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lylcbeid. Boveudien zijn tal van eilandjes uit de opgaven moeten
worden weggelaten, omdat hunne oppervlakte al te gering was

QBLBIDENDB BRIEF.
Aan den Heer Voorzitter
van de Tweede Kamer der Stalen-GeneraaL
'SGRAVKNIIAÜE, den l8r/<>// Stptêntber 1894.

Ik heb do eer dezen ten gelolde t<- doen strekken van het
K o l o n i a a l V e r s l a g van 1894, tot welks aanbieding,
overeenkomstig art. 62, 1ste lid, der Grondwet, door de KoninginWeduwe , Regentes. machtiging is verleend. Afgedrukt of ter
perse zijn, behalve het verslag betreffende ('uracao , dt; hoofd
stukken A tot en met J (en bijlagen) van het Oost-Indiseh
Verslag. Ue overige gedeelten van dit laatste verslag zullen ,
op de tot dusver gebruikelijke wijze, zoo spoedig doenlijk aan
de leden der Kamer worden toegezonden. Binnenkort volgt ook
het Verslag betreffende .Suriname. Inmiddels worden hierbij aan
geboden de voor de leden der Kamer bestemde exemplaren van
de bij het Oost-Indisch Verslag behoorende „Spoor- en tramwegkaart van Java en Madura , " tevens aanwijzende het vast
gestelde algemeen spoorwegplan voor Java.
De Minister ran Koloniën,
BERGSMA.
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wordt vanwege het Topographi-ch Bureau bericht — dat de thans
verkregen uitkomsten nog aanmerkelijk verschillen niet do werke-

(•. i.)
I.

Tweede Kamer.

Grondgebied en B e v o l k i n g .
§ 1. Grondgebied.

Evenals in 1891 is geschied met betrekking tot Java en Madura
(zie het verslag van genoemd jaar, blz. 1) zijn in 189?/1893 Lij
het Topographisch Bureau te Batavia, voor zoover de voorhanden
lijnde kaarten dit toelieten , niet behulp van pool- en tevens van
rolplanimetera, ook herzien de hestaande. meeren deels nog vau
184'J dHgteekenende, areaal-opgaven betreffende de buitenbezittin
gen. Voor de metingen dienden zoowel topograpbische als marinekaarten , welke laatsten vooral daarom benuttigd werden , omdat
in vele gevallen da topographische kaarten op te kleine se'iaal
zijn geteekend, waardoor tal van eilanden óf niet meetbaar
waren, 6f wel ia 't geheel niet er op voorkwamen. Daar echter
op de gebezigde mannekaarten de grenzen van eilanden vaak
onvolle lig zijn aangegeven , zal het wellicht later blijken — zoo

om op de kaarten gemeten te kunnen wurden.
Weten de verouderde, deels onvolledige, ge revens betredende
dun vlakken inhoud der NYderlaiidsch-Iiidi-vhe bezittingen op en
buiten J a v a , waarvan men zich tot nu toe bediend had (verg.
o a. bet verslag van 1890 , bijlage A , blz. 2 en 4 ) , een totaal
aan van 30231 'ierk geogr. mijlen , de nieuwe berekeningen be
tredende Java en Madura en de buiteribezittingen '), gegrond op
de verkregen meerdere bekendheid van landen en k u s t e n , doen
: bet totaal stellen op 'Ai 78(i vierk. geogr. mijlen, of 4Ö55 méér,
oen verschil dat voor bijna */, betrekking heeft tot de residentie
T e r n a t e , waarvoor de bestaande opgaven aanwezen 4340 vierk.
geogr. mijlen , terwijl de nieuwe cijfers de oppervlakte voor dit
g e w e s t , hoofdzakelijk door eene hetere berekening voor zooveel beI treft onze bezittingen op en hij Nieuw-(Juinea, doen stellen op
| 830(5 vierk. geogr. mijlen , derhalve 3966 méér. Overigens leeren
de nieuwe areaal-berekeningen , dat voor .Sumatra , en vooral voor
onze bezittingen op Bjrneo, tot nogtoe mede te lage cijfers waren
aangenomen , zoodat de thans verkregen opgaven betreffende de
verschillende gewesten , waarin .Sumatra en Nederlandsch-Borneo
administratief zijn verdeeld (daarbij tot S u m a t r a , behalve bet on
afhankelijk of nog niet regelmatig onder ons beheer gebracht
gebied op den vasten w a l , ook rekenende het etlandengobied der
residentie Kiouw en onderhoorigheden), thans respectievelijk 193
en 675 vierk. geogr. mijlen méér aanwijzen dan de bestaande op
gaven. Daarentegen blijkt nu dat tot hiertoe voor de residentiSn
afanado on Timor te hooge cijfers bekend stonden. Immers de
nieuwe gegever.s wijzen voor die twee gewesten respectievelijk
224 en 206 vierk. geogr. mijlen minder aan dan de bestaande op
gaven , hetgeen echter voor een vrij belangrijk deel het gevolg
i s , niet van juistere berekening •), maar van de omstandigheid
dat de tot hiertoe gevolgde opgaven nog berustten op eene ver
ouderde administratieve indeeling, zoo lat bij Menndo nog altijd
gerekend was 1 et landschap Tontoli (ten noordwesten van de
noordelijke landtong van Celebes) en bij de residentie Timor
Wast-Florea of Ifanggerai, niettegenstaande beide streken sedert
langeren of korteren tijd deel uitmaken van het gouvernement
Celebes. Vandaar dan ook dat do nu bereken Ie oppervlakte voor
genoemd gouvernement, hoofJzakeiijk door daarbij o >k mede te
rekenen Tontoli en W e s t - R o r e s , de verouderde opgaaf (waarbij
deze streken niet begrepen waren) 183 vierk. geogr. mijlen te boven
gaat.
Voor gedetailleerde opgaven omtrent de uitkomsten der nieuwe
berekeningen verwijzende naar bijlage A hierachter. laat men
bieronder een verkort overzicht volgen , hetwelk doet zien hoe de
nieuwe cijfers te splitsen zijn over de hoofd- en verdere eilanden ,
zoomede over de verschillende gewesten, waarin NederlandsenI Indië administratief is verdeeld.
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i) In de laatstelijk plaats gehad hebbende metingen (betreffende de buitenbezittingeu) zyn alsnog ook begrepen geworden die tot Java en Madura
behoorende kleine eilanden en eilandengroepen, welke by den hooger be
doelden arbeid van 1891 (toen men zich slechts tot de voornaamste der onderhoorige eilanden bepaald had) buiten aanmerking waren gelaten. Vandaar dat
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als oppervlakte buiten deu vasten wal van Java en van Madura thans is uit
getrokken 25? vierk. geogr. ïnyien , en in de opgaven van 1891 slechts 8 : .
') Zooals byv. voor de eilanden Timor (Nederlandseh gedeelte) en Soemba,
die tot hiertoe elk p. m. 50 vierk. geogr. mijlen te hoog stonden aangerekend.
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Hierbij ook gerekend de onafhankelijke Gajoc- en Ala«-Ianden.

i) D e aan d e mondingen d e r groote rivieren op Sumatra en Borneo gevormde
delta-eilanden zijn bij den vasten wal gemeten.

*) Hierbij is r e k e n i n g gehouden m e t d e veranderde grensregeling tusschen de
P a d a n g s c h e Benedenlanden eu Padangsclie Bovenlanden, bedoeld bij Indisch
Staatsblad 1891 n". C3.

e) Alleen d e grootte van die eilanden is berekend , waarvan het oppervlak,
zooals de bestaande kaarten dit a a n g a v e n , niet te g e r i n g was oin gemeten te
worJen.

») Zonder het aangrenzend onafhankelijk of n o g niet regelmatig onder ons beheer gebracht gebied.

d) Hieronder ook de Riouw-Lingga-archipel en de eilanden in de Chineesche
Zee', administratief deel uitmakende van d e residentie Riouw en onderhooriglie Ie».
e) Hieronder ook het eiland Madura en de eilandengroepen . administratief tot
de residentie van dien naam behoorende.
f) Hieronder o. a. de Sangi- en Talaut-tilanden,
(doch niet — zie noot k — de Soela-eilanden).
j)

de Banggaai-eilanden , enz.

Betreft alken Halmaheira.

h) Hieronder, behalve de eilanden Ternate en Tidore en nabijgelegen kleinere
(o. a. de eilanden JVlorotai, R a u . Majoe. Tsifore . enz.;, ook de Batjan-. Obien Soela-groepen.

*) Hieronder ook de onafhankelijke of n o g niet regelmatig onder ons beheer
gebrachte s t r e k e n . grenzende aan B o v e n - ü j a m b i , waarvan de grootte met die
van Djambi in een cijler (883 516 vierk. geogr. mijlen) is opgegeven , omdat over
geen voldoende g e g e v e n s werd beschikt om de grenzen van bedoelde streken met
eenige juistheid alzonderiijk te bepalen.
I n den Regeeringsalmanak vau N e d e r l a n d s c h l n d i ë voor 1894, deel I . b'z. 0 ,
is in de opgaat betreffende de residentie P a l e m b a n g eene fout ingeslopen , doordien daarbij ook geteld is de onder Riouw en ondorhoorigheden reeds verantwoorde grootte (Gil 9 » 7 v i>rk. geogr. mijlen) van de afdeeling Indragiri en het daaraan
grenzende onafhankelijk of M g niet r e g e l m a t i g onder ons beheer gebracht gebied
(verg. noot (i).
s

)

Zonder de complexen, bedoeld in de noten 4 en C.

6

i;

Betreft alleen C'eram.

/) Hieronder , behalve de eigenlijke Ambcnsche eilanden, o. a. de Ceramlaut- ,
Goram- en Matabelln-groepen.
h) Onder de Zuidooster-eilanden zijn tevens begrepen de Aroe-, Kei- en Timorlaut- (of ïenimber-) groepen.
I)

Uitgezonderd de eigenlijke Papoea-eilanden ,'210 de volgende niot).

m) De eilanden in de Geelvinkbaai en die benoorden en bezuiden de kust van
het Nederlandsen gedeelte van Nieuw-Guinea . daaronder ouk Prins 1'rederik Hen'irik-eiland.

) Hieronder ook de onafhankelijke of n o g niet regelmatig onder ons beheer
gebrachte s t r e k e n , grenzeude aan Boven-Indrav i r i , waarvan de g r o o t t e , om dezelfde reden als iu noot * vermeld, m e t die van Indragiri in één cijfer (C218»7
vierk. geogr. mijlen) is vermeld.
") I n den Regeeringsalmanak van Nederlandsch-Indie voor 1894, deel I , blz.
C, wordt voor de residentie T e r n a t e opgegeven 8833 4 . Dit totaal is echter foutief
zijnde nader gebleken d a t de berekende grootte van het eiland \Vaigeoe(hij NieuwGuinea) ten onrechte gesteld w a s op 3 223 550 hectaren = 585* vierk. ger,gr.
m i j l e n , voor welke getallen gelezen moet worden 322 355 hectaren = 5 8 s vierk!
geogr. mijlen.
8

)

Zie noot « hiernevens.

n) Volgens den Regeeringsalmanak van Xeïerlandsch-Indié voor 1 8 ' * , deel I ,
blz. * en C. zou dit tota»! bedragen ruim 35 93* vierk. geogr. mijlen. Deze opgaaf
:s echter, uithoofde van foutieve opgaven betredende Palembang en Ternate (zie
de noten 4 en 7 hiernevens), p. 111. 11*9 vierk. geogr. mijlen te hoog.

De in hoofdstuk C § 1 van 't vorig verslag bedoelde overeen- landsch en het Britfch gebied op Nieuw-Guinea, waarover uitkomst tusschen Nederland en Portugal , dd. 10 Juni 1893 , strek- voerig gehandeld is in 't vurig verslag (blz. 29/30), is sedert blijven
kende o. a. tot voorbereiding vnn eene betere grensregeling tus- rusten.
schen de Nederhmdsehe en Portugeesehe bezittingen op liet eiland
N u , ten gevolge van de in 1891 vastgestelde grensbepaling
Tinior, is, — niet de daarbij behoorende verklaring dd. 1 Juli tusschen het Nederlandsen gebied op Borneo en de staten onder
1893, tot vestiging van een wederzijüsch recht van voorkeur , voor , Britach protectoraat aldaar (Nederlandsen Staatsblad 1892 n*. .">3
het geval dat een der partijen eenig grondgebied of eeuig souve- ! en 103; Indisch Staatsblad n°. 114 en 211), het gebied deronJer
reiniteitsrecht in den Archipel van Timor en Solor mocht willen 1 onze souvernniteit fctaande sultanaten Boeloengan en Koetei (Oostafslaan , — r o g in 1893 ook door den Nederlandschen wetgever Borneo) wijz ging heeft ondergaan , is in Indiii het noodige verricht
bekrachtigd ; zie de wet van 29 December 1803 (Nederlan Isch om de omschrijving van de grenzen dier landschappen, zooals zij
Staatsblad n°. 233), in Indië afgekondigd onder da^rteekening van i voorkomt in de met hunne bestuurders bestaande politieke con24 Maart 1N94 (Indisch Staatsblad n°. 81). ') Nadat op 31 Januari ; tracten , niet den nieuwen toestand in overeenstemming te bren1884 te Lissabon de wederzijdsche akten van bekrachtiging der I gen ; verg. lager hoofdstuk C § 14.
overeenkomst en verklaring waren uitgewisseld (Nederlandsen Staatsblad 1894 n°. 31), is aan de Indische Kegeering opgedragen
§ 2. Bevolking.
aan de overeenkomst voor zooveel roodig uitvoering te geven,
en tegelijkertijd met haar in overleg getreden nopens de vraag,
De vanwege het departement van binnenlandsch bestuur te
we'ke deskundigen van de zij !e van Nederland zoudeu zijn in
Batavia
bij de meeste gewestelijke bestuurders in de buiteubezitaanmerking te brengen om deel uit te maken van d e , ingevolge art. II der overeenkomst, samen te stellen commissie tot tingen aangewende pogingen om , in verband met de nieuw vasthet ontwerpen van een voorstel , dat als grondslag zal kunnen gestelde areaal-cijfers betreffende hunne gewesten (zie de voordienen voor een nader te sluiten grenstraktaat , ter vervanging, gaande paragraaf), hunnerzijds mede te werken tot verbetering
voor zooveel het eiland Timor l>etrpft, van de grensconventie van 1859 ook van de opgaven nopens het bevolkingscijfer , zijn aanvan(Nederlandsen Staatsblad 18C0 n°. 56; Indisch Staatsblad 11°. 101). kelijk in zoover geslaagd dat op Banka en Billitou, zoomede
in de Minahassa (residentie Menado) omstreeks het einde van 1892
Het denkbeeld eener wijziging in de grens tusschen het Neder- opnemingen van het ziflental hebben plaats gevonden, aan welker uitkomsten eenzelfde graad van juistheid raag worden toegekend als aan de • ijfjaarlijksche overeenkomstige opnemingen
') De overeenkomst (waarover nader gehandeld is in de gedrukte stukken
op Java en Madura. Verder is zoogoed mogelijk eene benader Tweede Kamer van de zittingen 1 8 9 2 — 1 8 9 3 - 2 0 B en 1893—1894—47)
derende opgaaf geleverd omtrent het zielental in de tot het
bevat overigens eene arbitrage-clausule, wtdke ook betrekking heeft tot alle
gouvernement Celebes en onderhoorigheden behoorende vorstenrijken
geschillen waartoe het wederzydsch koloniaal bezit in den Timor- en Solor(de onafhankelijke Toradja-landen in Centraal-Celebes uitgezonderd)
archipel onverhoopt te eeniger tjjd mocht aanleiding geven.
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en is ile bestaande te hooge schatting met betrekking tot de
In bet reglement van orde voor den Raad van IndiS, zooals dit
staatjes in de Tomini-bocht (residentie .Menado) met meer of minder laatstelijk in 1873 is vastgesteld , werd bij Kutdr.klijk besluit dd.
nauwkeurigheid herzien.
0 April 1894 n°. 3 8 , naar aanlei lit.'g van voorstellen van de
Van sommige gewesten of gedeelten van geweaten buiten Java ; Indische R e d e r i n g , op twee punten wijziging g e b r a c h t , met het
en Madura zijn de opgaven betreil*ende het zielental der inlandsche doel: 1". gelegenheid te geven om zaken, die zóó spoedeischend
bevolking thans ook naar gelang van de kunne gesplitst. Uit is zijn dat zij niet tot de eerstvolgende vergadering kunnen wachten ,
uit den aard der zaak alleen kunnen geschieden voor die gedeelten | buiten vergadering af te doen , wanneer uit de in rondlezing op de
van ons rechtstreeksch gebied , waar men over bij opneming ver- stukken gestelde aanteekeningen blijkt dat bij den Raad volledige
overeenstemming bestaat en dat geen der Ie len tegen de afdoening
kregen cijfers beschikte.
Behoudens de bovenbedoelde verbeteringen zijn de voor dit ver- buiten vergadering bezwaar heeft; en 2°. den weg te banen om ,
slag ontvangen tabellen aangaande de bevolkiugs-statistiek van in ruimere mate >)an tot dusver placht te geschieden, in den geest
Nederlandsch-Indie, ditmaal het jaar 1892 betrell'ende , in den- van nrt. 7 , 4de lid, van het Regeeringsreglument, overleg tuszelfden trant ingericht als vroeger. Men vindt het negental staten i schen den Raad en de chefs der departementen van algemeen bestuur te doen plaats vinden ter nadere toelichting eu verdediging
hierachter afgedrukt als bijlage 13 n°. J-IX.
van door hen gedane en bij den Raad in behandeling zijnde voorstellen.
B. Oppcriichcer.
Af en toe werd in 1893 en in de eerste maanden van 1894,
Den 17den October 1893 ging het bestuur over Nederlandsch- | zooals enkele malen ook reeds vroeger i e t geval was geweest,
Indië uit handen van den Gouverneur-Generaal, den heer mr. C. door den (iouverneur-Cieneraal op den chef van het betrokken
PiJN'ACKKK HORDIJK , die verzocht had van die waardigheid ont- departement (in één geval ook op den chef van den dienst der
heven te worden, over op de:i heer jhr. C. H. A. VAN UER W I J C K , I staatsspoorwegen op Suinatra en der kolenontginoing aldaar)eene
oud vice-president van den Raad van Ne.lerlandsch-Indie, laatstelijk j doorloopende machtiging verleen.1 t t zelfstandige afdoening van
hier te lande aanwezig. Tot deze uestuursverwisseling hadden be- I zekere hepaald omscnreve:i zaken , die van te weinig belang kontrekking de Koninklijke besluiten dd. 15 Juli 1893 n ° \ 15 en l ü , den worden geacht om daarin het ho'gste centraal gezag te be(Indisch Staatsblad um. 203 en 204).
trekken , eu wier behandeling bij de bureaux van den Landvoogd
In den Raad van Nederlandsch-Indië kwam , na de benoeming (de Algemeene Secretarie) slechts noode'.oos tot vermeerdering van
van het lid, den heer \V. P. GROKNKVEI.DT, tot vice-president, | werkzaamheden I ij lrf>eg. Als beschikkingen va;: dezen aard zijn
en na het in functie treden van de nieuw benoemde leden , de i te vermelden, behalve de op blz. 09 en 152 van 't vorig verslag
heeren .1. M u i X W t t T S B en mr. W. A. ENGHI.BKKCHT (zie vorig j reels aangestipte ROUVernemenU'wslaiten d l . 9 J a n u a r i , 12 Maart
verslag blz. 1), in den verderen loop van 1893 nog deze mutatie en 5 Augustus 1893 n°. 7 , 20 en 2 0 , dar van 29 J u n i 1893 n°. 2 ,
roor, dat aan het lid, den heer A. PmOTS VAN DER H O E V E N , op J hou lende wijziging in dien zin van art. 8 der regeling in n°. 1521
zijn verzoek, met ingang van 8 Augustus 1893, een eervol ont- | van het Bijblad op bet Indisch Staatsblad, ten gevolge waarvan
slag uit 'slands dienst werd verleend (Koninklijk besluit dd. 19 ! de prijzen van uit den voorraad van het departement der marine
Juli 1893 n". 30), en dat omstreeks drie maanden later in (ie ' aan vreemde oorlogsschepen t-t verstrekken steenkolen voortaan
vacature werd voorzien door de benoeming tot raadslid (Koninklijk : door {\cn vlootvoogd worden vastgesteld, en dat van 2 Februari
besluit dd. 23 October 1893 n". 19) van den heer E. A. ROVERS , 1894 ti" 11 (Indiecb Staatsblad i r . 4 2 ) , waarbij de tot du:ver aan
tot dusver directeur van financiën. De wegens ziekte in Mei 1893 den Gouverneur-Generaal voorbehouden bevoegdheid, om te vereervol van zijne betrekking ontheven toenmalige vice president gunnen dat van gou vernemen tawege voor bet onderwijs opgeleid
van den Raad , de heer R. C. KROBSEN, die zich sedert hier te inlandfch personeel bij een anderen üiensttak word-? geplaatst, is
lande bevond onder genot vim wachtjreld. erlangde op zijn ver- i overgedragen op (len nireeteur van onderwijs, eeredienst en nijverzoek, gerekend van uit. Januari 1894, een eervol ontslag uit i heid.
' s l a n d s dienst (Koninklijk besluit dd. 25 Januari 1894 n°. 22).
Overigens valt bier nog te herinneren aan hetgeen reeds op blz.
Ter uitvoering van eene bijzondere opdracht, met belangrijke '. 192 van 't vorig verslag werd a a n g e r e k e n d , dat namelijk de
cultuuraangelegenheden op Java in verband staande (verg. o. a. : Indische Regeering in April 1893 door het Opperbestuur eensvooral
vorig verslag blz. 222), was het raadslid MULI.KMBISTER van 't laatst bevoegd werd verklaar! om in belastingregelingen, die ingevoigs
van October 1893 tot tegen het einde van Februari J 894 van ! Koninklijke machtiging zijn vastgesteld. zelfstandig zoodanige
Batavia afwezig. ') Terwijl, zooals reeds op blz. 22ï» van 't vorig i wijzigingen aan te brengen als van ondergeschikten aard zijn to
verslag is aangeteekend, mr. ENGELHRECIIT ook na zijno benoe i beschouwen, d. w. z. dat zij he.t sysieem der belasting niet aanmiug tot raadslid belast is gebleven met het voorzitterschap der tasten en de opbrengst geen belangrijke vermindering doen ondercommissie voor het ontwerpen van eeDe herzieuing van het regie- gaan.
ment van 1836 op de particuliere landerijen iu W e s t - J a v a , werd
bij gouvernementsbesluit dd. 13 J u n i 1893 n". 20 de heer GROENEC. M e d e d e e l l n g i ' n v a n s t a a t k u n d i g e n e n
YELDT, in verband met zijne optreding als 's Ka ai Is vice-president,
algrmccnen aard.
eervol ontheven zoowel van de hem in eene zijner vroegere betrekkingen opgedragen functie van adviseur-hoi:orair voor Ciii§ 1. Bttrtkkiage* r>ai iet tuUenlani.
Deeeche zaken , als van de beide hem in 1892 verstrekte opdrachten. Van de bedoelde twee opdrachten ging d i e . rakende het
De in de laatste jaren door het Bestuur der Straits-Settlements
vraagstuk der opiumregie, ingevolge gouvernementsbesluit dd.
11 Augustus 1893 n°. 11 over op den hoofdinspecteur voor de I en den Gouverneur van Laboean (Noord-Borneo) periodiek uitgeopium-aangelegenheden H. J. BOOGHWINKK. (verg. vorig verslag i vaardigde verbodsbepalingen teg-m tien uitvoer van buskruit en
blz. 178/179), terwijl met de voortzetting van de andere opdracht, : wapenen naar Xederlanüsch-lndiC werden, op verzoek van den
ten doel hebbende een onderzoek naar de rol die ds vreemde
"
oosterlingen in de oeconomische verhoudingen op Java en Madura i
omtrent achtereenvolgens ia December 1892 en Januari 1S03 de heer GUOENEvervullen en naar de vraag in hoever in het algemeen belang aan ;', VEI.DT
was uitgenoodigd, afgescheiden van het hem opgedragen algemeen
de van regeeringswege jegens hen gevolgde gedragslijn kan wor- onderzoek, mede zijn gevoelen te doen kennen, heelt de heer FOKKENS,
den vastgehouden , werd belast de aan den directeur van binnen- ' deels als vrucht van den door eerstgenoemde reeds verrichten vóórarbeid, in
landsch bestuur toegevoegde inpecteur F. KOEKENS, onder toeken- ! Januari en Maart jl. reeds gerapporteerd. vergezeld van de noodige voorning aan dezen gedurende den duur dier opdracht van den raug stellen , n.imelijk aangaande de vraag of en welke verbeteringen de inrichting
van het bestuur over de Chineezen op Java on Madura zou vorderen , en
en titel van resident (gouvernementsbesluit dd. 2G Augustus 1893 aangaande
het denkbeeld om de pachten der gewone of kleine middelen aln°. 4.) »j
daar , die de Chineezen in de binnenlanden brengen, door directe collecte dan
wel eigen beheer te vervangen. In verband inct de voortvarendheid , die in
Indië betracht wordt met de verwerking van het voorhanden materiaal be') Werd b[i het opdragen van dergelijke commiasiereizen aan loden van treffende het algemeen onderzoek , schijnt ook de indiening der verdere voorden Raad van Indië hnn tot dasver een daggeld van f f>0 toegekend, over- stellen van den heer FOKKENS met betrekking tot eventueele veranderingen
eenkomstig een kort te voren aangenomen regel werd thans zoodanige vaste in onze jegens de vreerade oosterlingen op Java en Madura gevolgde gedragsvergoeding niet toegelegd, maar bepaald dat aan den lande in rekening zon- lijn als vrjj aanstaande te mogen worden beschouwd. De laatste berichten,
den kannen worden gebracht alle voor het gecommitteerde lid uit de hem op- hier te lande nopens den stand van dien arbeid ontvangen, dagteekenen van
gedragen zending voortvloeiende uitgaven; wat de verblijfkosten betreft, 28 Februari jl. De rapporten uit alle gewesten waren toen volledig ingekozou echter kunnen worden volstaan met eene opgaaf van het totaal bedrag men , uitgenomen wat betreft twee afdeelingen van de residentie Soerabana,
en ofschoon sommige der rapporten nog schenen te. moeten leiden tot eenige
dat die uitgaven hebben beloopen.
onderzoekingen in loco, hoopte de heer F o n t » , naar hjj toen berichtte,
5
) Over twee met de quaestic verband houdende aangelegenheden, waar- toch eerlang met zijn verslag gereed te zyn.
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Gouverneur-Generaal te Batavia, wederom met 'Ie meeste bereid*
willigheid tijdelijk bestendigd.
Aan den Gouverneur

van Britseh Noord-Bornao te Sandakan

werden van u;t Batavia een.ee door bem gevraagde inlichtingen
verstrakt {Juni 1893) nopens de reebten en de belastingen, welke
door on/en leenman, den sultan van Boeloengan, generen plachten
te worden in liet gebied ter Oostkust vanBorneo, hetwelk krachtens de liij Indisch Staatsblad 1892 n°. 114 en 21! bedoelde grensconventie niet Engeland , aan de British North Borneo Company
•was overgegaan. Toen in .Maart te voren gebleken was dat, een
mantri van Boeloengan , door misverstand, in bsdoeld gebied nog
belasting hief, werd <ie sultan daarover onzerzijds onderhouden ,
die aanstonds last gaf de heffing te staken. Van liet gerezen
misverstand en de door den sultan aangeboden verontschuldiging
werd door den controleur van Boeloengan rechtstreeks hericht
naar Sandakan gezondpn.
In Maart jl. werd gemelde Britsche Gouverneur in kennis gesteld
met de bezwaren (reeds vermeld in § 5 'ter Memorie van Beantwoording on het Voorloopt Verslag der Tweede Kamer betredende
de Indische begrooting voor lï<94), die ons verhinderden om over
te gaan tot de zijnerzij;s in 1891 ter sprake gebrachte gemeenschappelijke maatregelen tegen zee- en menschenroof in de zeeën
van Noord-Borneo , hetgeen niet wegnam — zooals de GouverneurGeneraal in zijn antwoord tevens berichtte — d a t , hoezeer de
euveldadeu niet va-a uit ons gebied bedreven werden, maar door
bewoners der Soeloe-eilan len , onze Begeering bedacht was op het
treffen van iuiatregel-vi om de in Nederlandsch-Indië tehuis behoorende iiilaudsche vaartuigen meer onder controle te brengen.
Over een door bet Bestuur der Straits-Settlemeuts genomen
m a a t r e g e l , waardoor, deels in overeenstemming met de onzerzijds
te Singapore voorgebrachte wenschen, het ontluiken van de in
Nederlandsch-Indië geldende verbodsbepalingen tegen de werving ,
zonder speciale vergunning van den Gouverneur-Generaal, van
inboorlingen van Nederlandsch-Indië voor het verrichten van arbeid
in het buitenland, benioeielijkt wordt, is reeds hot noodige ge/.egd
op blz. 73 van 't vorig verslag. Ten opzichte van het we Ier toestaau van zoodanige werving ten behoeve van Duitsch NieuwGuinea meende de Indische Regeering eene beslissing nog te moeten
opschorten in afwachting van de bevindingen van een NederlandschIndischen a m b t e n a a r , die, ingevo'ge opdracht ven den GouverneurGeneraai, in J u n i .894 zich naar het gebied der Duitsche » Neu
Guinea Compagnie " heeft begeven , ten einde , overeenkomstig liet
van die zijde gedaan verzoek, een onderzoek in te stellen naar den
toestand der op de ondernemingen van genoemde Maatschappij ,
krachtens vroeger verleende vergunningen , nog in dienst zijude
Nederlandsch-Indisclie koelies (verg. lager hoof lst.uk J , afd. I , g ö).
Eene in het najaar van 1893 door het Britsche consulaat te
Batavia overgebrachte vraa.r van het Gouvernement van BritsehIndië, of er kans bestond op eene heropening van de in 1888 met
gemeld Gouvernement door de Nederlandsen-Indische Regeering
gevoerde onderhandelingen (/.ie het verslag van 1890 blz. 2) nopens
de emigratie naar Nederlandsch-Indië van Britsch-'.ndische koelies,
w e r d , na overleg met de Regeering hier te l a n d e , in Maart 1894
beantwoord met de mededeelingdat de vorige Gouverneur-Generaal
den toenmaligen On lerkoning en Gouverneur-Generaal van BritsehIndië ia Augustus 18S9 in kennis had gesteld met de principieele
bezwaren, die in Nederlandsch-Indië bestonden tegen eenige aan
de Britsen-Indisch*) zijde gestelde eisenen betreffende de regeling
Uier emigratie, en d a t , aangezien ter zake geen antwoord was
ontvangen , de Landvoogd te Batavia meende te moeten veronderstellen dat aan die voor onze Regeering onaannemelijke eischen
van Britsche zijde werd vastgehouden.
Naar aanleiding van een te Londen langs diplomatieke» weg
ingebracht protest over gedragingen van Australische paretvisschers
in het territoriaal zeegebied van het oostelijk deel van den Nederlaudsch-Indischen Archipel (verg. de §§ 17 en 18 van dit hoofdStuk] , werd van de Engelsche Regeering de medecleeling ontvangen
dat zij op de onzerzijds gesignaleerde feiten de aandacht zou vestigen van het betrokken Koloniaal Bestuur en tevens de directie
van de te Londen gevestigde onderneming, wier personeel ons
beklag bad u i t g e l o k t , zou aanmanen zich in den vervolge van
de gewraakte handelingen te onthouden. Sedert werd door den
inmiddels opgetreden nieuwen > m a n a g e r " der bedoelde Londensche
Maatschappij den resident van Amboina eene schriftelijke verontschuldiging aangeboden.
Eene klacht, van Engelsche zijde bij onze Regeering aanhangig
g e m a a k t , betrof de zaak van een Australischen scheepsgezagvoerder,
die, beschuldigd van arglistige wegneming (in 1888) van de lading
van eene nabij het eiland Boeroe (residentie Amboina) in onbeheerden
staat door hem aangetroffen Nederlandsch-Indische prauw, in Novem-

ber 1891 , toen hij met zijn onder Engelsche T/lag varend barkschip
Costa Rica Packct weder in Nederlandach-Indifl was aangekomen,
krachtens rechterlijk bevel , op de reede van Ternate gearresteerd
en gevnnkelijk naar Mskssswr overgebracht, doch reeds i n ' t laatst
dier maand weder vrijgelaten w a s , op grond dat de NederlandscnIndisebe rechter (de raad van justitie te Msksssnr). ofschoon voldoende aanwijzingen aanwezig echtende omtrent de schuld van

den beklaagde aan het hem ten laste gelegde, evenwel niet als
genoegzaam l.ewezen oordeelde, dat liet misdrijf (strafbaar gesteld

nij art 316" van het Strafwetboek voor Europeanen in Nederlandsch-

Indië) op Nederlandsen-Indisch grondgebied was gepleegd. Bedoelde gezagvoerder heeft in een en ander aanleiding gevonden
om, door tusschenkomst van de Engelsche Regeering, eene vordering bij ons Gouvernement in te dienen tot schadevergoeding
wegens beweerde onrechtmatige gevangenneming en slechte behandeling. Over die vordering, die door de Nederlandsche Regeering is geweigerd , is nog eene briefwisseling met de Engelsche
Regeering aanhangig.
De blijkens het vorig verslag (blz. 2) op het eiland Timor
hangende geschillen tusschen onze onderdanen en die van aangrenzend l'ortugeesch gebied werden gedurende 1893 voor een gedeelte bijgelegd. Inmiddels is — zooals reeds in hoofdstuk A
hiervóór is herinnerd — eene overeenkomst met Portugal tot stand
gekomen tot betere regeling van de wederzijdsche verhoudingen
in den Archipel van Tnnor en Solor, ook wat de uitoefening van
handel, scheepvaart en visscherij betreft, terwijl de overeenkomst
tevens bepalingen bevat betreffende het verbod tegen den in- en
uitvucr van vuurwapenen en a m m u n i t i e , die in verband staan
met de in onze Oost-Indische bezittingen geldende algemeene verbodsbepalingen tegen den in- en uitvoer en bet binnenlandsch vervoer
van genoemde artikelen. Over moeielijkheden , welke zich in 1893
hadden voorgedaan bij het ten handel komen op 1'ortugeesch-Timor
van lieden uit Kisser (residentie Amboina), zoomede uit Makasser
en Koepang, werden in den aanvang van 1894 hier te lande over
en weer nog klachten aanhangig gem«akt. Onze onderdanen beweerden vexatoir en gewelddadig behandeld te zijn ; van Portugeesche zijde werd gewezen op heiuielijken invoer van vuurwapenen
en ammunitie. Een definitief resultaat heeft de ter zake gevoerde
briefwisseling nog niet opgeleverd. De mededeelingen van I'ortugeesche zijde zijn aan den Gouverneur-Generaal overgebracht, die
daarin aanleiding heeft gevonden zich omtrent de beweerde feiten
en de c. q. onzerzijds daartegen te nemen maatregelen te doen
inlichten door de betrokken drie gewestelijke bestuurders, wier
antwoorden hier te lande nog niet bekend zijn.
Ter zake van de door bet inlandsch bestuur in de residentie
Uiouw en onderhoorigheden bewezen helangelooze diensten, ter
gelegenheid van de schipbreuk in het begin van 1893 in de nabiji.eid van de Natoena-eilanden (Chineesche Zee) van een Auierikaansch
zeilschip, werd door de Atnerikaansche Regeering onze tusschenkomst ingeroepen ter uitreiking van een geschenk dier Regeering
aan den sultan van Lingga-Hiouw en aan een der orangkaija's
van Natoena. In 't laatst van 1893 was het Europeesch bestuur
van genoemde residentie in de gelegenheid de verdere redding en het
vervoer naar Singapore te bevorderen van twee Ainerikaansche schipbreukelingen , die op een der Riouwsche eilanden , ver van eene
bewoonde plaats, in hulpbehoevenden staat den wal hadden kunnen
hereiken. Aan den resident en de verdere ambtenaren, die hulp
verleenden, liet gemelde Regeering langs diplomatieken weg eene
dankbetuiging toekomen.
Van de zijde der Nederlandsche Regeering werd, door tusschenkomst van het Kgyptisch Gouvernement, aan de betrokken autoriteiten te Alexandnë dank betuigd voor de ondervonden medewerking bij de herste'lingen van het tot de Indische militaire marine
behoore:ide flottieljevaartuig liorneo, dat met gebroken schroefas
aldaar was moeten binnenloopen.
De benioeielijking , waaraan in 1893 Nelerlandsch-Indische (en
andere) bedevaartgangers in den Hedjaz waren blootgesteld geweest , o. a. ten opzichte van de keuze van hunne transportmiddden voor de terugreis, werd onzerzijds langs diplomatieken weg
onder de aandacht van de Turksche Regeering gebracht. De daarop
door de Porte aan de Turksche autoriteiten in Arabië gezonden
instructiën hebben ten gevolge gehad dat Harerzijds te Mekka en
te Djeddah door aanjdakking werd bekend gemaakt (Mei 1894),
dat de pelgrims volkomen vrij zijn om zoowel te land als over zee
de reismiddelen te kiezen die zij zelven wenschen. Kort daarop is
de » vali " in den Hedjaz door een ander vervangen.
In verband met den politieken toestand in Siam , wegens de
gespannen verhouding waarin dit rijk toenmaals met Frankrijk
verkeerde, werd in 't laatst van J u n i 1893, op verzoek van onzen
consul-generaal te Bangkok , een der oorlogsschepen van de zee-
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macht in Nederlandaoh-Indie, \uitüotÜeljenarta\gSuiHbawa , naar land terug te koeren. Vau 4 anderen werden echter tegelijkertijd
de Biamaoba wataren gezonden, ten einde da tn Biam verblijf de verzoeken afgewezen.
houdende Nederlandscbe on Nuderlaudseh-Iudischo onderdanen 100
Uit vele gewesten ondernamen in het afgeloopen jaar meer per
noodig te beschermen. Op den 8ttan Juli word vóór de, Moniuii-

rivier geankerd, alwaar ceremonieel* bezoeken gewiaaeld werden
net een aldaar gestattonneerd Sia esoh oorlogsschip, waarna den
volgenden morgen de rivier tot vóór Bangkok werd opgeetoomd ,
waar de Sumbatca bleef posthouden e n , ook tijdens de kortstondig!!
blokkudu, in overleg met de ter reede aanwezige andera vreemde

oorlogsschepen , deelnam aan de voorzorgsmaatregelen tot beeober*
ming van do Europeesche ingezetenen en voornaamste Europeescbc
gebouwen en instellingen der stad. Toen in de eerste helft van
Augustus de betrekkingen tusseben Frankrijk en Siam weder waren

hersteld, en de rust teBangkok langzamerhand waa teruggekeerd,

kon een langer vertoon van onze vlag in de Siamsche wateren
onnoodig worden geacht. Den 21sten Augustus werd dan ook de
reede van Bangkok iloor de Sumbatva verlaten , waarna die bodem ,
bij terugkomst in Nederlandsch-Indië, weder, evenals te voren,
zijne plaats innam bij de scheepsmacht in de wateren van Atjeli.
§ 2. -lava M

Maduru.

