Westkust.

Rijst en tweed? gewaste».. Over het algemeen viel de
rijstoogst in 1890 Bevredigend uit. Slechts hier en daar
vond mislukking plaats ten gevolge van overstroomingen
(,f ziekten in het gewas.
In vier negorijen van de onderafdeeling Pangkalan
ICottaBaroe en XII Kotta Kam par (residentie Padangsche
Bovenlanden) werden sawahs op groote schaal aangelegd.
Uit Padang werd rust naar binnen het tolgebied gelegen
plaatsen uitgevoerd tot eene hoeveelheid van .'17725 pikols.
De marktprijzen van de rijst liepen in 1890 van f 4,5(1 tot
I' 9 , en die van de padi van f 2 tot f 4,50 per pi kol.
Op verschillende plaatsen werden door Maleiers rijstpelmolens opgericht tot verwerking van het van de bevolking opgekochte product. Bijzonderheden omtrent die inricb/tingen zijn niet gemeld.
Tweede gewassen worden voornamelijk in de bergstreken
verbouwd. In de vlakte maakt men van de teelt dier gewassen weinig werk, omdat padi er in overvloed verkrijgbaar is.
In sommige streken neemt de teelt van tabak onder de
tweede gewassen eene voorname plaats in. Vooral de
'aijakombo-tabak is bekend. Wat geur en !.rand betreft,
is deze van goede hoedanigheid, doch de bereiding laat
te wenschen over, waarom zij voor den uitvoer naar liuropa
en Amerika niet gewild is. De uitvoer naar Pinang en
Singapore , en van daar naar China, neemt echter toe.
In 1890 werden naar Pinang 281000 en naar Singapore
151 000 K.G. tabak uitgevoerd . tegen 136 000 en 80 000
K.G. in 1889.
Aanplantingen van katjang-kedelé vindt men in de
1'adangsche Bovenlanden. De bevolking laat echter aan
de cultuur van die katjangsoort zich niet veel gelegen
liggen, omdat, naar zij beweert, het daarmede in aanïaking gekomen water, op sawahs vloeiende die met padi
zijn teplant, dit laatste gewas doet mislukken. De op
verschillende plaatsen aangelegde proefaanplantingen met
van Java afkomstig katjangzaad slaagden over het algeineen vrij goed. Uit de residentie Tapanoli werd ge.neld
dat de aanpiantingen op vele plaatse:) niet I ehoorlijk werden
verzorgd, omdat de bevolking het nut dier cultuur vo>ralsnog niet beseft en meer voordeel ziet in de rijst- en
koffieteelt.
Klappers. De klappercultuur breidt zich steeds uit,
waartoe het voordeel dat de handel in copra opleverde (te
Padang betaalde men in 1890 voor één pikol f 7,50 a
I 8 , tegen f 6 ii f 6,50 in 1889) veel bijdroeg. Dein 1890
uitgevoerde hoeveelheid copra, hoewel minder bedrageude
dan in 1889, vertegenwoordigde toch nog eene waarde van
f 262 416.
Koffie. De Indische advieien omtrent de door de staatscommïssie voor de gouvernements koffiecultuur met hetrekIdog tot Sumatra's Westkust gedane voorstellen (zie bet
verslag van 1889, bl/. 232, noot 1) vindt men hierachter
afgedrukt als bijlage TT n.
Aan het cultuurverslag over 1890 worden aangaande
de teelt en levering van koffie ter Sumatra's Westkust
de volgende bijzonderheden ontleend.
Bij die cultuur waren ingedeeld: in de Padangsche
Bovenlanden 446, in de Padangsche Benedenlanden Ki5
en in Tapanoli 419 kampongs, terwijl het aantal ingedeelde
huisgezinnen beliep respectievelijk 159 819, 11142 en
12 779, in totaal derhalve 1030 kampongs en 183 740
gezinnen.
Door 177 704 dezer gezinnen werden in den westmoesson
1889/90 bijgeplant 9 476 612 boomen, dat is dooreengenomen ruim 53 boomen per gezin. Naar gelang van plaatsehjke omstandigheden, inzonderheid wat betreft de door de
planten af te leggen afstanden, liep echter het cijfer zeer
llundelingen der Staten-Generaal.
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uileen, zoodat er gezinnen waren die slechts 7 , andere
die 104 boomen beplantten. Van hijplanting in 1890 waren
vrijgesteld 6036 gezinnen , hetzij omdat zij reeds genoeg
hoornen te onderhouden hadden , of gemiddeld reeds meer
dan 3 pikols per gezin inleverden , hetzij omdat op niet
te verren afstand geschikte gronden ontbraken. Volgens
de laatst afgesloten opgaven, vermoedelijk die van uit.
1890 , werd het aantal vruchtdragende boomen gesteld op
ruim 71 millioen , waarvan 65V3 millioen in de Padangsche
Bovenlanden, '2V5 millioen in de Padangsche Benedenlanden en circa 3'/, millioen in Tapanoli.
Afschrijving van tuinen en indeeling van tot dusver
vrijgestelde d&ssa's vonden niet plaats.
Vrijwillige aanpiantingen werden op vrij groote schaal
aangelegd in de onderafdeelingen Soepaijang en Soeliki
(Padangsche Bovenlanden), terwijl verscheidene verlaten
plantsoenen in 1'aijakombo, die nog een vrij gunstigaanzien hadden . door de bevolking weder in onderhoud werden genomen.
Aanleg van kweekbedden geschiedde alleen dan , wanneer geen opslag te bekomen was. Ook het graven van
plantkuilen behoorde tot de uitzonderingen.
Over het algemeen kwam in 1890 de weersgesteldheid
ter Sumatra's Westku-t aan de koffiecultuur ten goede.
Daaraan is het dan ook grootendeels toe te schrijven dat
de ingeleverde productie in dat jaar het midden hield
toaarben den vrij bevredigende!) oogst van 1888 en den
zeer ongunstigen van 1889 , zooals nader kan blijken u't
iiet volgende overzicht.
Ingeleverde hoeveelheid (in
pikols) in : a)
I88C.
Padangsche Bovenlanden

. .

Padangsche Benedenlanden.

.

Tapanoli
Totalen.

1887. 1888. 1889

1890.

37 176 67 478 82 230 36 138

2 266

3 364 4 197

2 202

2 867

8 769| 12 785 12 698

9 996

10 439

48 211 83 627 99 125 48 336 i) 65 050

a) In den regel behoeft slechts weinig product bij de inlevering als
2de soort te worden aangemerkt. Over 188B en 1889 is de hoeveelheid ,
als 2de soort ingekocht, niet opgegeven, doch in 1887, 1888 en 1890
bedroeg zij achtereenvolgens 1196, 2061 en 761 pikols.
b) De gezamenlijke kosten , op dit product gevallen . worden opgegeven
te hebben bedragen f 1 288 075 (dat is gemiddeld f 19.82 per pikol) ,
waarvan aan inkoopsprijs f 970 032 , kosten van personeel voor het toezicht
op de cultuur t' 40 105 , kosten van pakhuisp'rsoneel f 39 180. kosten
voor de gebouwen der pakhuizen t 11 180, kosten van vervoer naar do
strandpakhuizen f 177 810, cultuurprocenten aan de inlandsche hoofden
f 49 696 , en andere kleine uitgaven f 74.

De oogst van 1891 werd geschat opruim 59500 pikols.
(.Jedurende de eerste negen maanden des jaars waren hjgeleverd 38 546 pikols, zijnde 10 826 pikols minder dan de
hoeveel tieid welke gedurende de maanden Januari t/m
September 1890 in de pakhuizen was gekomen.
Omtrent de bereiding der koffie valt te melden dat in
de onderafdeeling Sipirok (Tapanoli), behalve de gewone ,
ook de West-Indische bereidingswijze werd toegepast.
Van de indertijd in de Padangsche Bovenlanden van
bestuurswege verstrekte handpelmolens (zie vorig verslag
blz. 215) werd in 1890 in 't geheel geen gebruik gemaakt.
Meer gelegenheid tot inlevering van koffie werd geopend
door de oprichting van een nieuw pakhuis in de Padangsche
Bovenlanden , en de verplaatsing van een bestaand pakhuis
naar een beter gelegen punt. Bij het einde van 1890 bestonden 90 inkooppakhuizen (54 in de Padangsche Bovenlanden, 12 in de Padangsche Benedenlanden en 24 in
Tapanoli).
In den geregelden afvoer van het product, welke vroeger
soms te wenschen overliet (verg. o. a. het verslag van
1889 blz. 233), kwam verbetering doordien de aannemer
reeds zooveel mogelijk van den in aanleg zijnden staatsspoorweg gebruik maakte (verg. blz. 100 hiervóór).
Van gouvernementswege werd in 1890 te Padang verkocht eene hoeveelheid van 50 775 pikols Sumatra-koffie.
Opgaven omtrent de in elke der vier veilingen zoowel
voor 1ste als voor 2de soort behaalde middenprijzen vindt
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DMO In het volgende overzicht, dat tevens de uitkomsten
vermeldt der eerste drie veilingen van 1891.
Tijdstippen
der
veilingen.

Soort
der
koffie.

Hoeveelhcdeu (in
piliolsi.

Opbrengst.

Gemiddeld
per pikol.

f'

het aantal runderen en buffels over 't geheel iets achteruit
BegM!), hoofdzakelijk doordien de invoeren (uit de Kwantanlanden , de Batang Hari-districten , Korintji en Bengalen)
niet opwogen tegen de uitvoeren naar de residentie Oostkust van Sumatraen de afdeeling Mokko Mokko der residentie
Benkoeleo. Onder uit. 1890 waren de cijfers betreffende
den veestapel als volgt:

1890.

25 Juni

1ste
2de

8 085
140

f 573 032.50
5 677.00

1ste
2de

13110
150

876 021,50
5 250,00
1 200 220,25
6 900,00

70,87»
40,55
00.82
35.00

19 September .

.

.

1ste
2de

17 525
150

68,48»
40,00

24 December .

.

.

1ste
2de

11 415
200

Total n. .

.

1ste
2de

50 135
640

f3 367 166,75
26 877,00

f

67,10
41,99»

lste
2de

30166
275

i l 972 980.00
12 467,50

1

05,40»
15.33*

lste
2de

7 010
40

501 340,50
1 012,00

05.88
40,30

lste
2de

12219
115

746111,80
4 020,00

01,00
34,95»

02,89
45.25

717 892,50
9 050.00

1891.

22 September .

.

.

Muskaatnoten. De uitvoer van noten en foelie gedurende
1890 bedroeg respectievelijk 4129 en 516 pikols, tegen
3740 en 655 pikols in 1889. De marktprijzen der noten
daalden van f 140 a f 150 in 1889 tot 'f 60 a f 95 in
1890, terwijl voor de foelie f 140 a f 150 per pikol werd
bedongen, tegen f 120 a f 140 in 1889.
Gambier. De teelt van gambier, die voornamelijk in de
afdeeliug L Kotta (Padaugsche Bovenlanden) wordt g e dreven , breidde zich in 1890 uit, vooral in de tot gemelde
afleeling be'noorende onderafdeeüng Pangkallan Kotta Baroe
en XII Kotta Kampar. waar ook naar verbetering der
bereidingswijze gestreefd wordt. De uit de overige gedeeh
ten der gemelde afdeeliug afkomstige gambier wordt gezegd in qualiteit verre te staan boven het product van
Riouw of vai: de Straits-Settlements , en dan ook belangrijk
hooger in prijs te zijn. Voor uitvoer naar Europa en
Amerika, waar men het artikel voornamelijk in leerlooierijen bezigt en daarvoor geen fijne qualiteit behoeft, is
de Paijakombo-gambier minder gewild. De van Sumatra's
Westkust uitgevoerde gambier (waarvan de hoeveelheid
niet is opgegeven) gaat dan ook schier uitsluitend naar
Java om te dienen bij het betelkauwen en tot medicijn.
Voor het product werd in 1890 f 20 a f 38 per pikol
betaald, tegen f 30 a f 40 in het voorafgegane jaar.
Peper. Aanplantingen van eenige heteekenis vindt men
in de onderafdeelingen Painan en Indrapoera der afdeeling
Painan (Padangsche Benedenlanden) De gedurende 1890
uit Padang verscheepte hoeveelheid peper (2:6 pikols witte
en 10 046 pikols zwarte) was uit Atjeh afkomstig.
Andere cultures. Hieromtrent valt hetzelfde te vermelden
als in het verslag van 1889 werd aangeteekend.
De indigocultuur heeft, voor zooveel de Padangsche
Benedenlanden betreft, slechts iets te beteekenen in de
Ommelanden van Padang, en wat de Padangsche Bovenlanden aangaat, in enkele streken van de afdeelingen
Tanah Datar en L Kotta.
De in laatstgenoemde afdeeling bestaande kina-aanplantingen hadden een goed aanzien.
Boschproducten. Volgens door het bestuur verstrekte
opgaven moet de uitvoer van benzoë 212 pikols hebben
bedragen , tegen 364 pikols in 1889.
De handel in cassia (wilde kaneel) was veel levendiger
dan in 1889, terwijl de prijzen daarvan hooger waren.
Opkoopers waren in den regel Chineezen , die het product I
naar Padang verzonden , van waar het verder werd uitgevoerd. Die uitvoer, in 1889 5296 pikols, bedroeg in
1890 10 380 pikols.
Veeteelt. Volgens de ontvangen opgaven was in 1890

Paarden. Rundereu.
17 400
105 300
3 100
56 700
5 800
13 800

Padangsche Bovenlanden
Padangsche Benodenlandeu
Tnpanoli
Totaal op uit. 1890
tegen „ „ 1889

. .
. .

.
.

26 300
26 300

175 800
176100

Buffels.
105 100
54 300
31400
190 800
192900

Enkele gevallen van kwaden droes onder de paarden
uitgezonderd, werd de veestapel gedurende 1890 niet door
besmettelijke ziekten geteisterd.
Mc de oprichting van de drie door den gewestelijken
gouverneur aangewezen stations voor inheemsche dekhengsten (zie vorig verslag blz. 216) was men bij het
einde van 1890 nog niet gereed gekomen.
Aan de in 1889 opgerichte »Fort de Kock'sche Wedloopsociëteit" verleende de Indische Regeering in Augustus
1890 eene geldelijke tegemoetkoming van f 2000.
Particuliere landboutonijverheid. Opgaven omtrent de
uitkomsten van den landbouw op de door het Gouvernenient in de buiten bezittingen aan particuliere ondernemers
in erfpacht (of in huur) afgestane perceelen vindt men
thans aan het slot van de op blz. 219 hiervóór bedoelde
bijlage CCC, welke in de eerste plaats de op Java bestaande ondernemingen van dien aard vermeldt. Ter Sumatra's Westkust vermeerderde in 1890 het aantal erfpachtsondernemingen met één , Anei genaamd, in de afdeeling
Priaman der Padangsche Benedenlanden , groot 169 bouws .
zoodat het totaal bedroeg 26, ter gezamenlijke grootte
van 13 721 bouws. (Hiervan behoorden e.' 4 aan inlanders
en 2 aan Chineezen.) Anei en 4 reeds van 1879 , 1882 en
1889 dagteekenende ondernemingen (deze vijf gezamenlijk
groot 2636 bouws) wnren niet of nog niet in exploitatie.
Van de 21 overige erfpachtsondernemingen waren er 17,
gezamenlijk groot 10 994 bouws, voor de koffiecultuur
in exploitatie, van welke er 15 eene productie verkregen
in 1889 van 13 658 en in 1890 van 12409 pikols, terwijl
bij 2 nog niet geoogst werd. De andere 4 ondernemingen ,
gezamenlijk slechts 91 touws groot, dienden hoofdzakelijk
voor de teelt van rijst (voor één daarvan wordt ook eene
kleine productie van muskaat- en klappernoten gemeld).
De op de ondernemingen gebezigde arbeiders bestonden
grcotendeels uit Javanen , Niassers en Hindoes.
Voor rekening van een tabaksondernemer ter Oostkust
van Sumatra moet in 1890 met goed gevolg eene proefaanplnnting van tabak zijn bewerkstelligd geworden in
de P .diingsche Ben eden landen . en wel in de onderafdeeling Indrapoera der afdeeling Painan. Ofschoon de Indische
Regeering zich in Juni 1890 bereid had verklaard om voor
het nemen van proeven met de teelt van tabak eene uitgestrektheid van 225 bouws domeingrond (in tweeperceelen) in Indrapoera aan d?n bewusten Deli-planter in erfpacht af te staan , met uitzicht op het verkrijgen van
hoogstens 5000 bouws, had deze echter bij het einde van
1890 bedoelde perceelen nog niet te zijnen name doen
inschrijven en evenmin stappen gedaan tot het verkrijgen
van meer gronden in Indrapoera.
Op gronden , indertijd van de inlandsche hoofden verkregen , wordt in de Padangsche Bovenlanden , en wel op
den Boekit Lankoet in de onderafdeeling Pangkallan Kotta
Baroe en XII Kotta Kam par (afdeeling L Kotta), nog eene
koffieonderneraing , Langsan genaamd , gedreven door een
Chinees. Aldaar werd in 1890 een oogst van 119 pikols
verkregen , tegen 377 in 1888 en 50 in 1889.
In de Ommelanden van Padang (Padangsche Benedenlanden) vindt men 21 particuliere landerijen , waarvan er
20 (van één is de grootte niet gemeld) worden opgegeven
eene oppervlakte te beslaan van ruim 2300 bouws. De
grootte van elk dier landen liep uiteen tusschen 5 en 917
bouws, en onder de eigenaren treft men zoowel inlanders
en Chineezen als Europeanen aan. De meeste dezer landen
dienen in hoofdzaak voor de klappercultuur en sommige
tevens voor de teelt van rijst of indigo, terwijl op een paar
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ook hetzij groenten worden gekweekt, betzij vruchten ,
muskaatnoten of kruidnagelen worden geoogst.

strekte regelmatige aanplantingen aantrof. Arènsuiker werd
in geringe hoeveelheid naar Batavia uitgevoerd.
Van de culluur van bamboe werd weinig werk gemaakt.
3°. Benkoelen. ')
De teelt van tabak wordt meer en meer verdrongen door
de meer loonende en minder zorg vereischende koffieculRijst en tweede gewassen. In de afdeelingen Mokko Mokko, tuur. In 1890 was het weer voor dit gewas minder gunstig
Manna, Kauer en Kroë is de padicultuur op sawahs van en werden slechts geoogst 286 pikols, waarvan een geeenige beteekenis. Overigens wordt in dit gewest de rijst deelte werd uitgevoerd. Meer en meer wordt echter Javaop ladangs verbouwd, waaraan gedurende 1890 uitbreiding tabak ingevoerd.
werd gegeven. Ondanks aansporingen was de bevolking
De teelt van kruidnagelen breidde zich uit in deafdeeniet genegen zich meer toe te leggen op den aanleg van lingen Ommelanden van Benkoelen, Seloema, Manna en
sawahs, omdat zij meent dat ladangs eene grootere pro- Kauer. Voor het product (109 pikols) werd gemiddeld
ductie afwerpen. In 1890 werden zelfs minder sawahs f 35 per pikol betaald.
bewerkt dan in 1889, hetgeen voor een gedeelte moet
Overal werden nog kleine aauplantingen van noteworden toegeschreven aan de sterfte onder het vee.
muskaat aangetroffen , doch veel lust bestaat er voor deze
In de afdeeling Manna en in het district Seblat van de cultuur niet meer. Naar Batavia en Padang werden uitafdeeling Mokko Mokko mislukte een gedeelte van het gevoerd 111 pikols noten en 12 pikols foelie.
gewas wegens groote droogte tijdens de vruchtzetting. In
De aanplantingen van cardamom ondergingen eene vrij
de daardoor ontstane schaarschte aan rijst werd voorzien belangrijke uitbreiding. Eene hoeveelheid van p. m. 7600
door aanvoer van Padang en van de afdeelingen Seloema K.G. (125 pikols) werd in 1890 naar Batavia uitgevoerd.
en Kauer, terwijl bovendien tijdig tweede gewassen werden De gemiddelde prijs per katti (7i 0 , pikol) was f 0,75 a f 1.
aangeplant. Overigens leverden de velden een voor de
Sirih, pinang en mengkoedoe werden hoofdzakelijk slechts
behoefte voldoend beschot op.
voor eigen gebruik aangeplant.
Uitvoer van rijst naar andere gewesten had niet plaats.
Dit was ook het geval waar kapok, gambier en rameh
In de afdeeling Laïs was in 1890 de rijst het goedkoopst, verbouwd werd, welke cultures echter over 't algemeen
namelijk f 2 a f 6,50 per pikol, doch in de andere afdee- van weinig beteekenis waren.
lingen liepen de laagste prijzen van f 4 tot f 10 en de
hoogste van f 4,50 tot f 12,50 per pikol.
Veeteelt. Volgens nader verkregen opgaven (verg. blz. 103
Als tweede gewassen werden op ladangs — tusschen hiervóór) zouden in dit gewest in 1889 omstreeks 6000
de padi — of in tuinen (talangs) verbouwd djagoug, en in 1890 ruim 1300 buffels en runderen aan veepest
zoomede verschillende soorten van aard- en peulvruchten bezweken zijn. Dientengevolge en door andere oorzaken
die tot voeding dienen. De opbrengst strekte tot plaatselijk was het aantal buffels, dat op uit. 1888 bedroeg 15 124 ,
verbruik. Dit was ook bet geval met de teelt van groen- bij het einde van 1890 gedaald tot 7404, en was de
ten en oliegevende gewassen.
runderstapel in dezelfde twee jaren teruggegaan van 4525
In de bergdistricten van de afdeeling Kroë legde men tot 2460. Meer en meer begint men runderen, in plaats
zich ook toe op de vischteelt op sawahs. Bij het laten van buffels, als trekbeesten te bezigen en worden de
droogloopen van de velden, dat jaarlijks drie malen ge- buffels meer uitsluitend als ploegvee benuttigd. In verschiedt, namelijk bij het beplanten , bij het oogsten en na band met de meerdere vraag naar vee waren de prijzen
de poeasa (vasten), worden de kleinere visschen gevangen, voor een trek- of ploegbuffel in 1890 gestegen tot gedoch de grootere voor de voortteling ongemoeid gelalen. middeld f 125 en voor een trekos tot gemiddeld f 175
per stuk , terwijl daarvoor in 1888 slechts betaald werd
Koffie. In de hooge streken der afdeelingen Manna, f 60 en f 80. Slachtbuffels of slachtrunderen golden hoogKauer en Kroë breidde de koffiecultuur zicli uit, terwijl stens f 80 a f 90.
in de stranddistricten belangrijke aanplantingen van LiberiaPaarden vindt men voornamelijk in de afdeeling Kroë,
koffie werden aangelegd. Aan het toppen, het wegnemen waar zij als draagbeesten voor den afvoer der koffie dienen.
van waterloten en het wieden wordt weinig gedaan. In Te Kroë werden in 1890 voor dat doel 97 stuks van
de drie genoemde koffieafdeelingen werd een oogst ver- Batavia ingevoerd. Het aantal in het geheele gewest wordt
kregen van 3726 pikols, tegen 5910 pikols in 1889. De opgegeven bij het einde van 1890 687 stuks te hebben
mindere productie was een gevolg van menigvuldige zware bedragen.
regens gedurende den bloeitijd , waardoor de bloesems,
Geiten werden in grooten getale naar Palembang uitgevóór de vruchtzetting, afvielen.
voenl. Op uit. 1890 telde men 15140 geiten en 808 schapen.
De marktprijzen van de Mauna-koffie liepen van f 45
tot f 52 per pikol, terwijl de Kauer-kofne f 49 per pikol
Particuliere ondernemingen. In 1890 bestonden in dit
gold en voor de koffie uit Kroë f 53 a f 57 per pikol gewest niet meer dan twee particuliere landbouwonderwerd betaald. Het product uit d<>, afdeeling Mannn wordt nemingen , die echter nog te kort in werking waren om
door Chineezen van Benkoelen en Bandar, dat van de reeds product af te werpen. Het waren de erfpachtsonderafdeelingen Kauer en Kroë door inheemsche kleinhande- neming Aijer Pringan in de afdeeling Seloema, waar 55
laren opgekocht en uitgevoerd naar Padang, Java , Bandar van de p. m. 81 bouws met peper waren beplant, en
en Moeara Doea (Palembang).
eene op 2 paal afstands van de hoofdplaats Benkoelen
gelegen onderneming voor de teelt van peper en LiberiaPeper. In de afdeelingen Seloema, Manna, Kauer en koffie, toebehoorende aan een Chinees. Van de door hem
Kroe werd in 1890 een oogst verkregen van 40 pikols in eigendom bezeten 44'/j bouws zijn tot dusver 20 in
witte- en 39 pikols zwarte peper, waarvan een gedeelte cultuur gebracht. Beide ondernemingen bedienen zich uitzijn weg vond naar Batavia en Padang , terwijl het overige slukend van plaatselijk werkvolk.
werd aangehouden in de hoop dat de lage marktprijzen
(van de zwarte peper gemiddeld f 27 en van de witte
4°. Lampongsche Districten. ')
f 35 a f 40 per pikol) zouden stijgen.
Goede peperstekken waren uit de door het bestuur aanRijst. Voor het grootste gedeelte wordt in dit gewest
gelegde proeftuinen (zie vorig verslag blz. 218) in vol- de rijstbouw nog op ladangs (droge velden) gedreven.
doende hoeveelheid te bekomen.
De in 1890 van de ladangs verkregen oogst was bijzonder
klein , ten gevolge van menigvuldige zware regens, die
Andere cultures. De klapperteelt breidt zich in de strand- de bewerking der velden en bijgevolg de uitzaaiing der
districten gestadig uit. Voor de behoefte van het gewest bi biet hadden vertraagd. Daarentegen leverden de sawahs —
aan klappers en olie leveren de aanplantingen ruim vol- met uitzondering van die der marga Waij Lima (afdeeling
doende op. Op het eiland Engano wordt in eopra en Ommelanden van Telok Betong), welke door overstrooklapperolie ruilhandel gedreven met Maleiers en Chineezen. mingen grootendeels werden vernield . — een overvloedig
De arènpalm wordt in het geheele gewest aangekweekt beschot op, zoodat uit de afdeeling Katimbang, waar de
en inzonderheid in de afdeeling Kroë, waar men uitge- meeste sawahs worden aangetroffen, zelfs groote hoeveel') Voor uitvoeriger mededeelingen nopens de residentiën Benkoelen en Lampongsche Districten wordt verwezen naar bijlage FFF.
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beden rijst nuar andere ufdeeliugei) konden worden uitge
voerd. Desniettemin was de in het geheele ge wart verkregen opbrengst over het algemeen niet voldoende voor
de behoefte, zoodat belangrijke hoeveelhelen rijst uit Java
en Singapore moesten worden ingevoerd, en overigens
andere voedingsgewassen, als djagong, obi, ketella, e,iz.
beschikbaar waren. Gebrek heerschte nergens. De aangevoerde rijst werd verkocht tegen prijzen die de koopkracht
van de bevolking niet te boven gingen. Toch waren er
enkele streken waar de prijs steeg tot f 13,50 per pikol.
Klappers. Zooveel doenlijk plant men den klapperboom
aan. De noten dienen echter voor binnenlandsch verbruik;
uitvoer van olie of eopra heeft niet plaats.
Peper. Van meer heteekenis is nog steeds de pepercultuur. De regenachtige weersgesteldheid, in den tijd dat
de vrucht droogte noo lig had om tot rijpheid te k mien ,
veroorzaakte echter dat de oogst van 1890 — naar scbatting — nog geen 25 000 pikols bedroeg, terwijl in 1889
eene productie van ruim 45 000 pikols werd verkregen.
Ook de marktprijs, die in 1889 van f 30 tot f 18 per
pikol was gedaald, ging in 1890 nog verder terug en wel
tot f 15 per pikol. Ten gevolge van een en ander werden
gedurende 1890 veel minder nieuwe plantsoenen aangelegd dan in 1889.
Koffie. Hier en daar begint de bevolking in deze cultuur
meer voordeel te zien dan in de teelt van peper. In de
afdeelingen Toelang Bawang en Sepoetih wordt van het
planten van koffie al vrij veel werk gemaakt.

werking van don grond weinig zorg besteed. De rijstoog^t
Via 18!)!) was over bet algemeen bevreligend te noemen ,
hoewel de landbouwer hier en daar bezwaren ondervond.
Zoo werd in sommige streken een deel van het gewas
door overstrooniingen verwoest en moesten in de onder*
afdeeling Kikim (afdeeling Leinatang Oeloe enz.) verscheilene sawahs on beplant blijven, omdat de voor de irrigatie
aangelegde waterleidingen niet voldoende waren ondoi'louden in dientengevolge niet IUBT aan het doel beantWOordden. Op de zoogenaamde ladang-renah, dat zijn
velden die met vloed onderloopen en aan het aangevoerd';
slib eene groote vruchtbaarheid schijnen te ontleeneu,
was do oogst, meer dan overvloedig; zelfs kwam men in
de afdeeling Iliran en Banjoeasin dientengevolge handen
tekort om het product binnen te halen. Van daar en uit
een paar andere afdeelingen werd dan ook rijst uitgevoerd .
doch over 't gHieel is de productie van het gewest niet
voldoende voor de behoefte, zoodat de invoeren van elders
bedoelde uitvoeren overtroffen. De prijzen van de rijst
liepen in 1890 van f 4 tot f 12 per pikol.
De voornaamste andere voedingsgewassen die geteeld
worden . schier uitsluitend voor eigen gebruik, zijn:
rijagong, obi, ketella of cassave, enkele boonensoorten,
erwten, uien, aardappelen, enz. Alleen de cassave wordt
in de benedenstreken (meestal als tweede gewas) ook voor
den verkoop geteeld. Chineesche opkoopera, die voor bet
ruwe product f 1 a f 4 per pikol betalen, bereiden er
cassavemeel van , dat voor een deel wordt uitgevoerd (naar
Singapore).

Koffie. De kofiiecultuur wordt hier en daar met voorlief ie gedreven en gaat vooruit. De oogst van 1890 viel
Andere cultures. De hieromtrent ontvangen mededee- echter minder bevredigend uit dan in 1889, hetgeen hoofdliugen komen overeen met hetgeen in de verslagen van zakelijk moet worden toegeschreven aan de vele en zware
regens gedurende bijna het geheele jaar.
1888 en 1889 is gemeld.
Met uitzondering van het product uit de onderafdeeling
Boschproducten. Gedurende 1890 werden, wegens de Redjang en Lebong (afdeeling Tebing Tinggi), dat via
slechte rijst— en peperoogsten . grootere hoeveelheden boach- B^n koelen wordt uitgevoerd, vond de koffie uit de bovenproducten dan in 1889 ter markt gebracht. Cijfers van streken haren weg via Palembang gedeeltelijk naar Singapore , gedeeltelijk naar havens binnen Nederlandsch-Indië
uitvoer zijn niet opgegeven.
Volgens opgaven van den ambtenaar der in- en uitvoerVeeteelt. De veestapel bestond bij het einde van 1890 rechten en accijnsen bedroeg de uitvoer naar Singapore
uit' 541 paarden, 2218 runderen ,' 15 141 bullels , 8292 16 820, naar Batavia 22 174 en naar andere havens binrjen
geiten en 2116 schapen. Ziekten van epizoötischen aard Nederlandse!)-Indie 211 pikols, in 't geheel 39 205 pikols,
tegen 42 339 pikols volgeus de tol-opgaven over 1889.
kwamen niet voor.
Voor het meeremleel wordt de koffie in het binnenland
Particuliere ondernemingen. In 1890 kwamen in dit opgekocht door Palembangers en Chineezen van dehoofigewest nog geen op gouvernementsgronden gevestigde plaats De prijzen, die in 1889 van f 45 tot f 52 per pikol
ondernemingen tot stand. (Op eenige aanvragen om vrij liepen , bewogen zich in 1890 tusschen f 50 en f 57.
In de lagere streken van dit gewest, waar tot dusver
groote uitgestrektheden woeste gronden in erfpacht te
bekomen , is in 1891 gunstig beschikt.) Alleen vond men van de cultuur nog geen werk was gemaakt, werd de
in dit gewest twee particuliere (Europeesche) onderne- bevolking aangespoord om proeven te nemen met het
iningen, die gevestigd waren op gronden krachtens de planten van Liberia-koffie , waartoe haar de hulp van het
bepalingen in Indisch Staatsblad 18S5 n°. 45 van de bestuur in het verkrijgen van goed zaad werd toegezegd.
inlandsche rechthebbenden gehuurd, namelijk één ter
grootte van 134 bouws in de afdeeling Ommelanden van
Peper. Deze cultuur begint zich langzamerhand uit te
Telok Betong, en de andere, bestaande uit het door de breiden. Behalve de aanplantingen in de nabijheid van de
Krakatau-ramp van 1883 onbewoond geraakte eiland hoofdplaats Tebing Tinggi , vindt men tuinen op eenig-zins
Seboekoe Besar (afdeeling Katimbang). Op dit eiland be- uitgebreide schaal in de onderafdeeling<>n Lematang Ilir,
proeft de ondernemer de teelt van klappers en kleine ge- Kikim, Lematang Oeloe, Kommering Oeloe en Ogan Oeloe.
wassen , terwijl hij overigens brandhout uitvoert naar Java. Uit de tuinen in laatstgenoemde twee onderafdeelingen ,
De exploitatie gaat uiterst langzaam , door ziekten onder behoorende tot de afdeeling Moeara Doea, kreeg men een
het aangevoerde personeel (Ban tam me rs). Bij de eerstbe- goeden oogst, terwijl van de aanplantingen nabij de hoof ldoelde onderneming wordt hoofdzakelijk de pepercultuur plaats Telling Tinggi nog weinig viel te zeggen , en de
gelreven , doch in 1890 viel de oogst slecht uit; hij be- tuinen in de overige hier genoemde streken voor de
droeg niet meer dan p. m. 250 pikols, tegen 950 pikols in 1889. toekomst wel wat beloofden. Ruim 4000 pikols werden
In den laatsten tijd doet de ondernemer tevens Liberia- in 1890 uitgevoerd, waarvan de gemiddelde marktwaarde
koffie planten. Ook hij werkt met Bantammers, gemid- f 35 per pikol beliep.
deld ten getale van 60 man.
Andere cultures. Onder de verdere cultures, die voorde
bevolking handelswaarde bezitten , zijn de volgende te
5°. Palembang. ')
noemen.
Kapas (katoen), welk gewas zoowel vóór als na den
Rijst en andere voedingsgewassen. Uitgenomen enkele rijstoogst geplant wordt, en in 1890 een belangrijk beschot
streken, waar in de laatste jaren meer en meer werk wordt opleverde. Aanzienlijke hoeveelheden werden uit de binnen*
gemaakt van den natten rijstbouw, geschiedt de rijstteelt landen naar de hoofdplaats afgevoerd Het ruwe product
in hoofdzaak nog op droge velden en wordt aan de be- gold f 15, het gezuiverde f 25 per pikol.
Van kapok (boomwol) worden in de streken langs de
') Voor uitvoeriger medcdeelingen wordt verwezen naar b'u- Moesi-rivier uitgestrekte aanplantingen aangetroffen. Ook
dit product werd grootendeels naar de hoofdplaats afgetage FFF.
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voerd. Uitgevoerd werden p. m. 4800 pikols, gemiddeld
ter waarde van f 15 per pikol.
De tabakscultuur is voor de bevolking in de ouderafdee
lingen Kanaudistricten , Redjang en Lel)ong en Sindangstreken eene bron van inkomsten. Naarmate echter de
kofiieteelt in die streken beter gedijt, schijnt deze laatste
de tabakscultuur te zullen verdringen. De prijzen van de
Baoan-tabak liepen van f 150 tot f 250 per pikol, en
die van de \eel minder deugdzame Sindang-tabak vnn
f 20 tot f 30.
In de benedenstreken van dit gewest is de uit het sap
van den aren pal in verkregen suiker een belangrijk anikel
voor den binnenlandschen handel.
De klapperteelt en de aanplantingen van den NieuwGuinea-palm zijn voor den uitvoer van geen belang,
evenmin de cultuur van gambier (waarvan slechts in de
ouderafdeeling Rawas uitgestrekte aanplantingen worden
aangetroffen), noch ook die van pinang , sago , indigo ,
pandan , bamboe en rameh.
Met muskaatnoten en kruidnagelen zijn sedert eenige
jaren proeven genomen , doch van hetgeen zij beloofden
was nog niets met zekerheid te zeggen.
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tricten worden runderen (stieren en ossen) als trekvee
ingevoerd. Slachtvee wordt bijna uitsluitend betrokken uit
de Straits-Settlements, Bali en ook uit Djambi.
De veeprijzen waren als volgt: buffels golden per stuk
1 00 a f 8 5 , trekossen en stieren f 80 ü f 200, slachtvee
en koeien f 40 a f 100, geiten f 4 a f 10, schapen f 5
a f 15 en varkens f 10 ii f 20. Prijzen van paarden zijn
niet opgegeven.
Particuliere ondernemingen. Terwijl op uit. 1890 nog
geen der in vorige verslage'i bedoelde concessies tot boschexploitatie was tot stand gekomen (verg. Idz. 96 hiervóór),
werden in 1890 wel de eerste erfpachtscontracten voor
gronden in dit gewest gesloten , en wel met vijf verschillende ondernemers ter zake van 9 perceelen , gezamenlijk
groot 37 388 bouws. Op twee dier perceelen , met namen
Batang Leko en Toengkal, werd reeds eenige tabak geoogst (respectievelijk 428 en 130pikols), doch, in verhou*
ding tot de beplante uitgestrektheid, voldeed de verkregen
hoeveelheid niet aan de verwachting; over de qualiteit
scheen echter niet te klagen. Wa3 aanvankelijk van Delizaad gebruik gemaakt, thans zou eene proef worden genomen met reeds geacclimatiseerd zaad. Voor de eigenlijke
cultuurwerkzaamheden moeten de ondernemers zich van
werkvolk buiten het gewest bedienen (verg. vorig verslag
blz. 219). Omtrent de exploitatie der zeven andere in 1890
aanvaarde erfpachtsperceelen zijn, blijkens het slot van
bijlage CCC, vooralsnog geen bijzonderheden gemeld Alleen
blijkt dat drie daarvan , uitmakende drie iHandjes in de
Moesi-rivier , ter gezamenlijke grootte van p. m. 52 bouws ,
door den erfpachter (een Chinees) zouden bestemd worden
voor de klapperteelt.