Op politiek gebied valt weinig bijzonders ten aanzien van Java
en Madura mede te deelen. In de residentie Preanger Regent
schappen evenwel was de keuze der Indische Kegeering bij de ver
vanging in Juni 1893 van den overleden regent van Bandong (zie
lager) voor den toenmaligen patih aldaar eene aanleiding o m , uit
wraak over de teleurstelling dat hem die regentszetel ontgaan
was (hij was behuwdzoon van den voorlaatste!), in 1874 overleden ,
regent van Bandong), met eenige zijner getrouwen eene samen
zwering te beramen tot het verwekken van ongeregeldheden ter
hoofdplaats Bandong, en wel bij gelegenheid van een door den
nieuwen regent na zijne installatie te g^,ven avondfeest. Gelukkig
werd het plan , waarbij ook dynamiet bestemd was dienst te doen ,
door toevallige omstandigheden verijdeld. Daar het complot zeer
in het geheim gesmeed w a s , gelukte het niet dan na veel moeite
de hoofdschuldigen te ontdekken. Bedoelde patih (die, weinige
dagen na het optreden van den nieuwen r e g e n t , in «ie door diens
verheffing opengevallen plaats van patih van Soekapoera-Kollot
was getreden , doch , in verband met de sedert tegen hem gerezen
vermoedens, in dit ambt geschorst en naar Buitenzorg overgebracht
was geworden), w e r d , nadat zijne schuld, voldoende bewezen werd
geacht, met een 8-tal medeplichtigen , waaronder zijn vader (gepensionneerd hoofddjaksa van Bandong), een geschorst distrietshoof I
en nog enkele andere aanzienlijke inlanders, met toepassing van
art. 47 van het Regeeringsreglement, in het belang der openbare
rust en orde in de Preanger Regentschappen , naar buiten Java
en Madura verwijderd , waar zij op verschillende plaatsen geïnter
neerd zijn (gouvernementsbesluit dd. 30 Januari 1894 n". 27). Op
gelijke wijze was reeds vroeger (gouvernementsbesluit dd. 20 Sep
tember 1893 n°. 1) onschadelijk gemaakt een der medeplichtigen ,
op wien het bestuur in de eerste plaats de haud had gelegd.
De wijze waarop het Mohammedaansch godsdienstig leven zich
uitte deed de bevolking nergens met het bestuur in botsing komen.
Alleen had het gerecht in de afdeeling I.irabnngan (IVeanger
Regentschappen) op te treden tegen een inlander, dia zich als godftdienstleeraar uitgaf zonder als zoodanig door het inlandsen bestuur
te zijn erkend. In de afdeeling Lebak der residentie Bantam viel
eenige geestdrijverij waar te nemen, die aau de aandacht van het
bestuur niet o n t g i n g ; deze zaak was (in het voorjaar van 1894)
nog in onderzoek.
Zooals uit het verslag van 1890 (bk. 2 , noot 2) blijken k a n ,
achtte het gewestelijk bestuur van Bantam , ook na de beëindiging
der Tjilegonsche onlusten van 1888, het in den eersten tijd nog
raadzaam eene eenigszins sterkere militaire macht in het gewest
bij de band te hebben dan er organiek bescheiden was. De tijde
lijke vermeerdering van garnizoenstroepen , dientengevolge in 1889
voor Bantam toegestaan en sedert elk jaar voorloopig bestendigd
gebleven, wordt nu echter van 1 Januari jl. af niet meer in haar
geheel gehandhaafd, in zoover d a t , met instemming van den
resident, de infanterie-bezetting van Serang weder tot hare normale
sterkte is teruggebracht. Ook verdient aanteekening d a t , in ver
band met een na nauwgezet onderzoek door den resident in April
1893 uitgebracht advies nopens de vraag , wie van de vele , wegens
hunne deelneming aan de gebeurtenissen van 1888, destijds bij
politieken maatregel uit het gewest verwijderde Bantammers aldaar
zonder nadeel voor de openbare rust en orde weder zouden zijn
toe te laten , in September en December 1893 , zoomede in Januari
j l . , achtereenvolgens aan een 7-tal der bedoelde ballingen, die
daartoe het verzoek hadden g e d a a n , vergund is naar huu geboorteHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1894 — 1895.

sonen de bedevaart naar Mekka dan in 1892 ( vooral uit Soorabaija,
Madura en de Preanger Regentschappen, waartoo, naar vermoed
wordt, nevens meer ruimte van geldmiddelen in sommige streken ,
ook zal hebben bijgedragen de gemakkelijke en goedkoopo wijze,
waarop tegenwoordig de zeereis kan worden gemaakt.
De verstandhouding met de [nlandaohe hoven op Java bleef goed.
De nieuwe ■oesoohoenan van Soerakurta toonde in alle opzichten
jegens het Gouvernement welgezind te zijn. De verplichtingen,
voortspruitende uit de in 't vorig verslag (bil. 2) bedoelde nieuwe
regelingen , kwam hij behoorlijk na. De in 't vorig verslag (blz.
3 , noot) aangekondigde nieuwe reorganisatie der politie in het
gebied des soesoehoenans , verband houdende (zie o. a. bedoeld verslag
blz. 230) met eene billijke belasting op de onbebouwde eigendom
men , kreeg sedert haar beslag en werd met 1 October 1893 in
gevoerd, terwijl ook, na raadpleging van- en goedkeuring door
den resident, eenige daarmede ten nauwste samenhangende rege
lingen tot stand kwamen , zooals die tot het vaststellen van de
grenzen der verschillende regentschappen, in verband met de op
heffing van het regentschap Kartasoera, en die betreffende de
samenstelling en de traktementen van het nieuwe inlandsch politie*
personeel en het onderhoud der groote post- en binnenwegen. De
traktementen van alle politieambtenaren in het soesoehoenans-gebied
worden thans geregeld maandelijks betaald ten overstaan van de
betrokken assistent-residenten , die ook controle uitoefenen op de
benoeming en het ontslag van bedoeld politiepersoneel. De rijksbestierder deed zich bij voortduring kennen als een bekwaam en
energiek ambtenaar.
In het Mangkoe Negorosche gebied leverden verschillende der
ingevoerde hervormingen , wegens gebrek aan de noodige fondsen
(ten gevolge van de minder bevredigende geldelijke uitkomsten ,
die er de vanwege den prins gedreven suiker- en koffiecultures
afwierpen), niet die resultaten o p , welke men anders had mogen
verwachten. Intusschen ontvingen de inlandscbe hoofden en ambte
naren weder geregeld de hun toekomende inkomsten. Het hoofd
van het Mangkoe Negorosche h u i s , pangeran adipati ARIO PRABOK
P R A M ; WKDONO , volgde steels de wenken en raadgevingen van
den resident o p , en ook de patih bleef goed voldoen. Bij gouver
nementsbesluit, dd. 24 Januari 1894 n°. 7 werden aan genoemden
prins, lot dusver luitenant-kolonel commandant van het Mangkoe
Negorosche legioen, ter belooning van de door hem betoonde trouw
en gehechtheid aan het Gouvernement, met den rang van kolonel,
verleend de titel en naam van pangeran adipati ARIO MANGKOE
NEGORO

V.

Ju het sultanaat Djokjokarta w e r d , in de plaats van den in
April 1893 overleden kroonprins, des sultans tweede wettige zoon
tot eventueelen opvolger zijns vaders aangewezen , als hoedanig hij
op 29 J u n i 1893 werd uitgeroepen. Een hooggeplaatst ambtenaar
van het Bultansbeetuur (een zoon van den vorigen rijksbestierder),
beschuldigd van zich met slecht volk in te laten en daarmede te
heulen , werd dnor den sultan ontslagen en uit zijn gebied ver
bannen. Als verblijfplaats gedurende zijne verbanning werd aan
dezen inlander door het Gouvernement de hoofdplaats Koepangop
Ti mor aangewezen (gouvernementsbesluit dd. 8 Juni 1893 n°. 2).
Bleek uit het vorig verslag (blz. 3) dat in het voorjaar van 1893
in de gouvernementsresidentiön van Java vier regentsplaatsen waren
opengevallen , en dat in twee daarvan aanstonds was voorzien ,
ten aanzien van de al of niet wederaanvulling vau eene der beide
andere vacatures — ingeval van opheffing c. q. van den regents
zetel van Salatiga (Samarang) — is ook thans nog geen beslissing
genomen. Tot vervanger van den in April 1893 overleden regent
van Bandong (Preanger Regentschappen), wiens eenige zoon, bij
eene zijner bijvrouwen (eene vrouw van geringe afkomst) verwekt,
n o g slechts 4 jaren oud w a s , terwijl ook onder zijne verdere bloed
verwanten niemand gevonden w e r d , aan wien het bestuur over
het regentschap met gerustheid kon worden toevertrouwd ' ) , werd
in Juni 1893 benoemd de patih van de afdeeling Soekapoera-Kollot,
een der meost ontwikkelde en verdienstelijkste inlandsche ambte') l.'il eaa oogpunt vaa verwantschap zon anders ile keuze Z(jn te doen
geweest uit de vijl' zonen van \\-yien den voorlaatsten regent van Bandong
(in 1874 als zoodanig opgevolgd door zijn vollen broeder, den in April 1893
overleden titularis), doeh terwijl de vier jongsten dier zonen , om hunne ariader gcwcnsehte eigenschappen, reeds vanzelf niet in aanmerking konden
komen , bleef van bet vijftal als candidaat alleen over de oudste zoon, sedert
1874 (toen bij nog niet geschikt werd geoordeeld zijn vader op te volgen )
patih van Tjitjalengka. Ook nu werd deze geacht niet de man te zjjn , dio
aan het hoofd kon staan van het regentschap Bandong, welks belangen eeue
krachtiger persooulijkheid vorderden.
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)iaron in het gewest, afstammende uit het regentengeslacht van
Soemedang on door huwelijk vermaagschapt aan don voorluntston

regent van Bandong. Sedert ging nog lo twee andere regentschappen bet hoogste Lnlendeohe n u in andere handen over,
namelijk in Serang (Bantam) en in Sidaijon (Soerabaija), Daar geen
der zonen van den overleden regent van Serang reedt den leeftijd

Lerejkt had om voor eene benoeniing In aanmerking te komen,
werd diens broeder, tut dusver patih van Tjiringm , tot regent
benoemd (Januari 1894), terwijl de overleden regent van Sidaijoe, ,

wiens eenigeeobte zoon niet kon geiegd wordende. voor het ambt ver*
eischte hoedanigheden te bezitten , werd opgevolgd (.Maart 1894) door
zijn oudsten oneehten zoon, tot dusver als adjunet-djaksa in 'slands
dienst.
Als een blijk van waardeering van getrouwe plichtsbetrachting en
van langdurige en goede diensten, door hen aan den lande, betreten , werd aan twee regenten in Soerabaija (die van Soerabaija
en Modjokerto), die reeds den titel van «raden adipati" voerden,
het praedicaat » ario " toegekend , en aan den regent van Tjiringiu
(Bantam), tot dusver «raden t o e n i e n g g o c n g " , de titel » raden

adipati'1 verleend, terwijl aan ettelijke mindereinlandechehoofden

en ambtenaren , die zich op de eene of andere wijze verdienstelijk
hadden g e m a a k t , belooningen van verschillenden aard ten deel
vielen. ') Daarentegen moesten sommige tot bet inlandacb beetaur
beboorcnde personen beneden den rang van regent wegens ongeoorloofde handelingen of plicht-verzuim ontslagen of gerechtelijk
vervolgd worden.
Ten opzichte van de veiligheid van personen en goederen viel
in 1893 weinig verschil met vorige jaren waar te nemen. Terwijl
in sommige streken, zooals de residentieBembang, deafdeelingen
Soerabaija en Djombang der residentie Soerabaija en de afdeelingen
1'asoeroean en Bangil der residentie Pasoeroean , liet aantal misdrijven verminderde , nam dit elders , zooals in de gewesten T a g a l ,
S a m a r a n g , Banjoemas en Madura, zoomede in de afdeelingen
Sidaijoe, Lamongan (residentie Soerabaija) en afalang (residentie
Pasoeroean) toe. Dit laatste wordt in de gewestelijke verslagen van
Soerabaija en Pasoeroean toegeschreven aan ongunstige oeconomische
omstandigheden (het gedeeltelijk mislukken van den rijstoogst in
de zoogenaamde Bengawandjero-streek der afdeelingen Gnssee,
Sidaijoe en Lamongan en de geringe kofiieproductie in bet Malangsche), en in die van Samarang en Madura aan het strenger
toezicht op het verzwijgen van misdrijven. De vermeerdering van
het aantal diefstallen in Banjoemas wordt door den resident in
verband gebracht met de aanwezigheid aldaar van Teel werkvolk
van elders, zoowel wegens den aanleg van den staatsspoorweg
Preanger-Tjilatjap, als wegens de uitbreiding van de particuliere
industrie in het gewest.
Gevallen van moord en doodslag kwamen het meest voor op
Madura (103), in Proboliuggo (54), Soerabaija (45) en Bembang
(37). Te oordeelen naar de gerapporteerde gevallen vonden in
Soerakarta plaats 24 ketjoepartijen (roof in gewapende bende),
doch in Djokjokarta slechts 1 (in 1892 respectievelijk 14 en
18). De verbetering ten deze in laatstgenoemd gewest — zoo
wordt uit Indië bericht — schijnt te danken aan de omstandigheid , dat het der politie gelukte eene rooverbende in haar
geheel en eene andere, met mtsondering van één berucht sujet,
in hechtenis te nemen. Intusschen moeten uit Soerakarta ontvangen mededeelingen doen vermoeden , dat in de toeneming
van het aantal ketjoepartijen aldaar meer dan anders lieden uit
Djokjokarta de hand hebben g e h a d , en wel o. :i. gewezen manschappen van het ontbonden Pakoe Aiamsche legioen (zie vorig
verslag blz. 2/3), waarvan er velen, nadat de hun nog gedurende
een paar maanden gelaten soldij ophield, een heenkomen in Soerakarta zochten en aldaar langs minder betamelijken weg aan den
kost trachtten te komen. W a t de gouvernementsresidentiën betreft,
worden over 1893 slechts 11 ketjoepartijen gerapporteerd (6 in
S a m a r a n g , 2 in R e m b a n g , 2 in Soerabaija en 1 in .lapara). Voorts
wordt in de gewestelijke verslagen over i893 gewag gemaakt van
25 gevallen van roof op den publieken w e g , namelijk 11 in
Banjoemas, 5 in Soerakarta , 3 in Djokjokarta, 4 in R e m b a n g ,
1 in Samarang en 1 in Kadoe , terwijl de residenten van Soerabaija en
Madura ieder over één geval van aanranding van prauwen rapporteeren. Veediefstallen werden het meest gepleegd in de gewesten Madioen,
Probolinggo , Madura, Soerakarta, Bembang en .lapara , doch, met
uitzondering van Madura, minder dan gedurende het voorafgegane
aar.
Met ingang van 1 Januari 1894 is de zoogenaamde straat- en
') De wegeus burgerlijke verdienste» aan inlanders en met hen geiykgesteiden te vereeren drsagneuning is sniert 1 Januari 1894 vervangen door
eene ster (verg. vorig verslag, blz. 201).
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havenpolitie ter hoofdplaats Soerabaija tijdelijk versterkt, en onder
de maatregelen , die in de residentie Kom bang getroffen zijn tot
het doen verminderen van het aantal moorden en zware verwondingen , behoort de, uitvaardigitg van eene keur op het bezit en
hut dragen van wapenen op den openbaren weg of op voor het.
publiek toegankelijke plaatsen doOC inlanders on met hen gelijl.gestelden in de afdeeling Toeban , welke in dit opzicht het slechtst

stond aangeschreven.
Ten aanzien van liet in behandeling zijnde vraagstuk der reorganisatie van de politie in de gouveriiementslanden van Java en
Madura -') kan worden medegedeeld dat de directeur van binnenlandsch bestuur is uitgenoodigd om zijne daaromtrent voorgebrachte
denkbeelden (zie de noot op blz. 3 van 't vorig verslag) mot betrekking tot eenige punten in nadere, overweging te nemen.
De gezondheidstoestand der bevolking was in 1893 op Java en
Madura over het algemeen bevredigend te noemen, in zoover dut
groote epidemieën niet voorkwamen. Wel heerschten in de meeste
gewesten gedurende korteren of langeren tijd bij herhaling koortseu ,
doch het karakter was meestal goedaardig. Waar zich pokken
vertoonden, had men overal met sporadische gevallen te doen.
Ook de cholera heerschte nergens epidemisch, en de zich voordoende gevallen bleven tot enkele gewesten beperkt (verg. hoofdstuk K , afd. V).
Onder den veestapel op Java en Madura vertoonden zich in
1893 geen ziekten van ernstigen aard.
W a t den staat der volksvoedingsmiddelen a a n g a a t , bepalen zicli
de over 1893 voor deze paragraaf ontvangen berichten tot het
volgende. Over het, algemeen slaagde de rijstoogst bevredigend, in
vele gewesten zelfs zeer gunstig ; eene uitzondering maakten Kediri,
Samarang en de lage streken van Pekalongan, waar hetzij ten
gevolge van ziekten in het g e w a s , hetzij uithoofde van overstroomingen of van watergebrek , een groot deel van het gewas mislukte. Hier en daar ook konden, wegens gebrek aan water of aan
werkkrachten, sommige velden niet bewerkt worden. Over de
uitkomsten der teelt van andere voedingsgewassen dan rijst kon
men , in 't algemeen gesproken , mede tevreden zijn ; vooral de
djagongcultuur in Bembang, Probolinggo en op Madura — op
dit eiland is djagong het hoofdvoedsel der bevolking — leverde
ruim en mooi product op , dat goede prijzen behaalde. Uit
het gewestelijk verslag van Bantam blijkt dat de aanplantingen
van kapol (cardamom) en rinoe (staartpeper), hoewel nog van
geringen o m v a n g , zich langzamerhand uitbreiden en dat het verkregen product zijn weg vindt naar Chiueezen in de residentie
Batavia.
De koffiepruJuctie w a s , ten gevolge van de langdurige en vele
regens en van de kofliebladziekte , zeer gering. Daarentegen gaf de
suikercultuur bij de meeste ondernemingen alle roden tot tevredenheid.
De tabakscultuur viel over het algemeen mede voordeelig u i t ,
inzonderheid in de afdeelingen Djember (Bezoeki) en Malaug (Pasoeroean) , terwijl door de ondernemers in het Solosche betere prijzen
voor dit product gemaakt werden dan in het voorafgegane jaar.
Omtrent den handel in 1893 viel van bestuurswege voor dit
hoofdstuk weinig bijzonders mede te deelen. Slechts wordt e r , wat
den inlaudschen handel betreft, op gewezen dat hier en daar ten
gevolge van den voordeeligen oogst een levendige omzet in rijst
plaats had , en wat den groothandel a a n g a a t , dat Soerabaija te
dien opzichte vooruitgang aantoonde.
Buitengewone verhuizingen onder de bevolking haddeu niet plaats.
Uit sommige gewesten vond, als vroeger, emigratie plaats naar
de buitenbezittingon, vooral naar Deli, Batjan en Koetei , en ook
naar de Straits-Settlements. Ten opzichte van de aanvankelijk
door het bestuur aangemoedigde emigratie van Javanen uit de
overbevolkte streken van Zuid-Bageleu naar het weinig bevolkte
deel van Zuid-Soekapoera (residentie Preanger Regentschappen),
waarover ' t eerst gehandeld werd in het verslag van 1890 blz. 4 / 5 ,
is aan te teekenen . dat het aantal in 1893 naar hunne oude
woonsteden teruggekeerden (160) wel is waar kleiner was dan
;
> Over eene reorganisatie dei politie ia Soerakarta is booger gehandeld.
I» 't vorig verslag (bis. :>. noot) werd aangeteekend «lat in IndH een voorbereidende maatregel in overweging w u om ook tot verbetering van de politie in Djokjokarta te geraken. Dienaangaande is in 't laatst van 1891 een
voorsiel van liet Indisch Dustaui ontvangen ca wel om gemachtigd to worden tot aaastelHng van 8 nshttent-reeidentenfatgenoemd gewest, llierte lande
.- echter aan dit denkbeeld niet aanstonds gevolg gegeven, omdat liet «renncbciyk ii geacht — zooals in Januari il. aan den Qoavernenr-Oeaeraal is
medegedeeld
daarop eerst te letten. munteer tegelijkertijd ook zou kunii.n worden kennis genomen van de in [adii in bewerking zijnde plannen
betreffende eene betere verdeellng onxer bestuursmiddelen op .lava en Madura
in 't algemeen.
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in 1891 of 1892 (achtereenvolgens 241 en 317), en dut ook de
sterfte onder de Immigranten (OS) geringer was (Jan in een dier
jaren (in 1891 88 en in 18'J2 102), maar dat toch die vermindoringen o|> verro na niet opgewogen werden door ruimere komst
van nieuwe immigranten, wier aantal Integendeel slecht-; bedroeg
40 (tegen 254 in 1891 en 102 in 1892). terwijl het getal geboorten
vrij stationnair bleef (achtereenvolgens 1 3 , 17 en 14). Vandaar dat

de op uit. 1892 bestaande 8 nederzettingen ven overgekomenert
uit Hagelen, tellende 002 zielen (daaronder 178 volwas-en mannen),
bij het einde van 18911 waren gedaald tut G, uitmakende 428
zielen (daaronder 126 volwassen mannen). W a s op eerstgemeld
tijdstip het ontginningswerk over 78 bouws afgeloopen en over
ruim 19 bouws onderhanden , op u i t . 189:5 beschikten de Immigranten over p. in. 100 bouws sawahs. (Jok bun veeetape] was
vooruitgegaan. Nieuw aangekomeneu ontvingen geene tegemoetkoming in voeding als anderszins, zooals in 1892.
Van buitengewone natuurrampen bleven Java en Madura verschoond , zij het ook dat deze of gene streek weder van overstroomingen had to lijden; zoo o. a. een belangrijk deel der afileeling
Demak (residentie Bamarang) ten gevolge van de zware regens en
verschillende doorbraken van den linkerdijk der Serang-rivier. Tot
leniging van de aanzienlijke schade, daardoor aan de te veld
staande gewassen der bevolking of aan hare padi-kweekbedden
aangericht, waarvan er vele geheel werden verniel!, werd, bij
wijze van voorschot, van bestuurswege zaadpadi enz. verstrekt tot
een geldswaardig bedrag van ruim f 32 500, terwijl aan de heerendienstplichtigen , belast met het herstel van den dijk. eene geldelijke tegemoetkoming werd uitgekeerd. Door de Solo- ot' Bengawanrivier werd voorts een groot gedeelte der Bengawandjero-atreek
in de afdeelingen Grissee, Sidaijoe en Lamongan der residentie
Soerabaija overstroomd , waardoor ook daar vele aanplantingen teloorgingen. De belangrijke w e r k e n , die thans in die streek ondernomen worden op het gebied van Levloeiing en waterafvoer (zie
lager hoofdstuk L , afd. I I ) , moeten ook dienen om dergelijke
onheilen in de toekomst zooveel mogelijk te verhoeden.
Vulkanische verschijnselen van groote beteekenis werden in 1893
niet waargenomen. De bergen Brouio, Smeroe, Lamongan en Merapi
gaven n u en dan teekenen van verhoogde werking. Door een
/.waren water- en moddervloed van den Lamongan . die ook tal
van groote steeneu in zijne vaart, medevoerde, werden de bouwgronden en vele woningen der dessa Ranoebedali in het district
Kanoelemongan dor afdeeling Loemadjang (residentie Probolinggo)
geheel bedolven; de bevolking heeft in naburige dessa's gronden ter
ontginning gezocht. Van regceringswoge werd geldelijke steun
verleend.

gehad. Do bevolking toch van buiten de linie, die naar binnen
kwam om hare producten van de hand te zetten en levensbenoodigdheden In te koopen, stond op haren terugweg herhaaldelijk
bloot aan do rooftocht van tot de bendon van TEMJKOK M A » A.MIN
(/.ie vorig verslag blz. 4) behoorendo kwaadwilligen, d i e , aan
velerlei zaken gebrek hebbende, zich overal op of nabij de toegangswegen , zelfs binnen het bereik van het geschutvuur onzer
versterkingen, nestelden om aan hot noolige te komon. Het
meest had men van die roofpartijen in de VI Moekim te lijden ,
en van lieverlede ontstond daar dan ook een geest van ontevredenheid , die eindelijk naar de wapenen deed grijpen om aan den
overlast der kwaadwilligen een einde to maken. Aan het hoofd
van deze beweging stelde zich de in vorige verslagen meermalen
genoemde ToBKOR OEMAR, die er het geschikte middel in zag om
te voldoen aan dl u eisch van ons bestuur (zie o. a. het verslag
van 1892, blz. 6 ) , dat duidelijke bewijzen zijner goede gezindheid
jegens het Gouvernement verlangde alvorens het oor te willen
leeneii aan zijn reeds herhaardelijk gedaan aanbod om zich to
onderwarpen. Wel had TOBKOI O B U A B S invloed het beschieten vau
Lamtih en later ook van onze overige posten in de VI Moekim
rei Is zoogoed als geheel doen ophouden , doch dit was niet voldoende
g e a c h t , omdat het bekend was dat het hem weinig moeite zou
kosten ook elders in de sagi der XXV Moekim rust te doen ontstaan.
De veranderde stemming der bevolking openbaarde zich het eerst
op den Gden J u l i , toen eenige lieden uit de kampong Lam Manjang
met de kwaadwilligen slaags raakten , terwijl den 9den bij Lamtih
een gevecht ontstond, waarbij de vijand 2 dooden, waaronder
PANCÏI.IM.Y HA88A.N, en 2 gewonden bekwam. Toen TENUKOE BEI- ,
een broeder van TEXGKOK Man A.MIN , hierover aan TOEKOE OEMAU

te vergeefs rekenschap vroeg, deed hij den 12den Juli een inval
in de V I Moekim, op ieder vureude die maar onder schot kwam ,
met het gevolg d a t 2 lieden gedood en een derde gewond werden.
Vervolgens viel hij de kampong Tjot Manjang a a n , liet er do
huizen in brand steken, en trok daarna op Boekit Seboen terug.
Deze daden gaven aanleiding dat TOEKOE OEMAU , die intusschen
het volk der VI Moekim om zich heen verzameld h a d , den 14den
J u l i , gesteund door PAXGLIMA MEPDJID RAJA en diens gewapende
volgelingen, tegen TENUKOE B E P o p r u k t e , Boekit Seboen nam en
den kwaadwilligen een verlies van 40 dooden en gewonden toeb r a c h t , terwijl TENYiKOE BEI- zelf sneuvelde. Hierdoor aangemoedigd , zotte TOEKOE OEMAU de aanvallende beweging voort en het
gelukte der bevolking om de kwaadwilligen tot in de III Moekim
Daroeh terug te dringen, waarmede de rust in de IV en VI
Moekim hersteld was.
Den 19den Juli had de eerste ontmoeting plaats tusschen den
assistent-resident van Groot-Atjeh en TOEKOE OEMAU , bij welke
gelegenheid deze laatste mededeeling deed van het gebeurde, van
§ 3. Atjcli ai onderhoorigheden.
de redenen, die hem er toe geleid hadden om aldus te handelen,
Omtrent deu politiekeu toestand en de voornaamste gebeurte- zoomedo van het verlangen om do gunst vau het Gouvernement
nissen gedurende het verslagjaar in Groot-Atjeh kan bet volgende te verwerven , terwijl hij verder aanbood de kwaadwilligen uit de
gebeele sagi der XXV Moekim te verjagen en ze er buiten te
medegedeeld worden.
De posten in de geconcentreerd*: linie werden u u en clan be- houden , mits het < touvernement hem van wapenen en munitie
schoten, doch, met uitzon lering van een krachtig vuur bij g e - wilde voorzien. l>it aanbod werd na rijp beraad aangenomen.
Den 28ston Juli trok TOBKOE OEMAU n u weder tegen de kwaadlegenheid van de idoe'l-górban (het slachtfeest) op 23t/m 25 J u n i
1893, geschiedde dit meestal zoo zwak en op zoo grooten afstand willigen op ; doch toen het dezen, ten gevolge van de weifelende
dat het weinig uitwerking had en enkele salvo's der infanterie houding van TOEKOE X J A MOHAMAD uit de IX Moekim, gelukte
dan wel eenige schoten uit het geschut voldoende waren om den TjotGuö t e bezetten, zag h i j , daardoor in deu r u g bedreigd, zich
genoodzaakt om terug te trokken. Dit minder g u n s t i g verloop
vijand te verjagen.
Pogingen van lieden van buiten de linie om daarbinnen vijande- van zaken gaf aanleiding tot de inwilliging van TOEKOE OEMAU'S
lijkheden te plegen kwamen alecbti telden voor. Zoo beproefde verzoek om zijne panglima's van de Westkust te doen afhalen en
eene bende van 15 Arjeluis in ih'n avond van den loden Maart lot het bezetten-onzerzijds van een tijdelijken post op den heuvel
de spoorbaan tusschen Lampeneroet en Lamreng te vernielen, Kasoemba.
Met zijne versterkte strijdkrachten rukte TOEKOE OEMAU den
doch zij werd hierin verhinderd door eene brigade marechaussee,
die e r , ten koste van 2 gewonden , in slaagde de kwaadwilligen, 2den Augustus voorwaarts, daarbij gesteund door geschutvuur
met verlies van 1 doode en 3 gewonden , te verjagen. Den 3den van onze posten Ketapang Doea, Lampeneroet en Lamreng. Hij
Juli maakte eene andere bende, 10 ft 15 man sterk, gebruik van verdreef de kwaadwilligen tot voorbij TjotOoö en — van nabij
de omstandigheid dat een groot deel der mannelijke bevolking van bekend met de ligging en inrichting van Kaloet l ) — gelukte
de III Moelam Oleh K a r a n g , wegens het overlijden van TOBKOI bet bem ook spoedig deze benting te n e m e n , evenals Tjot Bagaroet,
MOEDA B A J O R , buiten do linie was getrokken, om een inval te terwijl door twee compagnieën infanterie eene demonstratie bij
doen, doch ook zij w e r d , met achterlating van 4 dooden en eenë Lamreng en Lampeneroet werd g e m a a k t , nadat Tjot Bagaroet en
belangrijke hoeveelheid wapenen en goederen , door de marechaussee ka!.>.t door de onzen van uit Lamsiti onder vuur waren genomen.
op de vlucht gedreven. Voorts werd de marechaussee nogal eens Den Oden Augustus bezetten onze troepen Boekit Daroeh en Boekit
in scherpe gevechten met smokkelaars gewikkeld, en hoewel de T e r i n , ten einde TOEKOE RA.TOET van de III Moekim Daroeh in
vijand steeds werd verjaagd, dikwijls met achterlating van eenige bedwang te houden, den Ssteu Augustus Tjot Goö, deu lOden
dooden en van de smokkelwaren , bleven ook aan onze zijde ver- Kaloet, en den lGden Tjot Bagaroet.
Hiermede k o n , nadat TOEKOK OEMAU ook nog de benting Inan
liezen niet uit.
De ophefling in Mei 189:! van het verbod tegen uitvoer van goederen naar buiten de linie deed het bijna uitgestorven verkeer
'i Zie over deze benting Int Medegedeelde op Idz. N/IO der Memorie vaa
tusschen de bevolking binnen de linie on die daarbuiten spoedig Antwoord u|) Int Voorioopig Venlag der Tweede Kaaier bctrefl'endc Ue Inherleven, maar heeft nog in een ander opzicht goede gevolgen dische begroeting voor 1894 (zitting 1893—1894—4 n". 36).
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venneesterd had, du veldtocht in de XXV Ifookim ala afgeloopeii
beschouwd worden TOBCOI OKMAK keerde d:m ook m e t zijne hulp*

troepen huiswaarts. Het roorterrehi werd over eene breedte van
1000 M. wuder Khoongekapt en in September werden Tjot Bagaroet
en Kaloet geslecht en ontruimd, hetgeen in Januari jl. ook met
den tijdelijken post te Goenoeng Kasoemba geschiedde.

i)e veiligheid binnen bet beiette gebied'der XXV Moekimbuiten
de linie liet daarna over bet algemeen weinig meer te wenieben
over, al vonden ook een paar malen diefstallen van brugplanken
on andere zaken of aanvallen onderweg 1 op onie troepen plaat!,
bij welke laatste wij echter geen verliezen leien. ') Men ging
uu met kracht voort met het dichtwerpen van loopgraven en bet
slechten van b e n t i n g s , terwijl een vijandelijke vuurmond op
Atjeh-hoofd, vanwaar de schepen in de Suratte-passago herhaaldelijk waren beschoten, onbruikbaar werd g e m a a k t , de wegenen
bruggen weder in orde werden gebracht en de tijdelijke posten in
het telepboonnet der geconcentreerde linie werden opgenomen;
alles zonder dat de bevolking ons in cenig opzicht bemoeielijkte.
Kr bestond dan ook nu geen reden meer om aan TÜKKOK OHM AU
de door hem verlangde begenadiging langer te onthouden. Op den
30sten September werd door hein en 15 zijner panglima's de eed
van trouw en onderwerping aan het Gouvernement afgelegd,
waarna hem , onder toekenning van den naam van TOEKOE DJÜII \ \
PAHALAWAN en van den titel van panglima prang besar, immens
de Eogeormg, vergiffenis werd geschonken voor hetgeen vroeger
door hem tegen het Gouvernement was misdreven, met de verzekering dat hein deswege geen straf of boete zou worden opgelegd.
Den 15den Augustus had inmiddels ook TOKKOE N J A BANTAII ,
panglima sagi der XXVI Moekim, zich tot liet bestuur gewend
met het verzoek om ook in zijn gebied te mogen uitrukken , ten
einde dit van kwaadwilligen te zuiveren, mits het beatuur hein
op dezelfde wijze wilde steunen als het ToBKOB OEMAI; gesteund
h a d ; welk aanbod werd aangenomen, nadat TOEKOE NBQ van
Merassa beloofd had zijn schoonzoon met volk, wapenen en geld
te zullen helpen.
In den nacht van 1 op 2 September nam de veldtocht van N J A
BANTAII een aanvang met het bezetten van de bentings te TjotPaklat,
waarop een hevig gevecht volgde, dat met de verdrijving van
de kwaadwilligen eindigde. Ook Oleh Tjoet en Laingoet werden
vermeesterd, doch deze laatste versterking werd door TENGKOE
T J O E T , hoeloebalang van de XIII Moekim Toengkoeb, die haar
bezet had moeten houden, weder verlaten, zoodat het noodzakelijk
bleek Oleh Tjoet door onze troepen te doen bezetten , terwijl de
bondgenooten het den 8sten September zoo zwaar te verantwoorden
k r e g e n , dat ook TjotPaklat tij lelijk door een detachement infanterie moest worden bezet. Zoowel door de kwaadwilligen als door
de bondgenooten waren zware verliezen geleden , waardoor het de
volgende dagen bij schermutselingen bleef, totdat het den bondgenooten gelukte de kampong Lam Baloi, op de grens met de
III Moekim Lamrabo , te vermeesteren. Daarna werd Tjot Praboe
genomen, d a t , tegen ontruiming van Oleh Tjoet, door de onzen
werd bezet. Nabij Lamgoet bleven de kwaadwilligen echter in het
voordeel en waagden zij zelfs een aanval op de stellingen van
TENGKOE TJOET TOENGKOEB , die wel is waar zoo krachtig werd

afgeslagen , dat de vijand genoodzaakt was op Lamuga terug te
trekken , doch niet dan nadat 3 kainpongs door hem in do asch
waren gelegd. Den 12den September z a g de vijand zich genoodzaakt om Missigit Ateuh prijs te g e v e n , dat den volgenden dag
door onze troepen werd bezet. D e n t i s t e n rukten de bondgenooten,
gesteund door het vuur van Roempit en Boekit K a r a n g , naar
Toengkoeb, dat in den nacht door den vijand ontruimd en don
27sten September door onze troepen bezet werd , waarna de verlaten bentings werden geslecht. Voorts werd , om mogelijke aanvallen op Kroengkali, de woonplaats van TENGKOE TJOET TOENGKOEB,

te verhinderen , den fiden October ook daar eene bezetting gelegd.
TENGKOE TJOET TOENGKOEB zelf werd , toen hij na den val van