Boschproducten. Onder de zeer fraaie en deugdzame
houtsoorten , die in dit gewest worden aangetroffen , bekleeden de temboesoe en onglèn (ijzerhoutsoorten) eene
voorname plaats. De aankap van dit hout mag niet geschiepen zonder dat voor iederen te vellen boom minstens
twee levenskrachtige plantjes geleverd en op de door het
bestuur aangewezen plaats in den grond gebracht zijn
De inzameling van boschproducten blijft in de binnenlanden van dit gewest nog steeds zeer belangrijk , ofschoon
bet schaarscher worden er van voor de inzamelaars meer
6°. Oostkust van Sumatru. s j
moeite oplevert dan vroeger. Hier en daar is de bevolking
in de laatste jaren er dan ook op bedacht geworden om
bosch voortbrengselen van belangrijke koopwaarde tegen
Rijst en andere voedingsgewassen. De rijstcultuur in dit
algeheele uitroeiing te beschermen , door zich op de aan- gewest g«at er niet op vooruit en voorziet, althans in de
kweekiug daarvan toe te leggen. Dit is met name het dichtst bevolkte streken , op verre na niet in de behoefte ,
geval ten aanzien van goede rottar.soorten en van benzoo. zoodat, ofschoon de oogst van 1890 over 't gei.eel niet
Vooral de benzoëboom komt o. a. in de afdeelingen Moesi ongunstig uitviel , toch beiangüjke invoeren van dat voeIlir en lliran en Banjoeasiu reeds in uitgebreide aanplan- dingsmiddel noodig waren. Voor het meerendeel wordt de
tingen voor, terwijl in den laatsten tijd in de afdeeliiigen rijst op ladangs of op afgeplante tabaksveldeu verbouwd.
ïebing Tinggi en Mceara Doea ook poearlaka (cardamoru) Bevloeibare aatraba vindt men slechts in souimiire streken
wordt aangeplant.
der Battak-doessoen , terwijl van den regen afhankelijke
Ondauks cle gedaalde prijzen (f 60 a f 7.') per pikol) natte rijstvelden worden aangetroffen nabij de hoofdplaats
werd in 1890 aan benzoë uitgevoerd voor eene waarde Laboean-Deli der onderafdeeling van dien naam , in een
van f 900 000. Van de andere boschvoortbrengselen vinit deel van Assahan en Batoe Bara, en in de moerassige
men geen cijfers nopens den uitvoer gemeld; alleen is streken van Bila en Panei. Van do zijde der tabaksoiider*
opgegeven dat de gemiddelde prijzen per pikol bedroegen : nemers in Deli zijn plannen in voorbereiding om op hunne
voor darnmar (hars) f 36 , voor gomelastiek en getahpertja concessipvelden sawahs te doen aanleggen , niet alleen om
f 100, voor lakahout f 00 en voor rottan , naar gelang zoodoende eene gevestigde bevolking op de ondernemingen
te verkrijgen, maar ook om door regelmatige bevloeiing
van soort, f 30 a f 50.
de productieve kracht van den grond , ten bate van rle
Veeteelt. Over bet geheel is de veestapel in dit ge west, teelt van tabak , te verhoogen. Gedurende 1890 verschilden
voora! na de door veepest en andere ziekten geleden ver- de rijstprijzen weinig van die van 1889; zij liepen \an
liezen ' ) , niet van veel beteekenis , zooals uit het volgende f 6 tot f 9 per pikol.
overzicht van de getalsterkte op uit. 1890 blijken kan.
De teelt van andere voedingsgewassen heeft weinig te
beteekenen Djagong en katjang wor len meestal in kleine
Buf- Run- Paar- Gei- Scha- Varhoeveelheden tusschen «ie padi verbouwd. Obi en ketella
fels. deren. den.
ten.
pen. kens.
worden ook wel i:i afzonderlijke tuintjes aangekweekt.
897
119
178
72
165
829
Hoofdplaats Pnlembang .
Atdeelinjr Tebing Tinggi.
Idem Lematang Oeloe,
Ilir, Kikim en de P a soemahlanden
. . . .
Idem
Kommering— en
Ogan-Oeloe, Enim en
de Rannudistricten . .
Idem Moesi-Ilir . . . .
Idem Ogan en KommeringIlir en Blidah . . . .
Idem lliran en Bunjoeasin.
Hoofdplaats Djambi. . .

G030

1 688

4 6GI

Gil

89

8 331

866

42

94 10 081

184

„
.,

In een paar onderafdeelingen der afdeeling Tebing Tinggi
verkochten vele inlanders hunne buffels om te Benkoelen
koeien van Bengaalsch ras te kunnen koopen, die door
giootte, kracht en vlugheid gunstig van de inheemsche
beesten zich onderscheiden. Ook uit de Lampongsche Dis-

And're cultures. De, hierom!rent ontvangen mededeelir.gen komen grooteudeels overeen met die , opgenomen in
de verslagen van 1888 en 1889.
Vooral in het noordelijk deel van het gewest breidde
de pepercultuur zich nog steeds uit. De oogst was over
Let algemeen bevredigend en het product werd tegen
goede prijzen van de hand gezet. Volgens opgaven van
de tolkantoren werden in 1890 meer dan 2o 000 pikols
zwarte en ongeveer 170 pikols witte peper uitgevoerd,
tegen 10 000 en 100 in 1889.
Ook de oogst der notemuskaat-aanplantingen (die voornamelijk worden aangetroffen in Padang en Bedagei,
Beneden-Langkat en Serdang) was gunstig en kon gesteld
worden op 2250 pikols noten en 630 pikols foelie , tegen
respectievelijk 1900 en 270 in 1889. De plantsoenen worden
door de inlandsche eigenaren meestal verpacht aan Chineezen.

') Zie over de in 1890(1891 geheerscht hebbende epizoötiën in
sommige streken van het gewest het medegedeelde op blz. 103 hiervóór.

J Voor uitvoeriger mededeelingen wordt verwezen naar bijlag
FFF hierachter.

Totalen.

3813
1 098

68
2G

130
27

7 222
1 808

388
122

1 083
64G
22

185
9
15

14

4 599
1 337

11

ii

11

ii

. . 17 472

2 780

Handelingen der Staten-Generaal.

|
ii

••

521 34 207

5G

1 688

,

939

Bijlagen. 1891-1892.
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Dit laatste, ia oolc het geval met de vrij aanzienlij-e
sago-aanplantihgen, die men op de tot Siak behoorende
eilanden aantreft. De jaarlijksche productie daarvan kan
gesteld worden op 10 000 pikols. In Siak zeli'on in Kwaloe

wordt sago door de InUndeobe bevolking verhandeld en,
naar schatting tot cene hoeveelheid van 500 en 40') pikols
' s j a a r s , uitgevoerd naar Singapore.
Uit de ufdeeling Batoe Bara werden groote hoeveelheden
k l a p p e r s , ook in ge.iroogden staat (als copraj, uitgevoerd,
terwijl te Bengkalis invoer van klappers uit Malakka
plaats vond.
Voornamelijk uit Tamiang en i'eneden-Langkat heeft
uitvoer van pinangnoten plaats, ü e in 1890 uitgevoerde
hoeveelheid wor.it geschat op p. in. 4000 pikols

veeteelt toe. In de meest:' streken ontbreken dan ook geschikte weidegronden. Een aanhoudende toevoer zoowel
van trekdieren als van slachtvee is DOOdig om in de behoefie te voorzien. In groote hoeveelheden worden verder
varkens, kippen eu eenden ingevoerd. De geldswaarde van
het in 1890 van elders aangebrachte levend vee kan op
minstens f 700 000 worden gesteld. Omtrent de getalsterkte
van het aanwezige vee zijn geen opgaven verstrekt.

Particuliere onderiirmingen. Slechts twee ondernemingen
in dit gewest, beide op het eiland Bengkalis, beschikten
over in erfpacht, verkregen gouvernementsgronden. Bij één
daarvan, Louisaburg, reeds van 1878 dagteekenende,
waren in 1890 slechts 20 van de 528 bouws beplant, en
wel n e t peper, doch de ranken droegen nog geen vrucht.
Boschproducleu.
ü e vraag naar van nipa vervaardigde Ten behoere van de andere onderneming werd het erfatap , waarmede nagenoeg alle schuren en woningen op pachtscontract (betreffende 2235 bouws) eerst in Februari
de tabaksondernemingen worden g e d e k t , nam in 18'JO 1890 gesloten , en met de ontginning was bij het einde
zoodanig t >e d a t , niettegenstaande belangrijke aanvoeren des jenra nog geen aanvang gemaakt. Voor welk doel de
uit Perak plaats had 'en , de prijs van dat materiaal — grond' n bestemd zijn , is niet gemeld.
gewoonlijk niet meer bedragende dan 20 dollars per 1000
De particuliere landbouwnij verheid in dit gewest werkt dan
stuks — tot 30 dollars steeg.
ook tot nog toe schier uitsluitend in de inlandschestaten
ü e t a h eu rottan , afkomstig uit de afdeelingen Bengkalis krachtens concessie-contracten van het inlandsch bestuur.
en Laboean Batoe, werden in beduidende hoeveelheden (Nopeul de als ondernemers toe te laten personen en vennootnaar Pinaug en Singapore uitgevoerd. !)e uitgevoerde schappen zie men het medegedeelde op blz. 97 hiervóór.)
hoeveelheden worden gesteld voor getal.pertja op 3000,
Bijlage GGG bierachter vermeldt 297 land bouwconcessies ,
voor an iere getahsoorten op 1 2 0 0 , en voor rottan op betrekking hebbende tot eene gezamenlijke uitgestrektheid
15 000 pikols , ter waarde van respectievelijk f 350 000 , van 811279 b o u w s , en in 1890 uitmakende 276 onder75 000 en f 180 000.
nemingen , op 2 n a , alle beoogende de teelt en bereiding
De uitvoer van harssoorten had niet te beteekenen, eu van tabak. Voor zooveel blijkt, waren er van deze 276
de inzameling van was , In 1888 en 1889 achtereenvolgens on lerneiningen : 100 die nog niet of niet meer in exploi650 en 160 pikols, daalde, zonder bekende reden, in tatie w a r e n ; 17 die pas geopend of heropend waren , maar
1890 tot 110 pikols, ter waarde van circa f lOOOd.
in 1890 n o g niet oogstten; 2 , van welker productie geen
In het zuidelijk gedeelte van dit g e w e s t , wnar uitge- opgaaf ontvangen w e r d , 1 (Lau Boentoe in L a n . k a t ) ,
strekte bosschen met deugdzaam hout wor !en aangetroffen , welke hoofdzakelijk voor den houtkap dient, maar waar
houden tal van Chineezen zich bezig met het zagen van ook eenige pepertuinen werden aangetroffen ' ) ; 1 (Tanabang
planken en het kappen van balken op de zoogenaamde in Serdang). waar enkel de koffiecultuur wordt gedrei p a n g l o n g s " . Schier al deze Chineesche zagerijen , ten ven *), en eindelijk 1 5 5 , welke in 1890 eene t a b a k s getale van circa 70 , worden aangetroffen in de kuststreken productio verkregen van gezamenlijk 42 033 874 Amsteren op de eilanden tot Siak en I'elelawan behoorende. Zij damsche ponden tabak *).
w e r k e n , naar s c h a t t i n g , n;et een 1600-tal arbeiders.
Uit het volgende overzicht kan o. a. blijken hoe de
uitgestrektheid der in concessie gegeven gronden en de
Veeteelt. Behalve in de Battaiv-doessoe'i , waar men nogal verkregc'i tabaksproductie over de verschillende afdeelinkarbouwen aantreft, bestaat in ciit gewest geen eigen jjen van het gewest verdeeld waren.
veestapel der bevolking en legt men zich nergens op
Aantal
Uitgestrektheid
Aantal
tabaksonderAanwezig
laudbouwcon— (in bouws'. waartoe getal
onder- nemingen waarcessies op uit. de concessiecon—
in van productie
1890 nog van tracten betrokking' nsmingen
opgaven ont1890.
o)
hadden.
kracht.
vangen zijn.

ONDERAFDEEL1NGEN
AFDEKI.INGEN.

EN
LANDSCHAPPEN.

Deli.
ld.
ld.
ld.
Batoe Bara.
Assahan.
Laboean Batoe.
Bengkalis.

Rijk Deli
Padang en Bedagei
Rijk Langkat
Rijk Serdang

Totalen

i
'
!

58
36
55
46
18
30
10
H

297

153
47
149
109
31
90
57
201

In 1890 verkregen
tabaksproductie (in
Amst. ponden) bij
de in de voorgaande
ko!om bedoelde
ondernemingen.

750
700
250
479
050
700
800
550

55
32
49
43
15
28
10
44

46
10
36
25
11
15
3
3

18 050 054
2 900 859
11 339 488
5 850 879
1 253 008
2411 134
114077
108 375

811 279

270

155

42 03:: 874

u) Hieronder zoowel de ondernemingen die in 1890 geopend of heropend werden, maar in dat jaar nog geen oogst opleverden, als die welke
gesloten werden of nog niet in exploitatie kw«men.
Meer en meer bevestigd.' zich de ree!s in de laatste ! en bewerking door bemesting en verbeteringen in de culjaren opgedane ervaring d a t , bij goede grondverzorging | t u u r , van de zoogenaamde » afgeplante " velden tabak te
i) Eene concessie uitsluitend voor houtkap, Soengei Rawa genaarud, werkt in Siak. Het voor dat doel voor 35 jaren (tegen
eene jaarlüksche betaling van 900 dollars) door het inlandsch bestuur afgestaan terrein beslaat naar schatting 60 000 bouws. Deze
onderneming, in handen van de naamlooze vennootschap „ Hontaankap Siak ", werkte in 1890 met J5 Chineezen, 4 Hindoes en
30 Javanen. De in dat jaar op Soengei Rawa gekapte hoeveelheid
hout bedroeg 6000 M', terwyi op Lau Boentoe in Langkat 900 M*
werd gekapt. (In het verslag van 1888 werd nog van 2 andere
contracten voor houtkap in Siak gewag gemaakt, maar deze sch(jnen buiten gevolg te zijn gebleven, althans in de latere berichten
worden zij in het geheel niet meer genoemd.) Ook moet nog eene
Europeesene houtonderneming in Serdang gevestigd zjjn, maar of

deze het hout uit eigen aankap verkrijgt, dan wel enkel als houtzagerü gedreven wordt, is uit de ontvangen opgaven niet op te
maken.
*) Bjj deze onderneming werden 53'/; pikols koffie geoogst.
3
) Bü vier dezer ondernemingen werden op kleine schaal nog
andere cultures aangetroffen, namelijk bjj St. Cyr (in Deli) Liberiakoffie en cacao, bü Mariëndal en Bekalla (mede in Deli) koffie,
en bjj Blimbing (in Batoe Bara) getahpertja. Deze cultures leverden
echter nog weinig of niets op. Voorts werd l>ü Kalahoen Pinang (in
Deli) eene proef genomen met den aanplant van looffa, tot dusver
evenwel met geen resultaat.

[5.
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verkrijgen is, dia in hoedanigheid en quuntiteit weinig of
niet behoeft onder te doen voor liet project van maagdelijk'- gronden.
Zuoals bekend, wordt voorden eigenlijken cultuurarbeid
uitsluitend Chineesch werkvolk gebezigd. In de behoefte
aan deze categorie van werkkrachten werd in 1890 reeds
voor e :ii groot deel voorzien door reehtstreeksche immigratie
uit China. Van daar werden namelijk in 1890 ter Sumatra's Oostkust rechtstreeks aangebracht 6938 koelies,
waarvan er 5940 werkcontracten sloten , terwijl de overigen
deels naar China werden tr-ruggezouden, wegens ongeschiktheid voor den arbei:l. deels zich vestigden nis ambachtslieden of zich als bedienden verhuur.!en. Behalve de rechtstreeks uit China aangevoerde immigranten werd in 1890
een ongeveer gelijk aantal nog aangebracht van Pinang
en Singapore Daartegenover kan het aantal Chibeesehe
koelies, dat dit gewest verliet, gesteld worden op ongeveer 6000. Hoewel de meesten hunner, na ommekomst
van hunne wtrkovereenkomst, zich naar de Straits Settle-

menti begeren (vanwaar zij dun weder voor een deel met
nieuwe werkcontracten tcugkomen), verdient vermelding
dat de gedurende 1890 rechtstreeks naar China teruggt.keerde 873 koelies, door middel van niet-endosseerbare
en alleen in China betaalbire wissels, aan overgespaarde
gelden eene som medenanun van 102680 dollars, alzoo
gemiddeld ongeveer 118 dolluis per boofd. Voor andere
dan eigenlijke cultuurwerkzaan: heden bedi-nen de ondernemers zich vim werklieden van niet-Chii.eechen landaard.
Zoo worden voor boschkappen en het bouwen van schuren
Battaks, Gajoes, Bandjareezet; , Baweanners, en ook
Jiivanen gebezigd, voor het aanleggen van wegen en
draineeringen voornamelijk Javanen , voor het verzorgen
van trek vee zooveel mogelijk Klingaleezen. Li 1890 werkten
er op de gezamenlijke ondernemiugen ver over de 80 000
werklieden , vaarvan ruim Vs Chineezen , terwijl de overige
arbeiders grootendeels uit Nederlandsch-Indië zelf afkomstig
waren. Een en ander blijkt nader uit het volgende overzicht.

LANDAARD
DER

Deli.

Langkat.

Serdang.

ARBEIDERS.
Chineezen
Javanen
Klingaleezen
Baweanners
Bandjareezen
Maleiers
Mandhelingers
Alias en Gajoes
Battaks Lieden wier landaard niet is opgegeven
Totalen

81 962
5 074
1 358
631
1 002
85
65
10
4 108

14225
3 091
743
176
1444
207

UI
53
667

6 202
2 073
109
219
245
54
10

Padang
en
Bedagei.

Assahan.

4 026
1 169
146
24
146
25
25

4 73 4
1 418
68
88
1 006

Batoe
Bara.

2 387
674
10
84
177

"50

11

1 252

284

120

398
31 885

21 317

10 104

5 845

544

3 730

Laboeau
Batoe.

Bengkalis.

Totalen.

niet
opgegeven
ld.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
3 i
id.

53 800
14 847
2 461
1212
4 098
372
201
63
3 434
398

270
148
27
H
18
1

i

407

niet
opgegeven a) 80 952

a) Voor zooveel daaromtrent opgaven verstrakt zijn , waren van deze 80 952 werklieden er 74 722 bij contract aangenomen en werkten de
overige 0230 buiten contract. De Chineezen en de Klingaleezen waren allen bij contract aangenomen. Ook was dit het geval met bijna al de op
de ondernemingen in dienst zijnde Javanen en Baweanners. Buiten contract (op taakwerk of als daglooners) werkteu ruim de helft der Bandjareezen
en verder de inboorlingen van Sumatra (Maleiers. Mandhelingers. Alias, Gajoes en Battaks), zooinede de 398 lieden wier landaard in het staatje
niet is opgegeven.

Aan de bezwaren , blijkens 't vorig verslag ('olz. 220)
van de zijde der ondernemers ingebracht tegen sommige
bepalingen der in Indisch Staatsblad 18S9 n°. 138 opgenomen verordening, regelende de onderlinge rechten en
verplichtingen der werkgevers en der van elders afkomstige
werklieden in dit gewest, is zooveel mogelijk tegemoet gekomen bij de ordonnantie van 11 Maart 1891 (Indisch Staatsblad n". 72), waarop reeds gedoeld is op blz. 228 hiervóór.
De oogst van Sumatra-tabak was in 1890 grooter dan
in eenig vorig jaar, terwijl ook de qualiteit van het pro»
duet — waaronder vooral <ie zoozeer gewilde lichte kleuren — over bet :dgemeen werd geroemd. Toch waren de
voor het product van 1890 be.iaalde marktprijzen over
het geheel z.uer teleurstellend, ten gevolde zoowol van
tijdelijk overvoerde markten als van de nieuwe tariefswetgeviug in Amerika, waarheen de in Europa verkochte
Sumatra-tabak voor een groot deel haren weg vindt.
Volledige cijfers omtrent de verkoopen van Sumatra-tabak
in 1891 eu den verkregen algemeenen middenprijs zijn
nog niet beschikbaar. De verkoopen van 1890 (oogst 1889)
hadden, volgens handelsberichten, bestaan uit 184 304
pakken (a 76'/. K.G. netto per pak), waarvan hier te
lande verkocht waren 161 507 pakken , welke in bet geheel opbrachten f 3 6 597 000, zijnde in doorsnee p. m.
f 1,48 per '/, K.G., en 22 797 pakken te Bremcn, Londen
en Hamburg aan de markt kwamen, waar zij opbrachten
in 't geheel f 3 961 000, zijude in doorsnee p. m. f 1,13*
per '/J K.G. Uil dezelfde handelsberichten blijkt voorts
nog dat de hier te lande verkochte tabak van de ondernemingen in eigenlijk Deli dooreengeuomen opbracht
f 1,67 per V, K.G., terwijl voor die uit andere streken
van het gewest lagere middenprijzen werden verkregen ,
voor het Siak-product zelfs niet meer dan f 0,40 per '/«
E.G. Met inbegrip van de gemelde afdoeningen in het
buitenland bracht de geheele Suniatra-oogst van 1889
(berekend op 28198 512 K.G.) ruim f 407 5 millioen op,
dat is dooreergenomen bijna f 1,44 per '/: K.G., terwijl
de in 1889 te gelde gemaakte oogst van 1888, daaronder

dus ook de afdoeningen elders dan in Nederland (zie bet
verslag van 1889 Idz 239), bad opgebracht f35 1 /;: millioeu , zijnde gemiddeld per V. K.G. f 1,28*.

7°.

Biouw en onderhoorighedon.

De rijstcultuur wordt in dit gewest hoofdzakelijk gedreven in de onderhoorigbeden op Sumatia's vasten wal.
De oog*t was in 1890, ten gevolge van de late beplanting
der velden en van ziekten in het gewas, niet zoo gunstig
als in vorige jaren. Dientengevolge waren de invoeren van
dit voedingsmiddel uit Singapore grooter dan gewoonlijk.
Aan de gambier- en peperplantsoenen, voornamelijk
toebehoorende aan Chineezen . werd geen uitbreiding gegeven. De daarvan verkregen oogsten , die bevredigend
moeten zijn uitgevallen , werden veelal naar Singapore en
slechts voor een klein gedeelte naar Java verscheept. In
het geheel bedroeg de uitvoer , volgens schatting , 140 000
pikols gambier (nagenoeg evenveel als in 1889) en 75 000
pikols peper (V, meer dan in 1889). De hooge prijzen ,
die in het begin van 1890 voor die artikelen werden bestejd , namelijk voor de witte peper f 56, voor de zwarte
peper f 24, voor de gambier 1ste soort f 25 en voor de
{rambier 2de soort, f 22 per pikol, daalden gaandeweg
tot respectievelijk f 38, f 13,50, f 23 en f 19.
De onbelangrijke Liberia-koftieaanplantingen in de afdeelingen Battam en Liugga leverden weinig product op.
Omtrent de sagoteelt, in sommige streken van het gewest de boofdcultuur der iiiheemscbe bevolking, zijn ditmual geen bijzonderheden jremeld, evenmin nopens de te
Dai (Lingga) en te Meral (Karimon) bestaande inrichtingen
tot fabriekmatige bereiding van het product.
De teelt van cassave heeft eenige beteekenis op het
eiland Singkep. Het uit, het product bereide meel dient
slechts voor plaatselijk verbruik.
In de afdeelitigen Battam en Karimon breidde de ananasteelt zich uit met behulp van door industrieelen te Singapore verstrekt werkkapitaal.
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Ksdjangmatten

werden (n groote hoeveelheden van

Karimon naar Singapore uitgevoerd.
Ten gevolge van den verbeterden politieleen toestand
in Indragiri nnm do uitvoer van boschprolucten uit dat
landschap belangrijk toe.
Van <!e vier door Buropsenen van bet inlandse!» bestuur
van Indragiri verkregen landbouwconcessies, tot welker
goedkeuring de Indische Regeering machtiging of voorwaardelijk machtiging verleende (zift blz. 97 hiervóór),
leidde er nog slechts één tot het vestigen van eene onderneming , waar een aanvang werd gemaakt met de teelt
van tabak; verder blijkt reeds dat van één der concessies
geen gebruik zou worden gemaakt.
Do sedert eenige jaren op het eiland Batten , op een
met goedkeuring van de Indische Regeering van het inlandsch bestuur van Lingga Kiouw in huur verkregen
erceel, tot stand gebrachte onderneming voor kofiie- en
ennepteelt (zie O. a. het verslag van 1889 blz. 240) zond
over 1890 geen berichten in.

E

8°. Banka. ')
Rijst en andere voedingsgewassen. De rijstcultuur wordt
op Banka algemeen op dn ge vellen (ladangs) gedreven.
Eenige in het district Toboali, op aansporing van het
bestuur , aangelegde proefsawahs , ter uitgestrektheid van
p. m. 25 bouws, voldeden vrij wel aan de verwachting,
in aanmerking genomen het late tijdstip der beplanting
en de vernielingen van het gewas door veldmuizen aaugericht. Wegc::s den aard en de gesteldheid van den
bodem is echter de gelegenheid tot sawahaunleg zeer beperkt. Levert de rijstcultuur slechts in zeer gunstige jaren
iets meer op dan voor de behoefte der bevolking noo:lig
is, in 1890 \iel de oogst verre van bevredigend uit,
hoofdzakelijk ten gevolge van de menigvuldige met hevige
winden gepaarle regens, die de bewerking en beplan
ting der ladangs deden vertragen. Ter voorziening in de
schaarschte aan rijst werd eene groote hoeveelheid (45 700
pikols) van dat voedingsmiddel uit Java, Palembang en
Singapore aangevoerd, terwijl bovendien aardvruchten
tijdig werden aangeplant.
De prijzen van d>3 rijst liepen tusschen f 5 en f 7 , die
van de padi tusschen f 2,50 en f 5 per pikol.
Van andere eigenlijke voedingsgewassen plant de bevolking bij voorkeur obiekajoe. Ook suikerriet en pisang
wordt nogal geteeld , welke gewassen ook aftrek vonden
bij de mijnwerkers.
Klappers. aren, sar/o en pinaug. .Niet zonder goed gevolg tracht het bestuur de bevolking van bet nut der
bijplanting van deze palmsoorten te overtuigen. Omtrent
de aanwezige beplantingen zijn echter geen bijzonderheden
gemeld. Alleen is bericht dat het aantal klapperboomen
in 1890 vermeerderde met 9600 stuks. Van de districten
Blinjoe en Toboali werden noten uitgevoerd naar Palembang , terwijl uit Singapore 17 700 liters klapperolw
lie werden ingevoerd.
Peper. In de laatste jaren is, op aanmoediging van het
bestuur, ook tot het planten van peper overgegaan, en
in sommige streken van het gewest belooft deze cultuur
inderdaad eene goede toekomst. In 1890 was voornamelijk
in het district Pangkalpinang uitbreiding waar te nemen ,
waar het aantal ranken van 76 000 op 120000 werd gebracht.
Uitgevoerd werden (naar Java) 285 pikols witte peper.
Gambier. Hier eu daar wijdt de bevolking zich ook aan
de gambierteelt, doch over 't algemeen neemt deze cultuur
weinig toe. Toch heeft eenige uitvoer plaats, dis in 1890
350 pikols bedroeg, alles naar Palembang. Het product
gold f 15 a f 20 per pikol.

getah, honig, bijenwas eu verschillende plantaardige
vetten. Slechts van enkele dier artikelen zijn cijfers van
uitvoer opgegeven. De uitvoer van gomsoorten beliep in
1890 5400.pikols, die van honig en was respectievelijk 320
en 127 pikols, alles naar Java, Palembang en Singapore.
Veeteelt. Van veeteelt wordt op Banka tot nog toe geen
werk gemaakt, ofschoon , volgens den resident, de gelegenheid daartoe niet zoo ongunstig is als veelal verondersteld wordt. In de districten Toboali en Blinjoe tieren dan
ook een paar kudden karbouwen en runderen goed voort.
Iutusschen is de veestapel nog gering, daar in de verschillende districten hoogstens eenige tientallen dezer
beesten worden aangetroffen. In al de negen districten van
het eiland telde men bij het einde van 1890 slechts 71
karbouwen, 225 runderen, 113 paarden, 8 schapen en
281 geiten. Pogingen om op Banka het getal paarden te
doen toenemen worden van bestuurswege voorbereid. In
1891 is namelijk besloten om geleidelijk een 25-tal paarden
op 's lauds kosten te doen aanbrengen , deels om als zoogenaamde politi paarden ter beschikking van de besturende
ambtenaren te worden gesteld, deels om eenige fok merries
tegen goedkoopen prijs onder het bereik der bevolking
te brengen.
9'. Billiton. ')
Rijst en tweede gewassen. Ook op dit eiland wordt de
rijst alleen op ladangs (droge velden) verbouwd , en de
grond is voor den landbouw zoo weinig geschikt dat een
rijstveld na eiken oogst 8 a 11 jaar ongebruikt moet
blijven. De productie is bovendien gering. Bij een zeer
gunstigon oogst, hoedanige spaarzaam voorkomt. wordt
hoogstens een 30-voud van de velden verkregen. In 1890
kon , wegens de abnormale weersgesteldheid, slechts eeu
zesde gedeelte van de bewerkte ladangs worden beplant.
Dy rijst, waarvan steeds belangrijke invoeren noo lig zijn,
was dientengevolge hoog in prijs (f 5,50 a f 9 per pikol),
zoodat de bevolking in enkele streken zich een tijdlang
uitsluitend voedde met cassave (obi menggala). Dit voedingamiddel neemt hier onder de tweede gewassen de
voornaamste plaats in. In gunstige oogstjaren wordt zelfs
cassavemeel naar Singapore uitgevoerd. Djagong wil op
Billiton niet tieren. De geringe aanplantingen dienen ,
even als het suikerriet, der bevolking slechts tot versnapering. Proeven met het verbouwen van katjang kedele , met
zaad uit 's lands plantentuin verstrekt, zijn geheel mislukt.
Klappers, pinang, aren en sago. De kuststreken van
dit gewest eigenen zich bijzonder voor de klappercultuur.
Gedurende 1890 werden ruim 27 000 boomen bijgeplant.
De noten vonden grootendeels haren weg naar Singapore
en Palembang, en golden f 3 de 100 stuks; klapperolie
wordt slechts voor plaatselijk verbruik bereid.
(Jok de pir.angcultuur, ofschoon nogal zorg vereischende,
wordt gezegd zich van lieverlede uit te breiden. Het aantal
boomen schijnt vroeger echter te hoog te zijn geschat.
Thans toch wordt het totaal gesteld op 123 000 (in 1888
op 152 000) De noot wordt, na ontbolsterd en gedroogd
te zijn, via Singapore naar China uitgevoerd, in 1890 tot
een hoeveelheid vau 594 pikols, ter waarde van f 5 a
f 6 per pikol.
Aan den arènpalni wordt alleen eenig onderhoud besteed ,
voor zoover hij in de kampongs wordt aangetroffen. De uit
het sap vervaardigde suiker dient alleen voor eigen gebruik.
De s;.go wordt alleen gebezigd als varkensvoeder, daar
de bevolking niet bekend is met de bereiding voor eigen
gebruik. De aanplant bestond op uit. 1890 uit ongeveer
12 000 boomen , welke opgaaf mede lager is dan vroeger.

Peper. De in de laatste jaren door Chineezen ondernomen
peperplantsoenen (waarbij geen gebruik wordt gemaakt
Boschproduclen. De bosschen op Banka zijn nog slechts van schaduwboomen) breidden zich uit. Enkele aanplaneene schaduw van hetgeen zij oudtijds waren. Boomen tingen van drie jaren oud hadden zich reeds in vrucht
van zware afmetingen beginnen meer en meer zeldzaam gezet en deden een bevredigenden oogst verwachten. Sedert
te worden. In verband daarmede is ook de voorraad bosch - kort vertoonde zich echter hier en daar eene ziekte in de
producten verminderd. Echter worden nog altijd , ofschoon peperranken , zich openbarende in het rood worden van
niet meer in belangrijke hoeveelheden , ingezameld dam mar, de stengels en bladereu, hetgeen eene langzame weg') Voor uitvoerigerracdedeelingennopens de gewesten Banka en Billiton wordt verwezen naar bjjlage FFF hierachter.
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kwijning vau de aangetaste ranken ten gevolge had. Blijft
deze ziekte voortwoekeren , zoo meldt het hoofd van gewestelijk bestuur, dan valt het nog te bezien of de peper •
teelt o]) den duur zal kunnen worden volgehouden, daar ,
uit gebrek aan inheeuische, uitsluitend met Chineesche
koelies wordt gewerkt.
Intusschen was hier en daar ook de inheernsehe bevolk i n g er toe overgegaan peper te planten.
Boschproducten. Het vellen van marbau- en ijzerhoutboomeu in de reeds zoo schaars vau goed timmerhout
voorziene bosschen werd streng tegengegaan , terwijl tevens
werd gewaakt tegen het roekeloos kappen van boomen
voor het kolen branden. Na afloop van den padi-oogst houdt
de bevolking zich bezig met het inzamelen in de bosschen
van dammar , getahpertja , gnroe , w a s , honig en rottau ,
welke producten door Chiceesche handelaren worden o p gekocht en naar Singapore uitgevoerd. De inzameling en
de uitvoer, waaromtrent echter geen cijfers zijn verstrekt,
moeten in de laatste twee jaren nogal zijn toegenomen.
Veeteelt. Een eigenlijke veestapel bestaat op Billiton
n i e t , wegens het weinige en slechte gras dat men er
aantreft. Nu en dan worden enkele voor de slachtbank
bestemde koeien van Singapore aangevoerd. Van varkens
heeft een vrij aanzienlijke invoer plaats, deels van Singapore , deels van Batavia en Pontianak. Schapen en geiten
zijn gering in aantal. Paarden zijn alleen in het bezit van
sommige Europeanen en van enkele Chineesche en inlandsehe hoofden.
10°.
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Westerafdeeling van Bomeo.

Rijst en tweede qewassen. Evenals in het voorafgegane
jaar konden in 1890 vele velden , ten gevolge van a a n houdende zware regens, weder niet met padi worden
beplant, terwijl op andere veel schade aan het (,'ewas
wer I toegebracht door insecten , wilde varkens en vel«lratten. De rijstproiluctie was dan ook lang nie! voldoende
voor «Ie behoefte, terwijl de op aansporing van liet bestuur
op groote schaal tot stand gebrachte aanplantingen van
tweede gewassen (voornamelijk tassave en djagong) wegens
dezelf Ie oorzaken mede weinig opleverden. Buitengewone
maatregelen om de bevolking tegemoet te komen waren
intusschen niet noodig, daar de handel zorg droeg voor
tijdigen aanvoer — uit Singapore — van eene groote
hoeveelheid (ruim 219 000 pikols) Siam-rijst.
Klappers. De klapper-aanplantingen breidden zich uit.
Ook de handel in olie en copra nam toe. Werden van
eerstgenoemd artikel in 1889 uitgevoerd 358 130 liters
in 1890 steeg dit cijfer tot Gil 000 liters, terwijl de in
1890 uitgevoerde copra eene waarde vertegenwoordigde
van ruim f 846 000, tegen f 656 000 in 1889.
In de afdeelingen Mampawa en Sambas wordt uit het
sap van den klapperbloemsteel suiker bereid, deels ter
voorziening in eigen behoefte, deels bestemd voor den
uitvoer naar Singapore.
Koffie. In Mampawa werd eeue proefaanplanting van
Liberia-koffie aangelegd met door 's landt plantentuin te
Buitenzorg verstrekt zaad, terwijl in de Batsng I.oeparlanden (afdeeling Sintang) een proeftuin tot stand kwam
van 500 J a v a - en Liberia-koffieboomen , waarvan de
laatste soort een zeer goed aanzien had.
De aanplantingen in Sambas (zie vorig verslag blz 221)
ondergingen ook gedurende 1890 geen uitbreiding. Volgens
opgaven van den sultan was echter het aantal vruchtdragende boomen geklommen tot 18 700, waarvan 10 000
Liberia-soort.
Peper. Op de cultuur van peper legde men zich voornamelijk toe in de afdeelingen Sambas, Montrado en
Pontianak. Uitvoer van het product vond , als gewoonlijk ,
pbiats naar Singapore, waarheen in 1890 eene hoeveelheid
van 238 pikols, tegen 371 in 1889 , werd verscheept.
Suikerriet. Zoowel uit Pontianak als uit Sambas werden
rietstekken uitgevoerd om als plantmateriaal te dienen
voor suikerondernemingen op Java. De verwerking van
Handelingen der Stateu-üeneraul.

Bijlagen. 1891-1892.

[Nederl. (Oost-) Indië.]
het riet tot suiker vonl hier en daar in de afdeelingen
Sambas en Mampawa door ''e bevolking plaats, doch op
primitieve wijze, namelijk door persing met handmolens
en uitkoking. De aldus verkregen suiker en stroop vonden
haren wog naar 'Singapore en Serawak.
Andere cultures. Van de sagocultuur werd, wegens de
lage marktwaarde van het product, niet veel werk g e maakt. Uitgevoerd werden gedurende 1890 mini 4700
pikols s a g o , tegen ongeveer 9000 pikols gedurende 1889.
In de behoefte mm kapok werd voorzien door aanvoer
uit Singapore.
Nipapalmen worden in overvloed in het wild aangetroö'en. De van nipabladeren vervaardigde a t a p , matten
en dekbladen voor inlandsche sigaretten werden op da
passars te koop aangeboden en gedeeltelijk naar Singapore
uitgevoerd
De teelt van gambier heeft weinig te beteekenen.
Boschproducten.
In den uitvoer van g e t a h , rottan en
gomdammar viel in 1890 eenige \ermeerdering waar te
nemen. Ten gevolge van de zware regens tijdens den
bloeitijd der tengkawang-boomen leverden deze weinig
product op. Terwijl in 1889 voor eene waarde van f 35*5 200
aan tengkawan^vet was uitgevoerd , vertegenwoordig Ie het
in 1890 uitgevoerde product slechts eene waarde van f70 670.
Veeteelt. Eene niet onbelangrijke toeneming van den
veestapel viel in den loop van 1890 te bespeuren in de
afleelingen Pontianak, S a m b a s , Montrado en Soekadana.
De uitvoer van varkens naar Serawak vertegenwoordigt ie
eene waarde van ongeveer f 21 500.
Particuliere ondernemingen. De in dit gewest bestaande
of in wording zijnd.» particuliere landbouwonderuemingen betreden alle de exploitatie van gronden door inL-mdsehe vorsten afgestaan. Zooals reeds gezegd is op
blz. 97 hiervóór , was bij het einde van 1890 nog slechts
op 5 ondernemingen (in Sambas) met de beplanting een
aanvang g e m a a k t , op één v.v.: welke — Semajam , met
een concessieteirein van 10 000 b o u w s , — de exploitatie
echter gestaakt werd wegens gemis aan verder werkkapitaal. De ondernemer van Lembang (10 000 bouws) en
die van Sakkong (4500 bouws) bepaalden zich voorloopig
tot proeven met «ie teelt van peper en koffie; de eerste
had daartoe 1 5 , de andere 21 Vj bouws beplant, en zij
werkten slechts met respectievelijk 12 en 00 daglooners.
Op Kartiassa (5500 bouws), toebehoorende aan den ondernemer van S a k k o n g , werd suikerriet geteeld, bestemd
om als bibiet naar Java te worden verzonden. Bij deze
onderneming werd gewerkt met 50 daglooners; zij had
100 bouws in cultuur en leverde in 1890 ruim 2 212 000
rietstekken op. De rijfde onderneming, Serabé (10 000
l.ouws), had 80 bouws beplant met tabak , doch «ie prcductie viel zeer tegen, wat de hoeveelheid betreft; zij
bedroeg slechts p. m. 1000 K . G . , hetgeen hoofdzakelijk
te wijten was aan het slechte gehalte der gebezigde Chineesche koelies '). Het aantal der van buiten het gewest
afkomstige op contract in dienst genomen koelies op
Serabé bedroeg 140, dat der daglooners 30.
11°.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo.

Rijst en andere voedingsgewassen. De rijstoogst was over
het algemeen niet g u n s t i g te noemen. In de laaggelegen
landen kwamen de velden . nadat zij beplant waren , ten
gevolge van zware en langdurige regens te «liep onder
water, waardoor de aanplautingen voor een groot deel
mislukten. Het natte weder veroorzaakte ook veel vertra') De buitengewone bescherming, met het oog hierop gedurende
het tweede oigstjaar van bestuurswegc aan deze onderneming verliend (zie daarover blz. lf> hiervóiir). heeft in November jl. een
«inde genomen. Bedoeld oogstjaar is voor de onderneming andermaal
ongunstig geweest , «laar de oogst, die in Juli 1891 nog niet was
binnengehaald , «loor «te toen ingevallen droogte grootendecls mislukte.
Iüjaldien doorgewerkt wordt, zou men trachten de werkzaamheden
in 't vervolg zóó te regelen dat de tabak re«'«ls viiór den drogen
tjjd gesneden kon zijn. Intusschen zou met 1 November 1891 het
grootste gedeelte der Chineesche koelies ontslagen en naar Singapore
teruggezonden zjjn.
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g i n g in de bewerking il-r honger gele ren velden (ladangs
goenoeng), waardoor gfOOta uitgestrektheden oul>e|)laut
moesten blijven, liet gewas h»d bovendien te lijden vim
buitengewoon veel ongedierte. Opmerking verdient dat de
rijstbouw in dit gewest niet op zulk een lagen trap staal
als in vele ande.e buitenbezittingen. Op de droge velden
wordt de zaalpadi gepoot, terwijl, voor zooveel de natte
velden a a n m a t , bijzonder veel zorg wordt gedragen voor
de kweekbedden. De uitzaaiing geschiedt korrelsgewijs,
en bij bet overplanten , dat in den regel tweemalen plaats
v i n d t , wordt bet jonge gewas getopt. Eene 200- a 300voudige productie behoort dan ook tot de gewone omstandigheden. Voor de droge rijstcultuur warden telkens nieuwe
gronden in gebruik genomen en de lang gelegen velden
verkrijgen steeds nieuwe vruchtbaarheid door het slib dat
de herhaalde overstroomingen aanbrengen.
Productie-opgaven werden niet ontvangen.
Na afloop van den rijstoogst worden o. a. geteeld, doch
in 1890 over 't algemeen mede met geen guustigen uitslag ,
djagong, gembili, cassave, kladi, katjang en kutjang-kedelé.
Tabak. Omtrent de teelt van tabak voor de inlandsche
markt zijn geen bijzonderheden gemeld.
Of de sedert kort begonnen opkoop voor de Europeesche
markt (bij de onderneming Tandjong in de wWff^rpg
Amoenthai) aan de verwachting zal beantwoorden, viel
nog niet te zeggen. De opkooper betaalde f 10 a f 20
per duizend p l a n t e n , geleverd aan de s c h u r e n , en de
inleveraars worden gezegd zich meer en meer op de cult u u r toe te leggen. De ondernemer heeft eenige vaste
koelies in dienst tegen f 15 's m a a n d s , terwijl de in de
schuren tewerkgestelde daglooners en dagloonst'TS betaald
wordeD met f 0,25 a f 0,:T:j daags. Gedurende 1800 verkreeg de ondernemer eene productie van 12 000 K.G.,
tegen 20 000 K.G. in ;889.
Andere cultures. De peper- en kapokaanplantingen breidden zich meer en meer uit In .Ie afieeling Martapoera
bedroeg de peperoogst ongevepr 2000 pikols. Nopens de
teelt van k a p a s , suikerriet en indigo is weinig and°rs te
zeggen dan dat deze cultures op gelijke hoogte hieven als
vroeger. De suikerrietuanplantingen . die «enige fabrikanten
van Oost-Java hadden doen aanleggen , werden verlaten,
omdat het riet van de serehziekte niet bleek vrij te zijn.
Boschproducten. De omzet in boschproducten was in 1890
aanzienlijker dan in het voorafgegane jaar. Cijfers nopens
den uitvoer zijn niet verstrekt. In de laatste jaren w o r d t ,
op aansporing van bel bestuur, eenig werk gemaakt van
de aankweekiug van bindrotiing, welk artikel in de
benedenlanden nagenoeg niet meer in het wild voorkomt.
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Hijst en tweede gewassen. In vergelijking met de in 1889
verkregen uitkomsten was de rijstoogst in 1890 gunstig
te noemen, dank zij de menigvuldige regens, waardoor
op enkele plaatsen de sawahs zelfs tweemalen konden
worden beplant. Desniettemin was de productie als ge
woonlijk niet voldoende voor de behoefte , zoo lat weder
eene belangrijke hoeveelheid rijst van Bali, Java en Singapore moest worden aangevoerd. De herhaalde aansporingen
van bestuurswege tot betere bewerking der sawahs bleven
zonder resultaat, ten gevolge van de weinige medewerking
der hoofden en den afkeer der Iwvolking van alles wat
naar nieuwigheid zweemt, waardoor ook in het onderhoud
van het te veld staande gewas geen verbetering viel te
besp< uren.
De tweede gewassen (djagong, k a t j a n g , lamé , ketella ,
e n z . ) , die grootendeels in afzonderlijke tuinen en slechts
bier en daar op sawahs tusschen de padi werden geteeld ,
wierpen overvloedige oogsten af.

Koffie. Nieuwe plantsoenen werden hoofdzakelijk oan; gelegd in de onderafdeeling Bonthain (afdeeling Zuideri districten), w a a r , evenals in de onderafdeeling Binamoe
van dezelfde afdeeling , bovendien eene proef werd genomen
: met het uit planten van Liberia-zaad , u i t ' s lands planten
tuin te Buitenzorg verkregen.
De oogst van 1890 was bijzonder g e r i n g ; daarentegen
! -teeg de marktprijs zelfs tot f*62 per pikol. Het product
. zoowel uit het gouvernementsgebied als uit het rijk Goa
| en uit een deel van Boui wordt door inlandsche en Ohi. ueesche kleinhandelaren opgekocht en naar Makasser g e b r a c h t , van waar het verder door Chineesche en E u r o ! peesche opkoopers wordt uitgevoerd. Gedurende 1890 werden 104 164 pikols koffie , — waaronder begrepen restanten
van vorige oogsten , — van Makasser verscheept, terwijl
bij het einde des jaars C4 421 pikols aldaar bleven opgeslagen. Naar gelang van de bestemming waren de uitvoeren
van Makasser (dus ongerekend de koffie die uit inlandsche
staten rechtstreeks naar Singapore wordt verscheept) in de
laatste twee jaren verdeeld als volgt (in pikols):
naar
„
„
„

1889.
Nederland
60 213
Amerika
16 629
Singapore ')
9 374
plaatsen binnen Nederlandsch-Indië . . . 28 656
Totalen . . 104 672

1890.
49 970
16 449
9 327
28 418
104 16*

Omtrent de wijze waarop de koffiecultuur in dit gewest
wordt gedreven zie men het medegedeelde in het verslag
van 1889 blz. 242.

Particuliere ondernemingen. In de gouveruementslanden
Andere cultures
Aan de vrij groote vraag naar bibiet
van dit gewest bestonden op uit. 1890 twee erfpachts- van serehvrij suikerriet ten behoeve van eenige fabrieken
on lercemingen; voor één daarvan — met name Soengei op Java (zie vorig verslag blz. 223) kon , wegflL.scien g e Be3ar (110 bouws in het district en de afdeeling Marta- ringen oogst, slechts gedeeltelijk worden vol laan.
poera) — kwam het erfpachtcontract in Juli 1889 tot
De tabaksoogst viel in de afdeeling Noorderdistricten
s t a n d ; voor de andere — met narne Pan lam (7467 bouws ! goed u i t , doch in de afdeeling Zuiderdistricten waren de
in het district Balangan tier afdeeling Amoenthai) — in aanhoudende regens oorzaak dat bet grootste deel van het
October 1890. De erfpachter van Soengei liesar beoogt de gewas mislukte.
teelt van koffie en peper; eene oppervlakte van 14 bouws
Aan de cultuur van indigo wordt weinig gedaan.
was bij het einde van 1890 beplant en reeds eene kleine ;
Van Saleijer werd eene belaugrijke hoeveelheid kapok
hoeveelheid (1 pikol) Liberia-koffie werd in 1890 geoogst. naar den vasten wal van Celebes uitgevoerd.
Van Pandam . voor At tabakscultuur i>estemd , waren uit.
Hoewel de cultuur van kapas van weinig beteekenis was,
1800 300 bouws beplant. Het vochtige weer in 1890 was wierp zij voor de l>ehcefte voldoeude uitkomsten af.
echter voor bet gewas niet gunstig. Terwijl de oogst in ;
Juli 1890 nog getaxeerd werd op 135 000 *mst. ponden, ,
ïiuóschen. Slechts op de eilanden Djarapea en Kalao
was bij het einde var het jaar nog slechts 55 000 Anist. zijn de bosschen nog van eenige beteekenis. Overal elders
ponden verkregen. Voor ver lere opgaven nopens deze twee : hebben zij door uitkap'dngen veel geleden (zie vorig verondernemingen zie men het slot van bijlage CCC.
slag blz. 223).
Omtrent bet t< t stand komen van landbouwconcessies
in de onder inlanöscb zelfbestuur staande gedeelten van
') Volgens het jaarverslag over 1890 van ons consulaat-generaal
dit gewest, met name iti het rijk Koetei, is voorshands te .Singapore werden aldaar in beide jaren uit de verschillende geniets naders meue te deelen dan reeds is aangeteekend op deelten van Nederlandsch-Indië aangebracht de volgende hoeveelblz. 97/98 hiervóór. Alleen blijkt nog dat op gronden , die heden koffie fin pikols):
uit Celebes en de
slechts voor korten termijn (vijf jaren) van den sultan van
uit Sumatra (boofdoverige gedeelten
Koetei waren gehuurd . vanwege de factorij der Nederuit
zakeiyk Palemuit
van Nederlandscbe Handelmaatschappij . hii wijze van proef, werd
BaM.
bang).
Java. landsch-Indië.
Totaal.
voortgegaan met liet kweeken van plantiiet voor hare 1889 26 416
18 723
2 363
16 925
63 427
suikerfabrieken op Java.
1890
4 200
16 800
1028
4 891
26 919
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Veeteelt. Het ploegvee nam in aantal MO weinig toe
/.oowel door aanfok als door invoer van buiten tn-t gewest.
tënkele gevallen van miltvuur, veelal net '1 > i 'i-lijkun afloop, kwamen voor in de onderafdeelingen Bikeroeao Kudjaug (Oosterdistricten) en Segiri (Noorderdistrict n).
Te Makasser werd slachtvee van Hali aangevoerd.
liene door een Europeeschen ondernemer gedreven veefokkerij te Bonthaiu (Zuiderdistricten) leverde goede uitkomsten op.
Particuliere ondernemingen. Van de twee op erfpachts
gronden gevestigde (koffi.»-) ondernemingen in dit gewest.
met namen Bakoengan in de afdeeling Zuide'dtstricten
(457 bouws) en Koetoeloe in de afdeeling Noorderdistricten
(52 bouws), is de laatste gesloten geworden, terwijl, de
andere hare aanpla-itingen (2n0 bouws) niet uitbreidde.
De ondernemer van Bakoeugan oogstte in 189<i slee .:s
p. m. 50 pikols, zijnde de helft minder dan in 188!*.
De door het Gouvernement verhmrde landen L;i i: ,'
en Totaka in de afdeeling Makasser (49 bouws) leverden
in 1890 den nieuwen huurder op (verg. blz. 90) 17 pikols
rijst en 5000 klappers.
Voorts worden door zes verschillende ondernemers (nietinlanders) in vruchtgebruik bezeten, tegen eene jaarlijksche
betaling aan 's lands kaa van f966,48. e«nige zoogenaamde
gouvernements-rijstvelden in de afdeeling Noorderdiatrieten.
Deze terreinen, uitmanende 783 > velden''. besjaan, op
een 90-tal velden na, waarvan de uitgestrektheid niet is
opgegeven, eene opjiervlakt^ v:ui ruim 153 bouws. De daarvan verkregen productie is niet opgegeven.
De door particulieren. :neeremleels Cbineesen en inlanders,
in eigendom bezeten landerijen worden in de voor dit verslag
ontvangen opgaven aangeduiil als uit la maken 31 ondernemingen (2i in de afdeeling Makasser, 9 n* de afdeeling
Noorderdisl rieten en 1 in de afdeeling Zoklardistricten)
Die in de afdeeling Makasser. gezamenlijk groot p. m. 95'>
liouws, bestaan voornamelijk uit woonerven, padivelden en
tuinen , terwijl sommige landen voor uen ge leelte tot vischvijvers en zoutpannen zijn ingericht en andere ten deelt
uit wei- en boschland bestaan. Alleen de verkregen b< veelheid padi ia opgegeven, doch deze zou voor de uedoeldc
21 landen niet meer neboen bedragen dan 2500 pikols ').
Omtrent de opbrengst door de landeigenaren in de afdeeling
Makasser verkregen van hunne tu;:.en, die meestal voor
klapper- en vruchtenteelt schijnen te dienen, zijn geen
cijfers verstrekt. De 9 landerijen in de Noorderdiatrieten.
wier gezamenlijke uitgestrektheid niet ia op te geven, lie
staan enkel uit padiveldon en klappertuinen, en de daa.-van verkregen padipro'luctie wordt opgegeven in 1890 te
hebben bedragen p. m. 23 000 pikols In de afdeeling Zuiderdistricten wordt alleen het land Biroe, groot ruim 8
bouws, in eigendom bezeten, waarvan p. m. 2 bouws be
plant zijn (met klapper- en vruchtboomen). Als gevolg van
de invoering met 1 Januari 1892 van de nieuwe verpondingsregeling in dit gewest, worlt van het rijstgewas dt ï
particuliere landerijen door het Gouvernement geen > rertieuiug" meer geheven; verg. Indisch Staatsblad 1889
n-. 187 en 1891 n°. 22.
13°. Menado.
Rijst en andere vrije cultures. De riistbouw wierp in
1890 alleen goede uitkomsten af in de afdeeling Tondano
der Minahassa en in de afdeeling Gorontalo, (fsclioon de
productie aldaar niet overvloedig kon worden genoemd, iu

de overige afdeelingen der aCnanasaa. waar weinig of geen

sawahs worden aangetroffen, deden zware stormen eu vele
regeDS een gedeelte van den rijstoogst mislukken. In som
mige streken scheen men zich meer te zullen gaan toeleggen
op bet maken van sawahs Zoowel ter hoofdplaats Menado
als te Gorontalo werd, Java- en Saigon-fijst ingevoerd.
De oogst van de miloe (maïs). het voornaamste voelingmiddel, viel overal zeer goed uit.
In de afdeeling Tondano leverden vooral de met katjang
kedelé beplante velden een overvloedig product op.
')
in de
eigen
vorig

Vermoedelijk betreft dez.- opgaat het aandeel der landeigenaren
padi-opbrengst , da r deze hunne padivelden veelal niet voir
rekening doen bewerken, maar >.e „in tesang" afstaan t verg.
verslag blz. 223).

Omtrent het slagen van de teelt van tabak, bier en daar
een niet onbelangrijk tweede gewas, is niets gemeld. Men
zie ecl.ter lag ar onder * Particuliere ondernemingen".
Aan de teelt vnu Preanger-beonen werd door sommigen
uitbreiding gegeven.
Ook de klappercultuur werd meer ter harte genomen,
waartoe de stijging van de prijzen der copra veel bijdroeg.
De notemuskaat-aanplantingen wierpen in 1890 een
minier mimen oogst af dau in 1889, als een gevolg van
hevige winden , ilie vele noten onrijp deden afvallen. Intusschen werd hier en daar van deze cultuur meer werk
gemaakt. Vooral iu de lagere streken der Minahassa,
waar de koffie niet gedijt, tracht het bestuur de bevolking voor de noteticultuur te winnen.
Iu de afdeeling Kema werden pepertuinen aangelegd,
waartoe een 1000-tal stekken uit 's lands plantentuin te
Buitenzorg werden verstrekt.
Van de sagocultuur maakt de bevolking voortdurend
veel werk; de bladeren van den sagopalm worden voor
dnkbekleeding gebezigd.
Nipsj en bamboe komen overvloedig in het wild voor,
doch worden niet ter markt gebracht.
Koffie. Naar aanleiding van het rapport der staatscommissie voor de gouvernements-koffiecultuur (zie het verslag
van 1889 blz. 243, noot 2) beeft de Indische Regeering
o"k met betrekking tot de Minahassa hare iuziebten doen
kennen. De ontvangen adviezen zijn hierachter afgedrukt
als bijlage TTm.
R^eds in 't verig vershg (blz. 224) werd er op gewezen
dat de gou vernemen ts-oogst van Menado-koffie zich in
1890, door ongunstige weersinvloeden, als zeer onbeduiden I liet aanzien, li.derdaad werden dan ook slechts 959
pikols in 's lands pakhuizen gebracht. terwijl in 1889,
trouwers een der beste kofliejaren in de Minahassa, de
ingeleverde hoeveelheid 21 513 pikols had bedragen. Ook
in 1891 viel weder op een kleinen oogst te rekenen. Van
de 3500 pikols. wanrop hij geschat werd , was tot uit.
September bij 's lands pakhuizen ontvangen 2405 pikols
(in 1889 daarentegen waren gedurende de eerste negen
maanden ingeleverd 21 105 pikols).
Dat in vele streken de koffiecultuur in de Minahassa
voor de cultuurdienstplichtigen weinig loonend is, kan
hieruit blijken , dat in het gunstige oogstjaar 1889 voor
114 van de 226 destijds in de cultuurplannen als cultuurd:enstplicbtig aangewezen negorijen de gemiddelde productie
per huisgezin minder dan 1 pikol bedroeg (de totale inlevering dier 114 negorijen - met 5403 cultuurdienstplichtigen — was slechts 1791 pikols). Daarentegen leverden
de overige 112 negorijen (met 8210 cultuurdienstplichtigen)
in 1889 17 873 pikols in, dat is dooreengenomeu bijna
2'/ s pikol per gezin *). Volgeus den resident kan men aannemen dat een cultuurdienstplichtige gemiddeld per jaar
moet uitkomen 70 a 80 dagen in hoog gelegen goed beschaduwde tuinen en 90 a 100 dagen iu lager gelegen
en ijler geplante tuinen.
Wegens aanhoudend verkregen ongunstige resultaten
werden iu April 1890 door den resident, onder nadere en
sedert verleende goedkeuring van de Indische Regeering,
107 'i negorijen (waarvan alleen 51 in de afdeeling
Amoerang), verreweg voor het meerendeel gelegen op eene
mindere hoogte dan 600 voet boveu zee, voorgoed vrijgesteld van verier- beplanting in op hoog gezag aan ge •
*) Zooals hiervóór is gezegd, had de levering van 1889 bedragen
21 SI3 pikols, derhalve 1840 pikols meer dan zooeven voor de bedoelde 226 negorijen is opgegeven. Deze 1849 pikols zullen vermoedel\jk de inlevering hebben "uitgemaakt van de niet meer in decultuurplannen begrepen negorijen, op uit. 188'.i ten getale van 39,
die. als voorgoed van verdere bijplauting ontheven, nog slechts bestaande aanplantingen onderhielden (verg. bijlage EEE van "t vorig
verslag).
') Hieronder 4 negorijen van het district Hantik (afdeelingMenado)
met 242 cultuurdienstplichtigen. welk distriet in de opgaven van
1889 (zie de in de voorgaande noot bedoelde bijlage EEE) reeds
net n» IT was medegeteld. Waren bedoelde 4 negoryen —ofschoon
nog slechts belast geweest met het onderhoud van bestaande aanplantingen - in 1889 inderdaad nog als cultnurdienstplichtig aan
te merken, dan zouden op tilt 1889 niet 265, maar 269 negorijen
by de cultuur zyn ingedeeld geweest, namelijk 226 als in de cultiiarplannen liegrepen en 43 als enkel belast met het onderhoud
van nog aanwezige aauplantingcii.
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legde geregelde tuinen au de aenplantingeu dier negorijen
teruggegeven aan de betrokken bevolking als jinsiiii-ttiinen ,
zoodat het onderhoud en de verdere behandeling daarvan
overgelaten is aan het negorij bent uur. Niet al deze H>7
negorijen eu hare tot pHsiui-uiiiien verklaarde amiplan»
tingen waren echter meer iu d>cultuurplannen bcgrcjicn,
zoodat voor een deel der bedoelde negorijen de vrijstellingeigenlijk slechts gold he* verplichte onderhoud van bestaande (nog niet afgeschreven) uanplantiugeu.
Zoowel in verband met «leze inkrimping der cultuur,
als om de nog in de cultuurplannen aangewezen gebleven
negorijen hare krachten meer te kunnen doen wijden aan
een behoorlijk onderhoud van liet bestaande, werd voor
1890/91 slechts eene bijplanting opgelegd van 80970 b tomen,
verdeeld over 33 negorijen (in de afdeelingen Menado en
Belang) met '2552 cultuurlienstplichtigen. (Voor 1889/9(1
waren de bijplantingen bepaald geweest op 410025 bo imen.1
Bij het einde van 1890 waren !>ij de cultuur nog ingedeeld
162 negorijen (met 11 479 cultuur lienstpliciitige gezinnen),
namelijk 16 in de afleeling Meuudo, 10 in de afleeling
Kema, 85 in de afleeling Tondano, 34 in de afdeeling
Amoerang en 17 in de afdeeling Belang , terwijl het aantal
vruchtdragende boomen in gemelde afdeelingen wordt opgegeven op uit. 1890 te hebben bedragen respectievelijk
348 000, 75 000, 3 020 000, 1530 000 en 239 000, in
totaal derhalve 5 212 000 ')•
Over de laatste vier jaren had de inlevering, afdeelingsgewijs, bedragen (daarbij rekening iio.i lende met de bij
het ledig vallen van de pakhuizen geconstateerde ineer- of
minderbevindiugen) de navolgende hoeveelheden (i'i pikols):
afd.
.,
„
.,
.,

1887.
Menado
307
Kema
60
Tondano
3144
Amoerang
579
Belang
408
Totalen a) . . .4)4498

4888.
407
88
4006
1964
«51
7710 i)

1880.
1 809
:IJJ
13 857
4 432
1078
11M*

1890.
170
3'/5
538'/,
109
139
c) 'Jliii

«) De als 2de soort ingekocht* hoeveelheden beliepen in elk der opgegeven jaren achtereenvolgens 18. 22. 40 en 5 pikols.
t) Van den oogst van 1887 gingen, kort na de atschepiug . door
stranding teloor mini 4000 pikols. en v u dien van ICSC, mede door
scheepsramp, p. m. 4500 pikols.
c) De gezamenlijke kottan . op dit prodnet gevallen . worden opgegeven te hebben bedragen t' 30 480 idat is gemiddeld f 38 per piKnl).
waarvan aan inkoopsprijs 1' 14 34'.t kosten van jiersone '1 voor het toezicht op de cultuur f 85U5. kosten van pakhuispersoneel I 10 137. kosten voor tle gebouwen der pakhuizen en huur van eene inkoopgelegenheid f 1824, kosten van afpakking en vervoer naar de stiaud|iakhuizeii
f 440, benevens cultuurprocenten aan de iulaudsche hooiden f 1135.

In de afdeelingen Tondano en Beliuig werd door het
huren van eene ge egenheid tot inkoop van koffie de inlevering van het product voor de bevolking vergeaiakke*
lijkt. Bij het einde van 1890 waren 22 inkooppakhuizen
geopend. Slechts weinige planters hadden meer dan 4 paal
af te leggen om hunne koffie in te leveren.
De in 1890 hier te lande voor gouvernement sivkeuing
verkochte Menado-koffie bedroeg ruim 13 141 pikols
meerendeels uit den ooïst van 1889, en bracht, zooals
reeds in 't vorig verslag (blz 224) werd opgegeven . gemiddeld ruim f 0,64 per '/, K.G op. In de gouvernemenlskoffieveilingen tan 18ül zijn ruim 5115 pikols Menadokoffie te gelde gemaakt., mede meereiideels nog uit den
oogst van 1889, waarvoor \erkregen werd per V» K.G.
gemiddeld f 0,68*. De gewone veilingsopgaven daaromtrent
vindt men iu het volgend" slaatje.
Aan de
Gemidd. opbrengst
koopers in
per l/| K.G.
rekening gehoeveelheid brachte netto
hoeveelheid
(in pikols).
(in K.Ü.). Bruto, i') Netto, b)
Verkochte

DAllIEEKEMXl.

der
VElXIKOEV.

1 September 1891.
20 October
Totalen.

.
.

f)

2579"

151895»

2536

151096

5115"

302 991»

f

f

0,69« I

0,63»

0,67"'

0,62"

0,68«°i f

0,62w

a) Veilingsprys verhoogd niet de aan de koopera in rekening ge') Volgens eene opgaat' van April 1890 besloegen de goiiverwments-kohletuinen in de Minnh.issa p. m. 3900 bouws en de pasinituioen p. in. 3200 bouws.

bracht» 1 pet. vcilingskostcn , doch verminderd met l 1 /, pet. korting
voor contante betaling.
b) Da hier in mindering gebrachte onkosten z()n alleen die van
allading uit de afscheeppakhuizen in Menado , zeevervoer en verkoop.
<i Hiervan uit den oogft vau 1889 4344 en uit den oogst van
1890 771« pikols.