Toengkoeb allerlei uitvluchten bleek te zoeken om zich aan de
verdere bewegingen te onttrekken , en het gevaarlijk werd geacht
langer met hem te onderhandelen , door den gewestelijken gouverneur voorloopig naar Melaboeh verwijderd, in afwachting dat de
toestand in de X11I Moekim zijn terugkeer zou veroorloven (wat
eenigen tijd later werkelijk het geval bleek te zijn).
Door dezen laatsten maatregel kwam een einde aan het dralen
van N J A BANTAII en rukte deze vooruit in de richting van I.amg o e t , doch de troepen van TOEKOE N E Q van Merassa , die intusschen
') Onze tijdelijke posten Boekit Dtroeh en Boekit Terin evenwel wenlen
in den aanvang van 1H'J4 enkele nialea door den vijand beschoten. Op 7 en 8
Februari sneuvelde dientengevolge 1 Euroucesch luseliei en werden 2 andere
gewond.

rersterkl waren mei een honderdtal strijders onder TOBKOB TJIHIQ ,
radja van S.unahtnga en schoonzoon van TOEKOK N l Q , braken
deze beweging te vroeg al', zoodat PNJA BANTAII met zware verliezen tot in Tjot Praboe teruggedrongen en hij zelf gewond werd
(10 October). Van deze verwonding, alsmede van eene tijdelijke
afwezigheid van ToRKOI N K Q , maalden de kwaadwilligen in den
nacht van 10 op 2H October gebruik om drie stellingen , waaronder
Mis-dgit tJiëm, tuieoben Toengkoeb en Kroengkali, te bezetten ,
waardoor de gemeenschap tussehen beide posten werd verbroken
en o n u transporten den volgenden morgen hevig beschoten werden.
Om de gemeenschap mot Kroengkali te hersteilen , werd te Lamjong , onder de orders van den luitenant-kolonel der infanterie
K. P. SII:VI:KS, eene colonne lamengetrokken van het 3de bataljon
infanterie en van do posten der geconcentreerde linie, waarbijeene
sectie bergartillerie, een detachement genietroepen en ambulance
gevoegd worden. Na een hevig vuurgevecht, waarbij den vijand
gevoelige verliezen werden toegebracht, ontruimde deze twee van
zijne stellingen, waaronder Missigit Siöm. Het late middaguur dwong
onze. troepen om het gevecht af te breken , waarop door een gedeelte
der colonne het bivak betrokken werd ten westen van genoemde
missigit en de andere troepen naar hunne garnizoenen terugkeerden.
Keu transport, in den namiddag met het eten der manschappen
en mot munitie naar de colonne gezonden, geraakte — door de
duisternis misleid — voorbij het bivak en stootte op eene versperring ter zijde van de door den vijand nog bezette versterking,
welke des morgens aan de detachementen van Kroengkali den
doortocht had belet. In gevecht g e r a a k t , drong het transport
door en bereikte onzen tijdelijken post Kroengkali.
Ten einde de kwaadwilligen ook uit de derde nog door hen
bezette positie te verdrijven, werd den volgenden dag (den 21sten)
nog eene compagnie (van het 12de bataljon infanterie) naar het
gevechtsterrein gezonden, maar het bleek dat de bedoelde positie
in don voorgaanden nacht ontruimd , en door den vijand zuidwaarts
van den weg eene stelling ingenomen w a s , van waar hij onze
troepen beschoot. Ook deze stelling werd echter spoedig door hem
verlaten , en de gemeenschap met Kroengkali was hiermede weder
hersteld.
Onze verliezen bedroegen op den 20sten en 21 sten October: aan
gpsneuvelden 1 officier, de 1ste luitenant der infanterie J . J . P.
XVEIJEUMAN , en 3 minderen (onder welke laatsten 2 Europeanen),
en aan gewonden 3 officieren en 32 minderen (onder welke laatsten
25 Europeanen).
Het gebeurde hi>d inmiddels de overtuiging gevestigd, dat het
de voorkeur verdiende de leiding van de operatiën der bondgenooten opnieuw aan TOEKOE DJOHAN PAHAI.AWAN toe te vertrou-

wen. Reeds den 2lsten verscheen deze, aanvankelijk met 100 man ,
in het veld, waarop hem Missigit Siöm en de benting van TENGKOE
TJOET TOE.NGKOEH te Kroengkali ter bezetting werden overgedragen. Hij nam nu maatregelen om eene grootere strijdmacht op de
been te brengen en liet, behalve van PANGLIMA MESDJID R A J A en

van TOKKOE ÜUA MOIIAMAD uit de IX Moekirn, wiens volk onder bevel
van den even strijdlustigen als voortvarenden W A K I L JOESOEF van
Lohong was gesteld , nog versterking halen van Melaboeh , b e staande uit TENGKOE PANEII met 68 volgelingen.

Den oden November rukten onze bondgenooten, onder aanvoering

van

TOEKOK DJOHAN P A H A I . A W A N ,

tegen den vijand op en

het gelukte h u n , veelal gesteund door geschutvuur van onze posten
eu van eene sectie bergartillerie, de verschillende vijandelijke bentings in de XXVI Moekim ((Ueh Broek, Lamkarang , Tjot L a m e i ,
Lamsabang, Lamtemin, KottaHabib, Missigit I.epong, Tjot Laweh
eu Boengtjala) te nemen , terwijl Lamgoet door den vijand ontruimd werd. De kwaadwilligen vertoonden zich nu niet meer,
maar beschoten af en toe onzen tijdelijken post Tjot Rang (den
17den November bezet na ontruiming en slechting van Tjot
P a k l a t ) , zonder echter schade aan te richten.
In December keerdon vele uitgewekenen in de XXVI Moekim
t e r u g , hoewel hun zulks zeer lastig werd gemaakt door allerlei
slecht v o l k , dat hun den terugtocht trachtte af te snijden. Bij
een dier gelegenheden werden eenige kwaadwilligen gevangen
genomen en aan het bestuur overgeleverd. Daarop verbeterde do
toestand zeer, terwijl TENGKOE TJOET TOENGKOEB — inmiddels van

Melaboeh teruggekeerd (zie hooger) — zooveel medewerking toonde
dat de tijdelijke post te Kroengkali den 20sten Januari 1894 kon
worden opgeheven. Daarentegen werd den 22sten Februari een
nieuwe tijdelijke post opgericht te Kroeng Gloempang, ten zuidwesten van Pajaoe, aan den weg van Toengkoeb naar Moutassik.
Eenmaal zoover gevorderd , dat de geconcentreerde linie zoowel
uit de sagi der XXV als uit die der XXVI Moekim niet meer
bestookt werd, bleek het noodzakelijk ook in de XXII Moekim
en ia de eerste plaats in de VII Moekim Baid t e ageeren. Den
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November rukte TOKKOB DJOHAN I'AIIAI.AWAN op en ver-

meeaterde achtereenvolgens Bada , Kajoe-Leh en Laabarih , waarop
do vijand Lamtengah ontruimde. Nadat den Maten November
Lambarih tijdelijk door onze troepen was bezet, werd den laten
December do beweging voortgezet tegen Anagaloeng, dat den
volgenden d a g in banden van TOKKOK DJOHAN PAH ALAWAN viel,

en waar in onze oude versterking eene bezetting werd Belegd* ')
TKNOKOE MOKDA B A I D ,

het

hoofd der Vil Moekim Baid , kwam

daarop zijne opwachting maken en legde, na een kostbaren diamant
als onderpand voor zijne goede trouw te hebben gegeven, plechtig de
verklaring af dat hij de rust en orde in zijn gebied zou handhaven.
In de tweede helft van December maakte TOBKOB N J A BANTAM

een tocht naar de III Moekim Kerkoen, waar hij, met behulp van
de bevolking, de kwaadwilligen wist te verjagen. Daarop viel bij
in de V Moekim Montassik, waar onze transporten en de w e g werkers op den w e g van Lambaroe naar Anagaloeng dagelijks
beschoten werden. Hij had echter weinig succes, maar nadat den

tattB.]

aangrenzend kustgebied van Kwula Lengab ten oosten tot aan
Pedro-punt tan westen , wegen* da houding van hoofden 80 bevolking, weder voor de kustvaart worden gesloten. Den Uden
December 1893 w e r d , in verband mat de inmiddels gebleken goodo
gezindbei l van

TOKKOB

DJOHAN

I'AIIAI.AWAN

(zie

hoogor), do

scheepvaartregeling toepaste lijk verklaard op het kustgebied van
Olableh af westwaarts tot Kwabi Kloewang op de Westkust. In
do ter Westkust gelagen landschappen K l o e w a n g , P u t i h , L a g e n ,

Telok Gloempang, Higus en TjeUang ia echter nog niet tot het
toelaten van de. kustvaart en den onbeperkten uitvoer van p r o ducten kunnen overgegaan worden, omdat met de radja's geene
overeenstemming was te verkrijgen omtrent de hun toekomende
aandeden in de hassil-radja, waarvan ook TOKKOB DJOHAN I'AIIA-

I.AWAN uit kracht zijner vroegere veroveringen een aandeel vordert.
Langs het kustgebied dier staatjes is daarentegen sedert 7 December j l . het visschen wel toegestaan , om de bevolking, diu er in
da vischvangst een middel van bestaan vindt, niet onuoodig
langer in baar levensonderhoud te hinderen.
28sten J a n u a r i 1894 TOKKOB DJOHAN PAHALAWAN , in vereeniging
met hem en TKNGKOE TJOBT TOKNUKOEB, te velde was getrokken ,
Ten gevolge van het opheffen der sluiting van do straks gemelde
hielden bedoelde beschietingen spoedig o p , voornamelijk ten g e - en van de in ' t vorig verslag (blz. (5) genoemde kustgedeelten
volge van het bezetten van de veroverde benting Lam Soet op was de handel over 't algemeen levendiger dan in 1892. Vooral
den rechteroever der Atjeh-rivier, eerst door de bondgenooten, ter Noordkust was veel vertier sedert de haven van Telok Scmawó
later (8 Februari) door onze troepen. (Tevens werd toen onzerzijds was opengesteld. Ter Oostkust echter oefenden de geringe pepereen aanvang gemaakt met het oprichten op denzelfden rivieroever oogst en de met den gedaalden dollarkoers verband houdende lage
van een blokhuis te Lam Paleuh.)
marktprijzen voor het product een nadeeligen invloed op den handel
Intusschen was de rust in de III Moekim Kerkoen weder verstuurd uit. Bene Pinangeehe firma bracht een nieuw stoomschip in de
door een aanval op den wachtpost Tjot Bada, welke aanval wel vaart, zoodat Kdi en Telok S e m a w é , behalve door de schepen der
werd afgeslagen, maar eerst nadat 2 man van do bezetting alge- l'aketvaartmaatschappij , door vier handelsstoomers geregeld worden
maakt en 10 anderen verwond waren. De vijand richtte zich nu bezocht. Ter Westkust zal de uitvoer in de eerste twee of drie
tegen het zooeven bedoelde, nog niet voltooide blokhuis te Lam jareu waarschijnlijk geringer zijn daD in 1893, ten gevolge van
de omstandigheid . dat er toen n o g voorraden van vroegere jaren
P a l e u h , doch het gelukte TOEKOE DJOHAN PAHALAWAN hem te
verdrijven e n , door onze artillerie gesteund , den lsten Maart de aanwezig waren. Het personen vervoer is verminderd, sedert — n a a r
versterking Senelop te vertneesteren , die voorloopig door ouze aanleiding van de nader te vermelden overvalling aan boord van
bondgenooten , maar spoedig daarop door onze troepen bezet werd. het stoomschip Raija Kongsi Atjeh — bepaald is dat geen Atjehers,
In de verschillende districten , waaruit de kwaadwilligen ver- behalve de inladen en zij die bij de besturende ambtenaren als
dreven werden , kreeg de bevolking vergoeding voor de geleden volkomen betrouwbaar bekend staan, van de handelsstoomers
schade, terwijl aan de gewonden onder de bondgenooten eene soin mogen gebruik maken , welke maatregel echter ten goede is g e ineens, als smartegeld, werd toegekend en aan de nagelaten b e - komen aan de eigenaars van zeilvuartuigen. Opmerking verdient,
trekkingen der gesneuvelden hun verlies volgens de Atjebsche adat naar bericht wordt, dat zoowel de i n - als de uitvoer langzamerwerd goedgemaakt. Voorts werd de gewestelijke gouverneur g e - hand geheel in handen komen van Atjehsche handelaars, die hunne
machtigd om uit de hem daartoe ter beschikking gestelde fondsen Cbineeacha concurrenten meer en meer terugdringen, terwijl voorts
aan de moekimhoofden , naar gelang zij zouden blijken de rust en ook het meerendeel der voor de kustvaart gebezigde vaartuigen
orde in h u n gebied ook verder te handhaven, bij wijze van voor- eu zelfs de meeste laadprauwen thans met Atjehers bemand zijn ,
in tegenstelling met eenige jaren geleden , toen alleen Chineezen
loopig t r a k t e m e n t , zekere geldelijke uitkeeringen te doen.
Sinds k a n de toestand in Groot-Atjeh over bet algemeen bevre- daarvoor gebruikt werden.
digend genoemd worden.
Met de werken op het eiland W e h , ten dienste van het door de
Buiten en binnen de linie vindt geleidelijk een levendiger ver- aannemers der kolenleverantie in Atjeh (de firma DE LANGE en O .
keer p l a a t s ; overal is de sawaharbeid hervat, terwijl de verhou- te Batavia), in het belang van den afzet der Orabilien-kolen ,
ding tusschen de troepen en de bevolking goed wordt genoemd. aldaar op te richten kolenetation, welke werken vóór of op 30 J u n i
In het belang der rust en orde zijn op verschillende plaatsen door
1894 zouden moeten gereed zijn (verg. laatstelijk bet vorig verslag
de bevolking wachtposten betrokken, welker bezettingen van be- blz. 2G3), w a s , volgens berichten van April j l . , nog niet begonnen!
stuurswege van voeding worden voorzien , terwijl een door TOEKOE Beo verzoek van genoemde firma om één jaar uitstel was omDJOHAN PAHALAWAN tijdelijk opgericht korps geregelde hulptroepen, streeks dien tijd bij de Indische Regeering in behandeling.
ter sterkte van 250 m a n , van bestuurswege bezoldigd wordt en
Met betrekking tot de teelt van vcedings-en nijverheidsgewassen
steeds gereed moet zijn om de r u s t , waar noodig, te herstellen.
in
het gewest Atjeh en onderhoorigheden is voor dit gedeelte van
In de XXII Moekim evenwel heeft de bevolking, onder den
invloed van eenige nog tot verzet geneigde hoofden , tot dusver het verslag bet volgende gemeld. Behalve ter Oostkust van Atjeh ,
waar m u s a n aan het gewas veel schade toebrachten , slaagde do
weinig blijk van instemming met onze plannen gegeven, nietrijstoogst over het algemeen vrij bevredigend en in de Pedir-streek
tegenstaande TENGKOB MOEDA SOLEIMAN , die de vroeger afgebroken
zelfs zeer gunstig. Toch was in vele streken de opbrengst niet
onderhandelingen weder aanknoopte, in Juni 1893 te Kotta Radja voldoende voor de behoefte, zoodat aldaar in het ontbrekende moest
als plaatsvervanger van den nog jeugdigen PANQLIMA POLIM ,
voorzien worden door invoer uit Pinang en Singapore. De u i t wettig sagihoofd der XXII Moekim, erkend en bevestigd was.
komsten van den peperoogst w a r e n , ten gevolge van de ongunstige
Zooals reeds in een der laatste gedeelten van 't vorig verslag weersgesteldheid , zoowel wat de qualiteit als w a t de quantiteit
(blz. 272) werd aangeteekend, k wam in den verderen loop van van Liet product betreft, minder bevredigend dan in 1892; gingen
1893 de in hoofdstuk C van dat verslag besproken scheepvaart- toen 174 640 pikol naar Pinang en P a d a n g , in 1893 bedroegen
regeling : ) nog voor verdere gedeelten van liet Atjehsche k u s t - de uitvoeren derwaarts niet meer dan 151 035 pikol. Daarentegen
gebied in werking. Den 19den J u n i was dit namelijk het geval I g i n g er in 1893 belangrijk meer dan in één der drie voorafgegane
voor het gedeelte der Noordkust, gelegen tusschen Olehleh ten ' jaren in pinangnoteu o m , vermoed •lijk doordien ter Noordkust,
westen en Kwala Lengab (West-l'edir) ten oosten , doch den 25sten '' waar vele pinnng-aanplsiiitingen gedurende de sluiting der kust
Maart jl. moest de haven van Kroeng-Raija (Groot-Atjeh) met het waren verwaarloosd, van de/.e cultuur weder meer werk werd
gemaakt. De uitvoeren bereikten een totaal van 67 103 pikol, zijnde
') Tusschen onze tijdelijke posten Lambarih M Anagaloeng uitte zich de ; nagenoeg evcuveel als in .Ie jaren 1890 t/m 1892 gezamenlijk.
werkzaamheid des vijands sedert nog door Inschiet iugeu op onze transporten.
Over den staat der volksgezondheid viel over het algemeen niet
patrouilles en wegwerkers, zoomede door het beschadigen van bruggen. Ten
te klagen. Epidemieën kwamen niet voor en het aantal koortsgevolge van die beschietingen werden , volgens de tot het begin van April jl.
lijders was geringer dan gewoonlijk. Op het eiland W e h heerschte
te Batavia ontvangen berichten, behalve •_' dwangarbeiders, e, mindere militairen gewond, daaronder 4 Kuropeanen , van wie er 'S aan de bekomen
onder het werkvolk , voornamelijk oinler de Chineezen , de berriwonden stierven.
bcrri, terwijl in bijna alle onderhoorigheden sporadische gevallen
van pokkeu werden waargenomen, welke ziekte echter een goed■) Zie daarover ook de Memorie van Antwoord dd. 1'J Juli lM'.t.'J op het
aardig karakter droeg. De veestapel had niet noemenswaardig van
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreflende het wetsontwerp tot verziekten te lijden.
hooging der Indische begrooting voor 1893 (zitting 1892—18H3—161—n». 7).
Handelingen der Staten-Geueraal.
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De veiligheid liet, voor zooveel Oroot-Atjeli betreft, biniMO At
geconcentreerde linie zoogoed als niet te wensclien over; daarbuiten werd de toestand heheerscht door de operatii!n tot verdrijving
van de kwaadwilligen uit de X X V , de XXVI en een gedeelte der
XXII Moekim. Ter Oostkust was de onrustige toestand , waarin
sommige landschappen verkeerden ten gevolge van het verblijf
van N J A MAKAM (zie over dezen ook in tj 0 van dit hoofdstuk),
en ter Noordkust de gespannen verhouding, die nog tusschen de
meeste staatjes valt op te merken , op de algemeene veiligheid van
ongunstige» invloed. Alleen de hoofden der nabij onze vestigingen
te Edi en te Telok Semawé gelegen rijkjes geven zich moeite om
misdadigers op te sporen on aan het bestuur uit te leveren.
Ter zee vond in den nacht van 20 Juli 1893 aan boord van het
Nederlandsch-Indische stoomschip Raija Kmu/sl Atje/i op zijne reis
van Telok Semawé naar Kdi een betreurenswaardig voorval plaats.
Ken twaalftal Atjehers , van Aloer Niri (Perlak) en Pedir afkoms t i g , die als passagiers aan boord waren genomen, overvielen,
toen het schip ter hoogte van Diamantpunt gekomen w a s , op
verraderlijke wijze de bemanningen de medepassagiers, meerendeels
Chineezen , en richtten een vreeselijk bloedbad onder hen aan , waarna
een der amokinakers het roer in handen nam en het schip nog
in denzelfden nacht in het gebied van Sim pang Olim deed stranden.
De roovers maakten zich nu van eenige gelden en goedereu meester
en voerden , toen zij het vaartuig verlieten , eenige passagiers (geen
Kuropeanen) als gevangenen mede. Bij dit voorval verloren 2 Kuropeanen en 24 inlanders en vreemde oosterlingen het leven. Toen
het flottieljevaartuig Madura den volgenden morgen de Raija
Kongsi Atjeh te hulp kwam , welke oorlogsbodem het schip eenige
dagen daarna vlot b r a c h t , werden aan boord ook nog 12 g e kwetsten gevonden , die door het flottieljevaartuig Ceram naar Telok
Semawé werden vervoerd, waar zij, na verpleging in de militaire
ziekenzaal, allen herstelden. De gevangenen herkregen na korteren
of langeren tijd allen hunne vrijheid.
Omtrent het voorgevallene in de verschillende landschappen ,
die de onderhoorigheden van het gewest uitmaken , kan verder
het volgende vermeld worden.
Noord- en Oostkust. Te Sogli werd onze versterking weder met
tusschenpoozen beschoten , hetgeen er toe leidde dat de posteommandant den 23sten Mei 1893 met een detachement, van 75 bajonetten uitrukte om de benden, die zich geregeld bij de kampongs
Pekan Baroe en Pekan Sot ophielden , en die steun vonden bij de
ingezetenen der vele waqf-kampongs , welke daartoe van den pretendent-sultan de opdracht hadden ontvangen, uit hunne stellingen
te verdrijven , hetgeen slaagde zonder dat aan onze zijde verliezen
geleden werden.
De verwachting dat het bewijs van toenadering, door TOKKOE
BINTA.RAKEMA.NGAN, radja van Gighen, en TOEKOK MOHAMAD P A N -

QI.IMA MEGOI , een hoeloebalang der federatie Gighen , gegeven door
hunne opkomst naar Kotta Kadja, respectievelijk in Maart en Mei
1893 (verg. het vorig verslag blz. 6 ) ' ) , zou kunnen worden benuttigd om een einde te maken aan het verblijf der vijandelijke benden in genoemde kampongs , bleek ijdel te zijn. BINTAKA KI:\IANGAN
trachtte wel door onze bemiddeling tot eene verzoening te geraken
met BINTAKA PAI.KIH , het hoofd der III Moekim Gighen , dat
zich sedert 1885 bij de federatie Pedir heeft aangesloten , maar hij
toonde weinig lust o m , zelfs met onzen steun, den strijd tegen de
partij van verzet te beginnen. Ook de hoofden en ingezetenen van
Pekan Baroe en Pekan Sot wendden zich tevergeefs tot hem om hulp.
I n de verhouding tusschen TOEKOE KADJA PAKKII van Pedir
en zijn broeder TOEKOK KADJA PEDIU (verg. het verslag van 1892

blz. 7) kwam geene verbetering; wel voldeden beiden aan de oproeping

van TOEANKOE MOHAMAD DAORD , die te Kemala hunne

geschillen zou beslechten , maar deze poging tot verzoening is afgestuit

op den eisch.van TOKKOE RADJA PEDIR tot afstand van

Kwala Laoeng , waaraan TOEKOK KADJA PAKEH niet wilde toegeven.
Den lsten J u n i werd een tot het flottieljevaartuig Lomlok behoorend detachement schepelingen , terwijl het zich te Segli aan
wal bevond om schijf te schieten . onverwachte door een sterk ge') B(j die gelegenheid werd aan genoemden radja van Giglien alsnog niet
grooten luister uitgereikt de door hein reed» in Januari 1886 geteekende en
in datzelfde jaar door de Indisehe Hegeering goedgekeurde en bekrachtigde
verklaring in 18 artikelen, betreffende zijne verplichtingen tegenover het
Gouvernement, welke plechtigheid nog niet had kunnen plaats vinden. De
door PANIII.IMA MEOOI , tijdens j!jjn aanwezen te Kotta Kadja, op :i Mei
1893 afgelegde gelijksoortige verklaring, zoomede de voor hem bestemde akte
van erkenning eu bevestiging werden goedgekeurd en bekrachtigd by gouvernementsbesluit dd. 20 December 1893 n°. 18.

wapenden Pedirae* aangevallen , met liet gevolg dat één der schepelingen doodelijk en drie anderen licht verwond werden , waarna
«Ie aanvaller door de onzen werd afgemaakt.
In bet, landschap Merdoe werd, voornamelijk door de schuld van
KADJA TOKKOK MOKDA T.IIHJK , de rust op ernstige wijze verstoord.

Genoemd hoofd had in 1891 eeue overeenkomst gesloten met zijn
neef TOKKOB BIN SKOII , waarbij aan dezen de inkomsten van
Kwala Boratjan werden toegekend , op voorwaarde dat hij hem zou
steunen in den toen ophanden zijnden strijd tegen TOEKOK B I N
I'BKA.V (verg. het verslag van 1892 blz. 7). Dit geschiedde. TOEKOK
BIN 1'KKAN werd uit Merdoe verdreven, maar keerde, na zich aan
de hem gestelde eischen onderworpen te hebbeu, in het volgende
jaar terug. Toen nu Merdoe voor de kustvaart werd opengesteld,
wilde TOEKOK MOBDA TJIHIK zijne vroegere belofte niet nakomen,
onder voorwendsel dat TOKKOK KIN SKCH de bepalingen der overeenkomst niet naar behooren had nageleefd; hij verbond zich met
TOKKOE BIN P E K A N , maar beiden werden door' TOBKOE BIN SBCH ,

'He bij de radja's van Samalanga en Pantei Radja steun gevonden
bad, verslagen en moesten vluchten. Nadat het zeegebied van
Merdoe en Samalanga tijdelijk voor de prauwvaart gesloten w a s ,
werden de vijandelijkheden gestaakt en konden de gevluchten
terugkeeren. Zoowel TOKKOE MOBDA T J I H I K als TOKKOK B I N SKOH

hebbeu de tusschonkomst van ons bestuur voor eene verzoening ingeroepen.
De bekende Po TJOET MAI.IGOI , tante van den radja van Samalanga,

TOEKOE MOHAMAD ALIHASSA , is in November 1893 over-

leden , waardoor dien jeugdigen bestuurder een groote steun ontvallen is. Over diens gezindheid jegens het Gouvernement viel niet
te k l a g e n ; zoomin als over de houding van TOEKOE T J I H I K SKMAOKN

van Pasangan. Door het teruggeven van de vroeger veroverde landstreken aan de rechtmatige hoofden (verg. het vorig verslag blz.
(>) is de radja van Pasangan in %ene moeielijke positie gekomen
tegenover zijne broeders, die daar het gezag in handen hadden,
en tegenover zijne onderhoorigen, die gedurende eenige jaren ten
koste van de bevolking der onderworpen streken hadden geleefd.
Van de panglima's, die zich nu door strand- en zeeroof een bestaan trachtten te verschaffen , werden e r , op aandringen van het
bestuur, twee , waaronder de aanvoerder der bende , door den radja
uitgeleverd, hetgeen de andereu waarschijnlijk wel tot inkeer zal
brengen. De door hot bestuur aangewende pogingen om tusschen
de hoofden van Samalanga en Pasangan eene verzoening te b e werken zijn mislukt.
TOKKOK BINTAKA SETIA MOKDA

van Kloempang Doea

is steeds

vijandig gezind tegenover Pasangan. Bij al de door hem ingebrachte
klachten is echter gebleken dat hij ongelijk heeft, en alleen de
vrees, dat bij noch bij het bestuur, noch bij de hoofden van
Sa w a n g , Nisam , Tjoenda en Bajoe steun zal vinden, weerhoudt
hem van vijandelijkheden.
De verhouding van den radja van Sawang tot ons bestuur was
zeer vriendschappelijk. Hij oefent over zijne onderhoorigen groot
gezag uit en verkeert in vrij gunstige financieele omstandigheden,
doordien in zijn gebied veel meer rijst geproduceerd wordt dan
voor de behoefte der bevolking noodig is. De bestuurder van Nisam
maakte aanspraak op een deel van Boeloeh, dat altijd tot de
onderhoorigheden van Tjoenda behoord had , maar zijne vordering
werd . na een ter plaatse gehouden onderzoek , afgewezen , hetgeen
aanleiding heeft gegeven tot eene verwijdering tusschen beide
hoofden. Daar de radja van Tjoenda door onrechtmatige handelingen zijne onderhoorigen van zich vervreemd had en het gezag
niet langer kon handhaven , werd zijn zoon met het bestuur over
dat landschap belast.
Te Telok Semawó, waar in Augustus de bezetting van ons
etablissement tijdelijk met 1 officier en 25 minderen versterkt werd ,
drongen 8 kwaadwilligen , blijkbaar met het doel om t e rooven,
in den nacht van 20 op 21 Augustus het erf der controleurswoning
binnen , verwondden 2 oppassers doodelijk en 2 andere licht, doch
namen bij het verschijnen van de militaire macht de v l u c h t , zonder iets te hebben kunnen bemachtigen. Eene poging om de afsluiting van het nieuwe etablissement te Telok Semawé te verbreken , werd door de Atjehsche wakers verijdeld. Maar een ernstiger
feit vond den 21sten Maart 1894 plaats , toen 2 gewapende Atjehers
den plaatselijken militairen commandant, den assistent-resident
en den controleur, die zich ongewapend buiten het hek der versterking hadden begeven om een nieuw aangelegden w e g in
oogenschouw te n e m e n , in de onmiddellijke nabijheid van het
etablissement overvielen en zwaar verwondden. Van 3 bedienden,
die hunne meesters wilden te hulp komen , werden er 2 gewond
en 1 gedood , terwijl ook een politie-oppasser zware verwondingen
bekwam. Van de aanvallers werd een door een politie-oppasser
afgemaakt en de andere neergeschoten. De maharadja van Telok

|5. 2.]

H

Koloniaal verslag van l«;)4. |Nederl. (Oost-) Indifi.]
Semawé, die als een rechtvaardig en verstandig bestuurder bekend
s t a a t , en zoowel door het uitzenden van bevolkingspatrouilles als
door strenge handhaving van het verbod tegen het dragen van
wapenen , al bet mogelijke doet om aan de rust verstoringen in
zijn gebied een einde te m a k e n , betuigde schriftelijk zijn leedwezen over het gebeurde.
Onze verhouding tot de hoofden van G e d o n g , die vroeger steeds
ongunstig was , laat in den laat sten tijd weinig te wenschen over.
De nieuwe bestuurder, RADJA HITA.M , werd den 29steu Mei 1893
te Kotta Radja beëedigd en geïnstalleerd. De door hem afgelegde
verklaring, betreffende zijne verplichtingen tegenover het Gouvernement , zoomede de voor hem bestemde akte van erkenning en
l>evestiging werden goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernementshesluit dd. 17 September 1893 n \ 17.
Door het overlijden in December van den radja van Kerti moet
het bestuur over dat landschap in eene zijlinie overgaan.
De Groot-Atjehsche bevolking van het landschap SimpangOlim
bleef zeer vijandig tegen ons gestemd, en gaf daarvan blijk bij
gelegenheid van de hooger vermelde moordpartij aan boord van
het stoomschip Raija Konysl Atjeh, d a t , na het misdrijf, in het
gebied van SimpangOlim op strand werd g e z e t , terwijl zij ook
de marine-vaartuigen beschoot, die in October een tocht op ue
Arakoendoer-rivier

maakten.

W e l heeft TOKKOE MOEDA OESOEF ,

zoon van den vroeger door ons verdreven radja van Simpang
Olim, na het vertrek van den hooger reeds genoemden N J A
.\1AKA\I . pogingen gedaan om met het bestuur in aanraking
te komen, maar aangezien hij niet geneigd schijnt te zijn om
zich onvoorwaardelijk te onderwerpen, werd onzerzijds geen toenadering getoond en is intusschen Simpang Olim voor «Ie prauwvaart

gesloten

gehouden.