Üe in geringe hoeveelheid uit de afdeeling Gorontalo
afkomstige koffie (nldaar is de koffiecultuur geheel vrij)
wordt te Menado en te Makasser ter markt gebracht.
Omtrent de productie aan Gorontalo-koffie en de behaalde
prijzen zijn geen opgaven ontvangen.
JJoschproducteu. De inzameling van boschproducten had
iu de afleeling Gorontalo weder op groote schaal plaats.
Hoofdzakelijk rottan en gom kopal werden van daar in
belangrijke hoeveelheden uitgevoerd.
Veeteelt. Toeneming van den veestapel viel niet te bespeuren. ln- eu uitvoer van vee zijn niet noemenswaardig.
PartieulitTé ondernemingen. Aan het slot van bijlage CCC
hierachter vindt men vermeld al de in vier afdeelingen
der Minahassa bestaande 14 erfpachtsondernemingen, gezamenlijk beschikkende over 10 732 bouws domeingrond ,
ingeschreven als 27 perceelen. Van de 14 ondernemingen
bestonden er 2 uit de eilandjes Talissé 'en Kinabohoetan ,
waarvan het eerste over 400 bouw< was beplant met klapper-, muska::t- en cacaoboouieii , en het andere over 64
bouws enkel met klapperboomen , welke beplantingen nog
geen of geen noemenswaardig product afwierpen. Vijf
andere der bedoelde 14 ondernemingen waren nog niet in
exploitatie (voor één daarvan — met name Naean , groot
510 bouws, — hal de Indische Regeering zich voorwaarrleUjk bereid verklaard de erfpacht terug te nemen), terwijl
de 7 overige ondernemingen voor de koffiecultuur in
exploitatie waren. Opgaven nopens de op uit. 1890 beplante
uitgestrektheid eu de in dat jaar verkregen productie zijn
slechts ten aanzien van 6 ondernemingen verkregen , bij
welke de beplantingen 1741 bouws besloegen en de verkregen koftie ro hictie slechts beliep 833 pikols. In deze
productie deelden o.a. de koftielanden Bojong en Masaraug
voor iii-1 meer dan «.'00 en 30(1 pikols, terwijl zij in 1889
hadden verkregen respectievelijk 4000 en 3000 pikols. OJI
de koffieonderneming Poene trof men ook een notemuskaatphuitaoen aan . waurvau 4 jtikols werden geoogst.
In de afdeeling Kema bestonden twee tabaksonderneuiingen , uitsluitend werkende oj> overeenkomsten met de
bevolkiug Zij verkregen i» 1890 door opkoop respectievelijk
500 en 000 pikols tabak. Van één dier ondernemingen,
met name Aijer Madidi, wordt gemeld dat de ondernemer
de zaaljdantjes verstrekte, doch dat overigens de bevolking op eigen risico plantte.
Als in eigendom bezeten , meerendeels door Europeanen
en niet hen gelijkgestelden en vo >r het overige door Chineezen , worden in de voor dit verslag ontvangen opgaven
een 90-tal lauden of' perken vermeld , van welke, voor
z'ioveel daarvan blijkt, dat is ten aanzien van 74 hunner,
de grootte uiteenloopt tusscheu 1 bouw of minder en
250 bouws. Voor 46 van de 62 landerijen of perken in de
afdeeling Menado bedraagt de gezamenlijke grootte p. m.
1420 bouws , voor «Ie 26 in de afdeeling Amoerang p. m.
159 bouws en voor de 2 in de afdeeling Kema p. m. 117
bouws Van een 11-tal dier landerijen waren over 1890
nopens de verkregen productie geen opgaven ingekomen ;
enkele andere waren onbeplaut (zonder dat blijkt of zij
dieuden voor andere doeleinden dan land- of tuinbouw);
weder andere schijnen enkel dienstbaar te worden gemaakt
aan de teelt van klapper- en vruchtboomen , en slechts
vo ir een 42-tal wordt eene productie voor de Kuropeesche
markt ojigegeven , schier uitsluitend bestaande uit muskaatnoten en foelie, daar slechts voor een 4-tal landen nog
bovendien als jiroductie wordt opgegeven hetzij koffie,
kruidnagelen , vanille en cacao, hetzij alleen cacao. De
op de bedoelde 42 landen aanwezige notemuskaat-aanplantmgen zouden in 1890 afgeworpen hebben 49 pikols noten
uit den dop, 780 pikols noten in den dop (deze laatste
hoeveelheid gelijkstaan !e niet 520 jiikols noten uil den
dop) , benevens 136 pikols foelie. Bijna de helft van die
hoeveelheden noten en foelie, namelijk 362 pikols noten
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in don dop en fi9 pikols foelie , werd verkregen vnn de
lm dra Karepatang e, a.en Pakowa in de afdeeling Menado,
beide tevens — voor zoover blijkt — «Ie grootste , als beslaande rospotitioTnltylr 108 en 25(1 bouws. Boven lien pro*
ducocrd.' Karapatang o. a. in 1890 nog GO pikola koffie
en lo Amst. po don cacao, en Pakowa Vt pikol kol'lio ,
benevens eenige kleine hoeveelheden cacao, kruidnagelen
en vimille. Ook op de 2 andere landen, waar nevens
notemuskaat- ook cacaoboomen wo len :an getroffen , wierpen desa laatsten slechts een zeer onbeduMenoVn oogstaf.
Zoowel de landeigenaren als de erfpachters, en ook de
ondernemer van AijerMadidi hiervóór bedoeld , belianen
zich voor een groot deel van werkvolk dat vand>Sangien Taluut-eilanden afkomstig is.
14°.

Amboina.

dat de eigenaren der plantsoenen het product niet naarde
verkoopplaals-n behoenen te brengen, daar do opkoopera
— voornamelijk Chineezen — hunne handlangers naarde
negorijen en kampongs zonden. In de afdeeling Amboina
zouden <!e plantsoenen in 1890 van circa 127 000 tot ruim
144 000 en in da afdeeling BapaiO M) van p. in. 8500 tot
ruim B300 i uomen vermeerderd zijn. Productiecijfers zijn
niet bekend. Als uitgevoerd van de hoofdplaats Amboina
worden opgegeven 379b' pikols noten in den dop e:: 302
pikols foelie, ter gezamenlijke waarde van f 152 389.
Andere cultures. De cultuur van cacao gaat hoe langer
zoo meer achteruit. Gedurende 1890 werden uitgevoerd
117 pikols, gedeeltelijk afkom-tig van de onderneming
Awaija (zie l.:ger).
Tabak wordt hier en daar op Ceram en Boeroe , zoomede
op de Letti—, Dainmer- en Babber-eilanden verbouwd,
doch net product is van geringe qualit 'it, daar de bevolki: g zich weinig laat gelegen liggen aan het onderhoud
der aanplantingen en san de keuze van het te bezigen
zaad. In sommige streken van dit gewest bedient men
zich v;:n tabak van buiten het gewest a f komstig. Zoo
werden in 1890, voor zoover lekend, van dit artikel 303
pikols ingevoerd, ter w arde van f 20 69G.
De teelt van suikerriet op de Banda-eilanden en op
j Ceram heeft weinig te beduiden.

Sago , djagong , rijst en tweede gewassen. D" sagopalm
komt menigvuldig voor in de bosschen op de euanden
Cerain en Boeroe, die beschouwd kunnen worden als de
voorraadschuren van sago voor het overig gedeelte van
het gewest, uitgezonderd enkele negorijen van de afdeeliug
Amboina, waar het voedingsmi Idel eveneens in ruime
hoeveelheid voorhadden is. Als prij'.en worden opgegeven
f 0,25 a f 1 per toemau (mandje), of f 0,75 a f 1 per
100 lempengs (koekjes).
Djagong wordt hoofdzakelijk aangeplant op de Zuidooster-, Zuidwester- en Tenimber-eilanden , waar liet proVeeteelt. In de nfdeelii g Bn.da waren bij het eir.de vau
duct bij de bevolking als voedingsmiddel de plaats van rijst . 1890 aanwezig 25 paarden, 325 runderen , 95 schapen ,
inneemt. De oogst wordt gezegd bevredigend te zijn geweest. 1 1251 geiten en 135 varkens, terwijl met betrekking tot
Ter voorziening in eigen behoefte wordt rijst verbouwd de overige afdeelingen slechts worh gameid dat uitbreiin sommige streken v.-ui Ceratn en op de Zuidooster» en ding van den veestapel niet viel waar te nemen.
Zuidwester-eilanden. Op de Letti-eilanden wordt het proEene te Am'ioina door een Chinees genomen proef met
duct ook gebezigd als ruilmiddel bij het handelsverkeer de oprichting van ce.::e paardenstoet-'rij b antwoordde niet
met de volkstammen van Portugee-ch Timor. De ter aan de verwaebtin ,
hoofdplaats Amboina van Java en Singapore aangevoerde
rijst (ruim 29 500 pikols) gold, evenall in 1889, f 7 a
Partlculere ondernemingen. Vso Ie 4 erfnachtsondernef 9 per pikol.
mingan in dit gewest waren er 2 (Pisang op het eiland
Van de tweede gewassen komt eataave het meest voor, van dien naam e:: Bldorsdo op Zuidehjk U'iun) over hare
terwijl hier en da;:r kleine aanplantingen van obi, gieral volle uitgestrektheid (29 en 1S0 bouws) beplant, terwijl
en verschillen de katiai gaoorten worden aangetroffen. De op Boxengein op i:e eiland Bozengain 220 van de 400 ,
met katjang kedelé genomen proeven slang ie;: naar wensch. en op Arcadia* op Noor lelijk Bhun 200 van de 287 bouws
waren l«eplant. Pisang leverde in 1890 1000 klappers,
Klappers. Geregelde klapper-aanpiantingen van ?enigen 5000 stuks djagong en 2u00 stuks kasbi op. De drie
Omvang worden aangetroffen in een gedeelte van de af lee- andere perceelen waren muacaatnoten-ondernemingen,
ling Panda; elders in dit gewest vindt men den klapper- welker gezamenlijk'» productie bedroeg 56V| pikols noten
boom op de erven tusschen andere vruchtboomen. Nopens en 11 pikols foelie (verg. liet slot van bijlage CCC). Bij
de uitvoeren van klappers en klapperolie zijn geen opgaven deze 4 on lernemuigen waren 154 werklie len i:i dienst.
verstrekt; alleen wor it gemeld dat opkoop van klappernoten
De spec rijperken op de eilanden Neira . L> intboir (of
om als eopra naar Europa te wor den uitgevoerd veelvuldig Groot-Bande) en Aij, ten getale van 34, welke in 1887/88
plaats had in de onderafdeeling Oramlaut en Goram afg'worpen hadden aan muscaatnote:i (herleid naar liet
der genoemde afdeeling Basda. In de verschillende gedeelten gewicht in bereiden staat, dat is als noten uit den dop)
van het gewest liepen de prijzen der noten ui'e j n tusschen 10 184 pikols en aan foelie 2664 pikols, en in 1888/89
f 3 a f 8 per 100 .*tuks, die der olie tusschen f 20 a f 30 respectievelijk4568 en 1259pikols. produceerden in 1890/91
per pikol. De copra gold f 5 a f 8 per pikol.
aan noten, me Ie naar het gewicht, in bereiden staat,
8287 pikols (3133 pikols uit den dop en 7731 pikols in
Koffie. Deze teelt, voor zoover daarvan op sommige den dop) en aan foelie 2192 pikols. Op enke'e dier perken
eilanden vnn dit gewest, eenig werk gemaakt wordt, is wor len ook kleine aanplantingen van koffie, klappers,
van weinig beteekenis. De geoogste koffie dient dan ook pinang, cacao en vanille aangetroffen. Het aantal werkmeestal voor eigen gebruik. Volgens benaderende opgaven lieden, meerendeels Javanen en Boetonneezen, bedroeg
zouden de gezamenlijke plantsoenen in de afdeelingen 2251. Hoeveel daarvan als vaste arbeiders in dienst waren ,
Amboina en Saparoea bestaan uit 248 000 en 71 000 boo- is voor de meeste perken niet opgegeven.
men ; die op de Banda- en op de Kei-eilanden uit p. m.
De aan een Europeaan toebehoorende op contracten met
15 000 en 10 000 hoornen.
de bevolking werkende onderneming Awaija op het eiland
Ceram , waarvan laatstelijk sprake was in het verslag van
Kruidnagelen. In de afdeeling Amboina werd in 1890 1889 (blz. 246), leverde tredurende 1890 een oogst op van
aan de plantsoenen flinke uitbreiding gegeven, zoodat zij 25 pikols cacao, 2 pikols koffie, 30 pikols copra en ruim
bij het einde des jaars uit ruim 168 000 boomen beston- oOOO ft met ponden tabak. Het werkvolk aldaar bestond
den. In de afdeeling Saparoea had mede bijplanting op uit 106 vaste arbeiders (Javar.en en Benongkoreezen) en
groote schaal plaats, maar door belangrijke sterfte in de 34 daglooners
oude aanplantingen bleef het getal boomen statiounair;
Nopens de in het aangehaalde verslag van 1889 mede
het bedroeg, evenals op uit. 1889, ruim 219 000 stuks. besproken onderneming voor houtkap enz. op de KeiZooals na den voordeeligen oogst van 1889 te verwachten eilanden zijn over 1890 geen berichten ingekomen. Ten
was, viel de kruidnagelproductie van 1890 bijzonder gering aanzien van de bezwaren die zich tot nog toe verzet hadden
uit. Ter hoofdplaats Amboina werden gedurende 1890 uit- tegen het sluiten van een concessie-contract waardoor begevoerd 2893 pikols nagelen , ter waarde van f 132 183.
doelde onderneming op vasten voet zou kunnen worden
gebracht, zij verwezen naar de mededeelingen op bis. 96
Muskaatnoten. Ook aan deze cultuur werd uitbreiding hiervóór. Aldaar blijkt tevens dat de Indische Regeering,
gegeven , waartoe veel bijdroegen de goede prijzen die voor op daartoe bij haar ingekomen aanvragen, zich bereid
het product werden besteed, zoomede de omstaudigbeid, heeft verklaard om ook op de eilanden Boeroe en Ceram
Handelingen der Staten-Generaal.
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zekere terreinen voor boschexploitatie IU concessie af te staan.
l.r)°.

Ternate.

/lijst,
stf/o eu tweede fiWUUH.
\)-' pali-aanplant op
Makiau mislukte geheel, ten gevolge van eene uitbarsting
van den valkaan op dat'eiland. Daardoor ontstond evenwel
geen sehaarschte aan roedingamiddelen, om lat de bevolk i n g , evenals die van liet overijl ge leelte van dit gewest,
zic!i voornamelijk niet sago voe'lt, en sagopalnien op de
andere eilanden overvloedig ia het wild worden u
trollen. Eei e groote hoeveelheid rijs werd van Makas-vr,
Java en Singapore ter hoofdplaats T a m s t e ingevoerd en
aldaar verkocht tegen f 7,50 a f 8 per pikol. Met den
aanvoer van dat voedingsmiddel in de overige streken van
het gewest belasten zich de buiten de hoofdplaats gevestigde kleinhandelaren.
Sagoboomen vindt men in giooten getale op Halmuheira.
Het product wordt voor ee:. belangrijk deel uitgevoerd.
Cassave, kladi en obi worden voor eigen gebruik aangeplan'.. Djagong wor.lt zoowel op erven als op la .langs
verbouwd. Door de weinige z o r g , die aan de tuinen wordt
besteed , is de oogst dikwijls beueden bet middelmatige.
De prijs van dit voeüngsartikel bedroeg in 181*0 f 0,20
a f 0,40 per 100 stuks.
Klappers. De omtrent deze cultuur ontvangen mededeelingen komen overeen met die in de beide vorige verslagen.
Cacao. De cacao-cultuur gaat hoe langer zoo meer
achteruit, omdat nagenoeg alle plantsoenen voortdurend
te lij len hebben vau eene ziekte waardoor de meeste vruc!iten zwart worden en onrijp afvallen.
Andere cultures. De tubaks- aanplant op Makian is mede
door de vulkanische uitbarsting van J u n i 1890 geheel
mislukt. Op Halmaheira en in sommige streken van XieuwGuinea wordt de cultuur hier en daar op kleine schaal
gedreven; aan het onderhoud der aauplantiijgeri wordt
echter weinig zorg ten koste gelegd.
Suikerriet teelt de bevolking voor eigen gebruik.
Aan verzorging der op Halmaheira en Nieuw-Guinea
groeiende muskaatboomen en aan bijplanting wurdt niets
gedaan.
Ka pas wordt op Batjan verbouwd : het product dient
tot vervaardiging van kleedjes voor eigen gebruik.
Boschprodtieten. Behalve hetgeen hieromtrent rpeds in de
twee voorgaande verslagen is aangeteekend , wordt in het
gewestelijk verslag medegedeeld dat de prijzen van datnmar
en gom-kopal in 1890 iets gestegen waren , en dat uit
de hoofdplaats Ternate aan dammar voor eene waarde van
f 86 000 en aan massooischors voor eene waarde van
f 9000 werd uitgevoerd.
Veeteelt. Cijfers omtrent de getalsterkte van den veestapel,
die zich g e l u r e n d e 1890 eenigszins moet hebbeu uitgebreid, zijn niet verstrekt.
Particuliere
ondernemingen. De eeuige cultuuronderneining , die in dit gewest op betrekkelijk ruime schaal w e r k t ,
is die der Batjan-Maatschappij. Ofschoon deze naamlooze
vennootschap , krachtens het op haar overgegaan in 1881
met het inlandsch bestuur vau Batjan gesloten contract
(zie Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3726), overeen
concessie-terrein van eenige honderdduizenden bouws beschikken k a n , had zij hij het einde van 1890 niet meer
dan 1900 bouws » ter exploitatie aangewezen ", voor welke
gronden zij d u s , boven den door genoemd inlandsch bestuur voor de geheele concessie bedongen vasten ji;ariijkscaen cijns van f 1500 , f 1 'sjaars per bouw als pacht
aan het sultanaat heeft op te brengen. l£en niet onbelangrijk
gedeelte van bedoelde 1900 bouws wacht echter nog op
ontginning. In den laatstcn tijd schijnt de Maatschappij
alleen voor de tabakscultuur met ontginningen voort te
gaan , daar zij voor de uitbreiding vai: hare overige cultures , als koffie, muskaatnoten en kruidnagelen, vooralsn o g , althans zoolang nopens hot slagen dier cultures niet
meer zekerheid bestaat, de afgeplante tabaksvelden wenscht
te benuttigen. Om van hare concessie meer partij te trek-

k e n , is de Maatschappij er ree.Is in één geval toe over"
g e g ü n {\erg. het verslag van 1888, blz. 2 3 5 , noot) gronden
aan derden in onderpacht uf te staan , maar om daarmede
op ruimere schaal te kunnen voortgaan en zuivere rechtsrerboudingen te vo1 zekeren , is het noodig en wei:schelijk
gebleken te dier zake nadere voorzieningen te stipule.eren
in een met het, Batjanseh bestuur te sluiten aanvulling*,
contract. Ueels is daaromtrent tusseben partijen in hoofd-

zaak overeenstemming rerkregan, en IJ ij besluit dd.2.Mei
1891 n° 14 heeft de Gouverneur-Generaal zich ben i i verklaar ! aan z >o lanigo suppletoirc overeenkomst, uiitsingeriobt volgen! een daarbij gevoegd o n t w e r p , zijne goedkeuring te hechten. Omtrent de in 1890 door de Maatscnappij
van bare CUlturaa verkregen resultaten is slechts gemeld
dat de oogst van kofiie bedroeg 50 pikols en die van tabak
150 000 Amst. ponden. Met koffie waren op uit. 1890 boplant 7i)0 bouws en met tabak 102 bouws. De Maatschappij
had 1330 coniraetskoelies (1015 Javanen en 315 lieden
van de Talaut-eilanden), benevens 315 daglooners in dienst.
Nopens ie kleine landelijke ondernemingen , op Ternate
nabij de hoofdplaats gevestigd , hoof izakelijk vanille- en
kometuinen, zijn geen bijzonderheden gemeld.
16°. Timor en oaderhoorigheden. ')
Rijst en andere voedingsgewassen. In vele streken van
dit gewest is de rijstcultuur vau weinig beteekenis en wordt
zij zeer zorgeloos gedreven. De natte rijstbouw wordt alleen
op vrij groite schaal uitgeoefend op Rotti. Ook worden
eenige sawahs aangetroffen in het gouvernementsgebied
op Timor (om de baai van Koepang) en hier en daar op
Savoe en Soemba.
De overige voedingsgewassen die geteeld worden , doch
slechts voor eigen behoefte, zijn d j a g o n g , oebi en eenige
kaljangsoorten. Zijn die voedingsmiddelen niet overvloedig ,
dan neemt de inlander in dit gewest zijne toevlucht tot de
in 't wild groeiende lontarboomen , waaruit hij , metnagenoeg geen moeite , eene voedzame stroop weet te bereiden.
Over het algemeen viel in 1890 de oogst der verschillende voedingsgewassen bevredigend u i t , uitgenomen hier
en daar op Timor, waar nogal vele aanplantingen mislukten door de laat ingevallen en overvloedige r e g e n s ,
en veldmuizen insgelijks groote schade aan het gewas
aanrichtten. Ook doordien vele inlanders in dit gewest meer
en meer als hoofd voedingsmiddel rijst boven djagong gaan
verkiezen , hadden in 1890 nogal belangrijke invoeren van
rijst plaats , en wel van Singapore , Soembawa , Soerabaija,
Bali en Makasser.
Klappers en pinang.
Van de klapperteelt wordt hoofdzakelijk op Flores werk gemaakt. >»adat de uitvoer te Endeh , door de aldaar geheerscht hebbende onlusten , eenigen tijd b a l stilgestaan, werden van daar aanzienlijke
hoeveelheden copra verscheept (in 't geheel 12 000 pikols).
Bovendien werden van daar uitgevoerd p. in. 300 000 noten
en 350 pikols olie.
Pinang wordt in vrij groote hoeveelheden op Timor gewonnen , en wel in Amanoebang, Amfoang en Baumata.
Tabak. De in dit gewest geteelde tabak is over het
algemeen van geringe qualiteit en slechts voor eigen g e bruik bestemd. Alleen van Noord-Flores, waar deze cult u u r op vrij groote schaal en met zekere zorg gedreven
wordt, komt het product in den handel. De uitvoer van
deze Glitting-tabak heeft voor een deel plaats naar andere
plaatsen van het gewest en voor het overige naar Makasser.
Andere r .tures. Hier en daar kweekt men katoen tot
het weveii van eigen kleedingstukken (kains). De kapokboom komt in het wild voor. Op verschillende plaatsen
treft men ook wilde muskaatboomen aan , maar van hunne
aankweeking wordt geen werk gemaakt. Nopens de in
sommige Timorsche landschappen bestaande koffieaanplantingen (meerendeels van Chineezeu) is ditmaal niets gemeld.
Boschproduclen.
Onder de op Timor ingezamelde boschproducten nemen , ondanks de in de laatste jaren gedaalde
:
) Voor aitvoeriger mededeelingen wordt verwezen naar byiage
FFF bierachter.
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prijzen , was en sandelhout nog altijd de voornaamste plaats van doorvoer, uit genoemde rijken naar elders werd uitin. Opgaven nupens den uitvoer dezer artikelen komen in gevoerd. In het oostelijk gedeelte fan do afdeoling Boeleleng,
de blèr te lande ontvangen berichten slechts TOOfOtaT drio- waar de rijst grootendeels op droge velden (tagalans) wordt
jarigo tijdvakken , en daaruit blijkt dat in do jartn 1888 geteeld , was de opbrengst niet voldoende voor do behoefte ,
t/m 1890 van Timor, dat is van Koepang en A'apoepoe, doch |n het tekort werd voorzien door de aanplanting op
•werden uitgevoerd 2591 pikols was (tegen 21)74 in 1885 i groote schaal van djagong en andere twc.de gewassen ,
t/m 1887 en 2946 in 1882 t/m 1884), loomede 2 3 622 pikola j inzonderheid van katjang-kelelé.
sandelhout (tegen achtereenvolgens 17 731 en 11 941 in de
twee voorafgegane driejarige tijdvakken). Ook van Rotti wer I
Klappers. De in 1890 verkregen klapperoogsi was overwas uitgevoerd, en wel in 1882 t/m 1884 198, in 1*85 t/m ! 887
vloediger
dan die van 188J, doch niet zoo ruim als die
318 en in 18S8 t/ni 1890 558 pikols. De prijs van ditartikel, in
1889 zelfs gedaald tot f 70 per p i k o l , was in 1890 weer opge- van i888. Gedurende 1890 werden uitgevoerd (vermoe lelijk
komen tot f 90 (vroeger werd wel tot f 200 per pikol betrefr d e u opgaaf da uitvoer te Boeleleng) 274 000 noten
bedongen), terwijl de j.rijzen van sandelhout hun laag en p. in. 12 000 pikols copra.
standpunt over 't algemeen bleven hehovden (f 20 per
pikol late soort), ofschoon voor de mindere aoorteo mi
Talak. Ook van deze hier belangrijke cultuur waren de
iets meer werd betaald dan in 1889, en wel voor de j uitkomsten, BOO wat hoeveelheid als hoedanigheid betreft,
2de soort f 14 en voor 3de soort f 8 (tegen f 13,50 en , beter dan in 1889. Van den oogst 1890 werden ongeveer
f 6,50 in 1889). Het .sandelhout van Soemba wordt reeds , 6000 pikols door kleinhandelaren van Saleijer opgekocht
sedert vele jaren niet meer uitgevoerd; de plokken, waar j en uitgevoerd Do bevolking had zich echter van het prohet nog g r o e i t , worden door den Soembanees als heilig I duet voor het grootste gedeelte nog niet ontdaan , verbeschouwd. Verder worden op Timor en op de overige 1 moe lelijk in de verwachting dat do prijzen zouden stijgen.
eilanden ingezameld tamarinde, waarvoor f 1 & f 1,25 per
pikol was te bedingen, zoomede op Timor en Flores
Kofjle. Aan hetgeen omtrent deze cultuur voorkomt ia
geelbout en wilde kaneel (geelhout kon in 1890 slechts
bedingen f 2,50 per pikol; de prijs der wilde kaneel bleef '• het verslag van 1889 (blz. 247) kan worden toegevoegd ,
echter op f 5,50 per pikol). Ook de wortels en stronken dat .'e aanplantingen aan de noordelijke hellingen van
van ine: gkoedoe, bestemd voor het rood verven van \ het Zuid* rgrensgebergte der afdeeling Boeleleng in 1890
i werden uitgebreid.
kleedingstukken , worden ingezameld en uitgevoerd.
De oogst w a s , ten gevolge van de m°nigvuldige regens
. tijdens den bloeitijd, belangrijk minder dan in 1889. Naar
Veeteelt. Cijfers nopens de getalsterkte van den veestapel Singapore en Soerabaija werden slechts 13 000 pikols uitin dit gewest kunnen niet worden verstrekt. In het alge- : gevoerd. tegen p. m. 45 000 pikols in 1889. Voor de
meen kan gezegd worden dat nog altijd veel paarden i bereide koffie werd f 55 a f 5 7 ' / , en voor de onbereide
worden aangetroffen op de eilanden Soemba, Savoe en vrucht f 10 a f 127» per pikol betaald.
R o t t i , ondanks de niet onbelangrijke uitroeren en de groote
sterfte die zich soms onder de beesten voordoet ten gevolge
Veeteelt. Cijfers nopens den veestapel, vooral belangrijk
van ziekten on , tegen hot einde van den oojtiuoesson,
vaak door gebrek aan voedsel. In minderen getale zijnde in de vorstenrijken , kunnen niet worden verstrekt. Gedupaarden op Timor en Flores, terwijl zij op de Solor- en i rende 1890 zoudon uit het gouvernementsgebied en uit de
Allor-eilanden in 't geheel niet aangetroffen worden. Kar- : vcrsteniijken (vooral uit Tabanan en Karang-Asem) p. m.
bouwen vindt men het meest op R o t t i , van waar ook 9000 runderen zijn uitgevoerd, terwijl uit Lombok uituitvoer van deze dieren plaats h a d ; op de andere eilanden voer van paarden naar Singapore plaats vond. Ziekten
komen karbouwen minder veelvuldig voor, on op Timor onder bet vee deden zich niet voor.
moet hun g e t a l , door de vroeger geheerscht hebbende
veepest, zeer gedund zijn. Overal loopen paarden en karII.
MIJNBOUW.
bouwen in het wild en van verzorging is nergens sprake.
Op de verschillende eilanden worden echter wel varkens
§ 1. Dienst van het mij moezen. ')
gefokt.
Runderen zijn in dit gewest niet inheemsch. Ter hoofdPersoneel. Bij het einde van 1890 beschikte de Indisjl.e
plaats Koepang (Timor), zoomede te Maumeri en Larantoeka
(Flores) bezitten sommige inwoners eenige runderen van I Regeering, evenals op uit. 1889, over 12 mijningenieurs.
; Drie hunner (de hoofdingenieur-cbef van het korps, een
Australisch ras.
Volgens de door den resident verzamelde opgaven zou aan dezen toegevoegde ingenieur 2de klasse en — tijdelijk —
de uitvoer van paarden naar plaatsen buiten het gewest, | de van Flores teruggekeerde ingenieur 1ste klasse) waren
meest naar J a v a , Makasser en Mauritius, in de laatste i bij het hoofdbureau te Batavia werkzaam, vijf anderen
! waren op Bnnka in functie (zoo voor het mijnbouwkundig
negen jaren bedragen hebben als volgt:
1
Uitgevoerd
1882 t/ml884. 1885 t/m 1887. 1888 t/m 1890. onderzoek als voor de tinontginning), terwijl do vier
Tan Koepano
1*9*
1395
410 stuks I overigen (twee hoofdingenieurs en een aan ieder hunner
. toegevoegde ingenieur) belast waren deels met den dienst
„ Rotti . . . . . .
1G22
802
90* „
„ Soemba
*909
3912
*2*0 „
der grondpeilingen op en buiten J a v a , deels met de
„ Savoe
015
1387
965 „
geologisch-mijnbouwkundige opneming van Java.
Op uit. 1890 behoorden tot de formatie, maar waren
Totalen. . . .
86*0
7*96
6525 stuks
\ niet in functie, 2 mijningenieurs (één was sedert medio
Op Timor betaalden de opkoopers f 35 a f 50 per paard,
September 1887 met binnenlan Isch verlof buiten bezwaar
op Rotti f 35 a f 6 0 , op Savoe f 5 0 a f 100 en op
J van deu lande, en één was wegens ziekte met verlof in
Soemba f 80 a f 300.
I Nederland), terwijl ter aanvulling van het k o r p s , bijeene
j comploete sterkte uit 15 personen moetende bestaan , be17°. Bali en Lombok.
s t e m l was de in 't vorig verslag (blz 227) bedoelde candid a a t , die — in November 1890 na volbrachte opleiding
Rijst en tweede geicassen. Zooals b e k e n d , staat in dit ter beschikking van den Gouverneur-Oeneraal gesteld —
g e w e s t , zoowol in bet gouvernementsgebied (verg. blz. 86 in Februari 1891 zijne betrekking van mijningenieur der
hiervóór) als in de vorste n rij ken , de rijstcultuur op hooge- 3de klasse aanvaardde.
ren trap dan in vele andere streken der buitenbe/ittin :en.
In laatstgenoemde maand vertrokken echter 2 mijningeIn de gouveruementsafdeelingen Boeleleng en Üjembrana
viel in 1890 de oogst van dit gewas over het algemeen
') Voor uitvoeriger mededeelingen wordt verwezen naar de als
bevredigend uit. In de vorsten rij ken — vooral op het
tot de Javasche Courant gepublieeerde kwartaalverslaeiland Lombok en het rijk van Klongkong — moet do bijvoegsels
gen , waarvan die over 1890 zjjn te vinden by de nos. der bedoelde
productie overvloedig zijn geweest, te oordeelen naar de courant van 1 Augustus en 23 September 1890, zoomede van 30
belangrijke hoeveelheid (naar schatting 70 000 pikols). die Januari en 22 Mei 1S91, en die over het 1ste halfjaar van 1891 by
blijkens de ter hoofdplaats Boeleleng aangehouden registers de nos. van 21 Juli en 20 November 1891.
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nieurs met buitenlandseh verlof, en toon in Augustus daarop I
ecu an'Ier actief dienende mijningenieur een eervol ontslag j
uit 's lands dienst verzocht en verkreeg, en dus de beschikbare sterkte tot 10 was geduld, terwijl er geen
aitz'cht bestond op het weder invallen bij het korps van
de twee hiervóór bedoel ie mijningenieurs die op u!t. 189(1 i
niet in actieven dienst waren ' ) , ii, bij wijze van voor
loopige voorziening. ten behoeve van den dienst van liet
mijnwezen tijdelijk beschikt over twee kapiteins de:- genie

(gouvernementsbesluiten dd. 28 Juli en 96 September 1891

n°. 10 en 11), die — zoolang zij daartoe tijdelijk ter beschikking zijn van den directeur van on !er'.\ ijs , eeredienat
en nijverheid — bij het leger worden gevoerd voor memorie.
Eerlang zullen echter we Ier twee plaateen door mijningenieurs vervuld worden , daar in November 1891 hier
te lande voor den Indischen dienst zijn aangewezen twee
nieuwe candidaten die hunne opleiding volbrachten.
Vier anderen worden nog voor den Indischen dienst
opgeleid, namelijk de 2 in 1890 en de 2 in 1891 als iniju-

'1.1
[Mederl. (Oost-) India.]
verslag blz 228, noot 1), is in den loop van 1891 voltooid.
Do beschrijving der onderzochte gesteenten is opgenomen
in het hier te lande verschijnende » Jaarboek van het
mijn .vezen in Nederlandsen Oost-I ndiB", jaargang 1891.
Aan denselfden (inmiddels uit '•lands dienst getreden)
mijningenieur Ut ook opgedragen een gelijksoortig petrographiaoh onderzoek van gesteenten, afkomstig van de in
1887 tijdelijk gestaakte geologisch-inijnbuuwkundigo opnemingen in de residentie Westernfdeeling van Borneo.
De op Banks bescheiden mijningenieurs zetten hunne
detailonderzoekingen in bet belang der tinontginning voort,

en wel over het. algemeen mot gunstigen uitslag. Aan de
topographiache opneming van het district Muntok werd
zooveel mogelijk voortgewerkt.

Diept grouipeilingett. In verschillende gewesten vonden

vanwege den dienst van het mijn vrezen diepe boringen
plaats ter verkrijging van goed drinkwater.
In Bantam werd in bet tweede halfjaar 1890 en in het
kweekeling aangenomsnen, ter.vijl bet voornemen bestaat eerste halfjaar 1891 op twee plaatsen geboord , eerst te
in 1892 G plaatsen open te stellen. De voorgenomen nieuwe KramatWatoe en daarna te Bodjonegara, doch in beide
regeling der oplei iing tot mijningenieur v orden Indischen dessa's 'leken de kansen niet gunstig, SOOdai op respecdienst (zie vorig verslag blz. 2-11) maakt nog een onder- tievelijk p. m. 50 en 37.5 M. diepte de boringen gestaakt
werp van nader overleg met de Indische Begeering uit.
werden. Van een vroeger geboorden put (in het blokhuis
Als chef van bet chemisch laborat rium v. n het mijn- te Berang) trachtte men door » schoonspoe'en " het waterwezen bleef fungesren een leeraar in de wis- en schei- gevend vermogen te verhoogen. Er werd ecoter slechts
eene kleine vermeerdering, van 0.75 tot 0.90 L. per
kunde aan het gymnasium Willem III te Batavia.
Het ondergeschikte jersonee! van den dienst van het minuut, verkregen, terwijl de put in 1888 een debiet
mijnwezen bestond op uit 1890 uit 3 topografen, 23 op- van 2.41 L. had opgeleverd.
Ter hoofdplaats Boerakarta, waar blijkens het vorig
zieners (waaronder 2 tijdelijk), 10 boormeestera(waaronder
5 tijdelijk), 1 machinist) 1 tijdelijk werktuigkundige en verslag de boring van ren derden put was aangevangen,
1 teekenaar, welige laatste betrekking tij I lijk door een doorsneed men twee bronnen , één op 64 en één op 90 M.
diepte, die respectievelijk 350 en 180 L. per minuut optopograaf op wachtgeld werd vervuld.
leverden , op 2.10 II. beneden den beganen grond afgetapt.
Palaco.itologische, 'jeolo^/isd/r ai i)iijn':ou>i'hun,(lije oitd«r-Daarna werd met eene boring aangevangen te Langer ardjo ,
êoeiingen van gotivr.mu'sweije.
Krachtens e°ne speciale een buitenverblijf van den Soesoehoenan. In het tweede
opdracht van de Indische Begeering wijdde zich ouk in kwartaal 1891 had men eene diepte van ongeveer "200 M.
1890 een daar" te tij lelijk aan zijn dienstwerk onttrokken bereikt, doch het uit een zevental lagen aangeboorde water
officier van gezondheid ::an palaeontologiache onderzee- bleek niet als drinkwater te kunnen worden gebezigd.
kingen op Java (verg. blz. 118 hiervoor).
In de resi ientie Bamaiang werd de borir.g te Wedoeng
Ten einde op Java, bij het aantreffen van fossiliën in tot 212 M. diepte voo-tgezet, echter zonder drinkwater
gouvernetneutzgrond, te waken tegen vernietiging of be- aan te treffen. Eene te Salatiga ondernomen boring had
3cbadiging daaraan . tracht het bestuur zooveel mogelijk met vele ujoeilijkheden te kampen wegens de zeer harde
togen te gaan het opgraven door onberoeg len. Bij circulaire vulkanische laag waarop men stuitte. In drie maanden
werd in deze de me Je werking der gewesteüjke bestuurders tijds was men slechts tot 34 M. diepte gevorderd.
ingeroepen, niet uitnoodiging om van het ontlekken van
De sedert Augustus 1889 te Djambi (residentie Pi!emfossiliën in gouverni meutsgrond steeds aanstonds kennis bang) in 't werk gestelde pogingen, om binnen de militaire
te geven aan den directeur van onderwijs , eeredienat en ven terking aldaar goed drinkwater aan to boren , zijn in
nijverheid.
de tweede helft van 1891 , na veel moeite, geslaagd. De
Het met cene (globale) geologische i .neming van Java put levert deor uitpompen een debiet v»n p. m. 2" L.
en bnbehooreu ie kleine eilanden belaste mijn.bouwkundig j Tier minuut, terwijl liet water, blijkens scheikundig onderpersoneel rol bracht in 1890 de opneming der rcaidentien zoek , geschikt is voor drinkwater.
Ook te Rant;:u Pandjsng (residentieOostkust van Sumatra)
Bantam en Preanger Regentschappen. Tevens werden nog
eenigszins rader or: Icrzocht enkele terreinen van Midden- wer.l.-n in 1890/91 de in 't laatst van 1889 aangevangen
en Oost-Java, welke bijzondere moeilijkheden opleverden. boringen voortgezet. Op verse! illende diepten werden waterHet terreinwérk is in hoofdzaak beëindigd; alleen de houdende lagen aangetroffen , die echter alle een meestal
eilander. Karimon-Djawa , Sapoedi en Kangesn zijn nog met organische stoffen en nitro-verbindingen verontreinigd
niet opgenomen, ter .vijl bij het samenstellen van de product leverden. Hetzelfde was het geval bij eene in 't laatst
geologische profielen wellicht enkele detailonderxnekingen van 189'J ondernomen twee !e boring terzelfder «plaatse.
Aan drie administrateurs van landhuuw-ondernemingen
noodzakelijk zullen blijken.
Met hot wetenschappelijk onderzoek der op Java gevonden in de residentie Soerakarta werd, onder zekere beperkende
versteeningen houdt zich de boogleeraar dr. K. MARTIN vo< rwsarden, vergunning verleend (gouvernementsbesluiten
te Leiden onledig. Aan dezen palaeontoloog is in Juni jl. dd. 3 Juli 1890 n°. 1 eu 14 Maart en 5 Juni 1891 i:«. 10
opgedragen (vörg. vorig versl.-'g blz. 228, noot 3) om cle en 25) tot het horen van respectievelijk 9, 2 en 5 artesiuitkomsten van zijn onderzoek voor de pers te bewerken. sche putten ten behoeve var. die ondernemingen, terwijl
Van deze mooographie, welke onder den titel » Die Fossiliën afwijzen! moest worden beschikt (besluit dd. 22 Mti 1891
vor. Java" voor rekening van de Indische geldmiddelen n°. 5) op het verzoek van een ingezetene van i'atavia om
van de artesische buislei liugeene aansluitings-leiding naar
WOÏ .t gedrukt, is reeds de eerste aflevering verschenen.
Het in September 1889 aan een hier te lande (toen met verlof) zijn erf te maken, dan wel een artesischen put aldaar te
aanwezigen mijningenieur opgedragen microscopisch onder- mogen boren.
zoek van gesteenten , in de jaren 1883 t/rn 1888 verzameld
§ 2. Tin.
bij geologisch-mijnbouwkuniligo opnemingen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (zie vorig
B a n k n.
') De ingenieur die reeds sedert meer dan drie jaren, buiten bezwaar van den lande, a la suite van het korps werd gevoerd,
Voor de verschillende, meerendeels verspreide, voorwerd in Juni 1891 op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen , schriften , die tot dusver de gouvernements-tinwinning op
terwijl de ingenieur, die zich hier te lande met verlof bevond, met Banka beheerschten , o. a. nog vervat in eene — voor het
1 Augustus 1891 eervol uit 's lands dienst ontslagen werd wegens
gebleken physieke ongeschiktheid om den Indischen dienst te gaan overige voorshands in stand gebleven — resolutie van
1832 (Indisch Staatsblad n°. 45), is in den loop van 1891
hervatten.
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in de plaats getreden eene Lij gouvernementsbealuit dd.
31 Mei 1891 i<°. 2 (Indisch Staatsblad ii°. 134 en 135) tot
stand gekomen nieuwe codificatie, bestaande 1°. uit een
bij ordonnantie vastgesteld algemeen reglement voor de
tiuwinning op B a n k a , tevens regelende de verhouding
tusschen het Gouvernement en de personen die aan deze nijverheid deelnemen, en 2°. uit een bij gewoon besluit vastgesteld reglement voor de betaling van den arbeiu bij
bedoelde tinwinning. Beide reglementen sluiten zich geheel
aan den bestaanden toestand a a n , met eenige verbeteringen waar deze mogelijk schenen.
Over het op 9 Februari 1891 afgesloten exploitatiejaar
1890/91 luiden de bericliteu omtrent de met den mijnarbeid

[Nederl. (Oost-) Indiê.]

verkregen uitkomsten zeer gunstig. Niettegenstaande in
een viertal van de negen mijndistricten , door beschadiging
aan de ontginningswerken ten gevolge van al te overvloedige regens, de aanvankelijk geraamde productie niet
geheel was verkregen, kon toch de belangrijke hoeveelheid
van p. ra. 107 190 pikols tin worden iDgeleverd , en bleef
bovendien in drie districten nog eeuig reeds uitgegraven
erts onversraolten , geschat op 1350 pikols tin Nogniramer
had de tinlevering in eerdg jaar een zoo hoog cijfer bereikt
(in het tot dusver gunstigste jaar 1856 had de levering
bedragen 100 656 pikolsj. Over de vijf laatstverloopen
werkjaren waren de uitkomsten , ook wat de gemiddelde
levering per hoofd betreft, als v o l g t :
1

Ingeleverde hoeveelheid tin (in pikols):

door ontginningen

door zoogenaamde
ontginningen
der 3de klasse ,
volgens door
door particuliere wc^ronder te verstaan de verdere
of namens den
bewerk ing (door
ontginningen
tra-smelteis en
resident gegeven
(ontginningen der nalezers) van door
aanwijzingen
de eigenlijke
werken (ontginontginningen ver2de klasse).
worpen ertshou
ningen der lste
denden grond en
tiuslakken.
klasse).

Totaal

die in hoofdzaak

Werkjaar.

Duur van het werkjaar.

Illll

1 April 1 8 8 6 - u l t . Febr. 1887 54 395=70.56 pet' 16 220=21.04 pet. 6 4 7 5 = 8.40pct.
1 Maart 1887 - medio April 188 •> 57 675=68.34 „ 18 359=20.75 „ 8303=10.91 „
Medio Apr. 1888 - medio Mrt. 1889 45 521=69.01 „ 14 761=22.38 „ 5 6 8 2 = 8.61 „
Medio Maart 1889 - 31 Jan. 1890 59 535=60.38 „ 22 949=25.59 „ 7 2 0 7 = 8.03 „
31 Januari 1890 - 9 Februari 1891 70 819=0G.07 „ 20 948=25.14 „ 9 4 2 3 = 8.79 „

der
levering
(ia
pikols).

77
84
65
89
107

090
397
964
691
190

D e door
In verhouding tot
zoogehet getal arbeiders
werd het navolgend
naamde
aantal pikols gemiddeld ontginners
per hoofd ingeleverd: der 3de
klasse,
(tra-smelters en nalezers) ingeleverde
door
door
hoeveelontginners ontginners heid kwam
per
inleveraar a)
der lste
der 2de
gemiddeld
te staan op
klasse.
klasse.
het v o l gend aan—
tal pikols.
10.03
9.98
6.!>0
8.75
10.75

10.77
10.09
8.46
11.37»
12.10»

40.47
47.79
39.45
34.65
59.26

a) De in deze kolom vermelde gemiddelden kunnen niet als maatstaf dienen voor de hoofdelijke productie , daar niet hekend is hoeveel arbeiders tot het verkrijgen van de door eiken inleveraar ingebrachte hoeveelheid hebben medegewerkt.
Verschillende omstandigheden werkten tot de gunstige
uitkomsten van 1890/91 mede. Het graafwerk ondervond
geene vertraging door droogte of te weinig regen , en het
werkverzuim , door ziekte of andere redenen , was gering ,
terwijl, in verband met de op hen uitgeoefende controle ,
de bij de gouvernementsmijnen (bij liet hooger bedoelde
nieuwe algemeen reglement aangeduid als ontginningen
der 1ste klasse) op taak werkende arbeiders een voldoenden
ijver aan den dag legden. Terwijl de ertsrijkheid der bewerkte terreinen gemiddeld even groot, was als in het
exploitatiejaar 1889/90, steeg iu 1890/91 de hoofdelijk
verkregen productie voor de gouvernementsmijnen met
2 p i k o l s , voor de particuliere mijnen (voortaan te heeten
ontginningen der 2de klasse) met '/< pikol. Aan de mijnwerkers en mijnmandoors werd dan ook in 1890 eene hoogere
gratificatie uitgereikt voor betoonden bijzondereu ijver.
In den loop van het exploitatiejaar 1890/91 werden voor
den mijnarbeid goedgekeurd en bij de mijnen ingedeeld
226 H a k k a - , zoomede 858 H a y n a m - en andere Chiueezen ,
terwijl bij het einde van 1890 machtiging werd verleend
tot het aanwerven ten behoeve van het werkjaar 1891/92
van 1000 nieuwelingen, en wel 300 H a k k a - , 100 Hoklozoomede 600 Haynam- en andere Chineezen. >p rekening
van het jaar 1890/91 werden gebracht 208 H a k k a - , ?.oomede 528 H a y n a m - en andere Chineezen, die tegen eene
premie van respectievelijk 40 en 30 Mexicaansche dollars
per hoofd werden aangeworven , waarvan 15 dollars op
het debet der mijnen werden geboekt.
Bij het einde vau het exploitatiejaar 1890191 bedroeg het
aantal eigenlijke ontginningen 3 2 5 , zijnde 34 minder dan
het jaar te voren ; het aantal ontginningen der 1ste klasse
g i n g namelijk t e r u g van 96 tot 9 2 , en de gemiddelde
sterkte van het daarbij ingedeelde personeel (deelhebbers,
jaarlooners en kolenbranders) van 6801 tot 6588 m a n ,
terwijl het aantal ontginningen der 2Je klasse verminderde
van 263 tot 2 3 3 , welk laatste echter gepaard ging met
toeneming van werkkrachten , daar het cijfer dezer particuliere ontginners klom van 20j 7 tot 2226 man. Betreffende
de werkkrachten bij de zoogenaamde ontginningen der
3de klasse, dat is nopens het aantal tra-smelters en nalezers, vindt men slechts het getal »inleveraars" vermeld,
dat in 1889/90 2 0 8 , en in 1890/91 159 bedroeg.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.

Hoe de cijfers over elk mijndistrict waren verdeeld, ook w a t
betreft de door de drieërlei soort vau ontginningen geleverde
hoeveelheden tin , kan blijken uit bijlage HHH hierachter.
Naar die bijlage is tevens overgebracht de tot dusver
in den tekst van het verslag opgenomen berekening omtrent
de geldelijke uitkomsten die de tinwinning op Banka voor
's lands kas oplevert. W a t de aan de mijnwerkers toekomende betalingen betreft (over de uitkomsten voor den
lande wordt lager gehandeld) , doet gemelde berekening
zien dat de ontginningen der 1ste klasse voor het door
haar in 1890/91 ingeleverde tin (70 819 pikols) genoten
f 1286 741 ' ) , en de ontginningen 2de en 3de klasse (voor
36 371 pikols) f 588 855 , dat is gemiddeld per pikol respectievelijk f 18,17 en f 16,19 (tegen respectievelijk f 20,32
en f 16,33 in 1889/90) '). Onder eerstgemelde som van
f 1 286 741 is echter begrepen een bedrag van f 131 816
ter zake van buitengewone (zoogenaamde afrekenings- of
suppletievoorschotten) die bij de afrekening aan sommige
ontginningen 1ste klasse moesten worden verleend, om
deze in staat te stellen aan hare geldelijke verplichtingen
tegenover de koelies, enz. te voldoen. Voor dit bedrag
werden bedoelde ontginningen gedebiteerd, zoodat te dier
1
1 Hierby zijn niet in rekening gebracht (als op den productieprüs van het tin geen invloed uitoefenende) de genoten voorschotten,
tot een bedrag van f 135 692, die moesten strekken om ontginningen
lste klasse in staat te stellen tot het uitbetalen van reëngagementsgelden aan nieuwe of weder ingeschreven werklieden, tot het inkoopen tegen contante betaling van handelsgoederen en benoodigdheden voor de huishouding der mijnen en tot het betalen van werk
dat boven de verplichte taken of door niet tot de kongsi's behoo—
rende lieden verricht werd. Deze voorschotten toch werden by de
afrekening ten volle in geld terugbetaald.
Aangezien de afrekening met de ontginningen plaats had met het
invallen van het Chineesch nieuwjaar, waren by die gelegenheid
nadere voorschotten tot afbetaling van de koelies, zooals in vorige
jaren geschiedde, niet meer noodig.
s
) De levering gemiddeld per hoofd beliep echter, wat de ontginningen der lste klasse betreft (voor die der 2de en8 3de klasse
ge/.amenljjk is zulks niet bekend), in 1889/90 slechts 8 /4, doch in
1890/91 IOV4 pikols, zoodat door eiken by de ontginningen lste
klasse ingeschreven werkman over 1890/91 werd genoten p. m.
f 195,32, tegen f 177,90 in 1889/90 (de ryst tegen t 5 per piko 1
berekend).
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zake de schuld , welke voor d'! overige ontginningen late te a c h t e n , in toepassing te brengen eeno bij het sedert
klasse over 1890/91 met f 97 018 verminderde, vermeer- uitgevaardigde nieuwe betalingsreglement (zie booger)
derde met f 131 816 en dus in totaal klom, van f 1 295 655 aangenomen nieuwe regeling, volgens welke voor bet te
bij het einde van het werkjaar 1889/90, tot f 1330 453 leveren tin eene vaste betaling, tot een maximum van
bij het einde van het werkjatir 1890/91.
f 21 per pikol, kan worden toegezegd, mits alle in den
Het voor memorie voeren van oude schuld k o n , behalve loop van het werkjaar genoten verstrekkingen en voorop de onder bijzondere betalingsvoorwaarden werkende schotten bij de sluiting daarvan uit de betalingswaarde
mijn n°. 16 in Blinjoe, nog worden toegepast op 2 andere van het t i n , berekend naar den toegezegden prijs, worden
mijnen in dat district en op een 5-tal in de districten aangezuiverd.
P a n g k a l p i n a n g , Soengeislan en Toboali. Deze zeven ontOfschoon door de bij de ontginningen lste klasse ingeginningen ontvingen dientengevolge gezamenlijk f 19 721 schreven werklieden gemiddeld per hoofd meer werd g e boven de verplichte minimura-uitkeering van f 5 per pikol. noten dan in 1889/90 (zie noot 2 op blz. 245) en het
Het totaal der voor memorie gevoerde oude schulden dezer verlies voor 's lands kas op de rijstverstrekking te stellen
ontginningen beliep f 128 382.
was op f 2 per pikol, tegen in 1889/90 op f 1 , waren —
Van de gelegenheid om , in plaats van rijst in n a t u r a , ten gevolge van de hoogere productie — de kosten , waarop
geld te ontvangen, werd door de mijnwerkers op eenigs- het in 1890/91 gewonnen tin den lande gemiddeld per
zins ruimere schaal dan in 1889/90 gebruik g e m a a k t , pikol kwam te staan , lager dan in 1889/90. De totale
vooral toen met 1 A u g u s t u s 1890, in verband met de kosten over laatstgemeld exploitatiejaar, met inbegrip
hoogere aannemingspi ijzen der levering ' ) , de premie tot van die voor het vervoer van tin van Banka naar Java s ) ,
f 2,50 werd verhoogd. In het geheel werden aan premiën hebben namelijk , volgens het in Indië samengestelde overvoor rijst-conversie genoten : door de ontginuingen 1ste zicht (zie de bijlage H H H hierachter), bedragen f 2 179 469,
klasse f 12 621,50 en door enkele particuliere mijnen (ont- dat is over de toen geleverde 89 691 pikols gemiddeld
ginningen 2de klasse) f 447,25. De particuliere ontginners f 24,30 per pikol gerekend tot in de pakhuizen op J a v a ,
namen in 1890'91 weder zeer weinig rijst uit 's lauds terwijl dezelfde kosten over het exploitatiejaar 1890/91
voorraad (p. m. 2651 pikols), zoodat hun bij de afreke- bedroegen f 2 472 4 7 9 , dat i s , omgeslagen over eene tinn i n g , aan premien voor bet aantal pikols rijst dat op levering van 107 190 pikols, gemiddeld f23,066 per pikol.
krediet minder genoten was dan de hoeveelheid ingeleverd Op gelijke wijze als in vorige jaren de verder op het tin
gevallen kosten berekenende tot op het tijdstip van verkoop
tin had bedragen , f 75 443 ten goede kwam.
Eene uitzondering op het in de overige districten g e - hier te lande (achtereenvolgens ruim f3.32en bijnaf3,24*
volgd betalingsstelsel maken de ontginningen der 2de en per pikol), dan komt m e n , bij een gemiddelden verkoop3de klasse in het district Muutok (ontginningen der 1ste prijs van p. m. f 68,96 in 1889 en van p. m. f 69,256 in
klasse waren in dit district, sedert de vroeger gestaakte 1890, tot eene approximatieve winst per pikol van f41,336
tinwinning er in 1883 was hervat. nog niet weder g e - in het eene, en f 42,946 in het andere jaar.
opend), in zoover dat voor het door die ontginningen
Uit het volgende overzicht kan blijken hoe de hier te
geleverde tin — echter met beperking van de elders op lande voor het Banka-tin bedongen prijzen — gerekend
Banka gebruikelijke verstrekkingen en voorschotten — de per 50 K.G. — uiteenliepen in de verschillende iu 1890
betaling per pikol tin f 20 b e d r a a g t , in stede van f 13,50. en 1891 gehouden veilingen.
De in 1890/91 aan de particuliere mijnwerkers a l d a a r , tot
een bedrag van f 29 0 0 0 , verleende voorschotten hadden
Aan de
Gemiddelde
Verten doel de lieden aan bedrijfskapitaal te helpen. Diev'>orDagteekening
kooperain
opbrengst per
kochte
rekening
50 K.G.
schotten , welke bij de afrekening ten volle in geld werden
hoegebrachte
der
Qualiteit.
teruggestort, werden verleend onder waarborg van voor
veelheid
noeveel(in
Bruto.
Netto.
de smelting gereed liggend e r t s , tot een maximum van
veilingen.
heid
pikols).
o)
*)
(in K.G.).
70 pet. der waarde van de daaruit volgens taxatie te verkrijgen minimum-hoeveelheid t i n , berekend tegen f 2 0
1890.
per pikol. In 1891/92 zouden de pariiculiere mijnwerkers
12 529»
768 259 f 56,76 f 5 4 , 1 6
Gewoon.
in het district Muntok nog meer gesteund worden. Bij 30 Januari
14 068»»
862 437
ld
54,59
51,93
gouvern'.'mentsbesluit dd. 6 November 189U n°. 17 werd 26 Maart.
29 Mei. .
14667»»
900 039
ld
56 51
53,82
namelijk een bedrag van f 30 000 aangewezen om daaruit 31 Juli
14 520»»
889 349
ld.
55 88
53,22
in genoemd district nitt alleen in het algemeen voorschotten 25 Sept. .
14477»»
888 072
ld.
60,16
57,47
14274»=
878 735
I
ld.
54,69
52,12
als de bovenbedoelde te verleenen , maar ook om aan de
31 572
. < Geraffineerd.;
55,02 >] 50,54
518«
op onderzocht terrein werkende mijnen aldaar voorschotten 27 Nov.
1
003
27,50
(
Residu.
:) 25,26
te verleenen tot een max.mum van 50 pet. der betalingsI
waarde van de vermoedelijk te verkrijg-en tinproductie,
Gewoon.
84 539'° 5 186 891 f 5 6 , 4 3
f 53,79»
Totalen
berekend naar eene op de resultaten van het, mijnbouwGeraffineerd
31 572
55,02 c) 50,54
5182»
1 003
27,50 c) 25,26
Kesidu.
kundig onderzoek berustende raming. Hij betzelfde besluit
verklaar Ie de Indische Regeering geen bezwaar te hebben
1891.
tegen het openen in het district Muntok v»n ontginningen
der 1ste klasse op de gewone voorwaarden, mits aan deze 29 Jan. . .
Gewoon.
14 046»» 865 498 f 5 3 98 f 5 1 , 4 2
Geraffineerd
31 509
5I4*3
53,75 c) 49,27
ontginningen geen rijst uit 'slands voorraad zou worden
759 804
19
Maart.
.
Gewoon.
12 337»»
54,30
51,80
verstrekt; deze verstrekking zou echter geheel mogen
38 194
637°»
53,75 e) 49,27
Geraffineerd
worden vervangen door voorschot en premie voor rijst, 28 Mei . .
843 098»
51,48
Gewoon.
13 677°'
51.87
zooals die ook in de andere districten bij het niet nemen 30 Juli. . .
899 491
54,35
ld.
14 620"
51,76
897132
54,48
ld.
14 582"
51,8
van rijst door de ontginningen 1ste klasse worden genoten. 30 Sept. . .
912 537
55,08
ld.
14 8 4 8 "
52,45
Op dezen voet hebben bij den aanvang van het werkjnar 26 Nov. . .
1891/92 drie nieuwe mijn-kjng-i's terreinen vwn vrij groote
Gewoon.
84113?» 5 177 560» f54,45
f51,87
Totalen .
uitgestrektheid in bewerking genomen , nadat het mijnf Geraffineerd
1151<»
69 703
53,75 c) 49,27
bouwkundig onderzoek die terreinen voor de exploitatie
voldoende geschikt bad bevonden.
o) Veilingsprijs verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte
W a t de overige mijndistricten betreft, werd bij gemeld 1 pet. veilingskosten en verminderd met 1 Vj pet. voor contante betaling.
o) D e hier in mindering gebrachte onkosten 2ijn alleen die wegens
besluit ouk machtiging verleend om ree !s in 1891/92 ten aflading
op J a v a , vervoer herwaarts en verkoop hier te lande.
opzichte van enkele ontginningen lste klasse , voor welke,
c) D e netto opbrengst van het als geraffineerd tin en van het als
op grond van de door de mijningenieurs op te maken residu verkochte product kan niet dan bij benadering worden berekend.
ramingen , de reglementaire betaling niet toereikend is
») Dit vervoer maakt een geheel uit met het overbrengen van
Java naar Banka van de voor de mijnwerkers benoodigde rijst,
i) De levering te Batavia van de in 1890/91 voor Banka benoo- enz. Volgens het met uit. 1891 geëindigd driejarig a:\nnemingscondigde rijst, geraamd op 94 000 pikols, werd aangenomen voor f 5,72 tract moest voor een en ander betaald worden f 27,25 per kojang
per pikol, dat is f 1,34 per pikol meer dan de aannemingsprijs voor (van p. m. 30 pikols). Ingevolge de laatstelijk gehouden uitbesteding
1889/90 beliep. De levering voor de behoefte van 1891/92 (100 000 zal in de jaren 1892 t/m 1894 slechts een transportloon van f26,20
pikols) is in Juni jl. toegewezen tegen f 4,94 per pikol.
per kojang verschuldigd zijn.
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De kosten der nadere bewerking hier te lande hebben voor de in 1890
en 18'J1 verkochte pAtijen bedragen f 3475.li', in mindering waarvan
echter strekt de oporjngst ad f 551,81 van de 1003 Kil. residu.
Ten gevolge van de iu IndiO genomen maatregelen tot
bevordering van de zuiverheid van bet Bunka-tin worden
de blokken, die geacht worden niet ten volle aan de
eischen te voldoen , op Banku afgescheiden gehouden ten
einde aan eene omsmelting te worden onderworpen. Benige
onzuivere partijen zijn aanvankelijk herwaarts gezonden
en hier te lande geraflineerd geworden (verg. de twee
voorgaande verslagen). Van d i t , als geraffineerd tin verkocht , product zijn de laatste partijen in 1890 en 1891 te
felde gemaakt (die vermeld in bovenstaand overzicht),
ene proef-ratfinage te BÜDJoe, met het aldaar voorhanden
onzuivere of van mindere zuiverheid verdacht t i n , heeft
geleerd dat de kosten dezer bewerking op Banka nagenoeg
evenveel bedragen als hier te lande. Omtrent die proef, welke
in Augustus t/m November 1890 plaats had onder directe
leiding van een mijningenieur en onder dagelijksch toezicht
van een raijnopziener, is nog aan te teekenen dut zij
6445 blokken betrof, wegende 3205.08 pikols, waaruit
verkregen werden 6353 blokken (3111.18 pikols) zuiver
en 17 blokken (8.31 pikols) nog niet geheel zuiver t i n ,
te zamen 6^70 blokken, wegende 3119.49 pikols, benevens
eene niet gewogen hoeveelheid slakken. Ongerekend de
17 blokken onzuiver tin en de slakken , bedroeg het bij
de zuiveriug geleden verlies dus 93.90 pikols of 2 93 pet.,
welk percentage vermoedelijk op 2.5 pet. zal zijn te stellen
wanneer ook gerekend wordt op het in eerstgenoemde
producten nog aanwezige tin.
B i 11 i t o n.
Over het op 1 Mei 1891 geëindigde boekjaar 1890/91
der Billiton-maatschappij leverde de tinwiuuingjop Billitou
aan product uit het in dat boekjaar uitgegraven erts eene
hoeveelheid van 94 835 pikols tin o p , tegen 92 431 pikols,
verkregen uit het in 1889/90 gewonnen erts. De a d m i nistratieve productie, dat is de in de pakhuizen der Ma>itschappij gedurende het boekjaar ingeleverde hoeveelheid
tin , bedroeg echter 96 488 pikols , zijnde 2(i9 pikols nn-er
dan in 1889/90. Gemiddeld waren in laatstgemeld boekjaar
ingeschreven geweest 7820 mijnwerkers , terwijl in 1890/91
de gemiddelde sterkte der ingeschreveuen beliep 8644.
Met de toeneming van werkkrachten hield d u s , zoo wordt
in de ontvangen berichten gemeld, de productie g^en
gelijken t r e d , daar de gemiddelde hoofdelijke levering,
niettegenstuande de weersgesteldheid in beide boekjaren
voor den mijnarbei I lijna gelijkelijk gunstig was te nt-enieu , van 1231 tot 11.16 pikols daalde. Door de vermindering van terreinen die tegen de gewone betaling (f 20
jier pikol tin) ontginuaar w a r e n , moest weder belangrijke
uitbreiding wan het q u a n t u m - of toeslagstelsel gegeven
worden. Die betalingswijze omvatte in het afgeloopen boekjaar ruim 3'J pet. van de geheele levering (tegen ruim
31 pet. in 1889/90), en in verband daarmede steeg de kostprijs
vati al het geleverde tin van f 22,09 tot f 22,86 per pikol.
In het volgende overzicht, vindt men de levering (administratieve productie) van 1890/91 per district gespecificer I,
en de totaalcijfers, ook wat het aantal mijnen en de
werkkrachten betreft, in vergelijking gebracht met de
uitkomsten der vier voorafgegano boekjaren
Namen
der
mUndistricten.

GemïddeUT
Verkre- Verkregen
aantal
Aantal
mijnen ingeschre- gen pro- hoeveelheid
ven mijn- ductie (in tin (in pikols)
in
» erkers pikols erls voor zooveel
bewergedurende
(met inbe- gereed
king
grip van voor de het boekjaar,
geweest.
verlof- smelting). ingeleverd, o)
gantrrsl.

Tandjong Pandan . .

19
21
18
22
14

899
3 038
2 693
1464
550

10 600
60 500
40 500
24 400
8 600

7 280,72
40 305,85
26 139,61
16 819,27
5 942,43

Totalen over 1890/91.
„
„ 1889/90.
„
,
1888/89.
,
„ 1887/88.
„
„ 1886/87.

94
e) 94
97
94
92

b) 8 644
7 820
7 237
7 245
6 591

144 500
144 000
118 700
121800
130 800

96 487,88
96 278,77
79 193,98
77 840,48
89 193,09

ii) Dus met inbegrip van hetgeen het voorhanden gebleven erts

uit het voorafgegane, boekjaar uitleverde, doch zonder de nasmelting
behoorenüc tot du productie vau het opgegeven boekjaar. Wat het
jongste boekjaar betreft, is dus onder de levering van 96 487,88
pikols wel begrepen de nasmeliing van Mei 1890 (ad 16 016 pikols)
doch niet de nasmclting van Mei 1891 (ad 14 363 pikols).
i') Hieronder 1525 werkzoekenden en 320 verlofgangers, zoodat
in de mynen gemiddeld slechts waren ingedeeld 6799 mijnwerkers.
c) Verbeterde opgaaf.
Nieuwe mijnen werden in het afgeloopen boekjaar niet
geopend, terwijl er 3 , waarvan de terreinen uitgewerkt
waren, bij de sluiting van het boekjaar werden ingetrokk e u , zoodat er op 1 Mei jl. 91 in bewerking bleven. De
hooge waterstatd bracht hier en daar veel schade toe aan
bruggen en wegen, terwijl de aanhoudende regens de
herstelling daarvan belemmerden en in eeuige mijnen
grooten wateraaudrang veroorzaakten. Dit luatste en de
grootere diepte in enkele groeven maakten eene verdere
uitbreiding van de machinale bemaling noodig. Behalve
eenige nieuwe pulsometers werden een door stoom godreven
üreindl-pomp en eene noria met ijzeren waterrad opgesteld.
De sterkte van bet mijnwerkerspersoneel, op 1 Mei 1890
8334 man (waaronder 1672 werkzoekenden en 228 verlof
g a n g e r s ) , verminderde in den loop van het boekjaar door
o n t s l a g , desertie , evacuatie en overlijden ') met 994 man ,
en vermeerderde met 1176 vrijwilligers en 584 aangeworven
nieuwelingen ; het aantal werkkrachten bedroeg dus op
30 April jl. 9100 man (waarvan 1756 werkzoekenden en
228 verlofgangers). Het getal vrouwen en kinderen in de
mijnen nam gedurende het kalenderjaar 1890 een weinig
toe en bedroeg op het einde daarvan 1116 (26 meer dan
op uit. 1889)
Door de politie werden twee aanhalingen gedaan van clandestien uitgevoerd tin aan boord van het Éngelscbestoomschip Ban What Soon. Volgens mededeelingderMaatschappy
zou ook uit de mijnen clandestien tin worden afgevoerd.
Voor rekening van de onderneming werden gedurende
bet jongste boekjaar te Batavia weder zes tweemaandehjksche veilingen van l e t | roduct gehouden , gezamenlijk
bestaande uit ruim 88 864 pikols, waarvan 58 623 in de
vier veilingen die nog in 1890 gehouden werden, en de
overige 30 241 pikols in de eerste twee veilingen van 1891.
Do in die veilingen verkregen middenprijzen bedroegen
achtereenvolgens 1 64,86, f 67,05, f 67,53, f 63,20, f62,60
en f 62,46, dat is over al dezes veilingendooreengenomen
f 6 4 , 6 0 per pikol, legen f 6 3 , 1 0 over de zes veilingen
van 1889'90. Daar de eerste twee vellingen van 1 8 9 0 ,
die nog iu het loekjaar 1889/90 vielen, uit 26830 pikols
hadden be;taan . werd dus in het kalenderjaar 1890 door
de .Maatschappij nan de markt gebracht eene hoeveelheid
van 85 453 pikols. Over de opbrengst daarvan vloeide aan
vendusalaris iu 's lands kas een bedrug vnn f 69 099.
Ter zake van het in 1890 voor particuliere rekening
van Java uitgevoerde Billiton-tin (5 039174 K.G.) werd
aan uitvoerrecht ontvangen f 176 311.
De voor gouvernementsrekening in 1890 hier te lande
te gelde gemaakte ruim 2375 pikols Billiton-tin, door de
Maatschappij opgebracht als cijns (3 pet.) over de door
huar in het boekjaar 1888/89 verkregen hoeveelheid tin ,
bracht bruto f 162 9.>2 en netto f 155 153 op.
De over het boekjaar 1890/91 door de Maatschappij verschuldigde cijns, ten bedrage van 2 8 9 4 " pikols , werd door
baar in Juli jl. bij's lai.ds pakhuizen te Batavia ingeleverd.
S u m a t r a.
De » Siak-Tin- en land bouwmaatschappij * ging g e durende 1890 nog voort met de uitvcering der door het
inlandsch bestuur van Siak in 1886 verleende concessie
betreffende een uitgestrekt terrein in de bovenlanden van
dat landschap , doch de verkregei uitkomsten wnren , ten
gevolge zoowel van de betrekkelijke armoede als van de
afgelegen ligging en daardoor moeilijke bereikbaarheid der
bekende tinhoudende gronden , vau dien aard dat de Maat') In 't geheel overleden 160 mijnwerkers. Berriberri kwam mia
der voor dan in 1889/90. Van de 428 verpleegde berriberrilljderi
stierven er 61, werden 274 naar China geëvacueerd en bleven op
uit. April 1891 nog 48 onder behandeling, zoodat slechts 44 de
hospitalen hersteld verlieten.
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schappij bij het einde van het jaar de werkzaamheden,
die meereudeels nog van voorbereidendei) aard waren geweeat, staakte. Door een paar deskundigen zou echter
nog eeu nader onderzoek worden ingesteld naar den toestand der tot dusver nog niet of weinig onderzochte gedeelten van het concessieterrein.
R i o u w en

onderhoorigheden.

Door de » Singkep-Tinmaatschappij " werden in 1890
een drietal groeven geopend, terwijl met het grondonderzoek geregeld werd voortgegaan. Ook werden vanwege
de Maatschappij eenige noodige gebouwen opgericht en
voetpaden aangelegd, terwijl zij een klein stoomschip en
een paar zeilvaartuigen aankocht. De uitkomsten der exp)oitatie konden den resident eerst bij den afloop van het
boekjaar (31 Juli 1891) worden medegedeeld M waren bij
de afsluiting in lndiö der bijlrage voor dit gedeelte van
het verslag nog niet te Batavia bekend geworden.
Uit de hier te lande sedert publiek gemaakte berichten
omtrent de Singkep-ontginning is eciter het volgende
aan te teekenen.
Gedurende het boekjaar 1890/91 (het eerste ontginningsjaar) werden 778 blokken tin verkregen , wegende 42u
pikols. De vele werkzaamheden in de eerste maanden win
het boekjaar 1891/92 hadden echter de afscheping van
het voorhanden tin vertraagd. Daarbij had de onderneming weder veel te kampen gehad met berriberri
en andere ziekten onder de nieuw aangeworven werklieden. Volgens berichten van den directeur der onderneming van September jl. had deze, bij zijne exploratie
vun het cilani, de afzetting van bet tin over het algemeen
gunstig bevonden, en was, ten gevolge van t ene nieuwe
regeling der betalingswijze, meer tevredenheid on !er de
arbeiders ontstaan. Met het iulandsch bestuur van Riouw
was de Maatschappij in onderhandeling over eene verlenging
der haar voor 25 jaren verleende concessie met nog 25 jaren.

[Nederl. (Oost-) lndie.]
S u m a t r a.