TOKKOE

MOEDA LAMKOTA ,

de door

ons gezag erkende radja van S i m p a n g O l i m , hield gewoonlijk
verblijf te Edi en heeft in zijn land niet den minsten invloed.
De hoofden van het landschap ï a n d j o n g Semantoh hebben de
eigenaars van peper in SimpangOlim geholpen om hun product
clandestien uit te voeren , waarom de hassil-radja , die bij wijze
van voorzorgsmaatregel over de geheele Oostkust door het bestuur
te Edi werd geïnd , gedeeltelijk is verbeurd verklaard. Voorts werd
op de te Edi geïnde hassil nog ingehouden eene som van f 58 2 2 3 ,
als oorlogsschatting opgelegd aan eenige landschappen ter Oostkust
wegens het verleeneu van bijstand aan de doortrekkende benden
van N J A MAKAM. Door deze inhouding werden de kosten gedekt
van de tijdelijke versterking van het garnizoen te E d i , waarvan
melding is gemaakt op.blz. 7 van het vorig verslag.
TOKKOE BINTARA MOKDA van Bagoh is verslaafd aan het gebruik

van opium en mist de noodige energie om zich flink te doen
gelden. De welvaart in zijn land gaat dan ook zeer achteruit.
Te Edi wisten een viertal Atjehers den 1 sten Februari jl. d e n a a r
de versterking aldaar terugkeerende wacht van het blokhuis op
den Boekit Roembia te bespringen, 3 minderen (waaronder 2 Europeanen) te verwonden en 3 geweren buit te m a k e n , terwijl de
aanvallers ongedeerd bleven. Behoudens dit trouwens op zich zelf
staand feit was de stand van zaken in Edi bevredigend te noemen.
De voogden van den jeugdigen radja van Edi-Besar hebben de
meest welwillende medewerking aan het bestuur betoond, zoowel
bij het regelen van de afbetaling der schulden van den vorigen
bestuurder TOKKOE TJIHIK , als bij het vaststellen van de verhouding tusschen zijn opvolger en de hem ondergeschikte hoofden.
Op hun verzoek worden de inkomsten van den jeugdigen radja
thans door den controleur beheerd, die eene vaste maandelijksche
toelage voor onderhoud uitkeert, terwijl het overschietende aan
de crediteuren van den boedel wordt uitbetaald. De hoofden hebben
hunne ingenomenheid met de gemaakte regelingen bewezen door
openlijk partij te kiezen tegen de benden van N J A MAKAM en
TOKKOE MATANG OKBI , die dan ook geene vijandelijkheden tegen

onze vestiging hebbeu durven ondernemen. Het huwelijk tusschen
den jongen vorst en de dochter van TOKKOK T J I H I K PERLAK heeft

de betrekkingen met dat landschap zeer verbeterd.
HAHIB MOIIAMAU van Pedawa-Besar is ons goedgezind. Door
den achteruitgang der pepercultuur hebben zijne inkomsten eene
groote vermindering ondergaan.
Ofschoon TOBKOK TJIHIK , radja van Perlak, nog even mild is
als vroeger met zijne betuigingen van trouw en gehechtheid aan
het Gouvernement, heeft de ondervinding opnieuw bewezen hoe
weinig op zijne woorden te rekenen valt. Bij het optreden van
NJA MAKAM in Tamiang (zie vorig verslag, blz. 6/7 en 14/17,
zoomede § 9 hierna) sloten niet alleen de hoofden der Perlaksche
onderhoongheden Simpang Anas en Aloer Niri, maar ook de zwagers
van

TOEKOK T J I H I K , alsmede

de

bendehoofden

SKCH LOKHOK en

NJA MOHAMAD, voor wier handelingen TOKKOE TJIHIK zich persoonlijk borg had gesteld, zich bij NJA MAKAM aan. Openlijk

werden gelden TOOT den heiligen oorlog g e ï n d , en de bandelaren
werden zelfs gedwongen om daartoe bij te dragen , zonder dat
TOKKOK T.IIIHK eene enkele poging deed om dit te beletten. Daar
het duidelijk was dat zijne werkeloosheid aan onwil moest worden
toegeschreven , werd hem eene boete opgelegd , die werd i n g e houden van de hom toekomende hassil. Hij tracht thans de schade
op de petoewnli's te verhalen , hetgeen zulk eene algemeene ontevredenheid heeft doen ontstaan, dat een ernstige opstand te
wachten i s , indien hij niet van die pogingen afziet. De familieleden van TOEKOK TJIHIK , die vroeger herhaaldelijk klachten tegen
hem bij het bestuur hebben I n g e b n e h t , namen aan de vijandelijkheden in Tamiang geen deel ; zij heflen thans eigen machtig b e lasting van de ingevoerde goederen en berooven de handelaren ,
die te vergeefs bij den radja bescherming zoeken. Waarschijnlijk ,
zoo wordt bericht, willen z i j , en vooral hun hoofd PANOLIMA
1'KANO BINTARA BitAHiM , den toestand zoo onhoudbaar maken dat
de petoewah's zelven TOEKOK TJIHIK van het bestuur ontzetten.
In den laatsten tijd komt BINTARA HIIAHIM herhaaldelijk te Edi
en doet alle moeite om ons van zijne goede bedoelingen te overtuigen , doch zijne antecedenten zijn zoo ongunstig dat niet veel
van hem te verwachten is. Zijne verzoeken o m , zoo noodig, met
wapenen en muuitie geholpen te worden, zijn dan ook steeds afgewezen. De ingezetenen van Simpang Anas en Aloer Niri zijn ons
bepaald vijandig en hebben zich zoo dikwijls aan roof en moord
schuldig g e m a a k t , dat voor Chineesche vaartuigen het verbod is
uitgevaardigd zich daarheen te begeven. De voortdurende vexatieïi
van SAID DJAEAR van Soengei Raija, mede eene onderhoorigheid
van Perlak , en zijne familieleden hadden ten gevolge dat de meeste
hoofden in Augustus in verzet kwamen en den radja noodzaakten
te vluchten. Door onze bemiddeling werd aan den strijd een einde
gemaakt en werd de verhouding tusschen den radja en de petoewah's
geregeld. N J A MAKAM hield zicb na zijn terugkeer van Tamiang
eenige dagen in Soengei Raija op en voorzag zich daar van levensbehoeften , zonder eenigen tegenstand te ondervinden van de zijde
van SAID DJAEAU, wien daarvoor als straf eene boete is opgelegd.
Ofschoon, voor zoover bekend i s , de hoofden en bevolking der
landschappen Langsar en Madjapahit geen werkzaam deel hebben
genomen aan de onlusten in het aangrenzende T a m i a n g , hebben
zij evenmin iets gedaan om het doortrekken van de benden l a n g s
h u n gebied te beletten. Te Kwala Langsar werden in Juli 1893
twee Chineesche tongkangs beroofd (ter zake waarvan aan de betrokken radja's eene schadevergoeding werd opgelegd), terwijl op
2 October de houtkap-onderneming van den heer DULON BARRK te
genoemder plaatse (die binnen enkele dagen verlaten zou worden)
overvallen werd , waarbij een employé en eene Javaansche vrouw
het leven verloren.
Westkust.
Ter Westkust van Atjeh onderging de politieke toestand eene groote verandering door de onderwerping van TOKKOK
OEMAR (zie hooger), waardoor , in die streken waar zijn invloed
overheerschend i s , rust en veiligheid intraden, en het beschieten
van onze marineschepen een einde nam. Sedert de openstelling
op 18 Mei 1893 van de haven 1'oeloe Raija (zie. vorig verslag blz.
7) worden herhaaldelijk aanrakingen verkregen met de hoofden en
bevolking der verschillende landschappen ter W e s t k u s t , waardoor
onze invloed eenigszins vermeerderde. Een eind landwaarts in valt
echter al spoedig een vijandige geest op te m e r k e n , die een verder doordringen zeer gevaarlijk maakt. Eene min of meer vijandige
bergbevolking langs die geheele kust is er steeds op uit om ons
gezag te bemoeilijken, zooals nog in Mei lK'Jo bleek, toen door
eene commissie een onderzoek werd ingesteld naar een emplacement
voor eene vestiging te Soesoeh. De hoofden vanSoeeoeb verklaarden
niets liever te wenschen dan eene bezetting van hun land , doch
wezen tevens op het verzet, dat men daarbij zou ondervinden van
de zijde van TOKKOK BIN van Blang Pedir, een onderhoorige van
Soesoeh uit de bovenstreken. Werkelijk begon deze eenige dagen
later met het maken van loopgraven en versterkingen. Van b e stuurswege werden echter dadelijk de noodige maatregelen genomen om hem door de ons goedgezinde hoofden van Soesoeh , KwalaBatoe, Telok Pahoe en Mangging te doen bevechten, zoo hij niet
onmiddellijk wilde voldoen aan den eisch tot slechting van zijne
versterkingen. TOEKOK B I N , daardoor in het nauw g e b r a c h t , gaf
toe e n , na nog eenige onderhandelingen gevoerd te hebben, o n derwierp hij zich in J u n i aan de hoofden van Soesoeh. Sedert liet
hij niets meer van zich hooren.
De eerste kedjoeroean van Melaboeh , TOKKOE KAM TABOII, was
niet bij machte om zich krachtig te doen gelden, waardoor
bet den kwaadwilligen in Boonding (verg. vorig verslag blz. 8)
niet moeielijk viel u i t hunne rooftochten in het met ons bevriende
gebied voordeel te behalen. Zoo werd eeue handelsprauw door hen
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buit gemaakt en werden visschcrs en passargangers liorhaahlulijk
door lieu aangerand. Wol gelukte het M n de passarbewoners ('enige
visschers van Koending te overvallen , en liun vaartuig en hunne
netten te vermeesteren , maar als wraakoefening werd daarop aan
passarbewoner vermoord. Ouk on/.o versterking bleef niet vrij van
overlast, en nadat de kwaadwilligen in April verdreven waren a l t
eene gedurende den naeht opgerichte benting, werd In J u n i onze
versterking weder bedreigd met be.schiol.ing uit eenige loopgraven,
die de kwaadwilligen nabij k o t t a Pasir hadden aangelegd achter
een p a g g e r , die hen bij hunno werkzaamheden aan b e t o o g ont
trok. Toen nu ook de schepen ter reede beschoten warden , moes!
tot een krachtig optreden worden overgegaan en werd een oorlogs
schip ter plaatse gestationneerd, terwijl TOKKOE KAM TAHOII den
last ontving om 's vijauds werken te slechten. Hoewel met eenig
verlies, slaagde hij er in deze opbracht uit te voeren , waarna hij
eenige hinderlagen opstelde om te verhinderen dat de pagger weder
zou opgericht en de schepen opnieuw zouden beschoten worden.
Maar spoedig daarna nestelden de kwaadwilligen zich te Oedjoeng
Kala, ten noorden van Kotta Pasir, vanwaar alle voorbijgaande prauwen beschoten en beroofd werden. Wel werd Oedjoeng Kala op 19
December door geschutvuur uit onze versterking en van liet flottieljevaartuig Ba/idjcrmasm getuchtigd, maar eenige dagen daarna had
eene op brandwacht liggende stoomsloep van bet flottieljevaartuig
Madura van een hevig vuur te lijden , dat den onzen 2 gewonden
bezorgde , waarvan er één aan zijue wonden overleed. Van eene
expeditie naar Oedjoeng Kala werd voorshands afgezien , daar meer
heil werd verwacht van eene verzoening tusschen de hoofdpersonen
der beide partijen (zie vorig verslag blz. 8), welke verzoening men
door middel van aanhuwelijking trachtte te bewerken. Van bestuurswege werden namelijk pogingen aangewend om een huwelijk tot
stand te brengen tusschen TOKKOE KAM TAHOII en eene dochter
van

ren (hieronder 12 Europeanen), van welke laatsten kort daarop
2 aan hunne wonden stierven. Er bleven nu nog slechts eenige
bentings over, waartegen onze troepen , na met 50 man versterkt
te zijn , den 26sten Maart uitrukten , en die weldra in onze handen
vielen, terwijl de vijandelijke hoofdaanvoerder TOEKOB HATOK
TOKNGGAL , bij eene poging om eene der door onzo bondgenooten
l>ewaakte versterkingen te overrompelen , met nog 4 der zijnen
sneuvelde. Hij deze gelegenheid werden aan de zijde der bond
genooten 15 strijders gewond of gedood. De omtrek van Melaboeh
is sedert geheel van kwaadwilligen gezuiverd.
De radja van Manggiog en Haoeeu, wiens gebied vroeger deel
uitmaakte van Soesoeh , zoomede de radja van de onder één hoofd
staande, vroeger mede tot Soesoeh behoord hebbende , landschappen
Soewak , Tangan Tangau Tjoet, Tangan Tangan Rajoet en Loh
Pakoe-Noord werden den 9den Mei 1893 te Kotta Radja als zoo
danig beöedigd en geïnstalleerd ; de door hen afgelegde verklaringen
betroil'ende hunne verplichtingen tegenover het Gouvernement,
zoomede de voor hen bestemde akten van erkenning en bevestiging
werden goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernementsbesluit dd.
17 September 1893 n°. 17.
Ook de bestuurder van Poeloe Kajoe, die reeds den 12den October
1880 erkend en bevestigd, doch toen wegens zijne minderjarigheid nog
niet beöedigd w a s , werd deu 9deu Mei 1893 te Kotta Radja beöedigd.
Het eiland Si Maloer wordt nog steeds in beroering gehouden
door eenige Atjehers, die zich tegenover de bevolking aan afper
singen blijven schuldig maken. In September 1893 brak tusschen
twee der voornaamste Atjehers een twist u i t , die met den dood
van één hunner en het uitpluuderen van diens woning eindigde.
Hoewel daardoor aan de bevolking eene tijdelijke rust geschonken
werd, veranderde de toestand feitelijk weinig.

TOEKOE HADJI B I N SAI.KH van Paroembei , stiefvader en een

der voogden van RADJA NAGOER , zoon van den vorigen eersten
kedjoeroean , zoomedo om TOKKOE KAM TABOH 'S dochter te doen
huwen met RADJA NAGOEU. Deze pogingen werden met succes
bekroond. De voogden van den laatste verbonden zich om de kwaad
willigen uit het Molaborhsche te helpen verdrijven, terwijl beide
huwelijken zouden worden voltrokken na afloop van de vijandelijk
heden. Nadat door de bondgenooten aan de kwaadwilligen , wier
hoofdaanvoerder

TOKKOE

BATOE TOENGGAI,

w a s , de oorlog was

verklaard, ving de strijd den 26sten Januari jl. aan en vielen
achtereenvolgens verscheideue vijandelijke sterkten in handen der
bondgenooten, die gesteund werden door het vuur uit onze ver
sterking en van onze oorlogsschepen. Terwijl op 3 Februari de
bondgenooten ten tweeden male tegen Oedjoeng Kala oprukten,
■word een detachement militairen der bezetting van Melaboeh u i t 
gezonden om tegen twee andere beiitings te agecren , hoofdzakelijk
om de kwaadwilligen af te leiden. Deze demonstratie , ofschoon
niet geheel volbracht, beantwoordde toch in zoover aan het doel
dat een groote toeloop van vijanden naar die twee andere ben tin gs
uit Oedjoeng Kala plaats g r e e p , waardoor de bondgenooten er des
namiddags in slaagden Oedjoeng Kala te nemen met nog vier klei
nere versterkingen , die door deu vijand ontruimd waren uit vrees
voor een hernieuwden aanval van onze troepen. Bij de bedoelde
demonstratie, waarbij o. a. verschillende loopgraven des vijands
genomen en — na door hem weder te zijn bezet — hernomen
werden, kreeg bet detachement 5 gewonden fde lste-luitenant
P . VAN DER MOLEN , die vijf klewanghouwen b e k w a m , en 4
iulandsche fuseliers). De vijand liet 6 doodeu in onze handen. In
den nacht van 3 op 4 Februari konden de twee beutiugs, welker
bezetting door onzo militairen was bezig gehouden , door de bond
genooten bijna zonder slag of stoot worden genomen. Oedjoeng
Kala werd , evenals de andere versterkingen , geslecht. Het strand
nabij Melaboeh , van Merbou tot Boeboen, was hierdoor volkomen
gezuiverd van slecht volk, en voor de laatste versterkingen te
Roending werd nu het beleg geslagen. Een dier versterkingen
wilden de bondgenooten den lsten Maart bestormen, doch wegens
het hevige vuur van den vijand moesten zij terugtrekken met een
verlies van 9 gewonden , waaronder een der aanvoerders , die kort
daarna overleed. Den 3den rukte nu de geheele bezetting van
Melaboeh , onder bevel van den kapitein der infanterie H. P. KRULL ,
met onze bondgenooten tegen de vijandelijke hoofdversterkingen
der positie Roending o p , onze versterking in de hoede der landiugsdivisie van het flottielje vaartuig Madum achterlatende. Na een ver
woed gevecht, waarbij van beide zijden met groote dapperheid
gestreden werd, viel de hoofdversterking in onze handen , waarin
de vijand 21 dooien , 2 kanonnen en eene groote hoeveelheid v u u r en andere wapenen achterliet, terwijl aan onze zijde 3 minderen
(inlanders) sneuvelden en gewond werden 2 officieren (de kapitein
RULL en de lste-luitenant der infanterie F . SOHUTT) en 22 minde

§ 4.

Midden-Sumatra.

Terwijl onze bestuursambtenaren in de residentie Oostkust van
Sumatra ook in 1893 weder meermalen de gelegenheid hadden
o m , waar het de aangrenzende onafhankelijke Battaksche land
schappen gold , tusschen de onderling twistende hoofden aldaar als
vredestichters op te treden, werd het toch in enkele gevallen
wenschelijk geacht ons van inmenging te onthouden , vooral d a a r ,
waar die niet door beide partijen werd verlangd. Van de zijde der
in 't vorig verslag (blz. 8) genoemde hoofden van eenige k a m p o n g s ,
behoorende tot het aan het binnenland van de afdeeling Deli
grenzende gebied der K a r a u - B a t t a k s , tegeu wie in den aanvang
van 1893 onzerzijds op de grens eenige politiemaatregelen moesten
genomen worden , welke voldoende waren om hen van vijandelijk
heden tegen een Battakscb hoofd in de Delische Doesoen terug
te houden , werden in den verderen loop van het jaar geen moeielijkhedeu meer ondervonden. De in 't vorig verslag bedoelde
woelingen van een ander Karau-hoofd op de hoogvlakte, deu
sibajak

van K e b o n D j a h é , Si BAKAL , ook wel P A MELGAH g e -

heeten , namen niet eene zoodanige wending, dat ons bestuur zich
er mede behoefde in te laten. Toen de krijgskansen te zijnen
gunste keerden, wist hij door geld en beloften eenige der tegen
hem verbonden hoofden voor zich te winnen. Er is toen vrede
gesloten, onder voorwaarde dat P A MELGAH eene boete zou be
talen. Zijn aanzien is echter zeer gedaald. Reeds eenige malen
heeft hij getracht met ons bestuur weder op goeden voet te komen ,
doch na de door hem gegeven blijken van onbetrouwbaarheid werd
van bestuurswcge weinig toenadering getoond, hetgeen aan onze
verhouding met het meerendeel der overige Battakhoofden ten
goede kwam. De aanstoker van den in 't verslag van 1892, blz.
9 , vermelden gewapenden inval in de Delische liattakstreek,
zekere PA LAPISAN , viel in September 1893 in onze handen. Ook
zijne twee zoons, die zich eveneens tegen ons gezag verzet hebben
| en bovendien aan ((enige misdrijven schuldig moeten zijn , hoopte
men op het spoor te komen.
Onze betrekkingen met de Timor-Battaks, wier gebied aan de
bovenstrekeu van Serdang, Bedagei en Padang g r e n s t , worden
meer en meer vertrouwelijk. Rechtstreeksche bemoeienis met de
zaken daar had echter nog niet plaats, en het wordt raadzaam
geacht om er met groote omzichtigheid te werk te gaan , aangezien
de hoofden, die een onbeperkt gezag over hunne onderhoorigen uit
oefenen , zich aan eene willekeur schuldig m a k e n , die weinig
strookt met onze begrippen van recht en billijkheid, welke bij de
hoofden eerst ingang dienen te vinden. Alles wijst er echter op
— zoo wordt bericht — dat wij op den goeden weg zijn. Eender
hoofden in de aan de Boven-Serdang grenzende streken , TOEAN
DOLOK PKMATANG , toonde zich minder toeschietelijk om in zijn
gebied voorloopige terreinopnemingen toe te laten ten behoeve van
den aauleg van een weg ter gemakkelijke verbinding van Serdang
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Boenga en Lintoeng, waar deze lieden te zijnen behoeve eene schaUu.j;
kwamen heffen, welke uit vrees werd opgebracht. Het slechts uit lü
kampongs bestaande landschap Perboeloehan, waar BlXQA M A . V . \ HADJA en de zijnen insgelijks schutting eischten, bood een vrij hevigen
tegenstand, zoüdai hij, uamt aan zijne zijde een paar doodeu waren gevallen , aanvankelijk moest aftrekken. Toen hij echter den volgenden
dag met eene sterkere macht verscheen , werd ook hier uit vrees de
schatting betaald. Volgens de laatste berichten zou SINOA MANCJAUADJA weder teruggekeerd zijn naar het landschap Dairi (achter
Singkel). Hem moet in 1893 een mannelijke nakomeling zijn geboren uit het huwelijk met zijne tweede vrouw.
Omtrent de aanrakingen van den controleur van Singkel (afdeeling Siboga der residentie Tapanoli) met hoofden der Simpang Kiri
en Simpang Kanan (Singkelsche bovenlanden), is alleen gemeld
dat in Juni 1893 naar Singkel afkwam de penghoeloe van Batoe
Batoe (Tandjong Amas), die aan den controleur mededeelde dat
een geschil tusschen de lieden van Batoe Batoe en een 200-tal naar
Simpang Kiri afgezakte Gajoe's in der minne beëindigd was, zoodat de laatsten weder waren afgetrokken. In diezellde maand had
de controleur ook eene ontmoeting met den penghoeloe van Senggelit (Alias-landen), wiens komst van eenig belang werd geacht,
omdat hierdoor voor 't eerst te Singkel aanraking werd verkregen
met een hoofd der Karau-Battaks uit de Alias-landen. Op de
vraag waarom zijne stamgenooteu niet gewoon waren naar Singkel
af te komen en daar ter markt te gaan, verklaarde de penghoeloe
dat de Karau-Battaks vreesden beinoeielijkt te zullen worden door
de lieden van Simpang Kiri. Hij schilderde het Karau-gebied (vermoedelijk dat van Alias) af als een vruchtbaar hoogland niet eene
welvarende bevolking van p. m. 10 000 zielen , die zich met rijst—
en tabaksbouw bezig houdt en een aanzienlijken veestapel zou
bezitten. De penghoeloe beloofde spoedig nogmaals te Singkel te
komen.
Met het onafhankelijk gebied ten zuiden van de SiDgkelsche
bovenlanden, namelijk met de onafhankelijke naburen der onderafdeelingen Baros en Siboga (mede behoorende tot de afdeeling
Siboga), waren de aanrakingen onzer bestuursambtenaren over het
algemeen van minder vriendschappelijke!) aard. Herhaaldelijk hadden gouvernementsonderdanen aan de grenzen aldaar overlast van
lieden buiten ons gebied, en de daarover door het bestuur gevoerde onderhandelingen bleven tot dusver zonder gevolg.
In bet oostelijk deel der residentie Tapanoli, namelijk in de
afdeeling Padang Lawas, ontstonden grensgeschillen met lieden
uit het onafhankelijk gebied van Tamboesei (Daloe Daioe), nm
Mandang Roemungo en van Ramba; tot ernstige verwikkelingen
kwam het echter niet.
In den loop van 1893 werd het Siaksch bestuur met moeieiijkheden bedreigd uit het aangrenzende onafhankelijk landschap
V Kotta in het hoven-stroomgebied der Kampar Kanan . welk
landschap zich steeds wars van aanrakingen met het Europeesch
bestuur heeft betoond. Thans was er ontevredenheid ontstaan Jflgtna
Siak over indirecte benadeeliug van die zijde van de bewoners der
V Kotta in hunne verdiensten als koelies voor het vervoer van
handelsgoederen tusschen Trata Boeloe aan de Kampar-rivitr en
Pekan Baroe aan de Siak-rivier. Op dien belangrijken verkeersweg
— meer bijzonder voor hen die uit de Kampar-streken voor den
afvoer over zee liever van de Siak- dan van de Kampar-rivier
(langs Pelalawan) wenschen gebruik te maken (verg. o. a. het
verslag van 1890 blz. 12) — was namelijk een transportdienst door
middel van draagpaarden in werkiug gebracht, en tevens waren
te Tr.itaBoeloe aan den waterkant kedei's opgericht, omtrent het
gebruiken van welke aanlegplaatsen eene regeling was getru:!
welke den lieden van de V Kotta niet beviel. In September werd
vernomen dat de ontevredenen aldaar zich reeds verzameld badder,
te Poelou Pajong, ten einde de kedei's af te loopen en de paarden
af te maken. Den 21sten dier maand verschenen werkelijk ongeveer
een 100-tal groote prauwen bij Trata Boeloe met veel gewapend
volk , hetgeen den assistent-resident van Bengkalis , die zich reed3
met den sultan van Siak en den controleur naar Pekan Baroe had
begeven , aanleiding gaf om eene militaire macht van 24 bajonetten
uit het garnizoen te Bengkalis te ontbieden om tegen een mogelijken overval gewapend te zijn , in afwachting dat de iuitan eigen
volk op de been had gebracht, lntusschen liet de sultan den
hoofden van de V Kotta opheldering vragen over hunne zeer ongepaste houding , en toen zij hem de reden van hunne verschijning
bericht hadden , verklaarde hij zich bereid om aan gegronde grieven
') De thans bestaande verbinding niet de Westkust, d. i. met de haven- recht te doen wedervaren, mits zij vooraf hun gewapend volk
plaats Siboga, levert vele moeilijkheden op, ook doordien er in den weg terugriepen. De hoofden toonden zich bereid o ui aan dien eisch
Taroetoeng-Siboga zoo goed als geen vlakke gedeelten worden aangetroffen, te voldoen, in de hoop dat de sultan iemand zou zenden om te
die rustpunten voor trekdieren kunnen aanbieden: de weg gaat op vele plaat- Tambang (een oDzijdig gebied tusschen ruak en de V Kotta) eene
sen dwars door ravijnen heen of is met veelal zeer korte bochten langs berg- samenkomst met hen te hebben ter bespreking van hunne belangen.
hellingen uitgegraven.
met de hoogvlakte (zie daarover nader § 9 van dit hoofdstuk).
De Raija-Battaka, die onder hunnen in 1891 overleden radja
geleidelijk vele veroveringen hadden gemaakt, moeten, luideus
de verkregen berichten , in den laatsten tijd (verg. vorig verslag
blz. 8) al hun op die wijze verkregen gebied weder verloren hebben. Da Haija-streek zelf zou door de verbonden tegenstanders
Si Antar, Paueij en Poerba zijn bezet, en het zou nog te bezien
staan of aan TOEAN KAPOELTAHAN (of HAPAI.TAHAN), den tegenwoordigen bestuurder, wel een zelfstandig gebied zou gelaten
worden. Latere berichten (van December 1893) gewaagden van
een nieuwen krijg, waarin de Raija's met Negri Dolok (achter
Bedagei) zouden gewikkeld zijn.
In de bovenstreken van Assahan rezen eeuige geschillen met de
Battaks uit de aangrenzende onafhankelijke Toba-landen. Door
tusschenkomst van den sultan van Assahan, in overleg met ons
bestuur, werd de zaak echter langs minnelijken weg tot eene bevredigende oplossing gebracht; een der Tobasche hoofden betaalde
eene boete, terwijl door genoemden sultan een verzoening3feest werd
gegeven.
De hoofden van een drietal der om en nabij den Dolok Soeroengan gelegen Battaksche landschappen , dat is van bet onafhankelijk gebied , dat zich Doordoostwaarts van de onderafdeeling Toba
(gouvernement Sumatra's Westkust) tot de bovenlanden van Koealoe
(residentie Oostkust van Sumatra) uitstrekt, kwamen in September
1893 hunne opwachting maken bij den assistent-resident teTaroetoeng, tot wiens ressort gemelde onderafdeeling behoort. Het waren
de hoofden van SiRiaRia, Si Bide en Maranti. Bij die gelegenheid werd van hen de toezegging verkregen , dat zij zich niet zouden
verzetten tegen de oprichting van een triangulatiepilaar op den
Soeroengan, terwijl zij verklaarden in te staan voor de veiligheid
van de personen , met het bouwen daarvan te belasten. Totn echter
de met den bouw belaste opzichter met het werk wilde beginnen,
werd hij te Maranti door tal van gewapenden tegengehouden , zoodat hij naar het gouvernementsgebied moest terugkeeren. Het bleek
echter nader dat de hoofden van Maranti volstrekt geene vijandelijkheden hadden beoogd , doch alleen daarom den toegang tot hun
land hadden belet, omdat bedoelde opzichter vergezeld werd door
radja Si DJOROT , hoofd van Si Torang, die zich over hun landschap
eenige suprematie wilde aanmatigen en met wien zij niets te
maken wilden hebben. Dit bezwaar is zoogoed als uit den weg
geruimd , en waarschijnlijk zal de pilaar op den Dolok Soeroengan
spoedig worden opgericht.
Het denkbeeld om aan de Toba-landen een geraakkelijkeu verkeersweg met de Oostkust van Sumatra te verschaffen, in de
richting aangegeven door de in 't vorig verslag (blz. 9) bedoelde
commissie , dat is van Na Roemanda (in het aan den zuidoostelijken
oever van het Toba-meer gelegen landschap Siantar) naar Bandar
Poelo (eene plaats in Assahan , waar de Assaban-rivier voor kleine
stoomvaartuigen en sleepbootjes bevaarbaar wordt), werd nader in
studie genomen. In het najaar van 1893 werd een opnemer van
den topographischen dienst belast met het traceeren en in kaart
brengen van een karreweg in bedoelde richting. Het bleek echter
dat de aan den aanleg verbonden moeielijkhedeu veel grooter zouden
zijn dan het eerste onderzoek kon doen vermoeden, en dat het
onderhoud van den weg zeer bezwaarlijk zoude wezen. In verband
hiermede is besloten voorloopig van verder onderzoek af te zien ,
totdat de uitkomsten van de topographische opneming der residentie
Tapanoli zekerheid zullen hebben verschaft omtrent de al of niet
mogelijkheid van eene geschikte verbinding van de Toba-landen
met de Westkust van Sumatra. ')
Verscheidene der onafhankelijke landschappen, die zich langs
den zuidelijken oever van het Toba-meer westwaarts van de afdeeling Toba en Silindong uitstrekken , of die gedeeltelijk in ons gebied geBuclaveerd liggen , deden in 1893 blijken van hun verlangen om mede ouder ons rechtstreeksch gezag 1e komen. Dit gold
o. a. de landschappen Moeara , Poelo Pardapoer , Ade Ade , Bakara,
Loboe Tala met Si Leang, Narambean , Si Poeltak , Si Mamora
na Bolak en Hoeta Tinggi. Het maakt in ludië een punt van overweging uit of tot deze gebiedsuitbreiding zal worden overgegaan.
Het beruchte , in 1889 uit ons gebied verdreven , Battaksche priesterhoofd SINOA MANGABADJA liet weder van zich hooren. In December 1893
verscheen eene door hem afgezonden bende van ongeveer 50 Battaks in
de onafhankelijke Tobasche landschappen Harean, Boka , Tandjoeng
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Den 29sten en 30sten September keerden daarop al de prauwen
naar de V Kotta terug en op laatstgenoemden dag verliet de
assistent-resident met het detachement militairen Pekan Baroe en
kwam den lsten October weder op Bengkalis. Van Siaksche zijde
werd sedert aan den weusch der V Kotta in zoover voldaan, dat
ten aanzien van de aanlegplaatsen voor de handelsprauwen te
ï r a t a Boeloe eene voor beide partijen aannemelijke regeling werd getroffen ; de paardentransportdienst bleef nochtans bestaan. Daar dit
transport op het getouw is gezet door iemand uit de onderafdeeling
Pangkalan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar (afdeelingL Kotta der
residentie Padangsche Bovenlanden) keerde de ontevredenheid zich
tegen de bewoners aldaar, die zich dientengevolge bij het drijven
van handel met de Oostkust aan vexatiën van de zijde der V
Kotta zagen blootgesteld.
Ten gevolge van een in het laatst van 1892 ontstaan geschil
tusschen de bevolking der negorij Piliang (onderafdeeling Lientou
en Boea, afdeeling Tanah Datar, residentie Padangsche Bovenlanden) en lieden uit het naburig onafhankelijk gebied van Aijer Arno
(Kwantan-districten) dreigden ernstige moeielijkheden te zullen
ontstaan; na langdurige onderhandelingen tusschen de wederzijdsche
hoofden mocht het echter gelukken de zaak in der minne te schikken.
In bet onder ons gezag staand gebied oostelijk van Kwantan bleven
met dit landschap betrekkingen van goede nabuurschap bestaan.
Met eene verstrekking door onzen ambtenaar te Ringat (Iudragiri) van
Liberia-koffiezaad toonden de betrokken Kwantansche hoofden zich
zeer ingenomen.
De radja van Poelou Poendjoeng (Batang Hari-districten), wiens
gebied grenst, aan de door den controleur te Sidjoendjoeng (afdeeling Tanah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden) bestuurde
onderafdeeling VII Kotta, gaf door tusschenkomst van de hoofden
dier onderafdeeling te kennen, dat hij gaarne onder ons bestuur
wenschte te komen. Ook deed hij van zijne goede gezindheid blijken
door de uitlevering van een uit Padang gevluchten misdadiger.
De in 't vorig verslag (blz. 9) bedoelde schending van gouvernements-grondgebied in het zuiden der residentie Padangsche
Bovenlanden, namelijk in de onderafdeeling Moeara Laboe (afdeeling XIII en IX Kotta), door RADJA SAILAU van Soengei Koenjit
(of Soengei Koenik) bleek, toen onze ambtenaren zich nader op de
hoogte hadden kannen stellen van de ware toedracht van zaken,
uitgelokt te zijn geworden door aanmatigende handelingen tegenover zijn nabuur van den penghoeloe kapala van Loeboe Malaka
(laras Pasimpei), welk hoofd dientengevolge, na door den gouverLeur van Sumatra's Westkust in November 1893 van zijn ambt
te zijn ontheven , sedert door den Gouverneur-Generaal uit 's lands
dienst werd ontslagen. Na de verdrijving der lieden van RADJA
SAILAU door het van Solok afgezonden detachement militairen uit
onze grenskampong Loeboe Betoeng (23 Mei 1893) waren de troepen
-^og eenige dagen in de buurt gebleven. Daar echter verwacht
werd dat de onderhandelingen spoediger tot een goed einde gebracht zouden worden, wanneer tot geruststelling van Soengei
Koenik de troepen werden teruggeroepen, verlieten zij de grens.
Na gedurende een drietal weken te Loeboe Gadang bij de hand te
zijn gehouden , nam het detachement, toen alle vrees voor verdere
botsingen verdwenen was, den 26sten Juni den terugmarsch naar
Solok aan. Door de hulp der larashoofden van Soengei Pagoe en
Abei waren met RADJA SAILAI; , die aanvankelijk gevlucht was,
al spoedig aanrakingen verkregen, welke ten gevolge hadden dat
bedoeld hoofd zich bereid verklaarde te Moeara Laboe (standplaats
van den betrokken controleur) zijne onderwerping te komen aanbieden. Den 19den Augustus vond die onderwerping plaats bij
eene door hem en de oudsten des lands onderteekende en beëedigde
akte. Opdat quaesties over de uitoefening van heerlijkheidsrechten ,
als waarover de twist geloopen had, zich niet meer zouden herhalen , werden tevens de » oelajat "-grenzen tusschen Soengei
Koenik en het landschap XII Kotta (tot welk laatste de kaunpongs
Loeboe Malaka en Loeboe Betoeng behooren) in overeenstemming
met de gebiedsgrenzen bij proces-verbaal nader omschreven. Van
een en ander werd aanteekening gehouden bij gouvernementsbesluit
dd. 10 Januari 1894 n°. 14. Omtrent de wenschelijkheid eener
inlijving van Soengei Koenik bij het gouvernementsgebied meende
de Indische Regeering zich hare beslissing nog te moeten voorbehouden , in afwachting van de bevindingen van den controleur
van Moeara Laboe, wien bij het aangehaald besluit werd opgedragen het landschap een bezoek te brengen, ten einde zich,
overeenkomstig de hem door den ge-restelijken gouverneur te verstrekken instructiën , op de hoogte der toestanden aldaar te stellen.
De Korintjische deputatie, die, zooals reeds in de verslagen
van 1891, 1892 en 1893 is medegedeeld, te Indrapoera (Padangsche Benedenlanden) zoude komen, liet zich nog steeds
wachten. De handelsbetrekkingen der Korintjiërs met de Padangsche Benedenlanden verminderden echter niet en de ver-

standhouding tusschen het Indrapoerasche bestuur en dat van
Korintji bleef gunstig. Volgens bericht moet de bevolking van dit
landschap in 1893 bezocht zijn door eene pokkenepidemie en door
ernstige koortsen en buikziekten , die velen ten grave sleepten
(verg. het lager medegedeelde in § 6 Benkoelen). Werd daardoor
de handel gedrukt, deze vond spoedig baat bij een gunstigen
koffieoogst. De Islam bleef zich in Korintji uitbreiden.
§ 5. Sumatra's Westkust.
Ook in het tijdperk waarover dit verslag loopt werden in ons
rechtstreeksch gebied ter Sumatra's Westkust rust en orde niet
noemenswaardig verstoord. Over het bevredigend verloop van het
reeds in 't vorig verslag (blz. 9) besproken grensgeschil met den
radja vau Soengei Koenik in het zuiden der Padangsche Bovenlanden , in verband waarmede eenige militaire macht van Solok
was ontboden, is reeds in de voorgaande paragraaf gehandeld.
In het noorden van het gewest was een kortstondig optreden
onzerzijds noodig ter zake van het gebeurde in het zelfbesturend
landschap Troemon. Moest reeds in 't vorig verslag (blz. 9) worden vermeld dat de radja van dit Atjehsche landschap (dat administratief tot de residentie Tapanoli behoort), zich weinig scheen
te bekommeren over het behoorlijk beantwoorden van tot hem gerichte bestuursbrieven, ook de ontvangst van onze ambtenaren te
Troemon liet te wenschen over, zooals bleek toen in April 1893
de assistent-resident van Siboga en in September daarop de resident van Tapanoli met het gouvernementsstoomschip Valk Troemon
bezocht. De radja werd over een en ander door den gewestelijken
gouverneur ter verantwoording geroepen , maar vóórdat diens schrijven hem bereikt had, werd hij door eenige zijner familieleden en
Troemonsche hoofden , die verstoord waren over zijne groote inhaligheid en zijn halsstarrig weigeren om hun de middelen te verschaffen ter voorziening in hun levensonderhoud, op 6 November
op verraderlijke wijze in zijne eigene woning om het leven gebracht.
Toen het bericht hiervan drie dagen later te Singkel aankwam, werd ,
op verzoek uit Padang, een der oorlogsbodems van de scheepsmacht
in Atjeh (het flottieljevaartuig Madura) naar Troemon gezonden,
waarheen zich met bet toen in Atjeh zijnde gouvernementsstoomschip Valk ook begaf de waarnemend assistent-resident voor de
politieke aangelegenheden met de onderhoorigheden en hoofden ter
Westkust van Atjeh, die zich zooveel mogelijk van den stand van
zaken in Troemon vergewiste, waarna de Valk naar Padang doorstoomde ter afhaling van den gewestelijken gouverneur. Den 22sten
te Troemon aangekomen, had de gouverneur aanstonds een onderhoud met TOKKOB DJAFAR , halfbroeder van den vermoorden radja,
die verslag deed van den onordelijken toestand waarin het landschap verkeerde, daar de moordenaars van den radja, gesteund
door diens oom, TOKKOK MOEDA DALAM , eerst in des radja's
benting en vervolgens in die van laatstgenoemd hoofd zich verzameld hadden, gewapend met de achterlaadgeweren, die in
1887 van gouvernementswege aan den radja waren verstrekt om
zi'ch tegen overvallen van Atjehsche naburen te kunnen verdedigen. Vervolgens werden door den gewestelijken gouverneur ook
de aan den moord schuldigen of medeplichtigen gehoord, die drie
dagen later door de rechtsprekende hoofden veroordeeld werden
tot levenslange of tijdelijke verbanning uit het landschap. Van de
negen veroordeelden , meerendeels familieleden van den vermoorde ,
had men er twee niet in handen kunnen krijgen. Den 29sten November , toen de Madura Troemon weder verlaten kon , werden
de overige 7 veroordeelden , vergezeld van hunne naaste familieleden , waaronder vele vrouwen en kinderen , met gemelden bodem
naar Padang overgebracht, welke plaats hun bij gouvernementsbesluit dd. 17 Maart 1894 n°. 19 als verblijf in aangewezen. Daar
bij het leven van den radja zijne opvolging nog niet geregeld was,
werd, tijdens het aanwezen van den gewestelijken gouverneur,
door den raad van hoeioebalangs en oudsten des lands, overeenkomstig de adat, tot opvolger van wijlen den radja verkozen diens
oudste vierjarige zoon en tot waarnemend radja over Troemon , tevens
voogd over den aangewezen opvolger gedurende diens minderjarigheid , de bovengenoemde TOEKOE DJAFAR. Op een en ander werd
bij het aangehaald gouvernementsbesluit goedkeuring verleend.
Meergemelde TOEKOE DJAFAR zal als waarnemend bestuurder
worden bevestigd , nadat door hem zal zijn gepasseerd eene akte
van verband , omtrent welker inhoud de gewestelijke gouverneur
in Maart jl. van volledige instructiën is voorzien.
Wat men in do berichten over 1893 omtrent de tot het gouvernement Sumatra's Westkust behoorende eilanden vindt aangeteekend , komt op het volgende neder.
In de eerste helft van April 1893 maakte de controleur van Nias
met de op zijne standplaats (te Goenoeng Sitoli) gestationneerde
adviesboot eene reis langs de noordkust van Nias. Op die reis werden bezocht de Maleische nederzettingen aan de Lapau-rivier, op
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het eiland Lapora, aan de baai van Simanari en te Oedjoeng
Lobaug aan den noordwesthoek van het eiland en werd aanraking
verkregen met de voornaamste hoofden van de vier Niassche stammen , die de noordkust bewonen. In het zuidelijk deel van het
eiland laat onze invloed zich nog weinig gevoelen. Gedurende
1893 kwam namelijk ons bestuur met de hoofden van Zuid-Nias
slechts eene enkele maal in aanraking, toen een der voornaamste
hoofden van Hili Simoetano (bet oude Fadoro) naar Goenoeng
Sitoli kwam, met het verzoek dat de aldaar in garnizoen zijnde
officier van gezondheid zich naar Zuid-Nias zou mogen begeven
om het tweede en meest invloedrijke hoofd van genoemde kampong
onder geneeskundige behandeling te nemen, aan welk verzoek
evenwel geen gevolg kon worden gegeven. Nopens aanrandingen
langs de kusten van Zuid-Nias van handelsprauwen kwam slechts
één geval ter kennis van den controleur. Op eene van de Batoeeilanden komende sampan, waarop zich drie inlanders bevonden ,
werd namelijk door twee sterk bemande vaartuigen van de strandkampong Bawo Goenoewo jacht gemaakt. De sampan werd op
het strand gesleept en leeg geplunderd en de opvarenden zonder
eenigen leeftocht aan wal achtergelaten. Zij ontvingen echter van
het met ons bevriende hoofd van Hili Goenoewo voedsel en konden daarna ongehinderd met hun vaartuig de reis naar Lagoendi
voortzetten. Een van de hoofden van het landschap Moë in MiddenNias ondernam een sneltocht naar Bale, eene strandkampong , een
paar uur gaans buiten het rapatgebied van Goenoeng Sitoli gelegen , en doodde op verraderlijke wijze drie personen, doch werd
achtervolgd en zelf afgemaakt.')

te Hoeta Galoeng eene moskee op te richten.
Onder de Mohammedanen in de verschillende streken van
Sumatra's Westkust bleef over 't algemeen eeu opgewekt godsdienstig leven waar te nemen. De ijver om de bedevaart naar
Mekka te ondernemen bleef even groot als vroeger, niettegenstaande,
zooals uit de Padangsche Bovenlanden bericht wordt, een vrij
groot aantal van de naar den Hedjaz vertrokkenen aldaar aan
cholera waren bezweken en velen der teruggekeerden klaagden
over vexatiën, waaraan zij tijdens de bedevaart hadden blootgastaan. Van het slagen der Mohammedaansche propaganda vindt
men gewag gemaakt met betrekking tot de heidensche bevolking
in de afdeeling Siboga en op de Magische kustplaatsen van Nias.
De veiligheid van personen en goederen liet ter Sumatra's Westkust binnen ons rechtstreeksch gebied over het algemeen weinig te
wenschen over; gevallen van moord kwamen weinig, ketjoepartijen
in het geheel niet voor, en brandstichting en diefstallen niet
meer dan in vroegere jaren. Tot het, hoofdzakelijk door zedelijk
overwicht, bewaren van rust en orde in de streken langs het
uitgestrekte Toba-meer werd reeds in de laatste jaren door de
bestuursambtenaren der afdeeling Toba en Silindong het groote
nut aangetoond, wanneer de aan den zuidelijken oever gevestigde
controleur der onderafdeeling Toba (wieu bij Indisch Staatsblad
1893 n° 200, in plaats van Lagoeboti, het iets meer westelijk
gelegen Baligé tot standplaats is aangewezen) over een beter
vervoermiddel te water kon beschikken, daar van de tot zeilen
of roeien ingerichte vaartuigen op bedoeld meer niet in voldoende
mate kon worden partij getrokken. Een der bezwaren tegen de
aanschaffing van een vaartuig met krachtigen motor was echter
het verkrijgen van brandstof, daar steenkolen, voor zoover bekend, op de hoogvlakte van Toba niet worden aangetroffen,
terwijl het brandhout er wegens de schaarschte van geboomte
zeer duur is. Verder waren, gelet op het moeielijk transport der
samenstellende deelen over het gebergte (verg. de noot op blz. 13
hiervóór), ook niet gering te achten de bezwaren, die te overwinnen waren vóórdat men het vaartuig op het Toba-meer zou
kunnen in werking stellen. De geschetste moeielijkheden zullen
voor een groot deel worden ontgaan bij aanwending van aluminium voor den metalen bouw van eeu uit afzonderlijke compartimenten samengesteld vaartuig en van benzine als brandstof,
welk laatste artikel in ijzeren vaten via Siboga van Padang
kan worden aangevoerd. Tot de aanschaffing bij eene firma te
Zürich, die zich in het bijzonder op het maken van dergelijke
vaartuigen toelegt, van eene uit negen zoodanige waterdichteafdeelingen samengestelde barkas met benzine-motoren is in het
voorjaar van 1894 het noodige verricht. Het vaartuig zal uiterlijk
tegen het einde des jaars uit Europa moeten verzonden worden,
en elke der waterdichte afdeelingen, door middel van bronzen
schroefbouten samen te koppelen, zal niet zwaarder wegen dan
80 a 150 K.G. : )

Op de Mentawei-eilanden, waar nogal veel handelsgemeenschap
met Padang wordt onderhouden , is ons gezag sedert Maart 1893
door een inlandschen posthouder vertegenwoordigd. Op een der
eilanden van die groep werd de prauw van een Chineeschen handelaar uitgeplunderd, hetgeen echter scheen toe te schrijven aan
voorafgaande onrechtmatige handelingen van de opvarenden van
het vaartuig. De tusschenkomst van den posthouder had ten gevolge dat een groot deel van het geroofde werd teruggegeven.
Aangaande de tusschen Nias en de Mentawei-groep gelegen
Batoe-eilanden , waar in 1891 de controleur door een civiel-gezaghebber is vervangen, kwamen geen bestuursberichten van belang
in. De aldaar sedert eenige jaren werkzame zendeling-leeraar zag
zijne school ook door Mohammedaansche kinderen bezocht. In 1893
werden door hem weder eenige Niassers tot het Christendom gebracht.
Ook op Nias maakte de evangelisatie voortgang. Waren in 1891
en 1892 twee nieuwe zendingstations aldaar opgericht (op de oostkust het vierde en voor 't eerst een op de westkust), sedert beoogden de zendelingen de vestiging van een zesden zendingspost te
Lahagoe, dat als schakel zou kunnen dienen tusschen de oosten de westkust van het eiland. Eene aanvraag, om daartoe de vereischte regeeringsvergunning te verkrijgen , was in het voorjaar
van 1894 nog in behandeling.
Op Sumatra zelf bleven de Christen-zendelingen over 't alVrij bevredigend luiden de berichten omtrent de volksgezondheid
gemeen met vrucht werkzaam. vooral die onder de Battaks om ter Sumatra's Westkust gedurende 1893. Wel kwamen bijna in
en bij het Toba-meer en in de vallei van Silindong (residentie het geheele gewest sporadische gevallen van pokken, mazelen
Tapanoli). Het zielental der Battaksche Christen-bevolking wordt en buikziekten voor, en traden ook malaria en influenza in somopgegeven in 1893 geklommen te zijn van 24 631 tot 29 968. Door mige streken nogal veelvuldig op, maar, voor zooveel vernomen
middel van een in 't voorjaar van 1893 aan den Gouverneur- werd, was nergens het sterftecijfer boog. De bevolkiug op de hoogGeneraal gericht adres beklaagden de voornaamste hoofden van vlakte van Toba leed veel aan oog- en huidziekten, waaraan wegens
Silindong er zich over dat een aldaar geboren, doch reeds als hare verregaande onzindelijkheid weinig of niets te doen viel. Door
kind naar Siboga vertrokken en daar in het Mohammedaansch het toenemend verkeer met de kustbewoners van Oost-Sumatra
geloof grootgebrachte inlander, zich noemende PAKI, vroeger verbreidde de syphilis zich vrij sterk onder de bevolking in het
geheeten AMBIT, bezig was in zijn geboorteland voor den Islam zuidoosten van Padang Lawas.
propaganda te maken. Zij beriepen zich daarbij op hun wensch
Uitgenomen eene kortstondige verschijning van veepest in de afdeetot handhaving zooveel doenlijk van het indertijd, reeds vóór onze ling Siboga (residentie Tapanoli), welke epizoótie echter vrij kwaadvestiging in Silindong, door hen genomen besluit om geen Moham- aardig was, had de veestapel in dit gewest niet noemenswaardig
medanen toe te staan in Silindong te wonen, noch er hunnen van ziekten te lijden.
godsdienst te verbreiden. Daar het der Indische Regeering, uit
Voor de landbouwende bevolkiug waren de uitkomsten van 1893
een politiek oogpunt, bedenkelijk voorkwam dat de verspreiding slechts middelmatig. Door zware bandjirs in het begin van het
van den Islam in de vallei van Silindong, waar het groote jaar, zoomede door het voortdurend regenachtig weder in den
meerendeel der (vroeger heidensche) bevolking reeds het Christendom planttijd en de later ingetreden droogte viel de rijst-oogst in de
belijdt, tegen den uitdrukkelijken wil der hoofden en oudsten Padangsche Bovenlanden over het algemeen schraal uit Deze
verderen voortgang had, gaf zij den gewestelijken gouverneur te invloeden hebben zich trouwens over het geheele gewest doen
kennen (September 1893) dat op dien grond in Silindong het gelden. Van andere cultures werd niet minder werk gemaakt dan
houden van openbare godsdienstoefeningen door Mohammedanen, vroeger, doch een nadeel, dat ook de inzamelaars van-en handelaars
buiten gebouwen en besloten plaatsen, door toepassing van art. 120, in boschproducten ondervonden, was gelegen in de daling der
al. 2 , van het Regeeringsreglement behoorde verboden en belet marktprijzen van vele producten. Uit enkele streken vindt men
te worden. Voorts zou het Europeeseb bestuur zijn invloed op
genoemrlen PAKI hebben aan te wenden, opdat, waar.zooals in
!
De afmetingen van het vaartuig (dat ook door roeiers zal kunnen worhet onderhavig geval, verstoring van de orde en rust daarvan den) voortbewogen
en plaats aanbiedt voor p. m. 28 geweerdragende personen ,
het gevolg zou zijn, hij zich onthield van zijn voornemen om terwjjl het tevens zal zijn ingericht voor het slepen van prauwen) zijn:
11 M. x 2 M. X 0.8 M. Bjj volle belasting zal de vaart 11 a 12 KJkl. per
') In Maart jl. is door de pantserdekkorvet Sumatra, met den resident van uur bedragen. Met de aan boord (ineen beneden de waterlijn gelegen reserTapanoli, eene reis naar Nias gemaakt. Bijzonderheden nopens die rei» zyn voir) te bergen hoeveelheid benzine zal het vaartuig 180 K.M. kunnen afleggen , waarvan 90 K.M. met volle kracht en een gelijken afstand met halve kracht
voor dit verslag nog niet vernomen.
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nog bericht dat da inlander, deels ook als gevolg van de geringe
prijzen die hij bedingen kon, aan de bereiding b.v. van gambier
en copra minder zorg besteedde, waardoor het artikel zijn goeden
naam verloor. Rijst ao lijnwaden werden op de weekmarkten steeds
in groote hoeveelheden verhandeld.
Ken op 19 Maart 1893 plaats gehad hebbende bandjir in da
Aik Mais (Klein-Mand heling) sloeg twee bruggen geheel weg en
bedolf eene groote uitgestrektheid sawabs onder zand en steenen;
men schatte de aangerichte schade op circa f 50 000. Een op 23
Juli 1893 in de Chineesche wijk te Padang door eene onbekende
oorzaak ontstane en d<>or den feilen zeewind aangewakkerde brand
vernielde, hoofdzakelijk aan copra en andere producten, in pakhuizen aldaar opgeslagen, eene waarde van ongeveer 8 ton gou.is.
De producten waren echter in Europa verzekerd.

teelt der tweede gewassen der bevolking zeer to stade.
Onder den invloed van de steeds dalende marktprijzen werden
vele peperaanplantingen verwaarloos! en geen nieuwe tuinen aangelegd. Daarbij wierpen de peperranken lang niet zooveel product
af als in 1892, toen trouwens de inzameling buitengewoon ruim
wus. De bevolking scheen zich meer te gaan toeleggen op de teelt
van koffie, inzonderheid Liberia, voor welke cultuur de vooruitzichten in dit gewest zeer gunstig worden geacht.
In de eerste maanden van 1893, toen nog veel peper verhandeld
en verscheept werd, was de handel vrij levendig; in de laatste
maanden van het jaar ging er echter weinig om.
De gezondheidstoestand was vrij gunstig, ofschoon in de kuststreken koortsen veelvuldig voorkwamen. De veestapel bleef van
ziekten verschoond.

§ 0. Benkoelen.

§ 8. Palembang.

Op politiek gebied viel gedurende 1893 in dit gewest niets merkwaardigs voor. Rust en orde werden er niet verstoord en de veiligheid van personen en goederen liet er als gewoonlijk weinig te
wenschen over.
Evenals gedurende 1892 kwam het bestuur ook thans niet in
aanraking met de onafhankelijke landschappen Korintji, Serarupas
en Soengei Tenang, terwijl ten gevolge van de in Kurintji nog
steeds heerschende pokziekte weder weinig Koriutjiërs zich voor
handelszaken naar de afdeeling Mokko Mokko begaven. Daarentegen
waren er vele lieden uit Serampas en Soengei Tenang, die hunne
producten , voornamelijk bestaande in koffie en tabak , ter hoofdplaats Mokko Mokko van de hand kwamen zetten.
Het Mohammedanisme onder de heidensche bevolking der bovenstreken wordt gezegd gestadig, zij het ook zeer langzaam, toe te nemen.
Door de in het berglandschap Pasoemah Oeloe Manna gevestigde
Roomsch-katholieke missie werden in 1893 16 personen tot het
Christendom bekeerd ; hare school werd gemiddeld door 12 kinderen
bezocht.
De staat der volksgezondheid was over 't geheel vrij gunstig te
noemen; echter hoorde men nogal van koortsgevallen , zoomede
van buik- en borstaandoeningen , terwijl het gewest ook niet geheel van cholera bevrijd bleet. Over ziekten onder het vee viel in
1893 niet te klagen ; alleen heerschte gedurende enkele maanden
het miltvuur in een gedeelte der afdeeling Kauer, tot beteugeling
waarvan de noodige maatregelen genomen werden.
Over 't geheel is de gesteldheid der land- en waterwegen in
dit gewest niet van dien aard om de ontwikkeling van den handel
in de hand te werken. Op geleidelijke behartiging van dit belang
is het bestuur echter bedacht. Zoo is DU de verbetering van den
weg van Benkoelen naar Kepahiang ter hand genomen.
Terwijl ter hoofdplaats Benkoelen de invoerhandel meer levendigheid vertoonde , ten gevolge van de drukkere gemeenschap met
Batavia , en het vertier te Mokko Mokko bevorderd werd door de
toelating van Chineezen op enkele passars in de afdeeling van dien
naam, was in andere streken van het gewest de handelsbeweging
minder levendig dan in 1892, waarop voornamelijk van invloed
waren zoowel de minder gunstige uitkomsten van den koffieoogst
als de daling der marktprijzen te Batavia er: te Padang van de
meeste uitvoerproducten. Volgens de bestuurs-aanteekeningen beliep het totaal bedrag van den invoer in dit gewest f 1 193 000
en dat van den uitvoer f 793 000 , legen respectievelijk f 1 256 000
en f 1 023 000 in 1892.
Vrij algemeen slaagde het rijstgewas bevredigend; alleen in
sommige streken der afdeelmgen Kauer en Kroë viel, door gebrek
aan regen, de oogst tegen. In de strandmarga's van laatstgemelde
afdeeling bracht de bevolking veel nieuwe plantsoenen van muskaatnoten tot stand. Uitgelokt door de stijgende prijzen legden
velen zich toe op de inzameling van dammar; met het zoeken
van andere boschproducten houdt men zich steeds minder bezig.

Terwijl in het onder ons rechtstreeksch bestuur staand gedeelte
van dit gewest de politieke rust ongestoord bleef, gaf ook de
houding van onzen vazal, den sultan van Djambi, alle reden tot
tevredenheid. Bij een in het begin van 1893 door den resident aan
dit landschap gebracht bezoek liet de ontvangst, zoowel van de
zijde van den sultan als van de bevolking, niets te wenschen over.
Bij deze gelegenheid kwam ter sprake een tusschen het Djambisch
bestuur en den sultan van Lingga-Riouw gerezen geschil over
het bezit van het op ongeveer 4 geographische mijlen ten noordoosten van de kwala Berba (de oostelijkste hoofdmonding van de
Djami.i-rivier) gelegen eiland Berhala, dat volgens de Diambiërs
de bakermat van hun vorstengeslacht is. Nadat de sultan van
Djambi zijne rechten op het eiland nader had toegelicht, trad de
resident met zijn ambtgenoot van Riouw en onderhoorigheden ter
zake in overleg, met het gevolg dat het sultansbestuur van
Lingga-Riouw voorloopig van zijne aanspraken afzag, totdat zou
zijn onderzocht of bedoeld eiland al dan niet hetzelfde is als het
in het met Lingga-Riouw gesloten politiek contract genoemde.
Eene rechtstreeksche toeuadering van de zijde van den ex-sultan
TAHA , die nog altijd in de Djambische bovenlanden als oppermachtige gebieder wordt aangezien , werd tot nog toe niet verkregen , hetgeen in vele opzichten moet worden geweten aan den
invloed van zijn ouderen broeder, pangeran DIPA SINGA. Dat TAHA
echter geen kwade voornemens koestert, mag worden afgeleid uit
de medewerking, die hij verleende, om eenige tusschen de bevolking der gouvernements-onderafdeeling Rawas (afdeeling Tebing
Tinggi) en lieden uit de Djambische bovenlanden gerezen geschillen
bij te leggen en de door de bevolking van Rawas geleden schade
te vergoeden, maar meer in het bijzonder uit het feit dat in
Februari jl., toen de controleur, politiek agent ter hoofdplaats
Djambi , zich in de bovenlanden ophield, met medeweten van
TAHA , diens derde zoon , de minderjarige pangeran ANOM KESOHMÜ
YOBDO, in 1886 gekozen als toekomstige pangeran ratoe (rijksbes'tierder en aangewezen bestuursopvolger) van Djambi, in die waardigheid aan 'süouvernements vertegenwoordiger werd voorgesteld ,
in eene te Moeara Ketalo met veel luister belegde samenkomst,
waarbij niet alleen de sultan zelf en een aantal hoofden uit Beueden-Djambi, maar schier alle Djambische hoofden uit de directe
omgeving van TAHA tegenwoordig waren. Voor deze eerste ontmoeting , welke tusschen ons bestuur en den pangeran ratoe plaats
vond , hadden zich tevens duizenden van de bevolking der bovenlanden te Moeara Ketalo verzameld. TAHA, die tijdens de samenkomst mede moet aanwezig zijn geweest, doch in een der nevenvertrekken, zou , naafloop van de plechtigheid , die zich door zekere
hartelijkheid onderscheidde, nagenoeg door al de aanwezige grooten
eene soort akte hebben doen onderteekenen, waarbij zij onder eede
zijn voornoemden zoon als pangeran ratoe erkennen en zich tot
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan hem verbinden. Na afloop
der Mohammedaausche vasten zou de resident zich naar Djambi
begeven , ten einde den sultan de gelegenheid te openen om den
pangeran ratoe alsnog ook aan hem voor te stellen. Ten gunste
van TAHA wordt nog bericht dat hij zijne hulp verleende om
zekeren pangeran ÜIPATI , die te Moeara Tebo onwettige heffingen
vorderde, gevangen te nemen, het aldaar opgerichte tolhuis te
vernielen en de handelsgoederen, die genoemde pangeran op oneerlijke wijze had verkregen, in beslag te nemen , terwijl hij den
controleur berichtte dat hij binnenkort ook het thans nog te Moeara
Tembesi bestaande en door pangeran DIPO opgerichte tolhuis zou
opruimen, om op deze manier een einde te maken aan heffingen ,
die in strijd met het politiek contract worden gevorderd.

§ 7. Lampougschi: Districten.

In dit gewest liet de politieke toestand niets, de veiligheid van
personen en goederen weinig te wenschen over.
De rijstbouw, zoowel op natte als op droge velden, gaf in 1893
veel teleurstelling, zoowel wat de bewerking der velden als wat
den oogst betrof. Dientengevolge moe3t in de behoefte aan rijst
worden voorzien door invoer van buiten het gewest. Toen in de
laatste maanden van het jaar bleek , dat speculanten aan de bevolking voor veel te hooge prijzen rijst op schuld leverden, is
Ter hoofdplaats Palembang hoerschte onder de Mohammedaansche
daaraan een einde gemaakt door het houden van vendutiën in de
binnenlanden tegen vooraf vastgestelde maximumprijzen. Bij de geloovigen verschil van meening omtrent de vraag, of het geoorbestaande rijstschaarschte kwamen de goede uitkomsten van de J loofd was het Vrijdagsgebed, behalve in de groote missigit te dier
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plaatse, ook te doen plaats hebben in een aldaar nieuw opgericht I loldigd door den betrokken radja,

[E 't algemeen kan getuigd
bedehuis. Toen dan vraag ta Batavia w«
bt, e n ^ G
porden dat er onder de zei/besturende radjas en hoofden in dit
vernements adviseur voor oosterscbe talen en Moham medaansch geweal verscheidene stjn, die, op instigatie
bestuur,
recht ter saka waa geboord, werd van dient antwoord . luidende: dat, | tegenwoordig menige uitgave doen in het belang vandengoeden
volgens <le in de residentie Palembang gehuldigde Sjaflltische leer, g a n g van /.aken iii hun gebied.
de Vrij lagadienat alleen in de groote missigit meent worden geOn politiek gebied valt aangaande de verschillende ouderueelen
houden, aan de belanghebbenden mededeeling gedaan. In verband
het gewest bet volgende aaü te terkene'i.
met een door tal van Mohammedaansehe bewoners der hoofdplaats
Sedert liet overlijden in April 1891 van dr:, waarnemenden

vervolgens aan den Gouverneur-Generaal gericht verzoekschrift
nopens dit onderwerp , is aan nader overleg met voornoemden weten.-chappelijken adviseur aanhangig gemaakt. De .Mohauiuie laansche
propaganda, veelal het werk van uit Mekka teruggekeerde bedevaartgangers, blijft in dit gewest steeds aanhouden. In de afdeeling
lliran en Banjoeasin wierp zich een persoon op tot bet geven van
Mohammedaauscb. godsdienstonderwijs, en toen hem daartoe de verg u n n i n g was geweigerd, bleef hij voortgaan in liine woning geregeld godsdienstoefeningen te houden. Heels had hij voor zijne
— volgens den betrokken controleur zeer vrijzinnige — leer eenige
propaganda g e m a a k t , toen de door bet bestuur erkende dorpsgeestelijken zich daarover beklaagden. Na aanmaning van het bestuur heeft bedoelde persoon daarop zijn godsdienstwerk gestaakt.
De volksgezondheid kon in het algemeen niet ongunstig genoemd
worden, hoewel ter hoofdplaats en ook el Iers in het gewest nogal
gevallen van koorts en buikziekte voorkwamen en in de laatste
helft van het jaar ook van cholera gehoord werd.
Met uitzondering van eenige gevallen van mond- en klauwzeer
in de bovenlanden bleef de veestapel van ziekten verschoond.
De handel, inzonderheid die met Singapore, bleef in 1893 vrij
levendig; de omzet van koffie echter w a s , ten gevolge van den
geringeren oogst, kleiner dan in 1892. Ook de handel in benzoten andere boschproducten was flauwer wegens de daling der marktprijzen.
Over het algemeen is de rijstoogst in het geheele gewest zeer
gunstig geweest, hetgeen niet weinig bijbracht tot de welvaart
der bevolking. Hoezeer deze wel inziet dat de rijstteelt op sawabs
voordeeliger is dan die op droge velden (ladangs), zoowel wat :1e
qualiteit als wat de quantiteit van het product betreft, blijft zij
toch meerendeels de voorkeur schenken aan de cultuur op ladangs ,
vermoedelijk omdat de voorbereidende werkzaamheden hierbij gemakkelijker zijn. Toch breidde de sawahcultuur zich uit. Ook van
de andere voedingsgewassen werd een overvloedig product verkregen. De koffiecultuur neemt in de bergstreken meer en meer
toe ; de bevolking ziet daarin zooveel voordeden dat velen daarvoor
hunne rijstvelden verwaarloozen. De kapas, die voornamelijk langs
de oevers van de Moesi- en de Lematang-rivier en overigens bijna
overal in meerdere of mindere mate wordt aangeplant, behaalde
in 1893 hoogere prijzen dan in het jaar te voren. Kapok , waarvan
mc'ie langs de oevers van genoemde rivieren uitgestrekte nanplautingen worden aangetroffen, werd in belangrijke hoeveelheden naar
de hoofdplaats Palembang verzonden. De gambiercultuur in de
onderafdeeling Rawas leverde een vrij belangrijk product op. Dit
product is echter zeer in waarde gedaald , hetgeen vermoedelijk
moet worden toegeschreven aau vervalsching of minder goede bewerking door de bevolking.
Omtrent de uitkomsten der Europeesche landbouwondernemingen
valt niets meldenswaardig mede te deelen.
§ 9. Oostkust tan

Sumatra.

Uitgenomen — zooals lager blijken zal — in Tamiang (het aan
Atjeh grenzende deel van dit gewest), mocht de politieke toestand
in de residentie Oostkust van Sumatra gedurende het tijdperk ,
waarover dit verslag loopt, bevredigend heeten. Van de inlandscbe
zelfbesturen w e r d , waar dit noodig w a s . meestal zonder moeite
de verlangde medewerking verkregen bij het nemen van maatregelen in het algemeen belang. Eeue goede verhouding tusschen
de verschillende radja's onderling werd meer en meer bevestigd.
De veranderde toestanden, in dit gewest ontstaan sedert de
Europeesche industrie er meer en meer uitbreiding verkreeg, hebben teweeggebracht dat in de belangrijkste inlan Ische laudschappen , als gunstige uitzondering op hetgeen in Maleische staatjes
regel is, de radja's zich in meerdere of mindere mate hebben laten
gelegen liggen aan het organiseeren van hunne bestuursmiddelen
op een meer geregelden voet, waartoe zij gekomen zijn deels uit
eigen beweging, deels onder eene gepaste pressie van ons bestuur.
Zoo ontvangen iu bedoelde landschappen thans alle onderhocfden
eene behoorlijke bezoldiging van hunne radja's. Vaste politieoppassers zijn in menig landschap op kosten van den radja in dienst
gesteld , bezoldigd en gekleed. Bij de meeste inlandsche rechtbanken
zijn zoowel djaksa's als mindere beambten aangesteld, mede beHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894 — 1895.

tongkoe besar van 1'elelawan bleet'het bewind aldaar nog in handen

van den rijjksraad. Overeenkomstig hel door de landsgrooten gedaan

verzoek is iu Maart jl. door een Gouverneur-Generaal tot

definitieven bestuurder over bet landschap aangewezen

TOIXOKOX

POBTBA ."vun HAS.-IM, zoon van den laatsten tong koe besar en
broeder van den in 18J1 overleden waarnemenden titularis. Ter

gelegenheid van het optreden van den nieuwen tongkoe besar ligt
het in de bedoeling een vollediger politiek contract met Pelelawar
te sluiten, waaromtrent reeds in 1892 in beginsel de instemming
van het voorloopig bewind was verkregen. Onder de nieuwe bepalingen zal o. a. bebooren de bevoegdheid van het Gouvernement
o m , tegen eene schadeloosstelling van f <i0'> 'sjaars, aan zich te
trekken de tot dusver nog aau het -/elf bestuur verbleven belasting
op het recht tot exploitatie van de hontbosschen op den vasten
wal van het landschap (verg. vorig verslag blz. 250). Wegens de
moeielijke communicatie niet en de afgelegenheid van Pelelawan
wordt bet landschap zelden door onze bestuursambtenaren bezocht,
waartoe trouwens slechts in bijzondere gevallen directe aanleiding
bestaat. Van exploitatie der aldaar uitgegeven en goedgekeurde
landbjuwconcessiön was nog geen sprake.
De Siaksche zaken bleven, onder den in 't laatst van 1890
opgetreden sultan , in het goede spoor, hoewel de twee oudere
broeders van den sultan gezegl worden zich met hun voorbijgang
bij de troonsverwisseling nog niet geheel te hebben verzoend. Iu
.September 1893 veroorzaakte de verschijning binnen bet Siakseh
gebied van eene gewapende deputatie uit het aangrenzend onafhankelijk landschap V Kotta gedurende korten tijd eenige onrust,
doch tot vijandelijkheden kwam het niet (verg. blz. 13/14 hiervóór).
In Tanah l'oetih . Banglca en Koeboe stelde de sultan een zijner
neven tot gemachtigde (waki!) aan , die van eene, in overleg met
het gewestelijk bestuur vastgestelde, instructie werd voorzien. In
de genoemde benedenstreken der Bokkan-rivier, waar o. a. te Bagan
Api Api eene belangrijke Chineesche vestiging wordt aangetroffen
(verg.net verslag van !8fc9, blz. 14), hebben onze middelen van
toezicht zeer onlangs uitbreiding ondergaan, doordien biijket.s
Indisch Staatsblad 1894 n". 93 ook in Bangka en Koeboe de heffing van in- en uitvoerrechten in onxe handen gekomen is.
De in 't vorig verslag (blz. 13) besproken toevoeging van een
vertrouwd raadsman aan den jeugdigen jangdi pertoean van Koealoe
en Leidoeng was van zeer goeden invloed op den g a n g van zaken
en op de binnenlaodscbe verhoudingen in dat landschap. Door zijn
huwelijk (.\pril 1893) met de dochter van den pangerau van
Bedagei (Deü) is de bestuurder van Koealoe en Leidoeng verwant
aan het Delische vorstenhuis.
In de Maleische datoeschappen . beboetende tot de afdeeling Batoe
B a n , kwam op politiek gebied slechts één zaak vau Leteekenis
voor, namelijk die van den datoe van Pagoerawan , die door den
karapatan van Batoe Bara wegens medeplichtigheid aan moord,
door aansporing tot dat misdrijf met gebruikmaking van zr:.
g e z a g , werd veroordeeld tot wegzending in ballingschap naar
Bengkalis met zijne ecbtgenoote en eenige zijner on Jerboorigen,
voor den tijd van vijf jaren. In verband met dat vonnis werd hij
door den resident uit zijne waardigheid en titels ontzet, terwijl
zijn oudste zoon, overeenkomstig de wenschen der mindere hoofden
en bevolking, tot hoofd van Pagoerawan werd benoemd. In het
Batoe Barascbe landschap V I.aras werd de oude en afgeleefde
datoe vervangen door zijn oudsten zoon.
Heels in 't vorig verslag werd vermeld d a t 8 l RAIMBVNG , hoofd
van Dolok Periboean (Tanah Djawa). die vijandig was opgetreden
tegen de twee controleurs , die de Simeloenganscbe landschappen
Tandjong Kasau , Siantar en Tanah Djawa bereisden ' ) , gevangen
genomen eu aan ons bestuur uitgeleverd was. Hij werd in Juli
1893 te I.aboean Roekoe (hoofdplaats der afdeeling Batoe Bara)
terechtgesteld voor eene uit de Simeloengansche radja's en pertoewanans samengestelde rechtbank, die, in tegenwoordigheid van
den resident, verklaarde dat hij volgens de Simeloengansche adat
behoorde te worden gedood en opgegeten , doch , in verband met de
l
) Een door den controleur van Toba. naar aanleiding van deze reis. opgesteld rapport nopens genoemde drie landschappen is algedrukt iu deel
XXXVII van het door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen uitgegeven Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde.
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verhouding waarin Tanah Djawa tot het Gouvernement gekomen
was, aan de Regeering overliet hem de doodstraf te doen ondergaan dan wel hem levenslang te verbannen. Bij gouvernementsbesluit van 4 Januari jl. n". 23 werd daarop aan Si RAIMHAXM
gratie verleend van de doodstraf, en hem als ballingsoord aan
gewezen Koepang op Timor. Hij overleed echter in de gevangenis
te Medan op denzelfden dag dat de beslissing daar bekend werd.
De door hem aan de controleurs en hun gevolg toegebrachte
schade, benevens het bloedgeld voor de personen, die bij de ge
pleegde vijandelijkheden het leven hadden verloren, werden op
zijne bezittingen verhaald, terwijl do zaken in Dolok PeriLoean ,
in overleg met de hoofden en de familieleden van den overledene,
voorgoed geregeld werden. Sedert werd de rust er niet verstoord.
De pangerau van de Delische onderhoorigheid Bedagei, die ge
zegd wordt als de meest verlichte en beschaafde van alle radja's
in dit gewest te kunnen worden aangemerkt, drong er in 1893
bij vernieuwing op aan om, daar gezondheidsredenen hem noopten
van woonplaats te veranderen , te mogen aftreden en zijn zoon als
opvolger te zien aangewezen. Werd tot dusver die verandering,
met het oog op de onervarenheid van bedoelden zoon , niet weuschelijk geacht, langzamerhand is hierin verbetering gekomen, en
naar aanleiding daarvan aan den pangeran voorgesteld als ge
machtigde van den sultan vau üeli aan het hoofd van het inlandseh
bestuur te Medan te komen (welk ambt, blijkens het vorig ver
slag , blz. 13, in Februari 1893 was opengevallen), terwijl zijn
zoon dan tot zijn opvolger in Bedagei zoude worden benoemd. De
pangeran verklaarde echter de hem toegedachte nieuwe werkkring ,
waarin hij veel goeds zoude kunnen verrichten , niet te kunnen
aannemen; het gewestelijk bestuur zou echter trachten hem daar
toe alsnog te overreden.
In de Battaksche Doesoen van Serdang breidde ouze invloed
zich uit. De voor de aanrakingen met deze Battaks aangewezen
controleur (verg. noot 1 op blz. 8 van 't vorig verslag) wist her
haaldelijk geschillen tusschen de Battaksche hoofden en bevolking
tot eene gewenschte oplossing te brengen, waartoe meermalen
zijne tusschenkomst door de betrokkenen zelven gevraagd was.
Een invloedrijk hoofd aldaar, TOEAN DOLOK PEMATANG , schijnt
ons oestuur echter niet zeer genegen te zijn. Gedeeltelijk met het
doel om zich te vrijwaren tegen inmenging in zijne zaken van
Serdangsche zijde, bood hij de suprematie over zijn land den
pangeran van Bedagei aan. Deze nam het aan bod eerst aan, doch
toen hem werd opgemerkt, hoe hij in moeielijkbeden zoude kunnen
geraken, wanneer TOEAN DOLOK PEMATANG eens zijne hulp inriep
tegen Battakhoofdeu , die door ons gesteund zouden moeten wor
den , wees hij het omstreeks medio 1893 van de hand. Toen kort
daarop van bestuurswege terreinonderzoekingen werden ingesteld
om de kustlandeu (van het spoorwegstation Loeboe Pakam in
Serdang) door een goeden weg met de Battaksche hoogvlakte te
verbinden, stuitte men in het gebied van TOEAN DOLOK PBMATANG ,
dat is op het laatste gedeelte van het gezocht wordende tracé ,
op moeielijkheden van zijn kant. Door bevriende Battakhoofdeu zou
getracht worden hem van zijne bezwaren tegen den voorgenomen
verbindingsweg (waarvoor over de eerste 58 E.M. een geschikt
tracé was gevonden) terug te brengen. ')
De door het Gouvernement in November 1892 als eventueele
opvolger in het bestuur over Deli erkende oudste zoon van den
sultan van dat landschap (verg. vorig verslag blz 13) werd op
31 Juli 1893 op plechtige wijze als zoodanig uitgeroepen, en
onder den titel van » toengkoe besar" den volke voorgesteld.
Kuiperijen in de naaste omgeving van den sultan gaven een paar
malen aanleiding tot het inbrengen bij onze ambtenaren van
klachten tegen dezen of genen anak radja, voor welke klachten,
toen de karapatan , onder voorzitterschap van den resident, zich
er mede bemoeide, geenerlei bewijzen konden worden bijgebracht, j
Ook werd het aan verkeerde inblazingen toegeschreven dat de
■alten eenig wantrouwen aan den dag legde ten opzichte van onze
controle over de Delische Battak-üoesoen. Slechte raadgevers, die I
enkel op eigen voordeel bedacht waren , trachtten namelijk de j
meening ingang te doen vinden alsof door ons toezicht op de
Battaksche rechtspleging, en door onze zorg voor de richtige uit
keering van het aan de Battaksche hoofden toekomend aandeel in J
de hassil tanah der ondernemingen, het gezag over de Doesoen- !
bevolking langzamerhand uit de handen der Maleische hoofden
geheel in de onze dreigde over te gaan. Deze onderwerpen kwamen
ter sprake toen de sultan , die in het najaar van 1893 Batavia
kwam bezoeken, bij den Gouverneur-Generaal ten geboore werd
toegelaten. Ook toonde de vorst zich toen niet zeer ingenomen
') In 1894 is men begonnen een tracé te zoeken voor een weg van het
spoorwegstation DeliToewa door den Tjingkem-pas naar de Karau-Ianden.