Gouvernementsontginning van het Ombilien-kolenveld
(Sumatra's Westkust). Ten behoeve van de voorloopige
exploitatie van staatswege van dit kolenveld, waartoe bij
de wet van 28 December 1891 (Nederlandsen Staatsblad
n°. 223) fondsen zijn beschikbaar gesteld, werd reeds in
1890 zoo in Europa als in lndiö een aanvang gemaakt
met voorbereidende studies en onderzoekingen , ook met
het oog op de directe verlading van het product uit de
mijn in spoorwegwagons en de aflading op de eindstations.
Nadat de hoofdingenieur, chef der afdeeling » mijnwezen ",
in het belang der zaak, voornamelijk tot het verzamelen
van gegevens voor het opmaken van eene ontwerp-begrootiug van aanleg- en o;itginningskosten , eene commissiereis
naar Sumatra's Westkust had gemaakt, werd bij gouvernementsbesluit dd. 5 Mei 1891 n°. 14 met de leiding der
voorbereidende werkzaamheden ten behoeve der ontginning
belast de hoofdingenieur chef van den dienst der staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust, wien voor deze werkzaamheden een der op Java dienstdoende mijningenieurs
werd toegevoegd. Deze mijningenieur kwam nog vóór het
einde van genoemde maand te Sawah Loento (verg. blz. 149
hiervóór), van waar uit door hem een begin werd gemaakt
met het meer gedetailleerde onderzoek van het gedeelte
van het kolenterrein tusschen deze plaats en Soengei Doerian. Het gedeelte kolenveld, dat het geschiktst
wordt geacht om het eerst in exploitatie te worden gebracht , bevat boven de tot de ontginning daarvan aan te
legden groote transportgalerij , naar berekening van gemi-lden mijningenieur, 7'/j millioen M*. kolen, met eene
geraamde opbrengst van circa 6 millioen ton. In den
omtrek komen houtsoorten voor, welke voldoende duurzaaml'.eid schijnen te bezitten om in de mijn, althans voor
doeleinden van tijdelijken aard, te worden gebezigd.

Concessie-aanvraag BoekitSoenoer (residentie Benkoelen).
Aan de in 't vorig verslag (blz. 234) bedoelde aanvragers,
de heeren J. WALLAND en R. W I J N E N , die de ontginning
§ 3. Steenkolen.
van steenkolen beoogden in een ongeveer 20 vierkante K.M.
Java.
groot terrein nabij den Boekit Soenoer (afdeeling OmmeConcessie TanUari (district Tjiheulang, residentie Preanger landen van Benkoelen), werd, op een nader door hen
Regentschappen). Deze concessie is door den ondernemer, ingediend verzoek, bij gouvemementsbesluit dd. 6 Juni
den heer A. G. BOSCH, met goedkeuring van de Indische 1891 n°. 2 1 , met dispensatie van het bepaalde bij art. 6
Regering (besluit dd. 21 April 1891 n°. 46) overgedragen § b van Indisch Staatsblad 1874 n°. 128 (betreffende de
op de te Batavia opgerichte » Maatschappij ïanisari tot over te leggen plattegrond-teekening van het ontginningsexploitatie van kolenmijnen ". ') In 1890 had nog (reen terrein), voorloopige toezegging gedaan van concessie onder
geregelde ontginning plaats, maar wijdde men zich aan nader vast te stellen bijzondere voorwaarden, mits zij
proefnemingen , terwijl een begin werd gemaakt met het binnen één jaar zouden aantoonen Nederlanders of ingeaanleggen van galerijen. De productie was daardoor zeer zetenen van Nederland te zijn en over eene som van f 100 000
gering. Het jaarlijks vorschuldigde vast recht (f428,24) werd tot uitvoering van de concessie te kunnen beschikken.
tijdig in 's lands kas gestort.
B o r n e o.
Concessie Sedan (district Sedan, residentie Rembang).
a. GouvernementsconcessiSn.
Of deze in October 1890 aan den heer A. W. DE RIJK
verleende concessie tijdig (dat is vóór of op 9 April 1891)
Concessie Oranje Nassau (afdeeling Martapoera, residentie
is aanvaard , dan wel of uitstel verkregen is, vindt men
in de tot dusver hier te lande ontvangen berichten niet Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Wegens tijdelijke
gemeld. Alleen is vernomen dat gedurende eenigen tijd afwezigheid van den concessionaris, den heer J. P. VAN
een mijnbouwkundige zich op het concessieterrein met het DER PLOEG , die naar Nederland was vertrokken, bleef
uitvoeren van onderzoekingen zou hebbeu bezig gehou- de uitvoering dezer concessie nog achterwege. Het jaarlijks
den , en dat in Juni jl. een in Duitschland gediplomeerd verschuldigde vast recht (f 125) werd echter door den conmijningenieur voor rekening van den concessionaris naar cessionaris behoorlijk voldaan.
Rembang zou vertrokken zijn.
Concessie Kotta Baroe (op het eiland Laut der residentie
Aanvraag om kolendelting Afwijzend moest worden beschikt Zuiler- en Oosterafdeeling van Borneo). Aan de heeren
(gouveruementsbesluiten dd. 6 Augustus en 12 December P. VAN DIJK en M. J. UOISSEVAIN , die deze hun in December
1890 n°. 27 en 10) opeen met de mijn verordeningen strijdig 1890 verleende concessie (zie vorig verslag blz. 234) hadden
verzoek van den heer J. FABS om, zonder verkregen concessie, te aanvaarden vóór of op 10 Juni 1891 , werd bij gouvereene steenkolendelving tot eigen gebruik te beginnen op nementsbesluit van den 6den dier maand n°. 1 op hun
het door hem in erfpacht bezeten perceel Bintang in het verzoek, zoowel voor die aanvaarding als voor de voldoening der bedongen schadeloosstelling aan de rechthebbenden
district Tjiheulang (residentie Preanger Regentschappen).
op eenige in de concessie begrepen inlandsche koleuwin') De akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap , gedrukt ningen, zes maanden uitstel verleend.
als bijvoegsel tot de Jarasche Courant van 17 Maart 1891, is goedgekeurd b(j gouvemementsbesluit dd. 2 Haart 1891 n°. 3. Het maatb. ConcessiSn door inlandsche vorsten verleend.
schappel(jk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen
a f 600. Hiervan werden 200 aandeelen als volgefourneerd beschouwd
Concessie langs een gedeelte der Makakkam-rivier (Koetei).
door inbreng van de onderneming, waren 200 aandeelen reeds geplaatst (en daarop 30 pet. gestort) en waren de overige 200 aan- De » Steenkolen maatschappij Oost-Borueo", die in het
sultanaat Koetei over een concessieterreiu, naar berekening
deelen bestemd ter latere uitgifte.
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groot 50 000 bouws, nan de beide oevers der Mahakkamnvier beschikt (van de uitmonding der Djawa-rivier tot
vijf K.M. boven Tengaron), gaf in 1890 nog geen aanzienlijke uitbreiding aan hare werkkrachten, omdat zij het
verkieslijker achtte eerst eene kern vun geoefende mijnwerkers aan hare onderneming te verbinden en slechts
geleidelijk tot uitbreiding over te gaan. Voor het grondonderzoek had zij twee Duitsehe vakkundigen in dienst,
terwijl een topograaf speciaal belast was met de terreinopneming. Ook had de Maatschappij voor het transport
der kolen wn eigen stoomschip , de Paknatn , aangeschaft.
Hare eerst geopende mijn Batoe Panggal, eene heuvelontginning op kleine schaal, leverde in 1890 5326 ton
kolen op, tegen 907 ton in 1889, doch voor 1891 werd
de productie aan »verkoopkolen" op ruim het dubbel
geraamd, namelijk op p. m. 1000 ton 's maands. Kene
tweede mijn was geopend te Pelarang, waaruit echter
slechts 163 ton werden verkregen , doordien het overlij !en
van den aannemer in het ontginniugswerk vertraging
teweegbracht. Met eene derde ontginning was in Juli 1890
een aanvang gemaakt te Loa Rantei, ongeveer '/, uur
stoomens boven B-itoe Panggal, in rijke lagen , die als Je
voortzetting der Batoe Panggal-lageu werden beschouwd.
Van deze mijn verwachtte men reeds in 1891 eene llinke
productie, die in 1892 vermoedelijk tot 3000 ton's maan is
zou kunnen worden opgevoerd.
Over het oordeel door de marine over de Batoe Pang^alkolen geveld, zie men blz. 54 hiervóór, en over liet
gebruik er van bij den dienst der staatsspoorwegen op
Java blz. 149.
In bet concessiecontract werd , met goedkeuring van de
Indische Regeering (besluit dd. 27 Juni 1891 n°. 85), eene
wijziging aangebracht, en wel in het artikel handelende over
de aan den sultan voor zijne stoomjachten of eventueel op
te richten fabrieken te leveren steenkolen. Onder meer is nu
bepaald dat de, tegen betaling enkel van de ontginningskosten , aan den sultan af te stane hoeveelheid kolen in geen
geval meer zal behoeven te bedragen dan 1000 ton's jaars.
Lager (in § 0) wordt gehandeld over de door de Maatschappij gedaue stappen om ook kolenterreinen in andere
landschappen ter Oostkust van Borneo iu concf ssie te krijgen.

[Nederl. (Oost-) Inrfi*.]
bleken die kolen eveuwel van minder goede hoedanigheid
te zijn dan die van Salimbou. Eene opgaaf van de hoeveelheid gewonnen product werd niet verstrekt. Men zie
echter het medegedeelde op blz. 54 hiervóór.
§ 4. Petroleum.
Java.

Op bet terrein der aan de naamlooze vennootschap
» Dordtsche Petroleum-Maatscbappij" toebehoorende concessie » Djabakotta" (in de residentie Soerabaija) werden
gedurende 1890, nevens de reeds bestaande acht putten ,
nog een tiental andere geboord , waarvan slechts enkele
bevredigende uitkomsten gaven. Aan den directeur der
onderneming werd vergunning verleend tot het bouwen
van eene raffineerfabriek aan het Wonokromo-kanaal. Het
emplacement der fabriek beslaat ongeveer 2 bouws en is
door eene ingedijkte sloot van de naburige erven afgescheiden. Alle gebouwen zijn bovendien voorzien van brandvrije
daken , zoodat voor de omgeving zeer weinig gevaar bestaat. Tevens werd aan genoemden directeur vergund eene
ongeveer 7000 M. lange buisleiding aan te leggen van
het ontginningsterrein naar de raftiueerderij , ten einde den
duur en de kosten van het transport der ruwe grondstof
te verminderen. Het door de onderneming in 1890 afgeleverd product bestond uit 26 881 kisten (a 36 liters)
petroleum , 472 800 liters residu, 9015 liters gasoline en
8625 liters smeerolie, tegen respectievelijk 5569 kisten
petroleum, 73 800 liters residu en 720 liters smeerolie in
1889; gasoline werd toen niet afgeleverd. De gemiddelde
dagfdijksche opbreDgst aan petroleum bedroeg dus ruim 73
kisten ; men hoopt echter de productie te kunnen opvoeren
tot minstens 200 kisten daags. De gewonnen petroleum vindt,
zelfs tegen den prijs der Amerikaansche olie, genoeg afnemers ; de benzine en het residu zijn , naar bericht werd ,
als brandstof zeer gewild, terwijl de smeerolie o. a. bij de
exploitatie der stuatsspoorwegen aangewend wordt. Ter vergemakkelijking van liet vervoer werd. ene aansluiting met
Decauville-spoor gemaakt naar de spoorweghalte Wouokromo.
Blijkens het vorig verslag (blz. 235) was in Juli 1890
door de Indische Regeering afwijzend beschikt op eene niet
CoHCtUtt ifuthilde (Koetoi). Op een on er aagt•••.•ke ling aan de eischen voldoende aanvraag om coucessie tot winvan 29 Augustus. 1888 door het Koeteisch bestuur met ning van petroleum enz. in een terrein in het district
den beer J. H. MBNTEN gesloten concessiecontract voor Goenoeng Kendeng , mede in de residentie Soerabaija. Sedert
de winning van steenkolen in een terrein, ter berekende is namens de inlandsche rechthebbenden op den grou I op
grootte van p. in 15 000 bouws , aan de Balik Pappan-bani deze aanvraag teruggekomen, doch tijdens de afsluiting
werd, nadat daarin de door de Indische Regeerirgnoodig in Indië van dit gedeelte van het verslag was dit nader
geoordeelde veranderingen waren aangebracht, en ciuonder- verzoek nog in behandeling.
nemer tevens bij authentieke akte de gevorderde verplichtingen jegens het Gouvernement had aanvaard (zie vorig
S u m a t r a.
verslag blz. 234), goedkeuring verleend bij gou^ernementsbeslu't dd. 30 Juni 1891 n°. 4 , behoudens eene stipulatie
De exploitatie van de petrol^umbronnen in de Le|.anbetreffende de vrijheid van handelen der Indische Regee- streek in liet landfccliap Langkat der residentie Oostkust
ring ten opzichte van eene eventueele overneming van de van Sumatra , waarvoor de door het inlaudsch bestuur aan
heffing van in- en uitvoerrechten in Koetei. De duur dezer wijlen den i.eer A. .1. ZYI.KER verleende concessie in de
coucessie bedraagt 75 jaar, welke termijn op 30 Juni 1891 tweede helft van 1890 is overgegaan op de in 't ^ r i g
is ingegaan. De aan den sultan van Koetei (als eauig verslag genoemde naamlooze vennootschap, is sedert met
rechthebbende) op te brengen jaarlijksche cijns bedraagt kraciit voorbereid , zoodat men verwachtte dat tegen het
f 0,50 per geproduceerde en niet ten eigen behoeve der einde van 1891 de installatiewerken gereed zouden zijnen
onderneming verbruikte ton kolen, in te gaan met 1 Jannari het product in den handel zou kunnen worden gebrac.t.
1895 en te voldoen, tot een minimum van f 2000 's jaars, De voorbereidende werken, die werden on iernomen on Ier
uiterlijk binnen drie maandeu na afloop van het jaar. Voor leiding van een werktuigkundig ingenieur en van een
verdere aanwijzingen nopens den inhoud van het concessiecontract zie men het verslag van het mijnwezen over mijn bouwkundige, bestonden iu het aanleggen van een
het tweede kwartaal van 1891 (bijvoegsel tot de Javasche smal-spoor van af het hoofdetablissemeut aan de haven plaats
Pangkallan Brandau (aan de Soengei Babulan) tot aan de
Courant van 20 November 1891).
petroleumbronnen over eene lengte van ongeveer 11 K.M.,
in het daarstellen van buisleidingen over denzelfden afstand,
in het oprichten van reservoirs van groote afinetingen,
c. Inlandsche ontginningen.
van distilleertoestellen c. a., van werkplaatsen voor het verIn de voor dit verslag ontvangen berichten vindt men vaardigen van de emballage (blikken en kisten), van woalleen gewag gemaakt van inlandsche ontginningen inde ningen voor personeel, enz. In het voorjaar van 1891 verresidentie Westerafdeeling van Borneo. Daarvan worlt wachtte men de aanbrengst van de nog benoodigde magezegd dat die in het landschap Salirabou van vrij veel chinerieën. De put te Telag.i Toenggal, hoewel bij het
belang schijnen. De Salimbou-kolen worden voor het einde van 1890 reeds ongeveer vijfjaren open , was in debiet
grootste gedeelte aan het Gouvernement verkocht a f 1 nog altijd niet verminderd.
per pikol (ongerekend de transportkosten). Ook op andere
Borneo.
plaatsen in de afdeeling Sintang van genoemd gewest
worden kolen aangetroffen , als: in de Knepay-stx-eek,
Blitang , Ketoenggou , Tampoenah en Boenoet. 1 ot dusver
In verband met de daarin aangebrachte wijzigingen is
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.
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thans bij gouvernementsbesluit dd. 30 Juni 1891 n°. 4
oedgekeurd het onder dagteekening van 29 Augustus
888 door don heer J. H. MBNTKN met het Koeteisch bestuur gesloten contract (zie vorig verslag blz. 235) betreffende de winning van petroleum en andere bitumineuse
zelfstandigheden in een terrein nabij de Mahakkam-rivier
gelegen , en gedeeltelijk grenzende aan het concessieterrein
der » Steenkolenmaatschappij Oost-Borneo ". Ook ten uanzien van zijne petroleum-concessie heeft de heer MENTEN
bij authentieke akte jegens het Gouvernement de verplichting aanvaard tot eventueele terugbetaling aan 'slands
kas van bijzondere beschermingskosten enz. ten behoeve
zijner onderneming en tot wering daarbij van Chineesche
mijnwerkers van fianka. De goedkeuring van het concessiecontract is door de Indische Regeering verleend op dien
voet dat zij zich daardoor niet gebonden kan achten in
hare eventueele plannen om de heffing van in-en uitvoerrechten in Koetei van liet inlandsch bestuur over te nemen.
De concessie, die den naam draagt van > concessie Louise",
is verleend voor 75 jaren, welke termijn is ingegaan 30
Juni 1891. Als jaarlijks he cijns is door den sultan van
Koetei bedongen f 0,50 voor eiken door de onderneming
geproduceerden en binnen het landschap Koetei verkochten,
dan wel daarbuiten vervoerden M* petroleum , aaphalt of
ander product (natuurlijk gas uitgezonderd). De cijns is
verschuldigd op uit. December van elk jaar, bedraagt in
geen geval minier dan f 2500 'sjaars, en moet binnen
drie maanden na afloop van het jaar voldaan zijn. Over
het eerste jaar van de werking der concessie wordt bedoeld minimum verminderd naar reden van het gedeelte
van het jaar dat verloopen is vóór de goedkeuring van het
concessiecontract. Voor nadere aanwijzingen nopens den
inhoud van het concessiecontract zie men het bijvoegsel
tot de Javasche Courant van 20 November 1891.

Concssie Goenorng Lawak (r sidentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Deze in 1885 op de » Borneo Mijnmaatschappij" overgegaue concessie voor het winnen van
diamant, goud, platina en steenkolen te Tjempaka(district
en af loding Martapoera) bleef ook in 1890 onuitgevoerd,
'ntusschen werd het aan 's lands kas verschuldigde jaarlij.sch vast recht voldaan.

§ 5. Andere delfstoffen.

b. Concessiën door inlandsche vorsten verleend.

f

Door den heer R. D. VERBEEK, wien in 1888 door de
Indische Regeering toezegging van concessie gedaan
werd voor het winnen van edele en andere metalen
in een mijnveld, naar berekening groot 27 520 bouws, in
de afdeeling XIII en IX Kotta der residentie Padangsche
Bovenlanden, werd in 1889/1890, in vereeniging met een
Ergelschen deskundige, een plaatselijk onderzoek ingesteld
naar den rijkdom van het terrein, over de resultaten van
welk onderzoek zij, naar bericht werd , zeer tevreden waren.
Intusschen heeft de aanvrager tot dusver niet voldaan aan
de voorwaarde dat hij, alvorens de concessie te kunnen
verkrijgen, moet aantoonen voor de uitvoering daaivan
over •iene som van f 300 000 te kunnen beschikken. Op
zijn verzoek is hem bij gouvernementsbesluit dd. 26 Juni
1891 n°. 42 nader één jaar uitstel verleend (tot 2 Juli 1892)
om hiervan te doen blijken, echter onder opmerking dat
de Regeering zich voorbehoudt om c. q. in 1888 hem medege leelde concessievoorwaarden alsnog zoodanig te wijzigen
als bij uitvaardiging van nieuwe bepalingen omtrent mijnontgiuningen haar noodig mocht voorkomen.
Over inlandsche mijnoutginningen op Sumatra werden
geen bijzonderheden medegedeeld.
B o r n e o.
a.

Gouvernemeutsconcessiën.

Java.
Coi.cessiën ia hel landschap Samlas (residentie Westerafdeeling
van Borneo). De in Augustus 1889 '^oor de InUitgenomen het oprichten van een paar eenvoudige geR.'geering goedgekeurde contracten bet/effende de
bouwtjes en het nemen van proeven werd ook in 1890 op dische
concessiën » S a m b a s Gold M i n e s " en « W e s t
de in de residentie ^oerabaija gelegen terreinen der mijn- twee
B o r n e o Gold F i e l d " , betreffende het winnen van goud
concessiën » Kedoeng Waroe " en » Genoek Watoe " (beide en
ertsen en delfstoffen over eene uitgestrektheid
ten doel hebbende het winnen van jodium en jodiumver- van andere
(naar
berekening)
48670 en 20 000 bouws,
bindingen) niet gewerkt. De noodige machinerieën waren zijn, zooals reeds in respectievelijk
't vorig verslag vermeld werd,ingenog niet uit Europa ontvangen.
bracht in eene in Mei 1890 opgeriente naamlooze vennootEvenmin kwam nog tot uitvoering de concessie » Goe- schap , de » West Borneo Gouduiaatschappij " te Amsterdam.
noeng Woengkal " in de residentie Pasoeroean tot het winnen Bij besluit dd. 5 Maart 1891 n°. 7 verleende de Indische
van zandsteen.
Regeering goedkeuring op deze overdracht, echter onder
De concessionaris voor het winnen van marmer en kie- zekere voorwaarden, welke 1°. ten doel hadden de conzelgesteente uit het in de residentie Kediri gelegen mijn- cessievoorwaarden nog op een paar punten aan te vullen
veld Wadjak , de heer B. D. VAN RIETSCHOTEN , vertrok (o. a. wat betreft sommige van de concessie uit te sluiten
naar Europa ten einde te trachten het noodige kapitaal terreinen), en 2°. de Maatschappij de verplichting oplegden
bijeen te krijgen. Een begin met de ontginning werd nog om bij authentieke akte zekere verplichtingen jegens het
niet gemaakt, doch de titel van aankomst van het zake- Gouvernement op zich te nemen (betreffende de eventueele
lijk recht werd op 19 December 1890 ter bestemde plaatse terugbetaling aan 'slands kas van bijzondere bescherming»
ingeschreven.
kosten enz. ten behoeve van de te vestigen onderneming
en de wering daarbij van Chineesche mijnwerkers van
Sumatra.
Banka). Omtrent de uitvoering der beide concessiën is beDoor den gemachtigde van de liquidateuren der » Mijn- richt dat onder de leiding van twee buitenlandsche desbouwmaatschappij Tamhang-Salida" werd da verklaring kundigen een twaalftal putten werden geboord of g graven,
afgelegd dat die vennootschap geene rechten hoegenaamd doch dat de uitkomsten zeer onbevredigend waren, daar
meer heeft op het zakelijk recht van mijnontginning als men nog geen belangrijke goudhoudende aderen of lagen
concessie T a m b a n g S a l i d a in 1887 door de Indische had aangetroffen.
Nadat vanwege den concessionaris, den heer P. VAN
Regeering verleend, voor het winnen van goud- en andere
ertsen in een terrein van ruim 9000 bouws in de afdee- DIJK, gelijke verplichtingen jegens het Gouvernement waren
ling Painan (Padangsche Benedenlanden). Door deze ver- aanvaard als waarvan zooeven sprake was, trad op 16
klaring kon bedoelde concessie geacht worden te zijn ver- Augustus 1890 ook in werking, krachtens de toen door
vallen , daar van eene teruglevering van het zakelijk recht de Indische Regeering verleende goedkeuring op het conaan het Gouvernement, door overschrijving in de publieke tract (zie vorig verslag blz. 236), de concessie door het
registers (zie vorig verslag blz. 236), geen sprake kon zijn , inlandsch bestuur van Sambas onder dagteekening van
nadat was gebleken dat de titel van aankomst daarvan 9 November 1889 aan den heer VAN DIJK verleend voor
niet was openbaar gemaakt op de wijze bij de wet of al- de winning van goud- en andere ertsen en delfstoffen in
gemeene verordening voorgeschreven. Bij gouvernements- twee perceelen, ter vermoedelijke grootte van respectiebesluit dd. 29 Maart 1891 n°. 19 werd machtiging verleend velijk 1757 en 473 bouws, mede, evenals de twee 't
concessiën hiervóór bedoeld, tegen een
tot het uitbetalen van eene som van f 3000 aan de be- eerst uitgegeven
trokken inlandsche hoofden in de afdeeling Painan, strek- cijns van 21/» pet. der waarde op het ontginningsterrein
kende o. m. als vergoeding voor het gemis der retributie, van de jaarlijks van de onderneming afgevoerde delfwelke zij , ingevolge de adat, van genoemde Maatschappij stoffen, met beding als minimum van f 0,10 per bouw
over de geheel e uitgestrektheid van het concessieveld,
zouden hebben kunnen heffen.
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dus van f 223 'sjaars. Verdere opgaven nopens den inhoud vun het contract zijn te vinden in een der bijvoegselstot de Javasche Courant van 30 Januari 1891. Nnar
over 1890 gemeld is, hadden de uitkomsten dezer concessie, B a n P i n S a n geheeten, toen nog niet aan de
verwachting voldaan, richter werd in het begin van 1891
ongeveer 5 K.G. goud, ter waarde van p. m. f 7000,
naar Europa verzonden. De werkzaam lieden geschiedden
onder leiding van dr. J. BOSSCHA JZN. , die door de Indische
Regeering als plaatselijk hoofd van de onderneming is
erkend.

het winnen van diamant in de afleiding .Martapoera f1637
opbrachten , zijnde f 1391 meer dun in 1889. Voor het
graven en wasschen van goud, dat in de tot diezelfde
afdeeling behoorende onderafdeeling Tanahlaut een kleinen
tak van bedrijf uitmaakt, en waarvoor de goudgravers
eene licentie van den pachter behoeven , was over 1890
door dien pachter aan den lande verschuldigd 15Vf thails
zuiver stofgoud. Voor 1891 is echter als pachtsom bedongen
25'/ 4 thails, hetgeen, berekend tpgen f90 per thail, uitmaakt
f2272,50. Er werd in 1890gewerkt in 11 grooteen 18 kleine
parits, die gezamenlijk 300 thails stofgoud opleverden.

Concessieterreinen in het landschap Koetei (residentie
§ 6. Vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Een, overeenkomstig <le wenken der Indische Regeering (zie vorig
Voor zooveel de gouvernemenUlande'i betreft, werden
verslag blz. 236) gewijzigd, nieuw concessiecontract werd in het tijdvak van 1 Juli 1890 t/m 30 Juni 1891 door
onder dagteekening van 23 Januari 1891 gesloten tusschen de betrokken hoogste gewestelijke gezaghebbers 13 verhet inlandsch bestuur van Koetei en den heer G. MURRAY , gunningen als hierbedoeld verleend, soms voor één jaar,
waarbij aau laatstgenoemde voor den tijd van 75 jaren maar meeital voor drie of vijf jaren , en steeds onder beconcessie tut mijncntginning werd verleend in een daarbij ding dat de vergunning verviel wanneer niet binnen het
aangeduid terrein , naar berekening groot 10 000 bouws, jaar (soms binnen de zes maanden) met de onderzoekingen
gelegen in het binnenland van Koetei (op 21 etmalen werd aangevangen. Van de bedoelde vergunningen, alle
reizens van de kust), en zulks tot het winnen van goud , tiader vermeld in bijlage HHH hierachter, werden erverzilver, diamanten, tin, looi, koper en andere delfstoffen. leend voor terreinen in de residentie Preanger RegentNadat de heer MURRAY ter zake van de door hem beoogde schappen 1 , in Cheribon 1 , in Rembang 3 , in Soerahaija
onderneming bij authentieke akte dezelfde verplichtingen 1 , Pudangsche Bovenlanden 1 , Padnngsclie Bovenlanden
jegens liet Gouvernement had aanvaard die ook van andere en Tapanoli 1, Benkoelen '2, Westeraf Ineüng van Borneo
concessionarissen in Koetei en Sambas gevorderd zijn (zie (rechtstreeksch gouvernementsgebied; 1, en Menado 2.
hiervóór), is bij gouvernementsbesluit dd. 27 Maart 1891
Aan een Eurupeeschen ingezetene van Djukjokarta werd ,
n°. 27 op gemeld concessiecontract goedkeuring verleend, op zijn verziek, do<r de Inlische Regeering vergund(beonder voorwaarde dat door den concessio: aris binnen negen sluit dd. 7 December 1890 n°. 5) om ter zake van mijnmaanden eene kaart znu moeten zijn overgelegd , waaruit, bouwkundige opsporingen in een gedeelte van het rijk
beter dan uit de schriftelijke omschrijving in het contract, van "üjokji karta eene overeenkomst met den sultan te
de begrenzingen van het concessieterrein zouden zijn r.a sluiten. Ten aanzien van hetgeen daarbij in acht te nemen
te gaan.
viel, werd de adressant naar den resident verwezen. Kort
Aan een contract voor mijnontginning, zoowel voor de daarop verzocht dezelfde aanvrager vergunning om met
winning van goud en edelgesteenten als van steenkolen , gelijk doel overeenkomsten te mogen aangaan met den
in een terrein naar schatting ter grootte van 20 000 bouws soesoehoenan van Soerakarta en nut het hoofd van het
in het district Melak ter weerszijden van de Mahakkam- Mangkoe IN'egoroschc Huis. Met, dit zijn verzoek werd de
rivier boven Moeara Pahoe (of Pahan), door bat inlandsch ann vrager tot den resident van Soerakarta verwezen (goubestuur van Koetei gesloten met den heer L. \V. H. DE vernementsbesluit dd. 25 Maart 1891 n°. 2), die ten deze
ML'.NMCK , kon de gevraagde goedkeuring door de Indische van instructiêu was voorzien. ')
Regeering niet worden verleend, op grond van bedenkinIn de buitenbezittingen waren de door inlandsche zelfgen tegen den vorm en inhoud dier overeenkomst, doch bestuurders met particulieren gesloten overeenkomsten,
aan genoemden ondernemer werd vrijgelaten baar door eene ten doel hebbende het vergunnen van mijnbouwkundige
andere te vervangen , bij welke rekening zou moeten worden onderzoekingen en opsporingen in hun gebied, weder zeer
gehouden met de bedenkingen der Regeering (gouverne- talrijk. Aldaar traden in het tijdvak van 1 Juli 1890 t/m
mentsbesluit dd. 2 September 1891 n°. 6).
30 Juni 1891 , ten gevolge van bekrachtiging door het
Europeesch bestuur, p. m. een 60-tal dergelijke vergunc Inlaudsche ontginningen.
ningen in werking. De meeste betroffen weder terreinen
in de Westerafdeeling van Borneo; in die residentie werd
Omtrent de inlandsohe mijnontginningen in de residentie door de inlandsche besturen der volgende landschappen
Westerafde-ling van Borneo is aan te teekenen dat deze het daarnevens vermeld ai:ntal opsporingsvergunningen verzich , evenals vroeger , bepaalden tot het graven naar goud leen 1 (alle aan Europeaien , meest vreemdelingen, behouin de afdeelingen fintang, Mampawa , Sambas, Montrado dens in één geval nan een Chinees): *) Sambas 6 , Mainen Poutianak (het vroegere Mandhor-gebied), en naar pawa 3 , Pontianak 1, Koeboe 1, Simpang 1, Soekadana
goul en diamanten in de afdeelingen Landak en Tajan. 3 , Landak 4 , Taijan 2 , Meliou 1 , Sekadou 2 2 , Sintang
Voor zoover bekend , bedroeg de goudopbrengst in Mam- 2 , Silat 1 , Soehaïd 1 en Boenoet 2. In stede van op het
pawa 25 a 30, in Landak 375 en in Montrado 761 '/i maximum van vijfjaren is in al de tot deze vergunningen
thails, eene waarde vertegenwoordigende van f 60 a f 75 betrekkelijke contracten de duur van het opsporingsrecht
per thail. In den regel wordt voor het graven naar goud bepaald op slecMs drie jaren , terwijl de vergunning van
of diamanten door inlanders en met hen gelijkgestelden rechtswege ophoudt van kracht te zijn als de onderzoekingen
en voor het wasschen door hen van goud- en diamant- niet binnen het jaar zijn aangevangen. Vele der houders
houdende gronden in dit gewest eene licentie van den pach- trachtten dan ook, zooals de resident meldt, slechts door een
ter gevorderd (zie Indisch Staatsblad 1862 n°. 134 en schijnonderzoek zicL voor intrekking van de vergunning te
1886 u°. 16). In de afdeelingen van het gewest, waar vrijwaren. Voorloopig is echter door de Indische Regeering
deze pacht niet met andere kleine pachtmiddelen veree- hierin geen aanleiding toteenigen maatregel gevonden, zoo
nigd is afgestaan , werd door het Gouvernement voor 1890 wel om ernstige reflectanten niet af te schrikken als omdat
als pachtsom bedongen f 6204 en voor 1891 f 4824. Vol- het kan gebeuren dat ook bij de ernstigste bedoelingen in het
gens opgaven der tolkantoren werd in 1890 voor f 52 285 aan
ongemunt goud uitgevoerd, tegen f 46 515 in 1889. De
') Ter zake van 's Gouvernemcnts bevoegdheden op het stuk
controleur van Landak bericht dat in 1890 van daar naar
Pontianak werden vervoerd 419 karaat diamanten, tegen van mijnontginning in Soerakarta is door den soesoehoenan, onder
van 25 Mei 1891, eene gel(jke suppletoire verklaring
1206 en 1869 karaat respectievelijk in 1889 en 1888. De dagteekening
afgelegd als in 1888 door den sultan van Djokjokarta (verg. het
verminderde opbrengst moest hoofdzakelijk worden toege- verslag van 1889 blz. 6).
schreven aan den voortdurenden hoogen waterstand der
') Voorshands worden nog alleen die vergunningen vermeld,
rivier.
welke door den resident in het behandelde tijdvak bekrachtigd
Uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werden. B(j uitzondering loopen echter de opgaven betreffende de
is gemeld dat de van bestuurswege aan inlanders of met Westerafdeeling van Borneo niet tot uit Juni 1891, maar tot den
dezen gelijkgestelden in 1890 uitgereikte licentien voor 16den van die maand.
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eerste jaar weinig1 of niets kan worden verricht. Aansommige houders van opsporingsvergunningeu in de Westerafdeeliug van BofOM of aan de door hen gezonden deskundigen werd door de Indische Regeering, met dispensatie in zoover van het bepaalde bij Indisch Staatsblad
1889 n°. 215 , vergund zekere hoeveelheden dynamiet en
bijbehoorende ontstekingsmiddelen in Ie voeren. Een paar
hunner verzochten ook dat gedurende eenigen tijd een
gouvernements-mijningenieur te hunner beschikking mocht
worden gesteld , maar op deze verzoeken werd afwijzend
beschikt. Ken der houders droeg het hem voor het tijdvak
van 19 Juli 1890 t/m 18 Juli 1893 verleend opsporingsr e c h t , betreffende een terrein in Bintang, met goedkeuring
van de Indische Regeering, over op eene in December
1890 (met een maatschappelijk kapitaal van f 30 000) te
Batavia opgerichte naamlooze vennootschap » Mijnbouwmaatschappij Bintang". op welker akte. van oprichting
goedkeuring werd verleend bij gouvernementsbesluit, dd.
12 J a n u a r i 1891 n°. 11 (Javasche Courant van den
23sten dier maand).
Ook iu de residentiën Oostkust van Sumatra en Zuideren Oosterafdeeling van Borueo erlangden eenige overeenkoinsten als de hierbedoelde de sanctie van het Kuropeesch
bestuur. Inzonderheid in eerstgemelde residentie trok de
veronderstelde minerale lijkdoin va'! eenige streken de
aandacht van onderscheidene personen. Men trachtte voortamelijk goudhoudende gronden te vinden en scheen ook
het oog te hebhen op ontginning van steenkolen. Het waren
meer bepaaldelijk de bovenstreken v.-inBilaen Kwaloe, B>venLangkat ') en Boven-Deli, welke met dit doel bereisd werden.
In de tweede helft van 1890 en de eerste helft, van 1891 werden
door den resident bekrachtigd 6 contract -n door het inlandsch
bestuur van Langkat en 1 contract door den vorst van iJeli
gesloten , waarbij aan eenige Europeanen of maatschappijen
(verg. de bovenaangehaaldc bijlage HHII) voor den nmxim u m - d u u r van vijf jaren recht van opsporing in zekere
daarbij aangewezen terreinen van genoemde rijken werd
verleend.
W a t de Zuider- en Oosterafdeeling betreft, werd de
goedkeuriug der Indische Regeering verleend op twee i
overeenkomsten . door de inlandsche zelfbesturen van Pasir
en Koetei gesloten met één on den/elfden ondernemer,
omtrent welke overeenkomsten echter in de voor dit verslag ontvangen berichten geen bijzonderheden voorkomen.
Voor de in Mei 1889 door de zelfbesturen van de benoorden
Koetei gelegen landschappen Bambalioeng, Goenoeng Taboer en Boeloengan met de hooger in § 3 genoemde »Steenkolenmaatschappij Oost-Borneo" gesloten overeenkomsten
tot het ontgiunen van steenkolen in genoemde rijken,
welke concess'5!i, blijkens het vorig verslag (hlz. 234),
om verschillende redenen door de Indische Regeering niet
voor goedkeuring waren vatbaar bevonden (besluit dd. 6
J a n u a r i 1890 n°. 1), zijn in den loop van 1890 in de plaats
gekomen vergunningen voor deu tijd van vijf jaren tot
het doen van mijnhouwkundige onderzoekingen. Vermits
de verleende vergunningen van te algemeene strekking
w a r e n , daar zij het geheele gebied der bewuste landschappen omvatten , konden de te dier zake gesloten contracten mede niet voor goedkeuring in aanmerking komen.
Bij gouvernementsbesluit dd. 2 September 1891 n 8 . 6 werd
de vertegenwoordiger der genoemde Maatschappij, in beschikUng op zijn verzoek om goedkeuring der bewuste
contracten , tot den resident verwezen. Aan dezen laatste
gaf de Indische Regeering te kennen dat bij opsporingen ten
behoeve van eene iu het leven te roepen kolenontginning in
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo het recht
van opsporing , zouder aangetoonde noodzakelijkheid , zich
over geen grootere oppervlakte dan van 20 000 bouws behoort uit te strekken , en dat als regel in één landschap
niet meer dan één vergunning van dien aard aan denzelfden persoon of hetzelfde lichaam behoort te worden verleend. De aangehaalde beschikking van 2 September 1891
betrof nog eene vierde overeenkomst, waarbij aan meergemelde Steenkolen maatschappij recht van opsporing was
>) In het aan Boven-Langkat grenzende onafhankelijk gebied
der Karau-Battaks werden reeds eenige terreinen door Europeesche
ondernemers van een tweetal hoofden in huur verkregen. Over deze
concessie, welke voornamelijk goudontginning beoogt, werd reeds
gehandeld op blz. 8 hiervóór.
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verleend in een gedeelte van het rijk Pasir (bezuiden
Koetei), welk opsporingsterrein door de Indische Regeering
mede te uitgestrekt werd geoordeeld.
Door den soetan van Indrngiri (eene op den vasten wal
van Sumatra gelegen onderhoorigheid der residentie Riouw)
was aan een Europeeschen ondernemer bij overeenkomst
mede vergunning tot mijnhouwkundige opsporingen verleend ; het verzoek om goedkeuring van dit contmet was
echter, voor zoover de Indische berichten liepen , nog in
behandeling.
De voorafgaande vergunning van de Indische Regeering
werd gevraagd tot het sluiten van eene dusdanige overeenkomst met de hoofden der landschappen VIII Kotta
(Kampar Kiri), Si Blimbiug en V K o t t a , welk verzoek
echter — evenals een ander, betreffende terreinen in de residentie Tapanoli buiten het direct gouvernementsgebied
g e l e g e n , — vooralsnog niet kon worden ingewilligd.
Van verschillende zijden werden ook mijnhouwkundige
opsporingen beoogd in zelfbesturende landschappeu, b e hoorende tot de residentie Menado. In verband met de
in die streken heerschende toestanden werden evenwel de
bij de Regeering ingekomen verzoeken, om ter zake met
de inlandsche bestuurders overeeukomsteu te sluiten , voorloopig in beraad gehouden. Tegen bet op onregelraatigen
voet verkrijgen van mijn- (of landbouw») concessiën in
sommige der bedoelde landschappen, met name aan de
Totnini-bocht en in naburige tot het gouvernement Celebes
e i onderhoorigheden behoorende streken , zijn in den
laatsten tijd van wege het Europeesch bestuur zooveel
mogelijk maatregelen genomen (verg. blz. 10/17 en 18
hiervóór). Aan een Europeeschen ingezetene der residentie
Menado, die mijnhouwkundige opsporingen beoogde in
zekere streek van het tot laatstgemeld gewest behoorende
landschap Tontoli, werd nochtans, op zijn verzoek, verg u n d om met het inlandsch bestuur eene overeenkomst
van die strekking aan te gaan.
III.