niet eene in den aanvang des jaars in eene door hem zelf bijge
woonde , onder voorzitterschap van den resident, gehouden verga
dering van de vertegenwoordigers van het inlandsch en het Huropeesch bestuur, vastgestelde regeling in znke liet ontginningsrecht
der inheemsche bevolking op woeste of verlaten gronden, tot het
gebied harer kampongs behoorende. Door die regeling werd her
steld de oorspronkelijke adat, die aan alle leden der inheemsche
bevolking het recht vau ontginning der bedoelde gronden toekent
zonder eenig ander voorbehoud dan de verplichting van den ontginner om van het voornemen daartoe aan zijn kamponghoofd
kennis te geven , in strijd met welke adat de hoofden zich de
bevoegdheid haddeu aangematigd om de ontginning van gronden
als de bedoelde zonder hunne voorafgaande vergunning te ver
bieden , terwijl zij voor die vergunning betaling eischten of wel
haar weigerden met het oog op de voordeelen, die zij zelven vau
het verhuren der bewuste gronden aan Europeescue planters kon
den behalen. Ten einde de mededeelingen en wenschen, door den
sultan bij den Gouverneur-Generaal voorgebracht, o. a. ook be
treffende een der anak's radja, zekeren RADJA OESOKP , tegen wien
de vorst zonder bewijs klachten had ingebracht, al aanstonds ter
toetse te kunnen brengen , werd het hoofd van gewestelijk bestuur
naar Buitenzorg opgeroepen. Nadat deze den Landvoogd mondeling
had ingelicht, werd de sultan uitgenoodigd nogmaals voor den
Gouverneur-Genoraal te verschijnen , hetgeen geschiedde in tegen
woordigheid van den resident. Het bleek nu dat bij het vaststellen
van de regeling omtrent het ontginningsrecht der inheemsche beI volking op de tot hare kampongs behoorende woeste of verlaten
I gronden de*' sultan zijne niet-instemming daarmede op geenerlei
i wijze had getoond en dat hij die regeling slechts op verzoek der
; datoe's thans had ter sprake gebracht, terwijl bij het gehouden onderj zoek naar de grieven van den sultan tegen RADJA OESOEI1 door
geen der rijksgrooten eenig bewijs voor de gegrondheid daarvan
1
aanwezig bevonden was. ilet eene aanmaning van den GouverneurGeneraal aan den sultan om in den vervolge meer vertrouwen in
! den resident te stellen en dezen zijne wenschen wat openhartiger
! mede te deelen , werd de audiëntie gesloten , nadat de Landvoogd
j tegenover den resident de verwachting had uitgesproken dat deze
met den sultan op vriendschappelijken voet zoude blijven , hetgeen
de resident al dadelijk toonde door den sultan, na afloop van de bijeen
komst , een handdruk te geven onder toevoeging van eenige vriend
schappelijke , maar ernstige woorden. Daar de Gouverneur-Generaal
het wenschelijk achtte dat het Eurcpeesch bestuur rekening hield met
den wensch des sultans om onze inmeDging in de Battaksche
zaken tot een minimum te beperken, wordt alsnog onderzocht in
hoever aan dat verlangen ware tegemoet te komen, zonder onzen
verkregen invloed prijs te geven.
De voornaamste gebeurtenissen op politiek gebied , die gedurende
het afgeloopen jaar in Langkat hebben plaats gehad, zooals de
aftreding van den ouden sultan en de installatie van diens jongsten
zoon als bestuurder van dat landschap, met toevoeging van diens
beide broeders als medebestuurders, benevens de verschijning van
Atjehers in Beneden-Langkat, zijn reeds in't vorig verslag vermeld
(blz. 13, 17 en 18). De onderlinge verhouding tusschen den jeug
digen sultan en diens medebestuurders liet sedert niets te wenschen
over en kwam het bestuur ten goede. Omtrent het in den verderen
loop van 1893 voorgevallene in Beneden-Langkat is het volgende
aan te teekenen. In de maanden Juli, Augustus en September hielden
zich kleine vijandelijke benden in de Aijer Masin- en Serang Djaijastreken op. Een dezer benden, geschat op 40 man, overviel in den nacht
van 30 Juli 1893 eene kleine Maleische kampong, Soeugei Pandan ,
aan den zuidelijken oever der Aroe-baai; zes Maleiers we-den
daarbij gewond, waarvan twee doodelijk, terwijl eene vrouw en
twee kinderen werden medegevoerd. Naar aanleiding daarvan vertrok
de gewestelijke militaire commandant met 50 man naar de Aroebaai , om plaatselijk een onderzoek in te stellen. Het bleek nu
dat de bewoners van de kampong Boekit Tiram, gelegen aan de
Salahadji-rivier, gesteund door eenige andere kwaadwilligen, den
overval hadden gepleegd , dat de bewoners van Boekit Tiram steeds
eene schuilplaats verleenden aan slecht volk uit de Serang Djaijastreek afkomstig, en dat zij , in vereeniging met dat volk, zich
vaak schuldig maakten aan het afloopen en berooven van Chineesche vaartuigen , die in de Aroe-baai ten anker kwamen om hout
voor de ondernemingen te kappen. Men stoomde daarom naar
Boekit Tiram, dat geheel in de asch gelegd werd ; de bevolking
was met have en goed gevlucht. Van het inlandsch zelfbestuur
van Langkat werd steeds de beste medewerking ondervonden bij
het opsporen en verjagen van den vijand. In overleg met dat be
stuur werd in September 1893 eene gewapende bevolkicgspatrouille,
onder aanvoering van zekeren HADJI MOESTAPHA , op Poeloe Koempei gelegerd, met opdracht om , zoodra zich op eenig punt van
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de Serang Djaija- of Aijer Masin-strekeu kwaadwilligen mochten
vertoonen , daartegen op te rukken en ze onschadelijk te maken. '}
Die maatregel had ten gevolde, dat zekere OEDJOENO RIMBA , een
Atjeher van de Oostkust, die het hoofd van de vijandiggezinden
in die streken bleek te zijn , tegen het eind van September door
HADJI MOKSTAI'HA werd opgevat en aan den controleur te Tandjoeng Poera (Beneden-Langkat) uitgeleverd, waar hij door den karapatan veroordeeld werd tot tien jaar dwangarbeid in den ketting.
Sedert deze arresteering is de rust in de genoemde streken niet
meer verstoord. Bijzondere maatregelen van veiligheid ten aanzien
van de in Beneden-Langkat gevestigde particuliere ondernemingen
werden dan ook niet langer noodzakelijk g e a c h t , weshalve de op
enkele dier ondernemingen gelegerde detachementen militairen den
22sten Octobcr naar hunne respectieve garnizoenen terugkeerden.
W a t de Tamiangsche landschappen betreft, kan nog niet worden
bericht dat een normale toestand reeds is ingetreden. De toenadering
van de zijde der hoofden van Boven-Tamiang, waarop blijkens
't vorig verslag (blz. 18) in de berichten van omstreeks medio
J u n i 1893 uitzicht werd gegeven , bleek van de zijde van den
radja van Noordelijk Boven-Tamiang (met Simpang K a n a n ) ,
KEDJOEROEAN KAHANG — d i e , naar het schijnt, zich geheel liet
beheerschen door zijn oudsten zoon, tevens feitelijken bestuurder,
RADJA SILANG — niet ernstig gemeend, terwijl het hoofd, wiens
ebied Zuidelijk Boven-Tamiang (met Simpang Kiri) o m v a t ,
!EDJOEROEAN MOEDA , kort na de vriendschappelijke aanraking
waarin hij zich met ons bestuur stelde, door verraad (waarin
RADJA SILANG de hand moet hebben gehad) om het leven kwam.
Deze RADJA SILANG wenschte eene uitbreiding van het Karangsche
gebied ten koste van zijnen nabuur RADJA BANDAHAHA van BenedenTamiang, en stelde dit o. a. als voorwaarde , waarop hij zich van de
Atjehers zou willen losmaken en weder onder ons gezag terugkeeren ,
op welken eisch onzerzijds geen acht kon worden geslagen, terwijl
toen ongeveer een maand later (24 Juli) KEDJOEROEAN KARAXG
zelf naar Seroewaij kwam om den controleur vergiffenis te vragen,
aan dit hoofd werd te kennen gegeven, dat wij de vroegere verhoudingen niet konden herstellen, voordat ook RADJA SILANG en
diens voornaamste medestander en onderhoofd, DATOE LAKSAMANA ,
zich aan ons hadden overgegeven. KEDJOEROEAN KARAXG keerde
daarop eenige dagen later naar Boven-Tamiaug terug en zou
trachten beide genoemde personen over te halen met hem naar
Seroewaij te gaan. In den loop van Augustus liet hij echter schriftelijk weten dat hij zijn doel niet bereikt had en dat RADJA SILANG
bleef weigeren zich over te geven , indien niet ook het benedengedeelte van den noordelijken Tamiaog-oever, tot dusver onder
gezag van RADJA BAXDAHARA , aan Karang werd toegevoegd.
Onder die omstandigheden meende KEDJOEROEAN KARANG , luidens
zijn schrijven , dat het ook voor hem het beste was zich maar niet
meer te Seroewaij te vertoonen.

f

vijandelijkheden , zoouls het afbranden van den passar te Seroewaij
en van de woningen van RADJA BANDAHAHA en BoRAM M O E D A ,

waren uitsluiten 1 het werk der Atjehers geweest; geen Tamiatigers
hadden dauraau deelgenomen dan enkele als gidsen en wegwijzers.
NJA MAKAM'S bende hal , naar de Opgeven van KBDJOKROEAN
MOEDA, bettien uit een 50-tal (iroot-Atjehers en een afwisselend
aantal lieden uit 1'erlak , Langsar, Madjupahit, Aloer Niri, Simpang
Anas, enz. Bij Toempe Tengah had KEDJOEROEAN MOEDA de
achterste benting helpen verdedigen , maar toen N J A MAKAM op
do nadering van onze troepen was gevlucht, was h i j , kedjoeroean,
met zijn volk insgelijks afgetrokken. Bij die gelegenheid had de vijand
ruim 120 gesneuvelden, doch betrekkelijk weinig gewonden bekomen.
Hetgeen KEDJOEROEAN MOEDA mededeelde omtrent het doordringen in Mei te voren van kwaadwilligen tot in Beneden-Langkat,
kwam hierop neder dat die tocht was ondernomen door NJA MOHAMAD
van Perlak , die gehoopt had aldaar met zijne bende naar hartelust
te kunnen rooveu en plunderen. KEDJOEROEAN MOEDA waB ook
aangezocht om mode te gaan , maar had zich wegens de moeielijkheden van den tocht verontschuldigd en in zijne plaats zijn jongeren
broeder medegezonden. Die hende had veel ontberingen uitgestaan
en was wegens gebrek aan al het noodige naar het noorden teruggekeerd. Ten slotte verklaarde KEDJOEROEAN MOEDA zich onmachtig om
de n o g in zijn gebied en in Karang aanwezige Atjehers te weerstaan , maar hij was bereid om ons trouw op de hoogte te houden
van alles w a t zij verder tegen ons mochten willen ondernemen.

Ruim een paar weken na zijn onderhoud te Seroewaij met den
resident werd KEDJOEROEAN MOEDA het slachtoffer van het verraad,
waarop hooger werd gedoeld. Van het zooeven genoemde Perlaksche
bendehoofd N.i A MOHAMAD gewerd hem namelijk den 27sten Augustus
eene oproeping om naar Aijer Tenang (Karangsch gebied) te komen,
onder bedreiging van geweld, indien hij niet aan dien last voldeed. Vergezeld van zijn jongeren broeder, twee datoes en drie
volgelingen begaf hij zich op w e g , doch bij het oversteken van de
rivier werden allen , op één n a , door de Atjehers neergeschoten.
Uit een later in onze handen gekomen brief van RADJA SILANG aan
NJA MOHAMAD bleek duidelijk; dat de moord op instigatie van
den eerste was geschied.
Daar het geacht werd aau eene beëindiging van de moeielijkheden
bevorderlijk te kunnen zijn, wanneer aan de mindere hoofden en
de bevolking van K a r a n g , die zich aan onze zijde wilden scharen,
kon aangezegd worden dat zij van de gehoorzaamheid aan h u n
tegen het Gouvernement in verzet zijn len kedjoeroean ontslagen
waren , werd de machtiging van den Gouverneur-Generaal g e vraagd en verkregen om KEDJOEROEAN KARAXG, eigenlijk geheeten
TOENGKOE BIN RADJA , van het bestuur over Karang vervallen te verklaren , zijne afstammelingen van de opvolging uit te sluiten en met
de stemgerechtigden over de keuze van een nieuwen bestuurder te
beraadslagen. Bij proclamatie van 10 October 1893 werd door den
Met het andere hoofd van Boven-Tamiang, KEDJOEROEAN MOEDA, resident de uitgesproken vervallenverklaring en uitsluiting aan de
had de resident op 9 Augustus 1893 eene ontmoeting te Seroewaij, hoofden en bevolking der Tamiangsche landschappen bekend g e bij welke gelegenheid dit hoofd een openhartig verslag gaf van maakt. In de plaats van den afgezetten kedjoeroean werd in Noal hetgeen er sedert het begin der verwikkelingeu van de zijde vember door den resident, in overleg met eenige te Kwala Simdes vijands gedaan was en van het aandeel dat hij gedwongen was pang bijeengekomen hoofden, die in de laatste maanden zich aan
geweest daarin te nemen. Toen N J A MAKAM in Tamiang verscheen , onze zijde hadden geschaard "), met het bestuur over Karang
zoo verzekerde de kedjoeroean , had hij , kedjoeroean , geen andere voorloopig belast de voornaamste h u n n e r , KEDJOEROEAN T A X D I L ,
keuze dan óf zich bij dezen aan te sluiten óf met zijne bevolking te wiens gezag ook de aan de Simpang Kanan gelegen Karangsche
vluchten en zijn land aan verwoesting prijs te geven. Volgens kampongs bereid waren te erkennen , een en ander in afwachting
hem was het doel van N J A MAKAM geweest ons zooveel mogelijk dat te zijner tijd eene definitieve regeling nopens de bestuursvoorafbreuk te doen en te noodzaken Seroewaij te ontruimen. De ziening zou kunnen getroffen worden. Met de hoofden uit het g e bied van wijlen KEDJOEROEAX MOEDA werden des anderen daags
vijandelijkheden tegen RADJA BANDAIIARA en SOETAN MOEDA (de
hoofden van Beneden-Tamiang) waren een gevolg geweest van (11 November) over de bestuursregeling in dat gebied besprekingen
hunne weigering om gemeene zaak met NJA MAKAM te maken. gehouden te Tandjong Mantjang aan de Simpang Kiri. DienKEDJOEROEAN MOEDA ontkende ten stelligste dat de Atjehers ge- tengevolge werd , me Ie onder voorbehoud van 's Gouvernements
komen zouden zijn op aandringen van ontevredenen in RADJA goedkeuring, door den resident de jongste zoon van den verBANDAHARA'S gebied of op verzoek van de Karangsche hoofden. moorden kedjoeroean, een eenjarig k i n d , met name RADJA
Bij N J A MAKAM'S komst hadden de vier Tamiangsche radja's allen ADIL , tot opvolger in het bestuur aangewezen, onder voogdij van
dezelfde opvorderiug van hem ontvangen om zich bij hem aan te zijn oom RADJA HOESIN, jongeren broeder van den vermoorden
sluiten. De bei-Ie hoofden van het bovenstrooms gelegen gebied , kedjoeroean, aan welken voogd, voor de eigenlijke bestuurszaken,
KEDJOEROEAX KARANG en h i j , waran genoodzaakt geweest daaraan als mangkoeboemi werd ter zijde gesteld N J A MOED , die reeds
te voldoen ; de twee hoofden der benedenstreken hadden , ook na sedert den dood van KEDJOEROEAN MOEDA de leiding der zaken
herhaalde aanmaning , het stilzwijgen bewaard en waren toen door in handen had. Ook nopens de verdeeling tusschen de verschillende
N J A MAKAM als viianden beschouwd en behandeld. De eerste hoofden en de familie van den vermoorden kedjoeroean van de
indertijd aan den laatstbedoelde toegelegde maandelijksche uitkeering uit 's lands kas wegens overdracht van de tolheffing op
de Tamiang-rivier aan het Gouvernement, werd door den resident
•'• Ter gelegenheid van de over deze maatregelen met het Langkatsch het noodige geregeld , met bepaling dat die u i t k e e r i n g , sedert
bestuur gehouden besprekingen , werd eene globale opneming gehouden van
het zieleutal dezer streken, waar, blijkens het verslag van 1892 (blz. 13),
vele door Atjehers aangelegde en geëxploiteerde pepertuinen worden aangetroffen. Die opneming heeft doen zien, dat zich toen in de pepertuinen circa
*) Na onze overwinning te Toempa Tengah hadden deze Karangsche hoof1150 weerbare mannen ophielden, onder een 19-tal hoofden. Het aantal den geadviseerd tot terugkeer onder on* gezag, om welke reden zjj door den
ooderhoorigen van elk dier hoofden liep uiteen van 6 tot 250.
kedjoeroean waren ontslagen.
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Let uitbreken van <le onlusten gestaakt, gerekend van Augustus
af veder een
imen. 'j Wat Earang betreft, werd
het nieuwe (voorloopig) bestuur, gerekend van • I en loopende
maand November ar, ie bel genol gesteld vai de aan den afgacetten kedjoeroean Indertijd ver*
gouvernemeuts-uitkeering.
Wat orerigens ons militair optreden in Tamiaug betreft, dienaangaande valt n<
de te vern
lert de in 't vorig verslag besprokei gebeurtenissen had men
in Tamiang van NJA .MAKAM weinig overlast meer. Na degroote
verlieten . bem blijkens bet vorig verslag (bis. 17) op 2 April

waar de op de:, oever Liggende kedei bleek verlaten te «\jn, terwijl
de eigenlijke kampong, waar het Karangsc
rhoofd DATOB
LAKSAMAKA zijne woning in staat van ver lediging zou hebben g e 
bracht, te dien landwaarts in 'Aas gelegen om dien d a g daarop
los te gaan.

Met dit doel werd den L9den Juli, we Ier per Indragiri, ■

colonne van 125 man eene nadere verkenning- naai'Tandjong
Semantoh gemaakt. Zonder tegenstand te ontmoeten, werden
eerstbedoelde woning en daarna het insgelijks versterkte huis van
RADJA SII.AMI opgezocht, welke beide verlaten waren. Nadat de
\H'.i:'> te Toeapa Tengah, in bet gebied van RADJA BAMOAHARA, daaromheen aangebrachte hindernissen waren opgeruimd en ge
niet ver boven Seroewaij, toegebracht, was de voornaamste tegen slecht, embarkeerde de colonne, doch werd toen van den anderen
stand zijner A.tjehsche aanhangers gebroken. : ) Te Moer Pandjang (zuidelijken) oever beschoten , waarbij een der gidsen licht gewond
(gelegen op den weg van Toempa Tengah naar Boengei Ijoe), raakte. Het vuur werd door de reeds geëmbarkeerde troepen en de
waar eene militaire patrouille hem dacht te zullen vinden, nam marine beantwoord,, waarop de te Tandjong Semantoh aan de
hij bij de nadering van den troep met zijne volgelingen overhaast rivier staande kedei's werden in brand gestoken. Vervolgens werd
de vlucht in de wildernis, waar wij bem niet konden achterhalen, booger opgestoomd en aan den zuidelijken oever eene niet verde
terwijl de in de kampnng rondloopende vrouwen en kinderen een digde versterking aangetroffen, die door een deel der militairen geslecht
beletsel waren om op de vlucbtecden te schieten (18 Juni). Benige werd, terwijl het andere deel der colonne zich naar het huis v a t
dagen later poogde hij nog eenmaal de hoofden der Moslemin KEDJOEROEAX MOBDA begaf, alwaar een lilln werd buit g e m a a k t ,
bijeen te brengen te Oepah, op den noordelijken rivieroever (me Ie doch geen bewoners werden aangetroffen. Tijdens het slechten
nog in Beneden-Tamiang, doch dicht b\j de grens van het Karang- van de versterking werd de troep plotseling van uit kampong
■che gebied gelegen), waartoe hij de daar aanwezige, maar nog Aloer Mamanih beschoten. Dit vuur werd van tijd tot tijd be
niet tot verblijf' ingerichte. versterking door de Tamiangsche be antwoord , totdat het slechtingswerk was afgeloopen en weder
volking had laten voltooien. Toen ook hier onze troepen hem geëmbarkeerd w e r d , hetgeen zonder verlies onzerzijds plaatsvond.
opzochten, nam h i j , schier zonder tegenstand te hebben geboden, Bij den terugtocht naar Seroewaij werd de Indragiri van den
de wijk en se lert verdween hit uit de residentie Oostkust van zuidelijken rivieroever zwaar beschoten, aanvankelijk zonder resul
Sutnaira in de richting van Madjapahit (Atjehi. Aangaande onzen t a a t , doch beneden Oepah, bij Boekit Selamat, kregen de onzen
tocht naar Oepah zij hier nog liet volgende aangeteekend. Ver van uit eene zeer gedekte stelling weder v u u r , niet het gevolg
mits van de ligging dier versterking weinig bekend w a s , en er dat één inlandsen korporaal doodelijk en twee minderen (een ma
aan getwijfeld werd of bet gouvernements-stoomachip
Indragiri, rinier en een inlandsch soldaat) licht gewond werden. Later werd
't welk eenige weken te voren, met een officier en eenige man vernomen dat de vijand 2 dooden en 1 zwaar gewonde bekomen
schappen der militair' marine aan boord, bet oorlogsstoomjacht had, en dat de beschietingen op de onzen bij Aloer Mamanih gelaar,
Koerier op de Tamiang-rivier tijdelijk had vervangen , Oepah wel waren door de bende van N J A MOHAMAD, die juist uit de Serang
zou kunnen bereiken. werd i\^n 29sten Juni eene verkenning Djaija-streken (Beneden-Langkat) was gekomen, waar hij weder
derwaarts ondernomen. Ofschoon de tocht te water niet tot Oepah getracht had geld in te zamelen.
kon worden volbracht d «>r oponthoud ten gevolge van het vast
In de eerste weken werden alsnog verschillende kleine militaire
raken op eene zandbank van het residentie-stoomscheepje Lauykat,
dat de Indragiri al loodende voorging, was echter de onderweg excursies g e m a a k t , zonder dat het aan de onzen gelukte eene
(ter hoogte van Toempa Tengah) aan wal gezette troep toch nabij ontmoeting met den vijand te hebben.
Na den moord op den 27sten Augustus te Aijer Tenang (in
Oepah geweest, waar men wel de kedei , doch niet de versterking
had zien liggen. Vijanden had de colonne op haren marsch niet het Karangsche) op KEDJOEROEAN MOEDA gepleegd (zie hooger)
ontmoet, maar wel had bet terrein veel moeielijkheden opgeleverd, werd onzerzijds het plan opgevat om met eene voldoende m a c h t ,
de beschik
en daarbij hadden zwermen bijen veel kwelling veroorzaakt. Op waartoe van de betrokken maritieme autoriteit weder
3
king
verkregen
werd
over
het
stoomjacht
Koerier
)
,
naar
de bovende plaats, tot waar de Indragiri en de Langkat hadden kun
nen opstoomei: , werd de troep weder aan boord genomen en streken te trekken om de aan die euveldaad schuldige Karangsche
nog vóór den avond was de verkennings-expeditie weder te hoofden daarvoor te tuchtigen, zoo niet in hunne personen (daarvoor
Seroewaij terug. Den 3den Juli brachten de genoemde vaartuigen was hun de gelegenheid om bijvoorbeeld naar de Gajoe-landen uit
de voor de vermeestering der versterking aangewezen colonne van te wijken te g u n s t i g ) , maar dan toch in hunne bezittingen.
135 bajonetten tot voor Oepah. Even vóór die plaats kregen de Toen het echte,' bleek dat de mindere hoofden en de bevolking ,
onzen uit de kedei en van den tegenover liggenden oever een zwak ook uit de benedenstreken , verlangden zelveu den moord te wreken ,
onderhouden v u u r , dat echter spoedig tot zwijgen werd gebracht, werd besloten dat vooraf door eene sterke bevolkingspatrouille zou
waarop de troepen werden ontscheept, die eene gedeeltelijk vol worden geageerd . daar deze beter dan wij den vijand in zijne
tooide en door de zwakke bezetting blijkbaar ijlings verlaten ver schuilhoeken zou kunnen hereiken. Deze inlandsche m a c h t , sterk
sterking vonden. De. benting werd tot den grond toe geslecht en 220 man , waarbij 130 geweerdragenden , verliet den U d e n September
de kedei in de asch gelegd, waarna de colonne, onder eenig vuur Seroewaij en raakte den volgenden dag te Tandjong Semantoh
uit den boschrand , weder aan boord kwam en doorgestoomd werd in vuurgevecht met enkele vijanden , die echter spoedig de vlucht
naar het iets meer stroomopwaarts gelegene Tandjong Semantoh , namen. De atappen huisjes op den oever en de meer landwaarts
in

gelegen

woningen

van RADJA SILANG en DATOE LAKPAMAXA

werden verbrand en daarop werd de tocht voortgezet naar de
Karangsche kampong Aloer Bamban, die eveneens in de asch
werd gelegd. De bevolkingspatrouille zou n u op den zuidelijken
oever haar nachtkwartier gaan opslaan , maar nauwelijks was men
begonnen de rivier over te steken of het nog op den anderen oever
verbleven ge ieelte werd aan verschillende zijden door de vereenigde
macht van Karangers en Atjehers aangevallen, hetgeen eene
paniek deed ontstaan, zoodat de bevolkingspatrouille, met achter
lating van 14 dooden, werd uiteengeslagen, terwijl bovendien
13 personen vermist werden, die echter vermoed werden naar

') Ook het onuitgekeerd bedrag over vorige maanden is later uitbetaald.
De Indische Kogcering verleende daartoe machtiging. nadat de resident be
richt had dat werkelijk mocht aangenomen worden dat zoowel wijlen KEDJOEROEAN MOEÜA als zijne mindere hoofden en bevolking door overmacht ge
dwongen waren geweest de wapenen tegen ons te voeren.
Tot ondersteuning van de in Beneden-Tamiang teruggekeerde bevolking,
aan welke bet, buiten haar schuld , in den eersten tijd moeieiyk viel aan den
kost te komen , daar hare ladangs door de Atjehers en de Boven-Tamiangers
geoogst waren en zij nog geen gelegenheid had gehad tot aanleg van nieuwe
velden, stond de Indische Regmring in October 1893 een krediet toe van Simpang Kiri (in het gebied van wijlen KEDJOKROEAX MOEDA) te
f 3500. Van een deel van dat krediet had de resident reeds vroeger, onder
kunnen zijn ontkomen. Onder de 4 gewonden der bevolkings
nadere goedkeuring, voor gelijk doel gebruik gemaakt.
!

) In een der ontvangen rapporten wordt opgemerkt dat NJA MAKAM , die
imam was van de Moekim Lamnga in de XXVI Moekim i(jroot-Atjeh) en
oud-leerling van de vroeger vermaarde priesterschool aldaar, meer als pre
diker en godsdienstjjveraar dan als partijganger moet worden beschouwd,
hetgeen de volgzaamlmid zou verklaren , welke hjj vooral onder het Atjehsche
deel der bevolking van Tamiang had ondervonden, terwijl daarentegen NJA
MOHAMAI), die, zooalshooger reeds is gezegd, eigenljjk het bendehoofdwas
dat in Mei/Juni 1893 in lieneden-Langkat zooveel onrust had veroorzaakt, en
met wien wü vervolgens ook in Tamiang te doen kregen, een berucht roover
uit Perlak (Atjeh's Oostkust) was, wiens bende uit een samenraapsel van
allerlei slecht volk bestond. Diens inval, zoo luidt het verder in datzelfde rap
port , moet dus geheel worden atgescheiden van de drjjfveeren der party , die
bij Rantau I'akain , Pasir I'oetih en Toempa Tengah tegenover ons stond.
|
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Tamiang. De vijand zou 5 dooden en 9 gewonden hebben bekomen.
Te Seroewaij, waar ook de resident en de sedert 2 September
3
) Na op 22 Juli den dienst op de Tamiang-rivier van de Imlragiri overgenomen
te hebben, was de aWwr reeds in de eerste dagen van Augustus weder ten dienste
van de scheepsmacht in de Atjehsche wateren beschikbaar gekomen, daar de
resident toen vooreerst een gewapend schip op de Tamiang-rivier nietnoodig
had geacht, in afwachting van den uitslag onzer onderhandelingen met de
Karangsche hoofden, terwyi ook NJA MOHAMAD toen Tamiang scheen ver
laten te hebben. Het bleek echter maar al te spoedig uit zyn aandeel in het
gebeurde te Ayer Tenang, dat hy weder uit Atjeh in Tamiang was teruggekeerd.
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opgetreden nieuwe gewestelijke militaire commandant, de luitenantkolonel J. W. STKMFOOBT, zich bevonden, werd besloten bet plan
om de !)iiv(.-ii-rivii!r op t<', gaan alanu voortgang te doen hebbeu
en 11111.1 100 mogelijk te komen tot Kwala Simpang, nabij welk
])unt, de Tumiung-nvier zich vormt uit da samenvloeiing van
de Bimpang Kanan en de Bimpang Kiri en waar men RADJA BIL ANQ
en diana aanhang hoopte aan ta treffen. Den LSdea werd door
beide autoriteiten met eene militaire macht van oirca 100 man de
tocbt uuuvaurd per Koerier, vergezeld v.-m de gewestelijke atoom*
scheepjes Anna en Lanykat, doch niettegenstaande de waterstand
op de Tamiung-rivier ten gevolge van de gevallen regena niet
ongunstig was te noemen , had men , wegene herhaaldelijk vastraken

op zandbanken eu booiiistammen, met veel moeieljjlcbeden te kampen,
zoodat eerst des anderen daagt Tandjong Bemantoh werd bereikt,
eu ongeveer 1 K.M. verder üe Koerier opnieuw vastraakte, terwijl
een per sloep ingesteld onderioek de vrees wettigde dat bij een
normalen waterstand bet niet mogelijk zou zijn m e t het stoomschip
booger op te stoomen. Na eene korte excursie landwaarts in , keerde
de troep, zoodra bet schip door het wassend tij vlot kwam , naar
Seroewaij terug, (ie lurende die beide dagen had men niets van
kwaadwilligen gezien of vernomen.
Ook sedert gelukte het niet met de onwillige Karangsche hoofden

(tot wier afzetting:, sooals reeds booger werd geiegd, oplOOctober
wns overgegaan) in aanraking te komen , niettegenstaande — dank
zij een door buitengewone regens tijdelijk ii.getreden bij uitstek gunstigen waterstand — het in 't laatst van October en gedurende de eerst
volgende weken mogelijk werd om niet alleen die rivier tot Kwala
Simpang op te stoomen , maar ook de Bimpang Kanan en de Simpang
Kiri op te gaan. Van die gelegenheden werd door den resident gebruik
gemaakt — het werd reeds op bil. 19 hiervóór vermeld — om zoowel
in het Karangsche als m het gebied van wijlen KBDJOKXOBAK
MOKDA eene door de g ledgezmde hoofden en bevolking aanvaarde
hestuursregeling te treifeu ' ; , gepaard met de tijdelijke vestiging
(op 20 November) van een militairen post van p. m. 7."> man te
Kwala Simpang, dit laatste ook ter geruststelling van de hoofden
en bevolking in liet laatstgenoemde gebied, die vreesden dat de
in verzet gebleven Karangers hen anders als vijanden zouden behan
delen , om dezelfde reden als waarom zij KBDJOBROKAN MOKDA
hadden vermoord.
Omtrent dit ons optreden boven Kwala Simpang verdient vol
ledigheidshalve nog iets meer te worden gezegd.
Toen door de vele regens de waterstand het in 't laatst van
October mogelijk scheen te maken om door de Koerier den toestand
van de boven-rivier te doen onderzoeken , waartoe aan dit vaartuig,
mede onder commando van een marine-ufticier, eene BtOOmbarkas
was toegevoegd , werd dit laatste vaartuig, terwijl het aan den
benedenloop der Simpang Kanan eene verkenning deed , bij Karang ,
even boven Kwala Simpang , beschoten uit de op een heuvel gelegen
en door eene sterke pslisswdrfning omgeven woningen van den
afgezetten kedjoeroean en zijne familieleden. Hoewel de commandant
van de Koerier als instructie had geene vijandelijkheden te provoceeren, meende bij toch bedoelde beschieting niet ongestraft te
mogen laten, en toen de controleur van Tauuaiig in den namiddag
van dien dag (30 October) met de Lamjkut, waan»]) eene dekking
van 10 bajonetten , bij de Koerier aankwam , beraamden zij bet.
plan om met de aanwezige macht van 4.ó man laudings■livisio en
10 man infanterie, te trachten de versterking t e K a r a n g te nemen.
Van uit de ligplaats van de Koerier werd zij met kanonvuur be
schoten , waarna de troep debarkeerde, die daarop de ijlings ver- '
laten benting bemachtigde. De daarin staande woningen werden
verbrand eu de versterking geslecht. Bene andere woning van den i
ex-kedjoeroean , dichter bij Kwala Simpang gelegeu, werd den
volgenden dag door de bevolking uit het gebied \ a n wijlen K K DJOBUOEAN MOFDA in de asch gelegd. Daar het oogenbïik thans
gunstig scheen , dank zij den gerezen waterstand, oin met eene
sloepenflottielje den vijand booger op aan te tasten , werd daartoe
aan den resident het voorstel gedaan , die ter zake de medewerking
inriep van de maritieme autoriteit in de wateren van Atjeh. Tevens
begaf zich de gewestelijke militaire commandant weder naar Beroewaij

om de leiding van eventueel mogelijke verdere excursies op zich
ti' nomen. In verban I niet de door h e m , bij aankomst aldaar op
(i November, verkregen berichten werd den volgenden dag een
tocht naar het Karangsch gebied ondernomen, waartoe zich te
Seroewaij eene colonne van 120 man inscheepte op de gewestelijke
itoomscheepjes A*n* en Laaj/iat, op de stoombarkas van de Koerier
en o p e e n zestal gehuurde prauweu. Dese macht kwam des namid
dags te Kwala Simpang aan , waar de troepen worden ontscheepi
en Onder ilak gebracht in het huis van wijlen KKUJOKHIIKAN MOEDA.
Den volgenden dag werd een gedeelte der troepen weder i n g e 
scheept , en maakte d i t , versterkt door de landingsdivisie van de
Koerier, eene verkenning langs de Simpang Kanan. Het bericht
dat de in verzet zijnde geweien Karangsche hoofden zich zouden
verstorkon te Sekrah en te Loeboe Sidoep, bovenstrooms van
K a r a n g , werd, voor zooveel eer.stgemelde plaats betrof, niet bevestigd
gevonden, maar te Loeboe Sidoep werd eene half voltooide benting

aangetroffen, welke, met de daarin ■taande woningen .geslechten
verbrand werd, zonder dat zich vijanden vertoonden. Dat het afgezette
hoofd KKIMOKKOKAN KAK.VNI; zich te Loeboe Sidoep had opgehouden,
bleek uit eenige gevonden , hem toebehoorende documenten. Op
den geheelen tocht had de bevolking in de overige kampongs
langs de rivier van hare goede gezindheid doen blijken door het
uitsteken van witte vlaggen. De colonne was in den namiddag
terug te Kwala S i m p a n g , waar des avonds bericht kwam dat
benedenwaartl zich Atjehers ophielden, die dien ochtend te Rantau
eene sampan beschoten hadden. Deu Uden werd met eene macht
van gelijke sterkte als die van den vorigen d a g , vergezeld van de
Koerier, naar Uantau gestoomd, waar de colonne, benevens eene
landingdivisie van 20 mariniers , gedebarkeerd werd , en tal van
huizen onderzocht werden , terwijl vervolgens een hoogst moeielijke marach werd volbracht naar Kajoe Taudoek, benoorden Aijer
T e n a n g , waar de afgezette Karangsche hoofden gezegd werden
zich op te houden bij deu eigenaar van een aldaar gelegen pepertuin , welke wijkplaats zij echter bleken verlaten te hebben. Tegen
den avond keerde de colonne te Kwala Simpang terug, en den Uden
en 12den was de geheele macht (ook de Koerier) weder te Seroewaij, nadat door den resident, die intusschen mede te Kwala
Simpang was aangekomen, op 10 en 11 November te Tandjong
afantjang aan de Simpang Kiri en te Proepoeh aan de Simpang
Kanan ■) bel noodige geregeld was (vergelijk het hooger medegedeelde)
betreffende het nieuwe bestuur in de beide Boven-Taraiangsche

landscheppen. *)
Nadat, gelijk hooger gezegd , den 20sten November te Kwala
Simpang tijdelijk een militaire post was gevestigd , was de daar
gelegerde bezetting, evenals op den duur ook het garnizoen van
Seroewaij , in de weer o m , zoo de waterstand het eenigszins toeliet,
langs de Tamiang en de beide Simpangs te patrouilleeren en te
verkenurn.
Door de bezettingen van heide plaatsen werd den 6den December
gezamenlijk geageerd tegen Boekit Paija, dicht bij de grens van
Langsar (gouvernement Atjeh en onderhoorigheden), waar zich toen
de afgezette Karangsche hoofden zouden bevinden. De troepen vereenigden zich te Tandjong Semantoh, waarna de tocht over Aloer
Ltauiban en verder in noordelijke richting langs zeer moeielijke,
veelal door moeras loopende, padeu werd vervolgd. In het g e 
zicht van Boekit Paija werd de colonne door den vijand b e 
schoten , en hoewel de manschappen soms tot aan de schou
ders door het, water moesten waden, werd toch al vurende voor
uitgegaan. Hij de daarop volgende bestorming van Boekit
-. Tandjong htantiang is de laatate Maletacha kampoBg aan de Simpang
Kiri: op één dag relaênj pel Mal pan ligt daarvan verwijderd de eerste.
Qaioeache nedenettiag s i Madam, Proepoen is van de Maleische kampongs
aan de Bimpang Kanan de voorlaatste, ziju.le Serba de laatste. Hooger aan
de aa—f t g Kanan zouden niets dan Qajoe'l wonen, wier eerste kampong op
aanzienlijken afstand van .Serba moet gelegeu zijn. In 't laatst van November
stoomde de controleur van Tnuiiang de Sinipang Kanan op tot Serba, waar
de bevolking rustig «rat ea geen vrees toonde.