ZOUT.

De over 1890 ontvangen opgaven omtrent het gouvernementszoutmonopolie op Java en Madura wijzen voor alle
gewesten gezamenlijk op een debiet van 1 057 430 pikols,
zijnde meer dan in eenig vorig jaar en 58 768 pikols meer
dan in 1889, toen (volgens verbeterde opgaven) bijdegezamenlijke pakhuizen 998 662 pikols verkocht werden.
Vergeleken met laatstgemeld jaar nam in 1890 iu 15 van
de 21 gewesten het da',iet toe met 63 617 pikols (in elk
der gewesten h'embang, Soerabaija en Madura zelfs
met meer dan 10 000 pikols), waartegenover in Batavia,
K r a w a n g , T a g a l , Bezoeki, Bagelen en Kadoe een terugg a n g viel waar te nemen , gezamenlijk ten bedrage van
4849 pikols.
Op de buiten bezittingen , voor zoover het gou vernementsmonopolie aldaar w e r k t , was het totaal van het debiet in
1890 me Ie vrij aanzienlijk en grooter dan in voorgaande
jaren. Het bedroeg in 1890 211 998 pikols, tegen 206 963
pikols (volgens verbeterde opgaven) in 1889. In de gewesten
Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen, Palembang, Banka en
Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo werd bij de gezamenlijke verkooppakhuizen eene hoeveelheid van 6634 pikols meer gesleten dan in 1889, doch i n d e Lampongsche
Districten en de Westerafdeeling van Borneo ging het debiet in het geheel achteruit met 1599 pikols.
Iu bijlage J J J hierachter worden de verkochte hoeveelheden (ook het debiet in 1888 en 1889) opgegeven voor
elke verkoopplaats in het bijzonder. Het aantal verkoopplaatsen bedroeg bij het einde van 1890 op Java en Madura
171 en in de zooeven genoemde gewesten der buitenbezittingen 40.
De geldelijke opbrengst van het debiet in 1890 w o r d t ,
blijkens dezelfde bijlage, voor de pakhuizen op Java en
Madura berekend op f 7 016 6^8 , en voor die in de buitenbezittingen op f 1215 0 8 7 , te zamen f 8 2 3 1 7 7 5 , tegen
f7 820 437 (volgens verbeterde opgaven) in 1889 en f7 610 619
in 1888.
Op twee plaatsen werd in 1890 voor't eerst een gouver> nements zoutverkooppakhuis geopend, namelijk te Klatten
(Soerakarta) en te Belah (Madioen). Blijkens de twee vorige
verslagen zou voortaan van gouvernementswege zout ook
worden verkrijgbaar gesteld te Goenoeng Kentjana (Ban-
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tam), Tangoung (1'reauger Regentschappen), Salam(lvnloc),
Andoelaug (MaJura) en Indrapoera (l'ndangsehe litMic lcnlanden), maar op geen dezer plaatsen kwam in 1890 liet
noodige voor den verkoop gereo I. Evenmin werden in 1890
reeds geopend een negental verkooppakhuizen, tot welker
oprichting in de tweede helft van het jaar besloten werd,
namelijk 1 in J'ekalongan (te Doro), 4 in Kenibang (te
l'amott'in, Hengel, Boeloo en Socgihwaras) en 4 in de
Lampongsche Districten (te iienggala, Soekadana, Kotta
Agoeng en Kotta Boeiui).
Overal geschiedde in 1890 degouvernementsverkoop van
zout nog bij de maat (op Java en Maduratx»gen f 6,72 per
pikol als njrmaalprijs). De in 't vorig ven-dag aangekom
digde proef om , voorloopig alleen bij de pakhuizen te
Batavia, Samarang en Soerabaija, het zout bij het gewicht te verkoopen (tegen f 0,12 per K.G., dat is
— daar een pikol zout gerekend kan worden gemiddel 1 p. ui. 58 K.(i. te wegen — tegjn f G,üb' per pikol)
is eerst in 1891 in toepassing gekomen, namelijk te
Batavia in 't laatst van Januari en op de beide andere
plaatsen eenige maanden later. Over de uitkomsten vau
de proef kon, tij lens do afsluiting in ludië van de
mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag, oog
geen volledig oordeel worden uitgesproken. Intusscben
bleek te Batavia dat, sedert de invoering vun de zuutwegin;*. eenige afnemers in het groot er toe overgingen
zich bij de pakhuizen te Tangerang, te Bekassi en zelfs
te Buitenzorg ta voorzien. Daarom werd bij de Indische
besluiten dd. 19 Juli en 25 September 1891 n°. 1 en 5
bepaald dat ook op de drie zooeven genoemde verkoopplaatsen het zout voorshands bij het gewicht, in plaats
van bij de maat, zou worden verkocht. Blijkens het in 't
vorig verslag aangehaalde Indisch besluit dd. 10 Juli 1890
n°. 5 (Javasehe Courant van den 15dcn dier maand) giiat
de proef gepaard met belangrijke reductie der aan de
pakhuismeesters tot dusver toegekende spillage. Bij goiivernementsbeskiit dd. 10 December 1890 n°. 6 werd nog
bepaald dat dd weging, èfl van den voorraud zout waarmede de proef begint, è:i van de (bij de maat) in ontvangst
genomen nieuwe aanvoeren , zoomede de verkoop uit bet
eerste vak dat in het pakhuis met nagewogen zout gevuld
Ingeleverde hoeveelheid
zout (in kojangs van
30 pikohnateu).
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is, zouden moeten geschielen onder controle van com*
niissiën , bestaande uit vertrouwde personen. Op die wijze
schenen de noodige voorzorgen genomen om de verlaagde
tpillage-cijftfN en iu het algemeen do bruikbaarheid van
het nieuwe stelsel nauwkeurig i u de eischen der praktijk
te toetsen.
Mede ter wering van misbruiken wordt eene oplossing gezocht van do vraag, hoe te geraken tot eene
(in bei groot uitvoerbare) doelmatige en niet te kostbare
verpakking van het in ludiö van gouvernemontswego te
debiteereu zout. <>p de door de Indische Heg'uring nopens
dit onderwerp uitgeschreven prijsvraag (/.ie vorig verslag
blz. 238), waaraan nog sooveel mogelijk nadere bekend*
hei I la het biiitenlnn I is gegeven , zijn p. m. 180 antWOOrden ingekomen, waaronder ook eenige die, in stede
van hier te lande, in Indië waren ingediend. Naar het
oordiel der Commissie van keuring voor het Departement
van Koloniën te Amsterdam, aan wier beoordeel ing al die
antwoorden werden onderworpen (zie het verslag der Commissie in een der bijvoegsels tot de Staatscourant van
9 Januari 1892), gaven zij geen aanleiding om, zooals
de uitgeschreven bepalingen in uitzicht stelden, een concours te doen houden ten opzichte van de toepassing der
aangeprezen verpakkingsmethoden. In Januari 18i>2 zijn de
antwoorden aan de Indische Begeering tocgezoi.den , die over
liet toekennen der uitgeloofde premie zal moeten beslissen.
Wat deT aanmaak vau bet gouvernementszout betreft,
blijkt uit het volgende overzicht dat het in 1890 verkregen
nieuw zout — als een gevolg van de voor de zoutwinning
nadcelige natte weersgesteldheid tijdens den oostmoesson —
nog niet het Vs beiroeg van den reed* niet gnnstigen
zoutoogst van 18^9. Terwijl toch in laatstgemeld jaar door
de zoutmakers op Mndura ingeleverd werden 0-1703 kojangs
of 1041090 pikols (tegen 52 062 kojangs cf 1579 800
pikols in 1888), werden in 1«90 slechts verkrejie.i 20 796
kojangs of 623 880 pikols. Over de diie efdeelingen van
.Maduia, waar zoutpar.nen bewerkt werdt-n (in 1690 702
te Sampang, 1081 te Boender bij Pamakassati en 1563
t j Sumanap), waren de cijfers vau aanmaak in 1889 en
1890 verdeeld ah volgt:

Betaliug door de zoutKosten waarop de kojang
Aanwezige zoutvoorraad
nuikerg gemiddeld per hoofd zout nan het Gouvernement in de depots (in kojangs) bij
genoten (a 1' 10 per kojang).
het einde van het jaar. b,
te staan kwain. n)

'.890.

11951
K 583

m

1889.
f

SSM

f

1890.

170.23
80.il
113,0:*'

f

122,82

f

80,55

si.se

1889.

1890.

1889.

1890.

f

11.51
11.10
1537

f

1G24

33 120
43 SSS
•3 ivo

23 597
42 530
80 320

I2.G7

1' 13.40

109910

14C453

48.47
05,07

f

13.15
11.011

a) Vermoedelijk met inbegrip van de kosten van toezicht, opschuriug en afseheping en met bijberekcnir.g van spillage (verg. vorig verslag,
blz. 238, noot 4).
i) Bovendien lagen opgeschuurd in de iloorvoerpakhuizen en waren in de verkooppaklniizen voorhanden (niet inbegrip van de hoeveelheden derwaarts onderweg) 25 390 kojangs op uit. 188'! en 24 228 kojangs op "lt. 11*00.

Voor da opschuriug van het ingeleverde zout had men bij
het einde van 1890 te beschikken over 162 depntpakhuizen,
namelijk 22 te Sampang , 40 te Boender en 100 te Sumanap,
verdeeld over respectievelijk 2 , 2 en 7 etablissementen.
Ten einde met beter gevolg te kunnen optreden tegen
heimelijken aanmaak van zout op Mndura en tegen verboden handel in het artikel op nat eiland is bij gouvernementsbesluit dd. 13 Februari 1891 n°. 7 eenig speciaal
politiepersoneel bij de aanrnaakplaatseu in dienst gesteld ,
en wel voorloopig op tijdelijken voet, namelijk voor den
tijd van twee jaren. Te Sumanap is bedoeld toezicht opgedragen aan een Kuropeeschen schout, te Sampang en
te Boender aan een tweetal inlandsche mantri's, terwijl
aan ieder dezer drie beambten de noodige politieoppassers,
benevens eeu roeivaartuig met bemauning zijn toegevoegd.
Door een ondernemer van landbouw in de residentie
Djokjokarta werd het plan ontworpen om in dat gewest
een etablissement op te richten voor de fabriekmatige bereiding van zout, ter geheele of gedeeltelijke voorziening
in de behoefte van het gouvernementsmonopolie, waartoe
hij met do Indische Kegeering een contract wenschte aan
te gaan , bij wijze van proef aanvankelijk voor één jaar,
Handelingen der Staton-Generaal.

Bijlagen. 1891-1892.

tot levering van eene zekere hoeveelheid zout, ter voorziening van de. pakhuizen iu eenig naburig gewest, VOOt
welke proeflevering, te bewerkstelligen ahii de spoorweghalte KeJoengdoeng, het Oouvernernent hoogstens f 15
per kojang zou hebben te betalen. Ofschoon voorshands
geen termen worden gevonden tot inwilliging van bet
verzoek (gouverneinentsbcsluit dd. 19 Februari 1891 n*. 2 ) ,
is toch ooor de Indische Kegeering de vraag aan de orde
gesteld of — wanneer althans eene evenredige inkrimping
van den zoutaanmank op Madura in het belang van de
bevolking aldaar niet moet worden ontraden — het geen
aanbevel'ng zou verdienen om ook ergens on Java weder
gelegenheid te openen , en wel iu do nabijheid van de
staatsspooi weglijnen , tot het verkrijgen van zout voor een
ge leolte der behoefte, en zulks hoofdzakelijk in het belang der besparing van transportkosten. Over deweosebe*
lijkheid C. q. van eene te nemen proef, hetzij in eigen
beheer, heizij door tussehenkomst van een Kuropeeschen
ondernemer, is het advies gevraagd van den directeur vau
onderwijs, eeredienst en nijverheid.
De aan een zevental dessa's iu de afdeeling Grobognn
der residentio Samarang vrijgelaten zoutwinning uit de
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hebben tt Batavia de jaargangen 1889 en (1890 van de
t Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in- en
uitvoerrochten in Nederlaiidsch-Indiö" het licht gezion ,
welke beide jaargangen vóórdat zij ter perse gingen , ter
beoordeeling iu ulgemeenen zin van de aannemelijkheid
van de voornaamste der geleverde cijfers, in handen zijn
gesteld geweest van een bevoegd handelsman. Zoodanige
I V . KOOPVAART KN f-'CIIEKPSBOUW.
(.\aminaue zal ook iu 't vervolg plaatsvinden. Toteukele
wijzigingen in de inrichtiug dezer jaarlijkscho handels§ 1. Kooptaart.
statistiek is mede reeds in beginsel besloten.
Hier volgen de totaalcijfers van de beide jaren.
B • lert de afsluiting; der tncdedeelingen iu 't vorig verslag
\ \ g e m e e n e in en uitvoer, a)

noddennlloo n a Koewoe leverde iu 1890 eene productie
van 17Ö39 pikols zout, tegeu Kt 894 pikols in het vooraf'gegmic jaar, waarvoor <lo bedoelde /.outmukers uls cijns
hadden te betelen (verg. Indisch Staatsblad 187(5 n". 258)
1 8393,10 , tegen f 7789,80 in 1889.

Waarde van hetgeen naar buiten
Xederlandsch-Indic werd u i t g e v o e r d :

Waarde vau helpeen van buiten
Nederlandsch-Indie werd i n g e v o e r d :

OMSCHRIJVING.
op Java en
Madura.

in de buitenbezittingen.

van Java en
Madura.

Te zamen.

van de buiten*
bezittingen.

Te

18M9.
Voor rekening van
Goederen
Ongemunt goud en zilver
t-'pecien (gouden en zilveren)

89 C99 320 f »)50 180 584 f 139 879 904 f
34 901
5 405 d)
29 496
7 046 065 /) 20 460 521
13414456
Totalen .

f

Ooederen
Speciën (gouden en zilver?»;
Totalen .

57 232 054 f

I' 103 143 272

f

3 720 284
8 000 000

f

11 720 284

f

160 375 326 f

112 702 683 f c) 51 381 959 f
46 405 f)
"l7 710
441 682 f)

164 084 642
46 40S
459 392

112 720 393

51 870 046 f

164 590 439

814 744

f

33 072 175
H

844 744

r

Voor rekening van liet Gouvernement.
t 5 009 445 f 32 227 431 f

i 389161

8 000 000
1 289 161

f

13 009 445

f

32 227 431

f

33 072 175

I80O.
Voor rekening van particulieren.
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden eu zilveren).
Totalen

88 955 261 f !>) 52 331 032 f 141286 293
35 794
31 740 k)
4 054
9 249 279
6 704195 1)
2 545 084

109 060 509 f e) 49 614 728 f 158 675 237
10 000
62 285 e)
72 285
46 404
607 516 J)
653 920

91 504 399

109116913
I

59 066 967 f

150 571366 f

50 284 529 f

159 401442

Voor rekening van het Gouvernement.
Ooederen
Speciën (gouden cu zilveren)
Totalen .

4 204 6501
4 000 000

1 397 7011 f

5 602 351
4 000 000

16 851 720

2Ü0 452

17 148 178

8 204 650 f

1 397 701 f

9 602 351 f

16 851726
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17 148 178

a) W e l te onderscheiden van den i n v o e r t e n v e r b r u i k en \ a n den u i t v o e r u i t . h e t v r i j e v e r k e e r . Daaromtrent zijn alleen
opgaven voorhanden betreffende Java en Madura , en wel in de maandelijks door middel van de Javasrbe Courant gepubliceerde staten. W a s
hel tot dn.sver niet duidelijk of deze maandstaten . sedert daarin — van 1884 a f — eene rubriek „ D i v e r s e n " was opgenomen, toch nog altijd ,
C-elijk het opschrift zou doen vermoeden . slechts de M M t O H K handelsartikelen betroffen . uit de vun do Indische Regeering ter zake verkregen
inlichtingen i* thans gebleken dat bedoelde rubriek ..Diversen' het gezamenlijk waardecijfer omvat van nl de in de staten niet met namen v e r inelde goe leren. Een totaalcijfer, hetzij van den invoer ten verbruik, hetzij van den uitvoer uit het vrije verkeer, is echter uit de besproken
irtikelen enkel de hoeveelheden zijn opgegeven.
maandstaten niet te putten , omdat van vele der daarin genoemde handelsartikel
6) Over de verschillende gewesten der buitenbezittiugen verdeeld als v o l g t :
1889.
1890.
Atjeh en onderhoorigheden. . .
Per transport . .
2 033 989
2 908 768
Westerafdeeling va» Borneo
7 323 894
7 296 262
Sumatra's W e s t k u s t
6 834
8 127
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Beukoelen
14 158
'1751
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Lnmpongsche Districten. . . .
2 297 815
Men.ido
,
Pnlcrnbang (srnuverneincntsgchied)
IM611I
402 609
Ternate
ld.
(Djambi)
324 274
20 589 443
Oostkust van Snmatru
. . . .
Amboina
19 475 419
Riouw en onderhoorigheden . .
3 736 101
Timor en onderhoorigheden
,
2 696 852
561 551
Bali en Lombok
536 038
llanka
660
260
695
692
Bilhton
Totaal
Trans|>orteereii
f 36 403 862 f 38 470 687
r) Over de verschillende gewesten der builcnbczittingen \erdeeld als volgt:
1889.
1890.
Per transport . .
Atjeh en onderhoorigheden
f
709 723
149 026
Westcrafdceling van Borneo
. . . .
Stimatra's Westkust
7 883 978
7 720 256
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Benkoelen
HM
Ijumpongsrhe Districten
16451
i t m Celebes en onderhoorigheden . . . .
Menado
Palcmbang (gouvernementsgebied) . . .
3 529 053
3 584 814
Ternate
ld.
(Djambi)
874 291
680 461
Amboina
Oostkust van Snmatra
15 751977
16 151 629
Riouw en onderhoorigheden
5 371998
Timor en onderhoorigheden
5 834 576
Bali
en Lombok
85
486
Banka
27 891
683 333
Billiton
365 491
Totaal ,
Transporteeren . . .
f 34 531182 f 34 909 233
d) Hieronder aan ongemunt goud f 31 837.
«) Alles ongemunt goud.
f) Hieronder aan gouden munt f 2 606 982.
//) Alles zilveren munt.
k) Hieronder aan ongemunt goud f 35 474.
•') Hieronder aan gouden munt f 70 169.

1889.
36 403
1 600
872
7 276
873
277
631
'7
2 167
f

1890.
38 470 687
2 724 230
803 687
6 586 476
1 149 484
317 128
477 130
34 832
1 767 478

86!
815
055
878
135
150
935
724
024

50 180 584

f

1889.
34 531 182
2 726 288
I 235 608
7 520 806
972 130
590 207
1 474 552
72 211
2 258 975
f

51381959

52 331032

1890.
34 909 233
2 940 240
1 864 453
5 869 096
1 181628
469 082
1 215 797
101826
1 063 373
f

49 614 728
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W a t den goedoreninvoer betreft, leveren de over beide
jaren opgegeven waardecijfers betrekkelijk weinig verschil
<>l> (tegenover die van 1888 — zie. vorig ver.-lag — getuigeu zij echter van eene belangrijke toeneming). W a n n e n
men echter in aanmerking neemt dat de marktwaarde w n
vele invoerartikelen in 1890 over het algemeen lager was
dan in 1889, mag men aannemen dat in eerstgemeld jaar
de toeneming in hoeveelheid der voor particuliere rekening
aangebrachte goederen vrij aanzienlijk grooter il geweest
dan uit het verschil van nog geen f 1' , millioen , waarmede de invoerwaarde van 189J die van 1889 overtreft, is
af te leiden. Meer verschil doet zicli voor tan aanzien van
den goederenuitvoer, waarvan do waarde — voor tooveel
den uitvoer voor particuliere rekening betreft — in 1890
bijna f 5 1 / , millioen lager staat uitgetrokken da:i in 1889
en ruim i 4 millioen lager dan in 1888, hoofdzakelijk ten
gevolge van den geringen uitvoer van koffie , en deze verschillen zouden grooter zijn geweest wanneer niet voor dit
product in 1893 eene hoogere waardeberekening ware a a n genomen. Dat de toegenomen uitvoer van suiker in 1890 ,
tegenover 1839 , de door den geringen koffieoogst van 1890
veroorzaakte vermindering in do uitvoerwaarde niet nog
meer vergoedde dan hec geval WM (aan suiker werd in
1890 voor eene waarde van ruim f 4 millioen meer u i t gevoerd dan in 1889), is een gevolg van lagere waardeberekening van dit laatste product in 1890.
Voor specificatiön omtrent de landen van herkomst en
bestemming en omtrent den aard der i u - en uitgevoerde
goederen wordt verwezen n a a r d e uitvoerige tabellen , hier—
achter afgedrukt als bijlage K K K , als aanvulling van
•welke cijfers eenigermate kan dienen een door de factorij
der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia samengesteld Beknopt verslag van den in- en uitvoerhandel in
de residentie Batavia over 1890, dat hierachter voorkomt
als bijlage LLL.
Het aandeel van de zeilvaart nam in 1890 zoowel bij den

i n - als bij den uitvoer weder af. Terwijl in 1889 de waarde

der invoeren per zeilschip nog ruim 14pet. uitmaakte van
de totale waarde der voor particuliere rekening aangebraebte goederen, daalde in 1890 die verhouding tot ruim
11 pet., on bij de uitvoeren van goederen voor particuliere
rekening daalde het aandeel van de zeilvaart van ruim

19 pet der uitvoerwaarde in 1889 tot bijna 16.6pet. in 1890.
Als Op de in de statistiek vermelde liavenplaatsen (zie
bijlage MMM hierachter) ingeklaard bij aankomst van buiten
Nederlandaeh-Indifl worden dan ook over 18'JO vermeld,
behalve 179J op inlandsehe wijze getuigde zeilschepen
(gezamenlijk metende 140 807 M \ ) , slechts 219 op Uuropeesche wijze gatuigde zeilschep-n (gezamenlijk metende
422 125 Ms.). tegen 3003 etoomecbepen (gezamenlijk metende
3 0 3 3 2 5 5 M»), terwijl in 1>89 het getal der in de tweede
plaats bedoeliie zeil.-cliepeii nog bedragen had 308 (Ó77 253
M s . ) , tegen 1703 op inlandsehe wijze getuigde zeilschepen
(157 374 at*.) en 3142 stoomschepen (3 524186 et».). Wat
de uitklaringen (hij vertrek naar buiten Nederlandsch-Indië)
betreft, waren in beide jaren de cijfers der stoomschepen
iets lager dan 6ij inklaring (in 1889 echter uiet de inhoudsirrootte, . terwijl ten opzichte van de zeilschepen in
1889 het getal uitklaringen dat der inklaringen overtrof,
doch in 18M minder zeilschepen uitgeklaard dan ingek l a a r l werden, ofschoon toch nog de iuhoudsgrootta der
toen uitgeklaarde zeilschepen grooter was dan die der ingeklaarde. De aangehaalde bijlage M.MM vermeldt zoowel
de landen waar de schepen tehuis behoorden als de lauden
of plaatsen vanwaar zij kwamen of waarheen zij vertrokken.
Betreflende de k u s t v a a r t ontleeut men aan de hooger
bedoelde handel:— en scheepvaartstatistiek over 1889 en
1890 de volgende recapitulatie (verg. overigens het slot der
reeds vermelde bijlage MMM). waarbij die stoomschepen
welke binnen 2\e lerlandseh-l:idië geregelde diensten op
bepaalde lijnen verrichtten afzonderlijk zijn vermeld.

Aantal stoomschepen

Inhoudsgrootte (in Ms.):

Aantal zeilschepen

der stoomschepen
iler zeilschepen
dio
op
op
geregelde
die
die
op
op
gewone
diensten
gerepelde
inlandsehe
Europcoop
gewone
diensten
kustvaart- bepaalde
Europcc- inlandschu
op
kustvaart- bepaalde
wijze
sche wijze
lijnen
reizen
wijze
sche wijze
jcmchtten.
reizen
lijnen
ffetuigd. getuigd.
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WAAR AANSEKOÏIEN EN VANWAAR VERTROKKEN :

«)

Aangekomen:
I SS!»

op Java en Madura van eeuige haven in de buitenbezittingeo
in eenige buitenbezitting uit een der ardere gewesten vau Nederlandsch-Indie

1C6

IM

417

1 035

198 294

253 397

158 001

33 825

382

229

430

2 880

427 044

371 'J88

178 257

40 851

548

m

883

«Ml

C25 338

025 385

330 258

74 070

—
Totalen
1 SOO.

on Java eu Madura van eenige haven in de buitenbeiittingcu
in eenige buitenbezitting uit een der andere gewesten van Nederlandsch-Indié

180

155

395

1 G05

228010

322 370

140 820

37 742

Ml

217

490

3 0G8

383 442

440 500

170 554

01 590

Totalen . . .

598

402

885

4 073

011458

708 870

317 380

N 338

1880.
van Java en Madura naar eeuige haven in de
buitenbezittingen. . . .
van eenige Duitenbezitting naar een der andere g e westen van Xederlandsch-Indie

151

136

433

1 724

189 034

262915

163 139

35 958

304

229

408

3 301

300 503

300 887

157 897

40 329

515

365

841

5 025

55G 137

029 802

321 030

«2 287

1 - 9 o.
van Java en Madura naar eenige haven in de
buitenbezittingen
van eenige buitenbezitting naar «en der andere g e westen van Xederlandsch-Indie

194

150

426

1 844

240 207

320 980

100 883

41 142

313

249

478

3 132

331052

459 979

109 954

58 393

Totalen . . .

507

405

904

4 970

571 8:9

780 959

330 837

99 535

Vertrokken:

Totale

«) Van het vertrek en de aankomst der hierbedoelde stoomschepen ia alleen melding gemaakt bij de plaatsen van u m a | on einde der reis
(verg. de tabellen XII en XIII der gedrukte handelsstatistieken!, liet getal dezer geregelde irliiiMf op z;ch zelf zonder te rekenen die welke
verricht werden t'isschen havens op Java en Madura onderling) bedroeg — zie blz. J.II der gedrukte handelsstatistiek — in 1889 190 en m
1890 210. terwijl de inhoudsgrootte der daartoe gebezigde stoom:'hepen . voor elke reis telkens op nieuw geteld, gezamenlijk bedroeg achtervolgens 318 924 en 386 237 H\

250
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L&.
Koloniaal verslag van 1891.

§ 2. NtierUnisek-Iniiitkê koopvaardijvloot.

[Nedsrl. (Oo-«l-) Indie.]

residentie SoerabaHa 87 op Inlandtobe wijze getuigde zeil*
vaartuigen en 2 sloepen, te 1'udang (Sumntra's Westkust)

V u l g u s de ter zake over lcd)0 ontvangen opgaven, ge»
westelijk gerangschikt in bijlage NNN hierachter, behoorden O]) bet einde win dut jaar in Nederliiiid.-ch-Imlië
te bnii de volgende schepen eu vaartuigen:
78 stoomschciH'ii . ')
— t f n*S "7 412 Ms. of 47 305 regisUrtOM
1'J7 fregatten, barken, brikken,
schoeners en kotters . . „
81 17!) ,, .. i'J'lj
„
1524 kleinere zeilsohppeu (np
inlaudsche wij/e getuigd). ..
73 453 ., ., 25 955
„
|1N Htoom- en lefisohensn , niet.n Ie 235 074 M3. ol 83 0(15 registcrtoii,
tegen een totaal van 1713 bodems, nietende 224 875
M'. of 7'J461 registerton op uit. 188».
Wet aantal der in de verschillende gewesten Ie huis
behoorende zeeschepen , welke op Buropeescbe wijze zijn
getuigd en dus voorzien zijn van een Nederlandsch-Iudiscbeu
zeehrief, bedroeg, blijkens dezelfde bijlage N N N , op uit.
1890 06 stooraschepen , metende 79 107 M ' . , en 242 zeilBOhepan, metende 106054 i l ' .
Eerste zeebrieven werden in 1890 uitgereikt aan 33
bodems, metende 25760 M 3 ., waarvan 11 stoom- en 22
zeilschepen, metende respectievelijk 1(5 82J en 8 937 >.ï\
Van de 11 stoomschepen waren er 8 in Nederland gebouwd ,
met eene gezamenlijke inhoudsgrootte van 14 918 Al 3 .,
terwijl de 3 in den vreemde gejouwde stoomschepen een
gezamenlijkeu inhoud baddeu van 1903 M \ Wat de 22
zeilschepen betreft, daarvan waren er 17 in indië, 1 bier
te lande en 4 in den vreemde gebouwd . respectievelijk
ter inhoudsgrootte van 32<>f>, 1013 en 4058 Si3.
liet in Indië uit te oefenen i-egeeringstoe/.ioht op stoom*
Mhepen die aldaar personen of goederen aan boord nemen ,
wordt, zooals reeds vermeld is op blz. 102 hiervóór, sedert
1 Januari 1891 door nieuwe bepalingen beheersciit (Indiseli
.Staatsblad 1890 n°. 1 0 1 , aangevuld bij Indisch ."Staatsblad
132) "). De tot uitvoering van die bepalingen
1891
strekkende regeling der eiset.en van bekwaamheid voorde

schippers, stuurlieden, machinisten en machinedrijvers op
de voor passagiersvervoer bestemde Nederlandsch-lndisclie
stoomschepen (Indisch Staatsblad 1891 i.c. 42 en 177),
welke regeling bestem 1 was om niet 1 Januari 1892 in
werking te t r e d e n , is in December 1591 (Indisch Stnatsblad n°. 228), voor zooveel de onder de bemanning dier
schepen toe te laten machinisten en macbinedrijvers betreft,
nog voor één j a a r , dat is tot u!t°. 1892, buit-n werking
gesteld.
In navolging van de voor Nederland te dien aanzien
getroffen regeling (Nedeilandsch Staatsblad 1891 n°. 75)
werden in September 1891 (Indisch Staatsblad i.u. 200)
door de Indische Kegeering de noodige instructies verstrekt
om de vrijstelling van meting, die de van gewone Duitsche
ineetbrieven voorziene schepen op grond van art. 37 der
Indische verordening op de schecpsmeting (Indisch Staatsblad 1881 n°. 66 en 217) reeds in Indië genieten , aldaar
ook te doen deelachtig worden aan de schepen die de
bijzondere bewijzen van meting bezitten welke in het Duitsche Kijk worden afgegeven voor de vaart door het Kanaal
van Suez.
§ 3.

Scheepsbouw.