' i Ingevolge bet hooger vernielde aanzoek van uit Mcdan, werd den 9den
November eene aaa de marineschepen in de Atjehselie wateren ontleende
sloepcntloüielje de '1 auiiang-nvier opgezonden , onder bevel van den comman
dant der VcrajM en la .-.taande uit 3 stoomsloepen, 4 gewapende sloepen en
') In "t laatst van Haart jL is eea zich noenende RADJA I'EIUMHASI. ,
dia dek als voornaam Qajoe-hooCd uitgaf, mei Benige volgelingen naar8eroewa|j eea vlet. Dene ilottielie was den lOdea te Kwala 8bnpaag. Ofschoon, ten
afgekoawn, nadat lnj volgens: tyn leggen in de Simpang Kanan vrncatelooa gevolge van de toen jui-t door de landmacht gemaakte excursie, bare komst
getraeU had KAD.'A BILAXS gevangen te ai mina Dit Gajoe-booitt verklaarde overbodig m a geworden, werd niettemin door bedoelden counnnndant, met
aan don controleur dat ook hij ToKXtl KOE lïis K.UIJA (vroeger KBJMOSBOI AS | goedvinden van dea reaiduat, den lldea eene vertooning op de Simpang
Kanan gemaakt. waarbij , ter voorkoniing van onnoodig handelend optreden,
KAUANÓI niet moer als m t t i g vomt van Kataag /."il erkennen en aaiulezen
gen hassii neec zou iictaicn. Mocht da ex-kedjoefoeaa
dit eiaehea, dancoa- een Uer nieuw bevestigde Karangsche hoofden als gids en bemiddelaar de
h
dea de Qajoe'i in verzet komen ea hem aa zijn r*** *'*'g zon noodig van <ie tlottielje vergezelde. De tocht leverde niets bijzonders op. Na te Karang even
aan wal te ziju geweest, werd, doch alleen met de stoomsloepen, tot l'roepoeh
lJoveii-Kanan verdrijven. Liet do ai'gozette kedjoeroean hou eeliter ongemoeid
gevaren, waarna de tiottielje in den namiddag te Kwala Simpang ea de»
passeerou, dan waren de CJajoc's niet van plan iels tegen lioiu te outieravonds te Seroewaij terug was.
iioinen ; in geen geval zouden zy S I I A S G ' S zode kiezeu.
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I'aija word de OOIOODO ook in den rn^j beschoten; de versterkte
karnpong wenl echter door de troepen genomen, ten koste van
één gesneuveldo (oen Boropeeeofa fuMller). Do vijand liet eenige
dooden en eone vrij groots boeveelheid rijst en kruifcophel t.Trein
uchter. Onder de gewonden /.ouden ook behoord bebbea de al
■ette kedjoeroean v:ui Karang en twee punglima'i van NJA MOIIAMAD, terwijl UADJA Sn.ASO IOU gevlucht zijn. Hij den terugtocht werd do colonne beschoten, welk vuur ons één gewonde
(dwangarbeider) berokkende.
Aangezien de Atjehsche benden en de afgezette hoofden van
Karuug telkens, nalat zij uit hunne positién in ïaraiang verdreven waren, de wijk namen binnen de Atjehsche landaohappen
Langaar en Madjapanit, on daarna weder aan de Tamiang-rivier
te verschijnen , werd door den resident met den gouverneur van
jltjeh en onderhooriglioden overleg gepleegd nopens het denkbeeld
oai zoowel van Langsar all van Tamiang uit, volgens een ge
meenschappelijk plan, bevolkingspatrouilles in beweging te .stellen,
die zouden moeten trachten de kwaadwilligen in te sluiten. In
beginsel werd dientengevolge vastgesteld, dat, zoodra van den con
troleur van Edi (Oostkust van Atjeh) bericht zou zijn ontvangen
dat men van die zijde gereed was om aan de gewezen Karangsche hoofden en hun aanhang den weg naar Langsar en Madjapahit af te snijden, uit verschillende punten aan de Tamiang-rivier
naar de omstreken van Boekit Paija, het verblijf van RADJA Sn.ANCI
c. s., zou worden opgerukt door drie bevolkingspatrouilles , de e mte
bestaande uit lieden van Langkat, de tweede uit Boven-Tamiangers.
en de derde uit volk van I{ADJA BAMOAHABA en van SOBTAN MOBDA,
De taak der militaire macht zoude zicli slechts bepalen tot het innamen van stellingen achter deze patrouilles, om baar moreel ie.steu
nen en om te beletten dat een eventueete terugtocht, bij mogelijk
échec, zou ontaarden in eene bandelooze vlucht. De patrouille
van Langkat verliep evenwel reeds vóórdat de op Atj
ibied
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Gedurende de eerste maai.den van I80i werden zoowel door
militaire als door bevolkingspatrouilles, onder welke laatste er ook
eene was, die door bet Langkatsch bestuur was gezonden, in
cbillende richtingen verkenningstochten gemaakt, en een paar
keeren kwam het daarbij tol een vuurgevecht op een afstand ,
zonder dat noemenswaardige resultaten verkregen werden. In bet
i van Februari vertoonde de vijand zicb aan de oevers van
impang Ki -i (in ;
I van wijlen KBDJOKBOKAJI IIOIOA).
Hij werd een paar malen door bevólkingspatrouilles uit die streken
achtervolgd , doch deze konden niet voorkomen dat hij eenige
woniugeu in brand stak en vee roofde, waarna hij weder benoorden
de Simpang Kanan terugtrok.
De stand van zaken in Tamiang bij bet afsluiten van de mededeelingen voor dit verslag was de volgende.
In de benedeustreken (bet gebied van RADJA BANn\riAnA bo
noorden- en dat van BOBTAN MOBDA bezuiden de rivier) is de

ilking voor een deel weder naar hare vroegere woonplaatsen
lanj i de oevers teruggekeerd en beef! bare gewone bezigheden
hervat, terwijl de afgebrande of ingevallen woningen weder warden
bouwd. De overigen wonen nog steels in de beutings, die
nabij ons
t to Seroewaij zyn opgericht. In Soengei Ijoe
beerschl eene bev
Ie stemming; de bevolking werkt mede
aan een weg van hare boofdkampong naar Seioewaij, en het
hoofd van bet landschap (behoorende tot het gebied van HADJA
BANDAHABA) beeft al meermalen getoond dat het hem ernst is
mei het nakomen van zijne belofte om voortaan de ons vijan
delijke Atjehsche benden uit zijn gebied te weren. Het gebied
van Karang is nog steeds voor de ons goedgezinden onveilig
door 'ie rondzwervende kleine benden kwaadwilligen. Deze hetben het terrein hunner werkzaamheid ook meer stroomopwaarts
naar d< i iker- of noorder-o«
k der Simpang Kanan ver
plaatst. Zij rooven en plun
als zij kans zien dat ongestraft
te doen, maar wagen zich niet aan ernstige gevechten, zelfsniet
met hevolkingspatrouilles. Langs den zuidelijken Tamisng-oever
ehen Seroewaij en Kwala Simpang — tusschen welke plaatsen
Januari jl., grootendeels met behulp van een Chi■ annemer en oven.:
r onze soldaten , een 2 M.
voetpad) ter lengte van circa van iï'.i Kil. is gereed
gekomen 'j — is de bevolking voor het grootste gedeelte weder
hare wo< nplaatsen en tot hare vroegere werkzaamheden
teruggekeerd, terwijl i
apang lviri-streek een groot deel der
.; vereentgd woont in de benting van >'JV MOBD (een
der op 11 .November door den resident bevestigde hoofden) te
Tandjong Mantjang.

op de beou gebrachte, inlandscbe macht(liezich
dooreen va
gerucht — eenige dagen tot werkeloosheid had laten v
i
behoorlijk kon medewerken, ten gevolge waarvan eeue I
Atjeher.s den 19den December gelegenheid had gevonden uin
straks reeds genoemde kampong Rantau , benedenstrooms van
Kwala Simpang, aan te vallen, waarbij twee der bewonei
dood en één gewond werden. De vijand werd toen echter ver
dreven door toegesnelde onderhoorigen van wijlen KEDJOEHOEAN
MOKDA. Den 27sten December evenwel vond de afgesproken gerneenschappelijke actie plaats. Van Oepab en van Tandjong Semantoh vertrokken op ilien dag de door RADJA BANDAHABA en
SOETAN MOKDA geleverde beTolkingspatrouilles langs verschillende
boschpaden in noordelijke richting naai* Toealang Tjoet, waar de
Atjehsche patrouille zou ontmoet worden. De van Tandjong Semantoh uitgerukte patrouille werd tot I'aija Aweh (waar zich mede
eene bende zou genesteld hebben, doch welke plaats verlaten werd
bevonden) in den rug gesteund door een detachement vau Seroewaij, ter sterkte vau 50 bajonetten. De patrouilles bereikten bet
verecnigingspunt Toealang Tjoet, waar ook de Atjehsche bevolkingspatrouille onder den controleur van Edi werd aangetroffen .
welke patrouille reeds te Boekit Paija was geweest, echter zonder
eenig resultaat, vermits niemand zich daar ophield. De Edi
hulp keerde huiswaarts en ook de bevolkingspatrouilles uit Beneden-Tamiang namen den terugweg aan, zonder ook ve
kwaadwilligen te bespeuren. De ledig staande huizen te I'aija
Aweh werden in de asch gelegd. Ook de tocht, denzelfden
respectievelijk over Aijer Tenang en over Aloer Bamban naar Boekit
Paija ondernomen door twee patrouilles, bestaande uit volk vin de
Boven-Tamiangsche landschappen , leverde geen resultaat op. Reeds
van den aanvang af weinig energiek optredende, keerden beide
patrouilles terug nog vóórdat Boekit Paija bereikt was. Bij
gelegenheid kon het detachement van Kwala Simpang, dat ter
ondersteuning van genoemde inlandscbe macht in Aloer Bai
was gaan post vatten , voor den tocht derwaarts en terug, wegens
den weder ingetreden normalen rivierstand, geen gebruik maken
van den waterweg, waardoor het tot een zeer moeielijken mai
over land genoopt werd.

Op oeconomisch gebied waren de uitkomsten van 1893 voor dit
Igemeenen sin niet ongunstig, dankzij ook het aandeel
dat d<' Buropei BChe tabaksindustrie daartoe weder bijbracht. \ oor
bijzonderheden betreffende de tabaks- en andere cultures ter Oostkust
van 8 imatra moge verwezen worden naar de mededeelingen in
fdstuk O van dit verslag. Aangaande den handel meldt, het
gewestelijk verslag, dal deze in I89:i viel is waar te lijden had
van de •
edruktheid , d'e op de geldmarkt neerschte
wegens de buitengewone daling van de zilverprijzen en van den
koers van den Mexicaanschen dollar, maar dat het vertier toch
betrekkelijk levendig was. De handelaren in artikelen van Kuroicbe herkomst besloten in de eerste he'ft van 1893 om voortaan
hunne verkoopprijzen in Nederlandscb-Indisch Courant te noteeren,
ten einde aldus zooveel mogelijk onafhankeliJK te zijn van de wis*
: van den dollarkoers.
Ten aanzien van
gezondheid k worden medege leel I
dat, zooals gewoonlijk, gevallen van buikaandoeningen en malaria
koortsen, vooral tijdens den overgang van den natten in den drogen
tijd, veelvuldig voorkwamen, en d
treken van het gewest
achtereenvolgens 1 »or de kinderpokken bezocht werden; desolaatste
ziekte hoerschte 't hevigst in de afdeeling Batoe B a n , waar de
Maleiscbe bevolking
ardnekkig weigerde zich te laten
vaccineeren. Gevallen van cholera en sypbilitische ziekten kwamen
ikkelijk weinig voor en de wrriberri eiscbte slechts weinig

Kort daarna kwamen berichten dat NJA MOHAMAO met circa
200 volgelingen weer in Tamiang verschenen was. Later bleek
dat die troep niet meer dan 100 man sterk was en dat deze zich
in kleine benden verdeeld bad, die het Karangsch gebied onveilig
maakten, waardoor de noordelijke oever der Tamiang-rivier, van
Melanggini tot Oepah, door de ons goedgezinde bevolking verlaten
werd, met uitzondering van één punt tegenover Kwala Simpang,
waar KKDJOKROUAN TANIUI, (net tijdelijk waarnemend hoofd van
Karang) eene beuling gebouwd heef) , die hij met gewapende
volgelingen bezet houdt. De gevluchte Karangers waren óf op den
zuidelijken rivieroever gaan wonen , óf dieper het land in getrokken.

') Met liet oog op de i» Tamian
ne ondervinding is door bel
Indisch Bestani in den aanvang van 18! i mei het Departement v.-m Koloniën
in overle) getreden nopeni de aanschaffing van een tin losse deelen uit te
zenden) !>• hoori(fk voor verdediging ingericht stoouiTaartDig(platboonuTaartnig),
ilat, onafhankelijk van den waterstand, op de rivieren ter Oostkost van
Bumatra en ook In Atjch zon kannen dienst doen, en genoegzame ruimte zoa
moeten bevatten voor den overvoer van eene milita re colonne van hoogstens
ren en 100 man met de noodign dwangarbeider*. Tol de aanavbaning
is echter niet aanstonds kunnen worden overgegaan, omdat het voor de opmaking van een L'oeii plan noodig geoordeeld werd nadere iolichtlngen uit
iiehe te ontbieden. Nn deze in Juni jl. ontvangen z(Jn, is nopens de voorbe
reiding der aanschaffing dezerzijds nadere deskundige voorlichting ingeroepen.
•
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Bewegingen op godsdienstig gebied werden niet waargenomen,
De Isluin won eenige aanhangen onder diegenen der Battaks,
die /.ieli uit de Doesoea-strekea in de Malelsohe kustlanden kwamen
nederzetten. 1» de Battakstrekon zelve luidden geen bekeeringen

plaats.
De in de Battaksebe Doesoen van Deli gevestigde Bendeling-leeraar
doopte in Augustus 1803 zijne eerste les Battaksehe bekeerlingen,
terwijl de door bem opgerichte school te Boeloeh-awoer door 15
leerlingen bezocht werd. Hij beschikt over o uit do Minabassa

raakte. De, arrostatien van in 't geheel een 30-tal Chineezen , die
voor leden der bende werden gehouden , werkte op hoofden en
bevolking geruststellend , en de verwachting werd gekoesterd dat
het licht, dat door de berechting dor gearresteerden over do zaak
zou verspreid worden, ons nog wel meer schuldigen zou doen
in handen vallen.
Van nog een ander geval van zee- of strandroof in het Lingga'sehe , waarvan Maleiers de bedrijvers waren , wordt in de ontvangen berichten gewag gemaakt, Op hen werd met goed gevolg

jacht gemaakt door de bovenvermelde tiulra<]iri, welk gouvorne-

mentSStOOmschip tevens in last kreeg eenige wateren van het gewest to bekruisen, waar sin Is langen tijd onze marine zich niet
vertoond had.
Aangaande de afdeeling Bnttam verdient hier ook nangeteekend ,
dat de al sedert eenigen tijd door een Buropeeschen ingezetene
van Batavia mot het Liugga-Riouwsche zelfbestuur gevoerde onderhandelingen over het verkrijgen van eene uitsluitende concessie
tot het vestigen van eene dokgelegenheid met daartoe behoorende
scheepsinrichtingen in eene thans eenzame streek rondom de Tringbaai, ter noordkust van het eiland Battam , in het najaar van 1893
haar beslag kregen, toen de betrekkelijke huurovereenkomst, na
ingevolge het verlangen der Indische Regeeriny; gewijzigd te
zijn , door deze laatste werd goedgekeurd en de ondernemer ook
de noodig geachte verplichtingen tegenover het Gouvernement had
aanvaard 0'erg. daaromtrent het medegedeelde in 't vorig verslag
blz. 272). Komt de onderneming tot standen blijkt zij levensvatbaarheid te bezitten, dan kan zij veel tot ontwikkeling van Battam bij§ 10. liiouio en oiulerhooriyhedcn.
dragen.
Van het inlandsen zelfbestuur in Lingga-Riouw , welks feitelijk
In de afdeeling Indragiri, omvattende het op den vasten wal
hoofd niet de sultan is (verblijf houdende te Dai op Liugga), maar van Snmatra gelegen soetanaat van dien nanm, benevens eenige
de op het eilandje Penjingnt (tegenover de hoofdplaats Tandjong andere aan Lingga-Riouw onderhoorige Öumatrascho kustland1'inang) gevestigde onderkoning ' ) , wordt door het Europeesch schappen (Reteh , Öaoeng, enz.), liet, voor zooveel deze laatste
bestuur niet veel medewerking ondervonden. Vooral doet het van landschappen betreft, de veiligheid van personen en goederen mede
ziju kant weinig Ier handhaving van de veiligheid, die in den te wenschen over. Wat meer bepaald Indragiri betreft, wordt
Lingga-lliouw-archipel met zijne talrijke eilanden , op vele waar- inet zekeren lof gewaagd van de door het zelfbestuur aldaar
van Cliineesche nederzettingen worden aangetroffen , nf en toe te aan den dag gelegd wordende bereidwilligheid om, onder de
weuschen overlaat. Te oordeelen nanr de ontvangen berichten viel leiding van den te Bingat gevestigden controleur , orde en regel
daarover in 1893 zelfs meer dan gewoonlijk te klagen , door het in het maatschappelijk verkeer aan te brengen. In een deel van
optreden van eene georganiseerde groote ben'e Chineezen (naar het Indragiri ontstond in den aanvang van 1893 eenige spanning,
zeggen uit p. in. 100 man bestaande), die, onder leiding vaneen toen te Pematangderes zekeie DjambiSr, met name Si NOEXGpaar in China gevonnisde, maar van daar ontvluchte sujetten , GOUXG (ook wel geheeten NUK OEXGKOE), zich als radja wist
haar werk maakte van brutale rooverijen, en daardoor veel op te werpen. Aanvankelijk met vergunning V.ID het Indranadeel en onrust aanrichtte, 't Eerst werd gehoord van eene door girisch bestuur zieh onledig gehouden hebbende met het geven
dit gespuis bedreven roofpartij op het eiland Öingkep (April 1893), van godsdienstonderricht, kreeg hij gaandeweg zooveel invloed
toen uit eene aanboorigheid van de daar gevestigde Europeesche onder de bewoners van de talang Eko en de talang Aerpoetih ,
tinonderneming vele goederen werden geroofd, doch bij welke dat zij hem als hoofd begonnen te erkennen. Allerlei middelen
gelegenheid een 10-tal der bedoelde Chineezen door de politie ge- wendde hij aan om zijn aanhang uit te breiden , hetgeen hem maar
arresteerd werden. Op het bericht dat de bende zich vertoond had al te zeer gelukte door de werkeloosheid van het rijksbestuur.
ter reede Tandjong Boeton (zetel van den assistent-resident van Gesteund door enkele laudsgrooten , liet hij zich in het begin van
Linggn) werden door bet bestuur maatregelen genomen om haar 1893 onder den naam van radja ALAOEDIN uitroepen als radja van
te overvallen, doch de roovers wisten de wijk te nemen naar het Indra Kemaia , EOoals hij do streek noemde waar hij gevestigd was.
reeds genoemde Dai (Lingga), waar zij, niettegenstaande aldaar de Hoewel den bedenkelijken toestand beseffende, begon het inlandsch
sultan gevestigd is , bet huis van den opiumpachter plunderden zelfbestuur eerst op uitdrukkelijk verlangen van den controleur
en voor eene waarde van p. ui. % 10 000 buit maakten. Ook van werkdadig op te treden. Na vele vruchtelooze pogingen aangewend
elders kwamen vervolgens klachten in over gepleegde rooverijen. te hebben om NBK OEXGKOE met list op te lichten , zond eindelijk
Ten einde de bedrijvers onschadelijk te maken en de bij velen ont- in Mei d. a. v. de soetan moeda een 70-tal gewapenden, onder
stane ongerustheid te doen bedaren, besloot de resident in de aanvoering van drie mantri's, naar Soengei Eko om de aldaar optweede helft van Mei zich , met het door den sultan beschikbaar geworpen versterkingen te slechten en NEK OEXGKOE gevangen te
gestelde atoomjaebt Landjott (het in deze residentie gestationneerde nemen. De versterkingen werden vernield ; het versterkte huis van
gouvernementsstoomsehip Indragiri was sedert den aanvang der NEK OEXGKOE werd in do asch gelegd; rijst, boschproducten,
maand tijdelijk naar de residentie Oostkust van Snmatra opgeroepen andere goederen en wapens werden buit gemaakt, en zijne volgeom dienst te doen bij de militaire operatiën op de Tatniang-rivier) , lingen en vrouwen gevangen genomen. NEK OEXGKOE zelf, hoenaar de afdeeling Lingga te begeven , waar de bende op het wel gewond , wist te ontsnappen. Sedert heeft hij zich niet meer
eilandje Bakong gezegd werd haar hoofdverblijf te hebben. Als in Indragiri vertoond. De gevangen genomen volgelingen werden
militaire dekking on om zoo tioodig de politie te steunen , waar door het rijksbestuur volgens de landswetten gestraft.
hare krachten mochten tekortschieten . nam de resident uit het
Emigratie en immigratie had onder de Chineesche bevolking van
garnizoen van Tandjong Pinang mede een detachement militairen
(1 officier en 21 man). Van 25 t/m 29 Mei werden de vermoede- dit gewest voortdurend plaats. Het aantal van deze landslieden iu
lijke schuilplaatsen tier roovers op Liugga en eenige naburige de afdeeling Battam en het noordelijk deel der nfdeeling Lingga
eilandjes doorzocht, met het gevolg dat op verschillende verdachten verminderde ten gevolge van den achteruitgang der gambier- en
en o. a. op een onderhoofd do hand werd gelegd, welke laatste pepercultures ; daarentegen nam naar Singkep , waar in den laatsten
zich gewapend teweerstelde en dientengevolge licht verwond ge- tijd beide cultures in toenemende mate worden gedreven , de stroom
van Chineezen toe, ook in verband met de daar onder Europeesche
leiding ondernomen particuliere tinontginning, In het soetanaat
Indragiri had immigratie plaats, niet alleen van vreemde oos') In hot gewestelijk verslas; wordt overigens n e t betrekking totdewaardigheidibeklceden in Lingga-Riouw nog de mededeeling aangetroffen, dat de terlingen, maar ook van inlanders uit do naburige landschappen,
volgens de atondo adat ovi r een groot deel der inheenisehe bevolking van voornamelijk uit Reteh , waar do kleine man veel te lijden
Lingga (de zoogenaamde! orang peaoekoean) gestelde orangkaija van Alep.ir,
had van de aanmatiging en van de willekeur van hoofden en
die in vroeger tijd zelfs njksbestierder van het zuidelijk deel des rijks WU, grooten (wakils en auak's-radja). Voor het ïneerendeel hebben deze
maar wien door den tegonwoordigen snltan zijne inkomsten waren ontnomen, uilgewekonen zich gevestigd aan den benedenloop der Indragiriin liet genot daarvan is hersteld ea weder het bestuur over de strnndlieworivier. Tot nu toe ontbeerde de te Ringat gevestigde coutroleur
nurs van den Lingga-archinel voert.

afkomstige inlandsclie onderwijzers, waarvan er 4 , op verzoek der
botrokken hoofden , zich in Battaksehe kanipongs gevestigd hebben ,
waar de door hen geopende scholen respectievelijk 3 , 4, 15en 16
leerlingen telden.
Bene statistiek van do in 1893 ter kennis van het bestuur gekomen misdrijven leert dat te berechten vielen 50 gevallen van
moord en doodslag, 32 van meer of minder ernstige verwonding
en 26 van diefstal onder verzwarende omstandigheden , waarvan (1
in gewapende bende, Schuurbranden waren vooral in Deli niet
zeldzaam en bijna altijd aan kwaadwilligheid loe te schrijven;
vermoedelijk hadden enkele inlandsche hoofden, Inzonderheid in
Deli, hierin de band; daarnaar zou een nauwkeurig onderzoek
worden ingesteld. Rustverstoringen op de ondernemingen kwamen
weinig voor en werden door de politie bedwongen zolder dat deze
van haar wapens gebruik behoefde te maken.
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van Indragiri eeu geschikt vervoermiddel (stoomvaartuig) on sieh
geregeld nuur dj overige tot zijn ressort beboorande kustland-

Vale plaatsen had men ook, gedurende! zekeren tijd van hot jaar,

schappen Reteli , Onoeng , I g a l , Maudah en Kateman te kunnen bs-

Onder het, vee kwamen (lekten niet noomenswaardig voor.
l)e handel bleet' levendig. Wegens het minder goed slagen van
den rijstoogst moest meer dan anders van dit voedingsmiddel wor
den ingevoerd. Door de slechte prijzen werd de peperoultuui in
hare verdere opkomst gefnuikt. Daarentegen namen de teelt en be
reiding van gambiet eene hoogere vlucht.

geven. Zoolang hierin niet is voorsten , waartoe echter io Februari
1894 (Indisch Staatsblad n". 40) maatregelen zijn genomen, kan o]t de
iuimigrutie van vreemde oosterlingen in de bedoelde- landschappen
van BorOPOOaoha zijde geen toezicht worden gehouden. Met het
oog op tiet toegenomen aantal OhineaMD te l i i n g a t , welke afdoelingshoofdplaats tevens de zetel is van het Inlandsen bestuur en
het centrum van den handel in Indragiri, is er iu 18i>2 (Indisch
Staatsblad n°. 32) eene wijk voor Chineezeu ingesteld. Vooral In
verband daarmede was het als een ongerief aan te merken dat te
Kingat niet over gouverneinentsgrond kon worden beaehikt; immers
de indertijd (in 1838) door het In dragirisch bestuur aan het Gou
vernement in vollen eigendom afgestane strook grond* aan beide
oevers der Indragiri-rivier was boogsrop gelegen. Onderhandelin
gen met den soetan t u de landsgrooten gevoerd over eene gedeel
telijke ruiling van dit terrein hebben , blijkens eene overeenkomst
dd. 13 Mei 1893 (bekrachtigd bij gouvernementsbesluit dd. 30
September d. n. v. n \ lOj, tot eene gewenscbte uitkomst geleid.
Dientengevolge beschikt het Gouvernement uu over een uitgestrekt
eigen gebied te l i i u g a t , voor een deel bestaande uit het in 1838
door het Gouvernement verkregen territoir, waarvan het overig
deel nu aan het Indragirisch bestuur is teruggekeerd.
De gezondheidstoestand iu het gewast was gedurende 1893 niet
glechter dan in het voorafgegane j a a r , maar stak toch ongunstig
af hij dien van vroegere jaren. Koortsen kwamen veelvuldig voor,
inzonderheid in de afdeeling L i n g g a , terwijl in het landschap
Kateman de pokziekte heerschte, hoewel niet in hevige mate. De
Teestapel bleef van ziekten verschoond.
Aangaande den meerderen of minderen bloei van de middelen
van bestaan der bevolking komen de berichten van het gewestelijk
verslag over 1893 op het volgende neder.
Alleen in do afdeeling Indragiri wordt rijst verbouwd. Daar vele
velden in de bovenlanden overstroomd werden , was de opbrengst
onvoldoende voor de plaatselijke behoefte en moest daarin door
aanvoer van Singapore voorzien worden. De gamoier- en peperaanplantiugen op de eilanden van den Riouw-Lingga-archipol
■wierpen over 't algemeen minder voordeelige oogsten af dan iu
1 8 9 2 , terwijl ook de uitkomsten van de sagocultuur in de moeras
sige streken dier eilanden en in de ondtrhoorige landschappen op
Sumatra's vasten wal buiten Indragiri minder bevredigend waren
dan in 1892. Copra moet in belangrijke mate naar Singapore uit
gevoerd zijn van de eilandengroep Poeloe Toedjoe , waar uitgebreide
klapperaanplantingen worden aangetroffen. Gegevens hieromtrent
bestaan niet, daar met die eilanden weinig communicatie bestaat.
In de afdeeling Battam draagt de ananascultuur veel bij tot de
welvaart der bevolking; bij geheele vrachten wordt deze vrucht
naar Singapore uitgevoerd. Groote hoeveelheden rottan, was en
getah uit de boveustreken der afdeeling Indragiri en uit IC wantan
werden te Ringat aangebracht en door Chineezen voor den uitvoer
naar Singapore opgekocht (in 1892 werd Ringat 02 maal door
particuliere stoomschepen bezocht).
Behalve iu de afdeeling Karimon , waar, wegens eene onbekende
oorzaak , 'weinig visch werd gevangen , leverde de zeevischvangst
in dit gewest, inzonderheid in de afdeeling Indragiri, goede uitkom
sten o p ; belangrijke hoeveelheden werden naar Singapore u i t g i voerd.
W a t het landschap Indragiri betreft, breidde ook iu 1893 zoowel
de in- als de uitvoerhandel zich weder uit. Ook in de landschappen
I g a l , Mandah en Kateman nam de handel, vooral in s a g o , in
bloei t o e , en was de scheepvaart drukker dan in vorige jaren; iu
de landschappen Reteb en Gaoeng ging het vertier echter achteruit.

| 11. Banka.
In 1893 leverde de toestand van dit gewest weinig verschil op
met dien in 't vorig verslag geschetst. Uit het oogpunt der voor
uitzichten van de gouvernements-tinwinning verdient i.angeteekend,
dat iu gemeld jaar de onderzoekingen der mijningenieurs naar
nieuwe ertsbeddiugen vooral in het district Soengeiliat met gunstigen uitslag werden bekroond. In de beoeleu-Soengeiliat toch gaven
de boringen van 1893, in verband met die vroeger aldaar onder
nomen, grond om te verwachten dat zich aldaar eene ertsafzetting zou
bevinden , die minstens 700 000 pikol tin zou kunnen opleveren.
De veiligheid van personen en goederen wordt zeer bevredigend ge
noemd.
Over den staat der volksgezondheid viel in 1893 niet te roemen.
Aanhoudend heerschten koortsen en berriberri, deze laatste ziekte
hier en daar vrij hevig, inzonderheid onder de mijnwerkers; op j

van hevige bulksiekten te lijden.

§ 12.

fiilliton.

Hoewel de geheime ühiueesche genootschappen ons niet vijandig
gezind zijn , ondervond het bestuur toch eenigeu overlast van het
zoogenaamd Ngie Foeh-verbond , In zoover dat de opsporingen op
vatting van eenige leden van dat verbond, die zich aan een moord
hadden schuldig gemaakt, zeer bemoeielijkt werden door den heime1 ijken steun , dien de schuldigen van hunne partijgenooten onder
vonden. Nalat het der politie ten slotte gelukt was de schuldigen
te vatten, werden dezen veroordeeld, terwijl oen der hoofden van
het verbond, uit vrees van te zullen worden vervolgd, BUliton
verliet. Hierdoor afgeschrikt, zijn vele leden van het genootschap
Daar Singapore vertrokken of naar China teruggekeerd.
Over het algemeen kon in 1893 de staat der volksgezondheid
gunstig genoemd worden , hoezeer nog altijd gevallen van berri
berri voorkwamen , ouder de mijnwerkers sinds April 1893 echter
sporadisch. Slechts zeer weinige berriberri-lijders overleden aan die
ziekte.
De handel, in het bijzonder die met Singapore , was levendig ;
nochtans ging er, ten minste in den uitvoer , minder om dan in 1892.
Terwijl de op ladaugs of droge velden gedreven rijstbouw als
gewoonlijk niet genoeg voor de behoefte opleverde, werden van
de teelt der obi meoggala weder zulke goede uitkomsten verkregen ,
dat eene niet onbelangrijke hoeveelheid tot tapioca-meel bereiden
naar Singapore uitgevoerd kon worden. Tot de uitvoerartikelen
belmoren verder bosehproducten en — zoo in verschen als g e droogden staat — klappers, die op de kuststreek van het eiland
Billitoo eu op verscheidene tot het gewest behoorende kleine
eilanden geoogst worden. De in de twee vorige verslagen bedoelde
peperaanplantingen stonden minder gunstig dan gedurende 1892,
§ 13. Westerafdeelvuj

van

Borneo.