Met betrekking tot het scheepsbouwbedrijf in ludiö komen
de over 1890 ontvangen berichten schier geheel overeen
inet de in vorige verslagen opgenomen mededeelingen.
Voor zoover daaromtrent opgaven zijn verstrekt, werden
op de weinige door Europeanen geëxploiteerde en meerendeeis aan prauwenveren toebehoorende werven in 1890
gebouwd: in de residentie Batavia 1 stoombarkas en 4
houten prauwen (door de firma TAYI.OK & LAWSON), in de
') Verg. ook lil/.. 101 hiervóór en de daar aangehaalde bijlage
T ran dit verslag.
*) De met dit toezicht belaste coinuiissiën van keuring zjjn gcvestigd op de drie hoofdplaatsen van Java en voorts in elf van de
zestien gewesten der buitenbezittingen op de gewestelijke hoofdplaats
of de voornaamste zeeplaats (Indisch Staatsblad 189» n*. 231 en 1891
n°. 99 en 192). De zes gewesten buiten Java en Madam, waar
zoodanige keuringscommissie niet is ingesteld, zijn: Jlenkoclen,
Lampongschc Districten , Banka, Menado, Timoren Kali en Lombok.

1 iulauusch getuigd ceembip (door bei Padangeehprauwenvoer) en te foeal op het eiland Noehoetawoen, behoorende
tot «Ie onderafdeeliiig Klein-Kei der residentie Amboina,

1 op Buropeescbe wijze getuigd seUvasrtnjg, terwijl door
inlanders i»f vreemde oosterlingen, hoofdzakelijk bij aauneming, zouden zijn gebouwd: 1 Eiiropeesch getuigd zeeschip

(in de vYesterafdeeliug van Borneo)en 1039 tnlandsche vaartuigen, waaronder 812 minder metende dan twee ton. Van
deze [nlandsche vaartuigen werden er o. a. 402 gebouwd
in de residentie Amboina , voornamelijk op da Kei-eilanden,
149 in de residentie Oostkust van Sumatra . meerendeels

te Dagen Api Api in deonderaideelingTanahPoetih, 144
in de Zuider* en OorterafJeehng van Borneo, op 13 na
alle in de at deeling Pasir-Tanah B^emboelanden , en 115 in
het gouvernement Celebes en or.derhoorighe len , waarvan
73 in de af.ieeling Ousteriistricten.
Nevens de twee reeds bestaande op betrekkelijk kleine
schaal werkende particuliere dokiuricbtiiigeu , namelijk die
op het eiland Amsterdam in de baai van Batavia , en de
inrichting te Soerabaija die een van de marine afkomstig
dok exploiteert, is sedert kort — te Tandjong Priok (haven
van Batavia) — eene derde particuliere inrichting voorde
groote scheepvaart tot stand gekomen , namelijk de rep«ratiewerf met dokgelegenheid der » Droogdokmaatschappij
Tandjong Priok " , over welke onderneming reeds gehandeld
is op blz. 146 hiervóór. De Maatschappij voor tle exploitatie van het dok op het eiland Amsterdam kwam in het
laatst van 1890 tang on haar reeds vroeger, laatstelijk
in Juli te vorea (zie vorig verslag blz. 45 noot 1), afgewezen verzoek om ten behoeve van hare onderneming het
dichter bij Batavia gelegen eiland Onrust, zoomedeeenige
tot het opgeheven gouvernements marine-etablissement
aklaar behoord hebbende inrichtingen, in gebruik te erlangen.
Daar echter tegen liet uit handen geven van Onrust voor
dit doel uit hei oogpunt der defensie bezwaren bestouden,
werd bij rie vroegere afwijzende beschikking door de Indische
Rfgeering volhard (gouvernementsbesluit dd. 10 J u n i 1891
ii°. 19). in December 1891 is besloten tot den publieken
verkoop van verschillende op Onrust aanwezige gebouwen

en inrichtingen.
Bene lijst der Europeesch getuigde schepen, welke in
1890 in de wal eren van den Nederlandsch-lndiseheu Archipel
door schipbreuk teloorgingen of aan welke andere zeerampen overkwamen, vindt men in de bijlage OüO hierachter.
V.

ANDERE

ONDERWERPEN.

Binnenlandsche handel. Over het algemeen viel in 1890
geen noemenswaardige vooruitgang ia den binnenlandschen
handel op Java en Madura waar te nemen , hetgeen hoofdzakelijk aan de geringe uitkomsten van den rijstbouw in onderscheidene streken en aan den buitengewoon ongunstigen
kotfieoogst moet worden toegeschreven. Hier en daar heersehto
echter groote levendigheid in den rijsthandel, terwijl in
sommige streken de omzet in andere landbouwproducten,
in lijnwaden en in voortbrengselen der inlandsehe nijverheid van meer beteekenis was dan in 1889.
De plaatsen op J a v a , waar geregeld markt wordt geliou»
den , namen weder in aantal toe. Zoo kwamen 7 nieuwe
passors tot stand in de residentie liatavia (waarvan 6 in de
afdeeliug .Meester Cornelis), 3 in de residentie T a g a l , 2 in
de Preanger Regentschappen, 2 in P e k a l o n g a n , 2 in
Soerakarta. en 1 in elke der residentiën üheribon , Rembang en Banjoemas, terwijl 4 passars in de Preanger
Regentschappen en 1 in Soerabaija uitbreiding ondergingen , de laatste (te Karang-pilang in het district Goenoeng
Kendeng) ten gevolge van de openstelling van den stoomtramdienst tusschen Soerabaija en Sepandjang, en 1 passar
in de residentie Samarang werd verplaatst.
Voor verdere bijzonderheden omtrent den binnenlandschen
handel op Java en Madura gedurende 1890 word verwezen
naar de als bijlage P P P hierachter gevoegde uittreksels
uit de van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen
jaarverslagen.
Ter aanvulling van de in vorige gedeelten van dit. verslag voorkomende mededeelingen omtrent, het vertier in
landbouw» en boscliproducten in verschillende buitenbe-
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zitling'ii'), liiar. men liier nog enkele meer algemeens
me ledeeliogea betreffende liet handelsvertier in de gewesten
buiten Java en .Mm In ra volgen.
Ter Sumntru's Westkust bleef in sommige streken de
spoorweg-aanleg vooruitgang in den kleinhandel teweeg*
brengen. In de afdeeling Toba en Silindong der residentie
Tapanoli nam de binnenlandsche handel toe ten gevolge
van nauwere aanrakingen met de onafhankelijke grenslanden. Lijnwaden en rijst werden ter Sumatra's Westkust
op de weekmarkten, welker aantal met 6 vermeerderde,
bij groote hoeveelheden verhandeld, terwijl een belangrijke
omzet van boschproducten, voornamelijk dammar en getah,
in de Padangsche Bovenlanden en van copra in de afdeeling Priaman (Padangsche Benedenlanden) plaats vond. De
uitvoer van laatstgenoemd artikel vertegenwoordigde in
Priaman alleen eene waarde van f 247 211.
In Benkoelen deed gebrek aan ploegvee ten gevolge van
de veepest vertraging ontstaan in het vervoer der handelsartikelen. Daaraan en aan de geringe oogsten van enkele
voorname uitvoerproducten moet het hoofdzakelijk worden
toegeschreven dat in den binnenlandschen handel weinig
vertier was waar te nemen. Toch nam het debiet van
lijnwaden toe, doordien men er al minder en minder toe
overging zelf kleedingstoffen te vervaardigen, en kenmerkte de handel in rijst, waaraan in de afJeelingen
Manna en Mokko Mokko gebrek bestond, zich door eenige
levendigheid.
In de Lampongsche Districteu bracht de in 1890 verkregen geringe peperproductie eene merkbare verslapping
teweeg van den in het begin van het jaar nog zeer !evendigen binnenlandschen handel. Slechts de handel in rijst
was, uithoifde van den gedeeltelijk mislukten oogst, in
sommige streken van het gewest vrij belangrijk.
In de residentie Palembang neemt de binnenlandsche
handel bij voortduring in bloei toe, waartoe ook verbutering van de communicatie-middelen bijdraagt. Als gewoonlijk ging in verschillende landbouw- en boschproducten veelom, terwijl lijnwaden, zijden stoffen en wee) leartikelen in de binnenlanden grif van de hand konden
worden gezet.
Ter Oostkust van Sumatra bieef de binnenlandsche bundel bijna geheel in handen van Chineezen en nam ook in
1890 het vertier weder toe. Zoowel in rijst en lijnwaien
als in andere artikelen van dagelijksch gebruik en in
landbouwgereedschappen mocht de omzet zeer aanzienlijk
worden genoemd.
Omtrent den binnenlandschen handel in Atjeh en onderhoorigheden valt te melden, dat de passars te Kotta Radja
en Olehleh druk bleven bezocht; dat van de in het gebied
buiten de postenlinie bestaande markten slechts die van
Oleh Glé (in de VI Moekim), waarheen ook Pedireez«n
trekken om zich van het noodige te voorzien, van eenige
beteekenis is, en dat de passar te Edi van lieverlede een
ander aanzien heeft gekregen, doordat de oude barakken
voor een groot deel door behoorlijke huizen zijn vervangen, terwijl in de nabijheid van de monding der Edirivier eene nieuwe vestiging is ontstaan die voor aanzienlijke
uitbreiding vatbaar scheen.
In de residentie Riouw en onderhoorigheden bleef de
handel in lijnwaden vrij wel stationnair, behalve in het landscbap Indragiri, waar het artikel een belangrijk debiet
vond. Aldaar was ook de invoer van rijst uit Singapore
vrij aanzienlijk. Overigens zijn omtrent den binnenlandschen handel in dit gewest dezelfde mededeelingen outvangen als die in het vorig verslag (blz. 244) zijn opgenomen.
Op Banka viel in 1890 omtrent den binnenlandschen
handel niets bijzonders waar te nemen. Eene in 1889 te
Paugkalpinang bij wijze van proef opgerichte passar werd
druk bezocht.
Op Billiton bleef zoowel de handel in lijnwaden, waarmede uitsluitend Chineezen zich onledig houden, als die
') In de op blz. 227 hiervóór bedoelde overzichten betreffende
de oeconomische gesteldheid van sommige gewesten buiten Java en
Madura, hierachter afgedrukt als bijlage F F F , wordt de handel
in die gewesten in bijzonderheden besproken. Ten overvloede zij
herinnerd dat die overzichten, voor zoover tot dusver hier te lande
ontvangen , betreffen de gewesten Benkoelen , Lampongsche Districten, Palembang, Oostkust van Sumatra, Banka, Billiton en Timor
en onderhoorigheden.
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in artikelen , voor de consumptie bestemd, vrij levendig.
Vooral waren in 1890 de invoeren van rijst belangrijk
zoowel van Java als van Singapore.
Ter Westerafdeeling van Borneo ondervond de binnenlandsche handel in 1890 de gevolgen van den slechten
rijstoogst. Terwijl in lijnwaden, aardewerk, kramerijen
en tabak minder omging dan in 1889, werd rijst, van
buiten het gewest afkomstig, bij groote hoeveelheden
verhandeld.
Ook in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werkten
de ongunstige uitkomsten van den rijstbouw in 1890
nadeel ig terug op den binnenlandschen handel, voornamelijk
op de vraag naar lijnwaden. De omzet in bosch producten,
welke voor het meerendeel naar Singapore werden verscheept, was echter belangrijker dan in 1889.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, waar
reeds in 1889 zoowel de groot- als de kleinhandel den
terugslag ondervonden hadden van den geringen koffieoogst,
bleef de handelsomzet ook in 1890 over 't algemeen nog
gedrukt, daar de koffieoogst toen nog veel ongunstiger
uitviel dan in 1889. In de afdeeling Noorderdistricten was
echter het koopvermogen der bevolking grooter dan in
1889, ten gevolge van het ruime beschot dat de rijstbouw
aldaar opleverde.
Ook in de Minahassa (residentie Menado) kwam , door
het bijna geheel mislukken van den koffieoogst, minder
geld in handen der bevolking dan anders, hetgeen zich,
althans in de goede koffiestreken, in mindere levendigheid
van het handelsvertier afspiegelde. Daarbij viel in een groot
gedeelte van het gewest de rijstoogst mede niet gunstig
uit, hetgeen echter ten goede kwam aan de afdeeling
Tondano, waar het gewas zoo gunstig slaagde, dat van daaruit voor een groot deel in de behoefte der andere afdeelingen
kon worden voorzien. In het district Tonsea (afdeeling
Kema) leverde de tabakscultuur aan velen goede verdiensten
op. Wat den handel met plaatsen buiten het gewest betreft, kon gezegd worden dat in de Minahassa het verkeer
met Solok en Nooru-Borneo zich weder eenigszins begon
te ontwikkelen. Te Gorontalo bleef de afscheep van rottan
zeer belangrijk. Tot de voorname artikelen voor den uitvoer behooreu aldaar ook copra, dammar, gomkopal,
koffie en notemuskaat, terwijl hoofdzakelijk manufacturen,
kramerijen, aardewerk, arak en petroleum worden ingevoerd. De instelling van passardagen op een paar der
voornaamste plaatsen van de Sangi-eilanden (zie vorig
verslag blz. 245) droeg goede vruchten. Het vertier bleek er
door vergemakkelijkt en verlevendigd te worden. In zekeren
zin werkten die passars ook beschavend, daar de bezoekers , vooral de vrouwen , zich liefst in hunne beste kleeding daarheen begeven. Van een paar plaatsen in de
Minahassa vindt men vermeld dat het houden van passardag op Zondag er was afgeschaft. Dit was het geval te
Tondano en te Kakas.
Op Amboina was de binnenlandsche handel vrij slap,
vooral gedurende de maanden November en December,
hetgeen voor een deol aan de bijzonder geringe opbrengst
van den kruidnagelenoogst moest worden toegeschreven.
Veel aftrek vonden slechts rijst en petroleum, terwijl lijnwaden met verlies van de hand werden gezet, ten gevolge
van de steeds toenemende concurrentie onder de Chineesche
en Arabische handelaren. Op Ceram en Boeroe ondervond de
ruilhandel tusschen de berg-Alfoeren en de strandbewoners
geen stoornis. Op dien handel moet door het bestuur steeds
een wakend oog worden gehouden, ten einde den invoer
te voorkomen van kruit en vuurwapeneu , die bij de A1foeren zeer gewilde artikelen zijn. De handel met de Aroöeilanden bestaat voornamelijk in paarlen , paarlemoerschelpen , paradijsvogelhuiden, tripang en een weinig karet,
welke artikelen om de drie maanden met de zoogenaamde
Papoea- of Aroë-boot naar Makasser worden verzonden. Het
ging den handelaren (Chineezen, Makassaren en Boegineezen) echter niet meer zoo voordeelig als vroeger, daar
de verkoopers hunne waren meer op prijs hielden. De
prauwenvaart van uit Makasser naar de Aroë-eilanden wordt
hoofdzakelijk nog alleen op de zoogenaamde achterwalseilanden onderhouden, zijnde die op Dobo (Aroë's voorwal),
sedert de opening van de mailvaart op Dobo , zoo goed ala
tenietgegaan.
In de residentie Ternate bleef de handel (hoofdzakelijk
ruilhandel), evenals in 1889 , eenigszins ge.irukt, behalve
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op bat jan, wa.ir toowal da In» ala la uitvoer weder i»an- om te dier zak», eenige recht» n aan een paar Kuropeesche
merkehjk toenamen. De passars Ofi de boofdplaata Ternate ondernemers te verleeneu. Wel zijn in den laatst» n tijd
werdeu echter druk bekocht. Voor den invoer op Mieuw- voor andere streken van dit gewest, onder zekere voorGuinea bestond veel vraag1 naar lijn w a l e n , die, evenals waarden, vergunningen tot paarlvisscherij enz. door het
rijst, petroleum, kramerijeu, g l a s - , :.;irde-, ijzer- , staal- Gouvernement toegezegd of verleend, namelijk in April
en koperwerk , garen , jenever , tabak , en/., werden om- 1889 aan eene handelsfirma te Batavia voor zooveel betreft
gezet tegen copra , getahpeitja, gomkopal, Imaiviii' en , da territoriale zee der Kei-eilanden, in April 1890aan e e u
gedroogd en gerookt hei ten • e:i varkensvleesch, beiteoboor* Kotterda:b8ch handelshuis voor bet zeegebied van Boeroe,
non , huiden , cacao , maaaool, rnengkoedoe, notemuakaat, en in Maart 1891 aan een Europeeschen handelaar te T rfoelie, paarlemnerschelpeii, sciiildpad , tri p a n g , was, nate voor de territoriale zee van een gedeelte der Ceramsche
damtnar, sago of athnngraphiachfi root wai pan.
kust. De aanvrage van laatst!*».* loeiden endernemer stond
Omtrent den binnenhut Ischen handel op de tot ue nat* op zicli zelve; dio der beide anderen haddt-n tevens be-

dentie Timor ra onderboorigheden benoorenda eilanden valt

trekking tot landontginning en bosehexplii'atie op de

niets hijzonders te vermelden. Het Itaadelaverkeer tuaashan
die eilanden onderling was oobaduideod. Passars worden
slechts aangetroffen in da ondcrafdeeling Ueloe (eiland
Timor), op de Solor- en Alor-eilanden en te Maumeri
(Noord-Flores). Lijnwaden vonden over het algemeen veel
koopers; op Noord-Flores waren de sarongs van Boeton ,
Makasser en Saleijer mede zeer gewild. Voor den uitvoer
worden meestal itestemd was, sandelhout, copra, lontar»

betrokken eilanden (verg. blz. 96 hiervóór) '). Nopens het
door de aanvragers aan hunne plannen gegeven gevolg
z.jü nog geene mededeeliugen ontvangen.

auiker in den vorm van stroop, tamarinde en paarden,
terwijl, behalve lijnwaden, voornamelijk a r a k , g l a s - ,
aarde- en ijzerwerk en kramerijeu worden ingevoerd.
Op Bali en Lombok hadden de buitengewoon geringe
koffieoogst van 1800 en de weinig bevredigende rijstproductie van 1889 de koopkracht dar bevolking verminier I,
waardoor do binnenlandsehe handel geriiimen tijd gedrukt
was. Oe goedgeslaagde rijstoogst van 18'JO bracht indien
toestand eenige verl*eti*ring. Ten g e r f v e van Ue veehande»
laars kwam in 't laatst van het jaar in de onmiddellijke
nalijheid van de strandkampong (tevens handelsplaats)
Pabean-Boeleleng eene veelooils tot stand.
Vitscherijen.
De berichten omtrent den etand van het
visschersbedrijf waren over iiet algemeen zeer bevredigen,!.
Op Madura moet echter het ongeregeld intreden van de
verschillende moes.-ons en ter Westerafdeeling van Boneo
het ruwe weder op de kusten oor/.ank geweest zijn van
verminderde vischvangst gedurende 1890. Verder werd in
verschillende streken ook geklaagd over vermindering van
den visclirijkdom . vermoedelijk als gevolg van roofviaaohery.
Dit was o. a. het geval aan de kusten van de residentiön
Cheribon , Pekalongan , S a m a r a n g , Pasoeroean en Probolinggo. Ten deze is van regeeringswege een ot.derzoek
aanhangig g e m a a k t , ten einde daarna te overwegen of en
zoo ja- welke maatregelen te nemen BOodeo zijn om roofvisscherij tegen te gaan.
Verbeteringen in de hulpmiddellen bij de vischvangst
werden nergens waargenomen.
Omtrent de vischteelt op sawahs zijn alleen eenige mededeelingen ontvangen betreffende Java --n Malura. Vooral
in de Preanger-Regentschappen moet dit bedrijf aan de
bevolking n o g al voordeel opleveren. Aldaar werden alleen
in de afdeeling Soekab>emi ruim 1000 bouws aan dit doel
dienstbaar gemaakt Ook in enkele streken van Bantam ,
Batavia. K r a w a n g , Ghariboo eu Banj amaa wordt van He
vischteelt op sawahs werk gemaakt. In ne bergstrek"n van
Pekalongan werd met dit bedrijf e^ne proef genomen,
waartoe vischsoorten waren verkregen uir Won 'sobo
(Bagelen) en Bandjarnegara (Banjocmas).
Ten aanzien van de verschillende takken van viaacberjj
in de zeven gewesten !er buitenbezittingen, bedoeld in
de noot op de voorgaande blz. . vindt men vr;j uitvoerige
mededeeliugen in bijlage F F F iiierachter. Overigens is
omtrent dit onderwerp uit de resid'-ntiên Ternn'e en Amboina
nog het volgende gemeld.
De sultans van Ternate en Tidore verpachtten in 1890
hun recht tot uitoefening van de paarlvisseiierij en tot
inzameling van andere zeeproiiucten te Kan <-n I'matd aan
particulieren, die met duikertoestellen werkt" n. De winsten
waren echter g e r i n g , daar de duikers da paarlen voor een
deel heimelijk aan opkoopers te Ternate van de ban I
zetten. Paarlschelpen werden , naar gelang van de qualiteit,
tegen f 61) ft f 100 per pikol verkocht. Andere zeeschelpen brachten f 10 a f 1> per pikol op.
De bevolking der Aroë-edanden (residentie Amboina)
beschouwt de paarlvisscherij als haar monopolie, en daar
iedere inmenging van particulieren in dat beirijt' door haar
wordt geweerd, maakte de Indische liegeering bezwaar

Fubrieks- en handwerksnijverheid.
Omtrent het fabriekswaaen in Nederlandsch-Indie, voor zooveel het niet de
verwerking van landbouwproducten ten doel le-eft en dus
reeds besproken is m afd. I van dit hoofdstuk ' ) , zijn
weder gelijksoortige opgaven verkregen als vroeger. Vermeldde de lijst, bij h»-t vorig verslag gevoegd, 107 fabriekan niet rechtstreeks met het landbouwbedrijf in verband staande (99 die in werking waren en 8 die tijdelijk
gesloten waren), benevens 35drukkerijen, de opgaven over
1890 (zie bijlage QyQ hierachter) d >en zien dat bij het
einde van dat jaar bestonden 110 fabrieken als de bedoelde
(waarvan 103 in werking), benevens 34 drukkerijen. Een
der drukkerijen te Soerabaija g i n g in 1890 teniet. Van de
107 fabrieken, over 18S9 vermeld, hielden er sedert dat
jaar f> op te bestaan (te ProboUnggO eene mineraalwaterfabriek en te Illoe op Cerani eene houtzagerij, benevens
3 fabrieken die reeds in 1889 niet meer gewerkt hadden,
zijnde te Batavia eene bierbrouwerij en eene cementfabriek
en te Pegandon in de residentie Samarang eene arak stokerij).
Tijdelijk gesloten werden in 1890 eene ijsfabriek te Cheribon, eene arakstokerij te ï a g a l en een atelier voor houten ijzerbewerking te Scerakarta. Daarentegen werd heropend eene arakstokerij te Redjasa in de residentie Pasoeroean, en kwamen nieuw in w i r k i n g eene smederij te
Soerabaija, twee arakstokerijen te I'oerworedjo (Bagelen),
eene ijsfabriek te Ktdiri ,een houtzaagmolen in Palembang,
eene fabriek vo r de herstelling van stoom- en andere werktuigen en eene houtzagerij, beide ter Oostkust van Su matra,
zoome ie eene olie- en zeepfabriek te Pontiauak (Westerafdoeling van Borneo)
Aangaande den meer of minder bloeienden toestand der
drukkerijen zijn geen opgaven ontvangen. Van vele der
tot het fabriekswezen gerekende inrichtingen zijn te dien
aanzien mede geene bijzonderheden gemeld. Slechts van een
68-tal zijn nopens de uitkomsten voldoende aanwijzingen
oritvangeu, en wel voor 43 daarvan in gunstigen of bevrediganden zin l)e uitkomsten van de 25 andere gaven
geen reden tot tevredenheid.
Over de inlandsen»* handwerksnijverbeid , en meer in het
bijzon Ier de verschillende door inlanders beoefende takken
van kunstnijverheid, bevatt j n de bestuursberichteu over
1890 over het algemeen niet meer bijzonderheden dan die
welke reeds in de bijlage P P P van het verslag van 1889
werden opgenomen (men zie voor een 7-tal gewesten der
iiuitenbezittii.gen ook bijlage F F F bierachter). Verscheidene
ambtenaren gaven gevolg aan de van regeeringswege gedane» uituoo'iiging om den stand der kunstnijverheid in de
afleeling of het gewest hunner plaatsing in m w r uitvoerig»^
rapporten te beschrijven Bijzondere vermelding verdienen
') Ook de aanvrage van een contract voor boscheiploitatie biniii-n een gedeelte van het eiland Engano (residentie Benkoelen),
waarvan op de aangehaalde bladzijde insgelijks sprake is, ging gepaard met het verzoek om vergunning tot uitoefening van het recht
van visscherjj binnen de territoriale zee van het eiland. Tot het
verli'i-nen ook van deze laatste vergunning, onder nader te bepalen
voorwaarden, verklaarde de Indische liegeering zich in Februari
1891 bereid.
*) Zooals suiker- en indigofabrieken, rjjstpclinohns, koffiepellerijen enz. Oneigi-naardig was in de b() het vorig verslag als bijlage
OOO overgelegde lijst van industrieele inrichtingen , die niet tot
deze categorieën behoorden , medegerekend eene te Batavia bestaande
fabriek tot sorteering van koffie en zuivering van rijst. Deze ia thani
uit de opgaven weggelaten.
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o. a. de monographieën omtrent kunstnijverheid in deresidentie Madioen, iu de afdeeling Bandjarnegara der residentie
Banjoemas, en in de residentie Kadoe. Aan de opstellers')
werd deswege de bijzondere tevredenheid der Indische
Regeering betuigd, terwijl omtrent de publicatie der genoemde geschriften in dier voege werd baslist (April 1891)
dat het eerste en het laatste in het Tijdschrift der Nederlandsch-Indiscne Maatschappij van Nijverheid en Land nou w
en het rapport omtrent de afdeeling Bandjarnegara in liet
tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen verschijnen zullen; voor die publicatie
werd eenige geldelijke ondersteuning van regeeriugswege
toegezegd.
Ter aanmoediging van de inlaDdsche industrie in Kadoe
werd in Augustus 1891 ter hoofdplaats van dat gewest
eene teDtoonstelliug van inlandsche :iijverheidsvoortbrengselen gehouden, waartoe, op voorstel van den re^lent,
eenige geldelijke steun van gouvernementswege werd
verstrekt.
Thans tracht men in IndiS eene verzameling bijeen te
brengen van voor den Europeeschen smaak geschikt te
achten voortbrengselen van inlandsche volksvlijt, teneinde
die voorwerpen, met opgaaf van prijzen, herwaarts te
zenden en alzoo het publiek hier te lande van nabij bekend
te doen worden met hetgeen de inlander op dit gebied
leveren kan. De directeur van het Koloniaal Museum te
Haarlem, daartoe namens de Indische Regeering aangezocht,
heeft in Augustus jl. zijne medewerking toegezegd , om
de voorwerpen in outvangst te nemen en onderzoek te doen
naar de beste gelegenheid voor den verkoop.
Loonen van ambachtslieden en koeliet. Voor de verschil"
lende gewesten op en buiten Java vindt men in den
volgenden staat opgegeven het gemiddeld bedrag der in
1890 door ambachtslieden en koelies genoten dagloonen.
In 1890 beliep het gemiddeld loon per dag
GEWESTEN.

voor
ambachtslieden.

Bantam
Batavia
Erawang
Preanger Regentschappen .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Proboünggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri.
Madura
8umatra's Westkust i). . .
Benkoelen
Lampongsche Districten . .
Palembang
Oostkust van Sumatra. . .
Atjeh
Biouw
Banka
Billiton
Weslerafdeeling v. Borneo l)
Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo
Menado
Celebes
Amboina
Ternate
Timor
Bali en Lombok

f 0,50
0,60
0,50
0,25
0,30
0,30
0,30
1,60

a f 1,50 a)
en hooger
a f 1,00
„
1,00
„
1,00
„
1,00
„
1,00
„
3,00

«) t

0,35 „
0,75 „
0,60 „

t

0,50
0,50
0,40
0,50

t

0,50
0,40
0,50
0,70

t

0,75
1,00
1,00
0,75
1,00
1,00
1,00
1,«5
0,75
0,50
0,50
1,00
0,75
0,50
1,50

voor koelies.

f 0.35
0,30
0,20
0,15
0,15
0,18
0,17
0,15

a f 0,40
„
1,00
„
0,25
„
0,30
„
0,25
„
0,35 b)
„
0,35
„
0,50

t

1,25
1,50 d)
1,33

0,15 „
0,35 „
0,25 „

„
„
„
„

1,50
1,00
0,75
1,00

0,25
0,30
0.20
0,15

„
„
„
„

1,00
1,00
1,50
1,50

0,25
0,35
0,35
0,35

„
„
„
„
„
„
„
n
„

1,35
3,00
3,50
1,50
1,50
3,00
3,25
3,50
3,00

a

„
„
„
„
„

t

0,35
0,50 e)
0,40

„
„
„
„

0,50
0,30
0,35/)
0,35

,,
„
„
„

0,35
0,40
0,45y)
0,30 k)

0,33 „
0,40 „
0,50 „
0,40 „
0,75 „
0,50 „
0,60 „
gemiddeld

0,40
0,60»
1,50
0,50
1,00
0,70 k)
0,75
0,60

t

3,00
3,00
3,00
1,50
1,00
3,00 M)

t

t

t
0,30
0,40
0,60
0,40
0,25
0,40

„
„
,.
„
„
„

0.50
0,60
1.00
0,50
0,50
0.50

t

a) Ervaren emeden konden soms f 2,50 per dag verdienen.
l

)

b) Vrouwen werden met f 0,15 a f 0,20, kinderen met f 0,l0af0,IS
per dag betaald.
e) Waar een f is ingevuld , is het bedrag der loonen niet opgegeven.
'/) Voor zeer bekwame ambachtslieden bedroeg het dagloon f 2,50
«) In de dessa's der noordelijke afdeelingen vin dit gewest liej en de
koelieloonen slechts van f 0,20 tot f 0,30 per dag.
/)

Op taak werkende, konden koelies tot f 0,50 per dag verdienen.

p) In de afdeeling Blitar waren de koelieloonen hooger, namelijk
O l U f 0,65 per dag.
k) Op de hoofdplaats Pamakassnn konden koelies iets meer bedingen.
0 Nopens de loonen ter Sumatra's Westkust zijn geen cijfers opgigeven; alleen werd gemeld dat, op plaatsen waar men met den spoor*
weg-aanleg bezig was, de loonen steeds hoog waren, terwijl tij elders
in het gewest stationnair bleven.
f) Als eene bijzonderheid wordt uit de Lampongsche Districten medegedeeld , dat in de binnenlanden zelfs voor f 1 per dag soms geen koelies te krijgen waren.
i) De koelies op de garobier- en peperplantages genieten, behalve
voeding en huisvesting, eene maandelijksche betaling van | 4 tot • 8.
I) In de Weslerafdeeling van Borneo waren de loonen stijgende als
een gevolg van de groote vraag naar koelies ten behoeve van de landen mijnbouwondernemingen en van de opnemingsbrigade.
m) Alleen op de hoofdplaats Koepang worden enkele ambachtslieden
aangetroffen.

Af aten en gewichten. Gedurende 1890 wer.len door den
ambtenaar voor de regeling van het ijkwezen (de eenige
deskundige gouvernements-ijker in Nederlandsch-Indie) in
het geheel 11789 maten en gewichten en weegwerktuigen
in de gouvernementspakhuizen en andere landsinrichtingen
in de residentiën Batavia, Krawang, Preanger Regentschappen, Djokjokarta, Soerakarta, Kediri en Madura en
in de afdeeling Galoeb (Cheribon) aan een onderzoek onderworpen Daarvan kondei 10 937 stuks (3314 m voorafgaaude justeering of reparatie) den ijk ondergaan, terwijl
852 stuks moesten worden afgekeurd.
Door 3867 particulieren werd van de aanwezigheid van
den ijker gebruik gemaakt voor b*J floen verifieeren van
hunne meet- en weegwerktuigen. Daartoe werde . 15111
voorwerpen ter ijkin^ aangeboden, waarvan 1101 moesten
worden afgekeurd en 14 010 den ijk konden ondergaan
(daaronder 427 welke vooraf gejusteerd of in bruikbaren
toestand moesten gebracht worden).
Op verscheidene plaatsen kwam vervalsching aan het
licht van gewichten in gebruik bij koffie-inkooppakhuizen.
In de afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia) werden ook
valsche ijkmerken ontdekt.
De opbrengst der ijkgelden bedroeg in 1890 f 3414
tegen f 3962 (volgens eene verbeterde opgaaf) in 1889.
Kamers van koophandel en nijverheid. Van de vijf in
Indië bestaande kamers van koophandel en nijverheü zonden alleen die te Batavia, Samarang en Maknsser verslagen in omtrent hare werkzaamheden over 1890 j de
beide eerstgenoemde lieten die verslagen ook in druk verschijnen. In Maart 1891 verscheen ook in druk een «Verslag over handel en nijverheid gedurende 1889, uitgebracht door de kamer m koophandel en nijverheid te
Padang ". : ) Op verzoek van den resident van Batavia verstrekte Je kamer te Batavia eenige beknopte inededeelingen omtrent den algemeenen toestand van handel en
nijverheid op gemelde hoofdplaats over 1890. Van de kamer
te Soerabaija werd geen jaarverslag ontvangen.
Tentoonstellingen. Als naar gewoonte werd ook in 1890
door de Buitenzorgsche wedloopsocieteit eene tentoonstelling
gehouden van paarden van in- en uitbeemsche tassen
Ter gelegenheid van de jaarlijksche wedrennen had ook
te Potrworedjo (Bagelen) eene tentoonstelling van paarden
plaats, terwijl te Tagal aan eene tentoonstelling van
bloemen en vee van gouvernementswege eenige geldelijke
ondersteuning werd verleend. Over eene in Augustus 1891
te Magelang (Kadoe), mede met ondersteuning uit 'slands

Wat Madioen betreft, de controleurs b(j het binnenlandsch

bestuur H.

N. KILIAAS

en

W. C. E. C. E. B u i ,

en wat

Ban-

djarnegara en Kadoe betreft, respectievelijk de aspirant-controleur
A. M. K. D E DOES en de hoofdonderwijzer aan de school voor zonen
van inlandsche hoofden te Magelang W. MEIJER.

') Het verslag was van meer algemeenen aard dan het in 1890
van dezeltde kamer ontvangen jaarberiebt over 1889, waarop in
't vorig verslag (blz. 246) werd gedoeld.
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kits, gehouden tentoonstelling van voortbrengselen van
iulaU'Jsche nijverheid is ree<is lii-rvóór .Lcewag gemankt.
Loterijen.
In 1890 stoml dn toUtthe li<>reeringslechts
één geldloterij t\>e , en wel die , groot f 300 000 , waarvau
readl in 't vorig verslag (bl/,. 246) melding is g e n a a k t ,
eu welke moest strekken om dim wederopbouw te bekostigen vau tiet kerkgebouw der Koomgeh-katbolieke

[Nederl. (Oost-) Indifl.]
gemeente te, Batavia. In J u n i 1891 werd eene loterij tot
^>.dijk bodra_' toflgMtau ten behoeve vau de oprichting en
instandhouding van een fröbelschool voor kinderen van
minvermogende en behoeftige huisgezinnen ter hoofdplaat! Samarang.

VERBETERINGEN.

Blz.

14. kolom 2 , reg. 10 en 18 , s t a a t : Kabajan-rivier, lees: Kajan-rivier.
95,

2 ,

»

14 v. o . , s t a a t : 1 2 , l e e s : 14.

95,

2,

»

10 v. o., siaut: 73 6 6 0 , lees: 73 668.

101,

1,

»

15 v. o. s t a a t : 95 126 , lees : 95 159.

137,

1 ,

»

6 onder het staatje s t a a t : 1890, l e e s : 1891.

162,

2,

>

6 v. o , s t a a t : § 3 , lees: § 2.

De Minister tan

Koloniën,

W . VAN ÜEDEM.