I.uidens de over 1893 ontvangen berichten liet de politieke toe
stand van de verschillende zelfbesturende landschappen , waaruit
dit gewest voornamelijk bestaat, over het algemeen weinig te
wenschen over. Bijzonderheden omtrent onze aanrakingen met de
inluudsche vorsten schenen ditmaal niet te vermelden. Alleen wordt
van den panembaban van Sulimbou (Boven-Kapoeas), over wiens
aanmatiging in Dajaksche zaken , evenals met betrekking tot den
radja van Boenoet, weleens te klagen viel, gemeld dat diens
stemming jegens het Gouvernement geheel ten gunste veranderd
was sedert de verhefiing, in 't laatst van 1890, van zijn oudsten
wettigen zoon tot aangewezen opvolger in bet bestuur. Toen de
resident op eene reis in de Boven-Kapoeas (Mei 1893) den panembahan een bezoek bracht, werd hij zelfs buitengewoon luisterrijk
ontvangen.
Onder de talrijke Dajaksche stammen vielen af en toe snel partijen
voor, doch, te oordeelen naar hetgeen onzen ambtenaren daarvan
ter oore k w a m , waren de gevallen betrekkelijk zeldzaam. Door
tijdige indirecte of rechtstreeksche tusschenkornst van ons bestuur
werden doorgaans de schuldigen gestraft en weerwraak voorkomen ,
zoodat groote gisting verhoed werd. Van de Uatang-Loepar Dajaks
(een der voornaamste stammen der Boven-Kapoeas, die gerekend
worden gouveruements-onderdanen te zijn) wordt in het bijzonder
getuigd dat zij weinig reden tot klagen gaven. Van een geregeld
bestuur over de gouvernements-Dajaks (die meerendeels aan of
nabij de grenzen van Serawak wonen) kan vooreerst nog geen
sprake zijn, wegens den geriugen trap van ontwikkeling waarop
de bedoelde stammen staan , zoodat zij van wetten of geboden
ovor 't algemeen weinig begrip hebben , terwijl ook de hoofden geen
of slechts luttel gezag kunnen doen gelden. In de grensstreken werden
een paar malen sueltocliten ondernomen of beproefd door liedeu
buiten ons gebied (Serawak- en Poenan-Dajaks). Door SerawakDajaks werden namelijk 12 onzer Boekat-Dajaks gesneld, voor
welke misdaad het Serawaksch bestuur, op ons verzoek , aan de
moordenaars de uitlevering oplegde van de buit gemaakte hoofden
en de betaling van een bloedprijs, ter uitkeering aan de bloed
verwanten der verslagenen. Bij eene andere gelegenheid werd een
door Serawak-Dajaks voorgenomen sneltocht binnen ons gebied
verijdeld door het tiink optreden van onzen gemachtigde te Poetoes
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Sibou (in het oostelijk deel der Boven-Kapoeas-streken), welk hoofd
bedoelde Dajaks arresteerde en aan het gerecht overleverde. Uit
dezelfde bovenstreken werd nog vernomen dat in het stroomgebied
der Kreho-rivier eenige Serawak- en Batang Loepar-Dajaks , die
bezig waren met het inzamelen van boschproducteu , door da.
Poenans waren overvallen , welke laatsten echter niet veel onheil
hadden aangericht. Bij wijze van voorzorgsmaatregel werd door ons
bestuur het inzamelen van boschproducteu in de bewuste streken
zoowel aan de binnen ons gebied als aan de in Serawak wonende
Batang Loepar-Uajaks tot nader order verboden.
In een zuidelijker gedeelte der afdeeling Bintang gelukte het
onzen ambtenaren geschillen bij te leggen tussehen Melawi-Dajaks en
grensstammen in de residentie Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo.
Vooral worden in dit opzicht gunstige gevolgen verwacht van eeno
groote bijeenkomst van Maleische en Dajaksche hoofden , die tegen
medio Mei 1894 te Toembang Anoei (in de afdeeling Dajaklanden van evengenoemde residentie) zou worden bijeengeroepen
(verg. de volgende paragraaf).
In verband met de omstandigheid dat de vorst van Kotta Waringin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) het stroomgebied der
Pinoeh-rivier aan het Gouvernement heeft afgestaan (zie mede § 14),
welk gebied administratief is ingedeeld bij de residentie W'esterafdeeling van Borneo , werden in Februari jl. de assistent-resident
van Sintaug en de controleur der Melawi naarde Boven-Pinoeli afgevaardigd. Omstreeks medio Maart kwamen beide ambtenaren van
hunne zending t e r u g , vergezeld van al de radju's uit genoemd
stroomgebied, die vervolgens den 21sten dier maand te Pontianak
door den resident beëedigd en in hunne waardigheid bevestigd werden. Tevens werden hun Nederlandscbe vlaggen uitgereikt. Over
Nanga Pinoh keerden bedoelde hoofden naar hun land terug.
Weder werden in 1893 verscheidene weinig bekende streken door
onze ambtenaren bereisd. De controleur van Pamangkat (afdeeling
Sambas) en die der afdeeling Tajan maakten verschillende reizen
naar Maleische en Chineesche vestigingen, die te voren zelden of
nooit door bestuursambtenaren bezocht waren. Oe assistent-resident
van Sambas bracht een bezoek aan de Segonda-Dajaks, terwijl de
controleur van Landak tochten ondernam naar do S a n g k o e h - , de
Papoeng- of Seliboeng-, de Sangkoewang- en de Tengon-Üajaks
in de boven-Padeh-streek. Steeds werd de bevolking gewezen op
het n u t van de rijst- en andere cultures en van het dichter bijeen
wonen ter handhaving vaneene goede politie. Over het algemeen liet
de houding der bevolking in de bezochte streken niet te wenschen
over.
Ofschoon de moeielijk genaakbare streken der Boven-Mahakkam ,
als gerekend wordende deel uit te maken van de bovenlanden van
Koetei (residentie Zuider- en Oosterafdeeling vau Borneo), buiten
de grenzen vallen der Westerafdeeling van Borneo, werd toch van
de zijde onzer ambtenaren in dit laatste gewest geen gelegenheid
verzuimd om te trachten berichten van daar in te winnen en goede
betrekkingen met de bewoners te onderhouden. De gelegenheid
daartoe doet zich af en toe voor, doordien herhaaldelijk Penibinen Kajan-Dajaks van de Boven-Mahakkam komen afzakken tot
Poetoes Sibou in de Boven-Kapoeas , op welke p l a a t s , zooals reeds
hooger is gezegd, wij een inlandsen hoofd als gemachtigde hebbeu.
Twee der meest toougevende hoofden in de Boven-Mahakkam,
KWIXG IRANO en BOH LARÉ , moeten ons niet vijandig gezind zijn.
Tot eerstgenoemde, die als het voornaamste hoofd vau de geheele
Boven-Mahakkam bekend staat, deed de resident in October 1893 ,
van Poetoes Sibou u i t , een geschenk toekomen als vriendschapsb e t u i g i u g , terwijl de overbrengers in last hadden hem te overreden ter gemelde plaatse den resident een bezoek te komen brengen. Daar K W I X G IRAXG juist bezig was met het bouwen van eene
nieuwe w o n i n g , kon hij aan de uitnoodiging voorloopig geen gevolg geven; als bewijs zijner goede gezindheid en als teeken dat
hij later het bezoek zou komen brengen, zond hij echter een
tegengeschenk , bestaande in een mandau (eene soort van kle .vang).
Het sedert kort in het westelijk deel van de Boven-Kapoeas
ondernomen missiewerk onder de heidensche Dajaks, door twee
Roomsch-katholieke geestelijken te Nanga Sedjiramaan deSebroeang,
ging voort goede vruchten te dragen. Volgens bij het gewestelijk
bestuur ontvangen mededeelingen zouden in 1893 aan 37 Dajaks
de doop zijn toegediend, nadat zulks reeds vroeger met 6G liet
geval was. De Islam breidde zich niet noemenswaardig onder de
Dajaks uit.
Viel over volksziekten in het gewest niet te k l a g e n , de uitkomsten der teelt van landbouwgewassen (ook vele Chineezen
wijden zich aan de landbouwindustrie) waren niet onverdeeld
gunstig. Terwijl de rijstoogst over het algemeen niet meer dan
middelmatig was te noemen , in de afdeeling Tajan en het landschap Simpang zelfs slecht uitviel, leverde de teelt van gambier,
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894 — 1895.

i

indigo, peper en sago een ruim b \sehot op. Van de Kuropeesche

landbouwondernemingen in Sambas werd ruim 30 000 K.G. tabak
via Singapore naar Europa vervoerd. De klapper- en aréncultures
breidden zich meer en meer uit. Uit de inzameling van boschproducteu trok de bevolking goede roordeelen ; alleen droegen de
teiigkawang-boomen (die ook wel in geregelde aanplantingeii voorkomen; wegens de vochtige weersgesteldheid, waardoor het
jaar 1893 zich in dit gewest k e n m e r k t e , grootendeels geen
vruchten.
In vergelijking met 1892 wordt de algemeens toestand van den
handel niet ongunstig genoemd; zoowel de waar ie van den algemeeuen invoer als die van den algemeenen uitvoer vermeerderde.
§ 14. Zuider-

en OosteraJ'deeliny vau Borneo.

Gebeurtenissen van politiek belang hadden in het onder rechtstreeksch bestuur staande gedeelte van dit gewest niet plaats. De
in de streken der Boven-Barito (afdeeling Doesonlanden) vertoevende
pretendent-sultan

GOESTI MOIIAMAD SEMAN en ;djne partij bleven

zich van eenig actief optreden onthouden. In 't laatst van 1893
kwamen den resident van zijnen ambtgenoot der Westerafdeeling
van Borneo berichten uit de Boven-Kapoeas ter oore, volgens welke
MOIIAMAD SEMAX boodschappers naar de Boven-Mahakkam (binnenlanden van Koetei) had gezonden, ten einde een voornaam
hoofd, met name KWING IRANG (zie de voorgaande paragraaf), te
polsen nopens het denkbeeld eener samenkomst. Van die pogingen
was echter onzen ambtenaren in de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo, ook na ingewonnen informatign , niets bekend kunnen
worden. Kort daarop is in Indiö nader ter sprake gekomen de verhouding van ons bestuur tot de zoogenaamde sultanspartij en de
beteekenis d i e , buiten de drie hoofdpersonen (GOESTI MOHAMAD
SEMAN , zijn

zoon

PANGERAX BAXIVEHMAS , en zijn be'iuwdzoon

en neef GOESTI ARSAT) , aan lie overige leden der partij ware toe
te keDnen. Naar aanleiding daarvan heeft de Indische Regeering
in Maart jl. den resident doen weten dat het niet onze laatstelijk
ten deze gehuldigde politiek (zie het verslag van 1 8 9 2 , blz. 19)
niet in strijd zou wezen , indien eventueel alleen de onderwerping
van genoemde drie personen werd aangenomen , mits z i j , zooals
ook in 1891 op den voorgrond was ges'eld , de verzekering gaven
zich geheel te zullen voegen naar hetgeen de Regeering te hunnen
opzichte zou goedvinden te beslissen.
De bestuurders van het in den zuidwestelijken uithoek van het
gewest gelegen landschap Kotta Waringin (welks vorst in A u g u s t u s
1893 te B.in'jermasin den resident zijne opwachting kwam maken)
droegen bij akte dd. 12 October 1893 alle bemoeienis met het
stroomgebied der Pinoeh-rivier aan het Gouvernement over, welk
gebied administratief is ingedeeld bij de residentie Westerafdeeling
vau Borneo (verg. de voorgaande paragraaf) , en wel als onderdeel
van de aan Kotta Waringin grenzende onderafdeeling Melawi der
afdeeling Sintang.
Met goedkeuring van de Indische Regeering werden ;n de tweede
helft van 1893 door de residenten der beide gewesten van Nederlandsedi-Borueo maatregelen beraamd betrenende eene openlijke
samenwerking der betrokken bestuursambtenaren (eenerzijds de
controleur der genoemde onderaf leeling Melawi en anderzijds de
controieur tier afdeeling Dajaklanden van de residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) in het belang- eener minnelijke beëindiging , in overeenstemming zooveel mogelijk met de gewoonten
des tan i s , van de vele tussehen de bewoners der hierbedoelde
grensstreken hangende geschillen, zoowel wegens s n e l - e n moordpartijen als wegens andere /.aken Mr is namelijk overeengekomen
dat omstreeks medio Mei 1894 op een geschikt c e n t r a a l p u n t , — a l s
hoedanig gekozen is de binnen laatstgenoemde residentie gelegen
kampong Toembang Anoei (circa LS dagen reizeni v- rwijderd van
Nanga Pinoh , standplaats van den controleur van Melawi) , — beide
ambtenaren met de betrokken Maleische en Dajaksche hoofden uit
hun gebied zullen samenkomen tot onderzoek en afdoening zoo
mogelijk van do bedoelde geschillen en om voorts al datgene i n ' t
werk te stellen wat strekken kan om het ontstaan van nieuwe
oneenigheJen zooveel doenlijk te voorkomen. !),• samenkomst zal vermoedelijk ruim drie maanden duren. De onontbeerlijke uitgaven,
o. a. voor inkoop en transport van levensbehoeften ten dienste der
te verwachten vrij talrijke menigte, komen voor rekening van
den lande. Daar de onzen zich zullen moeten ophouden in tot
dusver niet bekende streken, belooft de tocht ook eene w e tenswaardige bijdrage voor de kennis van land en volk te zullen opleveren. Vandaar dat het in de bedoeling l a g een stafofficier of candidaat-stafofticier aan te wijzen om den controleur van Nanga Pinoh (Melawi) te vergezellen op de reis
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naar Toembang Anoei, en dien van Kwala Kapoeas (afdeeltng
Dajaklanden) op diens terugreis van Toembang Anoei.
In andere meer bekende gedeelten der nfdeeling Dajaklanden
bleef, luidens het gewestelijk verslag, onze invloed toenemen ; een
sneltoeht, waarmede reeds een begin was gemaakt, werd op last van
onze ambtenaren gestaakt, terwijl in een ander geval een voorgenomen sneltoclit ten gevolge van onze tussehenkouist werd ongegeven.

Met betrekking tot de zelfbesturende landaehappen ter Oostkust
van Borneo valt het volgende mede te deelen.

Vermits de tussoben het Gouvernement en de sultan* van Koetei

en Boeloengan bestaande politieke contraeten, voor zooveel zij eene
omschrijving van het gebied dezer bestuurders bevatten , niets bepaalds aanduidden omtrent de westelijke g r e m (de bovenstreken
der genoemde landaehappen), palende aan de staten, die op Borneo
onder Britsch protectoraat slaan , is de betrokken resident aangeschreven om bij eene, in overleg met de genoemde sultans en
hunne landsgrooten, op te maken nieuwe omschrijving van hun

gebied rekening te houden met de grensbepaling, zooals zij, voor
zooveel betreft dat gedeelte van Nederlandach-Borneo, hetwelk administratief de residentie Zuider- en (Josterafdeelmg van Borneo
u i t m a a k t , is vastgesteld bij de overeenkomst met Engeland dd.
20 Juni 1 8 9 1 , waarvan sprake is op blz. 1 van het verslag van
1892. Wat Boeloengan betreft, is aan deze opdraciit, ook wat het
eiland Sebittik betreft, reeds voldaan, en wel bij eene onder dagteekening van 19 Jnni 1893 door het inlandsch bestuur en den
resident onderteekende gebiedsomschrijving van bedoeld sultanaat,
bestemd om in de plaats te treden van de opgaaf ter z a k e , g e voegd bij het bestaande politiek contract met Boeloengan, dd. 2
J u n i 1878. Hiervan werd aanteekening gehouden bij gouvernementsbesluit d l . 30 September 1893 n°. 35.
Voor zoover sommige der in de hooger bedoelde bovenstreken
gevestigde Dajaksche stammen zich onafhankelijk mochten wanen,
ligt het in de bedoeling om , waar zich in het vervolg daartoe
allicht gelegenheden voordoen , te trachten van zulke stammen
eene formeele erkenning van onze souvereiniteit of van liet gezag
onzer vazallen te verkrijgen. In Mei 1893 is de resident met dit
desideratum in wetenschap gesteld, onder opmerki' g evenwel dat
het doel niet met overhaasting , doch slechts langs vreedzameu weg
is na te streven.
Het is der Regeering wenschelijk voorgekomen om bij de regeling van onze politieke verhouding tot inlandsche zelfbestuurders naar
doelmatiger bepalingen te streven, voor zooveel betreft den te volgen weg voor de toelating in hun gebied van de particuliere mijnbouw-industrie. Was het in de laatste jaren gebruikelijk in contracten met zelfbesturende inlandsche landschappen te bedingen
— afgescheiden van de erkenning van 'sCïouvernements bevoegdheid om , ingevolge speciale schikkingen met de inlandsche bestuurd e r s , tot eigen ontginning over te gaan — dat concessiën tot mijnontginning kunnen worden uitgegeven óf door de inlandsche bestuurders zei ven, na verkregen toestemming van hetGouvernement'),
öf door het Gouvernement, ingevolge bijzondere schikkingen met
de inlandsche bestuurders in elk voorkomend geval, — sedert 't
laatst van 1892 is e r , ook ter vermijding van formaliteiten, de
voorkeur aan gegeven om , wanneer zich daartoe de gelegenheid
voordoet, en principieel geen redenen aanwezig zijn om behoud van het
ten deze bestaande verkieslijk te achten (zooals reeds bij voorbaat
werd aangenomen met betrekking tot het vorstengebied in de resideuti6n Oostkust van iSumatra en Westerafdeeling van Borneo), de bestuurders van inlandsche staten te doen afzien van hunne bevoegdheid
om zelven vergunning tot mijubouwkundig onderzoek of concessiën
tot mijnontginning te verleenen, en in de betrekkelijke politieke contracten of verklaringen tevens eens en voorgoed uit te maken , wat de
voortaan door het Gouvernement uit te geven mijnconcessiën betreft,
dat van de dientengevolge van de concessionarissen te heffen betalingen
(cijns en vast recht) de helft aan het inlandsch zelfbestuur zal worden
afgedragen. Ten opzichte van drie inlandsche staten ter Borneo'3
Oostkust heeft de nieuwe gedragslijn reeds toepassing kunnen vinden. De bedoelde bepalingen, ook met toepassing op vergunningen
tot mijnbouwkundige opsporing , zijn namelijk opgenomen in een
suppletoir contract met Boeloengan dd. 19 Juni 1893 en in de
akten van verband , onder dagteekening van den 7den en 23sten
van diezelfde maand , verleden door den nieuw opgetreden bestuurder respectievelijk van Pegatan-Koesan en van Goenoeng Taboer,
welke stukken goedgekeurd en bekrachtigd zijn: het suppletoir

') Voor een groot deel had liet Gouvernement ook de regeling der concessievoorwaarden in handen (verg. het verslag van 1889, blz. 248, en dat
van 1890, blz. 228, zoomede n°. 4769 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad).
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contract bij gouvernementsbesluit d l . f> October 1893 n°. 18 en de

beide akten van verband hij gouvernementabesloit dd. 20 November il. a. v. n". 29.

Aan een der Boeloengansche landsgrooten , met name DATOK
A I . A M , die door zijne verregaand ongepaste gedragingen herhaaldelijk don goeden gang van zaken en de openbare rust en orde in

genoemd landschap In gevaar bracht en tijdelijk te Bandjermasin

verblijf hield, werd, op verzoek van den sultan, de gelegenheid benomen
om naar Boeloengan terug te keeren. Bij gouvernementsbesluit dd. 23
September 1893 i r . 59 werd hij namelijk , niet toepassing van art. 47
van het Begeeringsreglement, naar Banjoemas op Java gerelegeerd.
Zooals uit 't vorig verslag (blz. 20 en 21) blijken k a n . hadden
zoowel in Goenoeng Taboer ais in Pegatan-Koesan laatstelijk waarnemende bestuurders het bewind gevoerd , omdat de aangewezen
Opvolgen, thans als definitieve bestuurders opgetreden, hunne
meerderjarigheid nog niet hadden bereikt. Had de waarnemende
bestuurder van Pftgatnn ffoesan zich op verdienstelijke wijze van
zijne taak gekweten, van dien in Goenoeng Taboer, met name
HADJI ADJI KOENINU, kon dit niet worden gezegd. Van diens partij
moet de nieuw opgetreden s u l t a n , die zich bovendien niet krachtig
dost gelden , nog veel bemoeielijking ondervinden. Voor tusschenkomst van gouvernementswege bestond echter vooralsnog geen
aanleiding.
Kon , ook om de evengemelde reden, de algemeene toestand in Goenoeng Taboer niet zeer bevredigend worden genoemd, in Sambalioeng
en Pasir liet de g a n g van zaken insgelijks te wenschen over; de sultans
van beide landschappen lieten zich geheel door hunne landsgrooten
overheersehen.
Do toestand in Pegatan-Koesan was in 1893 bevredigend. Latere
berichten luiden echter minder gunstig . doordien de pas opgetreden
radja zich bleek over te geven aan opiumschuiven en dobbelspel.
Na overleg met den vrteger waarnemeuden vorst had de resident
den radja schriftelijk zeer ernstig op zijne tekortkomingen gewezen.
Het Koeteisch bestuur geeft in den laatsten tijd , nu het toenemend
aantal gouvernements-onderdanen in Koetei ons met het beleid van
zaken in dat landschap meer in aanraking b r e n g t , mede reden tot
klagen. Heeds is de sultan enkele malen gewezen moeten worden op
daden , door hem of door landsgrooten begaan , die in strijd waren met
het politiek contract. Mondelinge en schriftelijke vertoogen van onzen
te Samarinda gevestigden assistent-resident vinden echter bij den reeds
bejaarden sultan weinig gehoor. Onder die omstandigheden komen ook
de onderhandelingen over het denkbeeld van overneming onzerzijds
van belastingen in Koetei weinig vooruit. Tot een persoonlijk o p treden van den resident is zeer onlangs, van Batavia u i t , last gegeven.
Als medeleelingen van algemeenen aard vindt men in de voor
dit verslag ontvangen berichten nog het volgende aangeteekend.
De Islam bleef zich onder de heidenscbe Dajaks langzaam, doch
gestadig uitbreiden. De Mohammedanen, die zich met deze propaganda inlaten , trachten op die wijze in de verre binnenlanden
handelsbetrekkingen aan te knoopen , van hunne bekeerlingen de
bosch producten opkoopende.
Ten aanzien van het Christelijk zendingswerk getuigen de bestuursberiehten dat in 1893 de evangelisatie weinig of geen vorderingen maakte.
Aangaande de veiligheid van personen en goederen wordt bericht,
dat die in de rechtstreeks bestuurde gedeelten weinig, in de zelfbesturende landschappen , inzonderheid in Pasir , veel te wenscben
overliet.
Hoewel de ziekte niet epidemisch heerschende w a s , kwamen
gedurende de maanden J u l i , Augustus en September iu verschillende streken van het gewest choleragevallen voor.
De veestapel bleef van ziekten verschoond.
Over het algemeen leverde de rijstoogst, ten gevolge van de
ongunstige weersgesteldheid en de hooge waterstanden , veel minder
gunstige uitkomsten op dan in 1892, zoodat naar onderscheidene
streken van het gewest rijst moest worden aangevoerd , hetgeen,
behalve uit Bandjermasin , ook ui f de afdeeling Amoenthai geschied Ie. De door de bevolking voor biunenlandsch verbruik geteelde tabak slaagde naar wensch ; van de Europeesche tabaksondernemingen was er echter slechts één , die goede zaken maakte.
Wegens de slechte marktprijzen van de peper dreigt de cultuur dier
specerij in dit gewest langzamerhand teniet te gaan. In de laatste jaren
werd vrij veel rottan aangeplant; nergens was echter het gewas
al oud genoeg om een oogst op te leveren. De lage prijzen der
boschproducten , vooral van de getah , deden de inzamelingen den
uitvoer daarvan afnemen. De meeste boschproducten kwamen van
de Oostkust van Borneo en werden rechtstreeks naar Singapore
uitgevoerd. Over het algemeen kan gezegd worden dat de handel
stationnair bleef.
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landschappen in hetzelfde gewest, en e. nu:i de onder do residentie

Menado ressortoerende lelfbesturende
Iu de onder ons rechtstreeksch Kotuur ■taande gedeelten Tan dit
gewest was dn politieke toestond over bet algemeen gunstig'.
Ben invloedruk woelsiek persoon, lekera TABOLLONQ, «He inde
gunst gestaan bad van den In Januari L892 naar Java gerelegeerden regent van Lebakkang (tfdeeüng Noorderdistricten) en van

«
landscheppen, gelegen ter

DOOfdkoet van Celebes en aan de Toniini-bocht. Bij die modellen

is, wat belangrijke punten Letreit, zooveel mogeUjk naar aan*
vormigheid van inhoud gestreefd, hetgeen ook daarom aanbeveling

verdiende omdat sommige tol bet gouvernement Celebes beboorende

landschappen in nauwe aanraking zijn mei die aan de Tominihet toen nog tot het ' boubt, en verschillen van eeaig belang in onze verhouding tot
regent.scha]) Lebakkang beboorende landschap Boengoro in vrucht 100 nabij elkander gelegen landschappen hinderlijk kunnen zijn.

dezen

een »oniainents "-tabakstuil!

in

gebruik Md gekregen, welken hij echter moest teruggeven toen
Boengoro weder een zelfstandig regentsobap was geworden (verg.
het verslsg van 1892, bis. 07), en derhalve de bedoelde tuin als •orna
ment" van Boengoro tor beschikking kwam van het nieuwe regentschap, vond in dit laatste aanleiding om weder aan zijne zucht ;
tot verzet (in vroeger jaren was hij ook een tijdlang medestander
geweest

van den heruchten KIIAKNG BONTO BONTO) hot te vieren.

Hij verliet Boengoro on vestigde zieli weder in de Boniseho onder-

hoorigheid Lamoeroe (waaruit hij eig j i lijk af komatig was), plannen

smedende om , geholpen door volk uit de vorsteiuvjken , een inval
te doen in het gouvernementsgebied. Zijne voornemens lekten u i t , ,
en door tijdige maatregelen wist het bestuur ze to verijdelen.
Verkenningen in den omtrek van Toerikapaija en Atjedangan
(Lebakkang) gedaan, met behulp van eene. naar I'angkadjeneont
boden troepenversterking uit Makasser (Augustus 1893), leenlen
dat van TAHOLLONG'S zijde heimelijk reeds aanstalten waren ge
maakt om eene in Lamoeroe op de been gebrachte bende binnen
het gouvernementsgebied onder dak te brengen. De onzerzijds ge
nomen militaire voorzorgsmaatregelen , en de omstandigheid dat
hij in de vorstenrijken geen genoegzamen steun vond, deden :
TAROLLONG van zijn voornemen afzien. Toen voldoende zekerheid !
verkregen was 'lat zijne bende verloopen w a s , en het invallen van
den westmoesson tevens grond opleverde om aan te nemen dat de be
volking in de Noorderdistricten zich te zeer aan haren sawaharbeid had
te wijden om zich eventueel met 'f AROLLONG'S plannen in te laten ,
keerde in 't begin van November het laatste gedeelte der van
Makasser gedetacheerde troepen (infanterie en cavalerie) derwaarts
terug.
Afgescheiden van deze zaak had kort daarop (ia December) in
dezelfde afdeeling Noorderdistricten een stoute aanslag plaats op :
een gewapend transport, bestaande uit den regent van Pangkadjene
met 60 volgelingen en 15 militairen, dat een tweetal gevangenen ,
waaronder de te Pangkadjene wegens valsch getuigenis in hechtenis
genomen zcon (DAENG TOELO) van den laatsten regent van het
opgeheven regentschap Kaba, naar de aideeliugshoofdplauts Msros
overbracht. Ongeveer halverweg werd dit transport door eene
groote menigte, onder aanvoering van eenige daar woonachtige .
familieleden van DAEXG TOELO aangevallen. Door eenige salvo's werd
de bende, die naar schatting wel 400 man sterk w a s , op de vlucht
gedreven , met achterlating van ongeveer 20 dooden en tal van
gewonden , terwijl aan onze zijde één inlandsch korporaal en twee
inlandsche fuseliers gedood en zes personen gewond werden. D A E M ;
TOELO werd echter te Maros aangebracht. De gewestelijke gouver- \
neur die, vergezeld van den militairen commandant en eeuecom- ,
pagnie infanterie, zich onmiddellijk over zee naar de plaats van
bot gebeurde begaf, stelde een onderzoek iu , ten gevolge waarvan i
verscheidene medeplichtigen aan den aanval gearresteerd werden.
De rust werd verder niet verstoord.
Omtrent den stand van zaken in het eigenlijke regentschap
Lebakkang vindt men iu het gewestelijk verslag over 1893 aangeteekend dat de partij van den verbannen regent (zie hooger)
tegen diens opvolger een lijdelijk verzet bleef aan den d a g leggen.
In verband met de omstandigheid dat in den jongsten tijd som
mige landstreken op Celebes, niet name die in of nabij de Tominibocht, de aandacht van particuliere ondernemers zijn gaan trek
ken , is de Indische Regeeriug er op bedacht geweest om na te
gaan in welke opzichten onze contractueele verhouding tot be
doelde staatjes aanvulling vereischt om beter naar de behoeften
te zijn ingericht. Het ter zake met den gouverneur van Celebes
en onderhoorigheden en met den resident van Menado gevoerd
overleg heeft zich opgelost in het gouvemementsbesluit dd. 13 ,
Januari 1894 n°. 2 , waarbij genoemde bestuursboofden gemachtigd
zijn om binnen een korter of langer verschiet, naar gelang er |
gelegenheid toe bestaat, met de betrokken bestuurders te onder- |
handelen over eene betere regeling van hunne verhouding tot het
Gouvernement, en wel op den voet van de tegelijkertijd vastge
stelde drieërlei modellen van politieke contracten , te sluiten respec
tievelijk : u. met de leenstaten in bet gouvernement Celebes en
onderhoorigheden of met de iu die verhouding te brengen tot
dusver als bondsstaten bekende landschappen aldaar; b. met de
ook voortaan als bondgenootschappelijke staten te beschouwen

Het reeds voor enkele landschappen ter oostkust van Borneo ver
wezenlijkt streven om de uitgifte van mtynconcestien in lelfbesturenda inlandsche staten in handen vnn het Gouvernement te bren
gen en de door de concessionarissen, krachtens hunne concessie ,
te doene betalingen voor de helft ten bate van de inlandsche be
stuurders te doen komen (verg. de voorgaande paragraaf), is bij
de hier besproken modelcontracten niet alleen nagevolgd ' ) , maar
ook uitgestrekt tot concessieu voor landbouwondernemingen. Tot
nog toe u niet vernomen dat onze ambtenaren in 't gouvernement
Celebes (en evenmin die in de residentie Menado) reeds gelegenheid
hebben gevonden om met inlandsen» bestuurders op den voet der
nieuw voorgeschreven regelingen overeen te komen.
Aan de berichten , over 1893 aangaande de leen- en bondsstaten
in het gouvernement Celebes ontvangen , ontleent men het volgende.
Onze aanrakingen met Boni en Tanette leverden niets van poli
tiek belang op.
Nopens Bidenreng, met hetwelk overigens onze verhouding naar
wenash bleef, wordt getuigd dat het niet nalaat om sommige
naburen onder zijn invloed te krijgen, zooals o. a. reeds het. geval
moet zijn met de tot Masenrempoeloe beboorende landschappen
Doeri en Maiwa, terwijl ook op sommige kustplaatsen van het
Mandharsche landschap Binoeang die invloed merkbaar moet zijn.
Na het verstrijken van den rouwtijd in Cioa, waar in Januari
1893 de vorst was overleden (verg. vorig verslag blz. 21), werd
in Mei daaraanvolgende van de gezamenlijke landsgrooten de
kennisgeving ontvangen, dat tot opvolger was gekozen de oudste
zoon van den overledene, die trouwens al sinds geruimen tijd
feitelijk het bewind voerde. Wegens het afsterven van een zijner
zusters was de huldiging van den nieuwen bestuurder, welke anders
in September of October zou hebben plaats g e h a d , tot later uit
gesteld. Om de vaak voorkomende geschillen te ontgaan,voort
vloeiende uit de wijze waarop tot nog toe do verschillende Goa'sche
prinsen iu het aan ieler hunner toebedeelde apanagegebied rechten
hieven op den verkoop van opium, net bonden van dobbelspelen
en het debiet van saguweer, is het Goa'sch bestuur er toe over
gegaan van 1 Januari 1893 af bedoelde middelen in pacht af te
staan, zoodat nu de geapanageerden hun aandeel in de pacht
sommen krijgen. De werkzaamheden betreffende de opneming van
de grenzen tusschen het rechtstreeksch gouvernement*- en het
Goa'sch gebied werden in 1893 voortgezet, waarbij van Goa'sche
zijde eene gewenschte medewerking werd ondervonden.
In Wadjo scheen de „ r a n r a n g toewa" met hare partij zich
nedergel'gcl te hebben bij de keuze van L A PASAMOELA tot uroe
matoewa (zie vorig verslag blz. 21); de rust werd er ten minste
gedurende 1893 niet verstoord.
Minder gunstig was de toestand in Loewoe. waar zekere AKOE
PEXEKIK tegen het wettig gezag in opstand kwam. Ken j a a r
gevechten bleven onbeslist, en volgens berichten van den aanvang
van 1894 stonden partijen toen nog vijandig tegenover elkander,
doch liet het zich voorzien dat het den vorst wel gelukken zou
A.UOK PEXBKIE zonder onze tusschenkomst ten onder te brengen
of te verdrijven.
Ook in het Mandharsche deden zich weer moeteujkbeden voor.
Do bestuurder van Madjeno toch had zich te beklagen over den
steun, dien eene hem vijandige Madjenesche partij ondervond van
de zijde van het mede tot .Mandhar beboorende landschap Balaugnipa. Reeds had de verzamelde macht een inval in Madjene gedaan ,
doch door de bemoeiingen vaneen door den gewestelijken gouven eur
naar Mandhar afgevaardigden ambtenaar werd de rust betrekkelijk
spoedig hersteld. Ook Balangnipa zelf stond weder ten pi ooi aan
inwendige twisten, terwijl de politieke toestand van de overige
Mandharsche staatjes eveneens te wenschen overliet.
De bestuurder van het Kaïlische landschap Towaeli maakte in
October 1893 aanstalten om het aan de Tomini-bocht gelegen
Parigi (residentie Menado) te tuchtigen wegens het rooven van
') liet besproken beginsel is ook opgenomen in de nieuwe pnlitirki' con
tracten, blijkens het vorig verslag (blz 21) in liet najaar van 1893 gesloten
met vier der tot liet gewent Celebes en onderlioorigheden belioorenile Man
dliarsche landschappen. Bedoelde contracten zijn door den Gouvernem-f.cneraal goedgekeurd en bekrachtigd ba besluit dd. 27 Maart 1894 n'. 5.
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een zijner onderdanen. Nadat den vorst de verzekering was gegeven
dat ons bestuur zieh deze Utlc zou aantrekken, liet hij non van
zijn voornemen afbrengen.
' Omtrent de bestuurders der Kaïlische landschappen Donggala en
Palos wordt bericht, dat zij hunne verplichtingen tegenover het
Gouvernement niet behoorlijk nakwamen. In Palos heersohte nagenoeg regeeringloosheid. Kan van 's vorsten familieleden, zekere
RADJA MAII.I, waarmede hij nu eens op vriendschappelijke!! dan
weder op vijandigen voet staat, lnvrscht er geheel naar eigen
goeddunken. Bovendien lag de wettige bestuurder aanhoudend met
zijne vazallen overhoop. Dat de verhouding van 1'ulos ook tegenover
ons gezag daaronder leed, openbaarde zich in het zonder gevolg blijven
van herhaalde aanzoeken onzerzijds om uitlevering van gevluchte slaven en misdadigers of van gestolen goederen. Daar de belangen der onder 's Gouvemements bescherming op de handelsplaats Donggala gevestigde Boegineezen herhaaldelijk door den radja van Palos benadeeld
werden , was hij nu laatstelijk met eene tuchtiging bedreig!,
indien de voldoening aan onze eischen en de behandeling van de
zaken betreffende de Boegineezen nog verder op de lange baan
geschoven werden. Voor een en ander is den radja nu een vrij
ruime termijn gesteld. Het heeft in Indië een punt van overweging
u i t g e m a a k t , of er reeds toe ware over te gaan om de aan de
Palos-baai gevestigde Boegineezen , nu wij daar een Kuropeeschen
ambtenaar (posthouder) hebben (Indisch Staatsblad 1893 n°. 80),
tot onze directe onderdanen te verklaren , met gelijktijdige invoering alsdan van eene hun op te leggen belasting. Voorshands
meende de gewestelijke gouverneur het denkbeeld nog te moeten
ontraden ; voor het treffen van regelingen in dien zin met de bestuurders aan de Palos-baai zou z. i. de tijd eerst gekomen zijn
wanneer de bedoelde Boegineezen meer aan ons gezag gewend
zouden zijn. Intusschen ondervond de posthouder reeds toenadering
en vertrouwen hunnerzijds.
De radja van Tontoli bezocht in Juni 1893 Makasser ter bespreking van eenige aangelegenheden. Een tusschen dit landschap
en Bwool (residentie Menadu) hangend grensgeschil was nog niet
beëindigd kunnen worden.
In Laiwoei geraakte het iniandseh bestuur in oneenigheid met
de op de hoofdplaats Kendari gevestigde Boegineezen. Door het
oordeelkundig optreden van liet hoofd dezer laatsteu werd echter
de goede verstandhouding herstel 1.
De gewestelijke gouverneur bezocht in Juni 1893 de op Soembawa gelegene landschappen Bima , Doinpo en S a n g g a r , o. a. ter
bespreking van het in 't vorig verslag (blz. 22) bedoeld grensgeschil tusschen beide laatstgenoemde staatjes. De radja van üompo
beloofde het door bemin Sanggar geplaatste grensteeken te zullen doen
opruimen en zich te zullen houden aan de bij gouvernementsbesluit dd. 2 September 18(>b" n°. 27 vastgestelde grenzen, liedoelde
reis werd tevens dienstbaar gemaakt om de aan de zuidkust van
Soembawa gelegene Tjempi-baai in ruwo trekken op te nemen
en den van die baai naar Dompo leilenden weg te verkennen.
Op de in 't vorig verslag (blz. 22) bedoelde aanvraag betreffende
eene landbouwconcessie in S a n g g a r , zooraede op eene aanvraag
voor zulk eene concessie in liet Mandharschj staatje Mamoedjoe,
werd door den gewestelijken gouverneur in September 189!} gunstig
beschikt.
Tot zoover wat omtrent de verschillende iolandsche staten van
dit gewest is gemeld. Thans volgen nog eenige mededeelingen van
algeuieenen aard.
De staat der volksgezondheid waa minder bevredigend. Koortsen ,
buik- en borstaandoeningen e:; oogziekten kwamen veelvuldig
voor. In de afdeelingen Noorderdistricten en Takalar beerechte de
pokziekte epidemiscli, niet condor vele offers te eischen , terwijl
ook in de afdeeling Ooaterdiitricten en in de landschappen G o a ,
Boni en Tanette ettelijke gevallen van pokken met doodelijken
alloop voorkwamen.
De veestapel had niet noemenswaardig van ziekten te lijden.
Viel gedurende 189:1 de rijstbouw in de afdeeling Takalar goed
en in de afdeelingen Zinder- en Oosterdistricten bevredigend u i t ,
de opbrengst in de No.rderdistricten daarentegen was veel geringer
dan in bet voorafgegane jaar. Ten gevolge van de minder gunstige
weersgesteldheid gedurende den bloeitijd beliep de koffieproductie
slechts het ' 5 van den oogst van 1892. De tweede gewassen slaagden over het algemeen i.evredigend; de djagongcultuur in de
onderafdeeliug Binamoe (Zuiderdistricten) leverde zelfs een zeer ruim
beschot op.
Ten gevolge van den uiterst geringen koffieoogst liet de afzet
van invoerartikelen te weuscben over. Belangrijk bleef echter de
omzet te Makasser van boscbproducten uit verschillende vorstenrijken , zooals Mandhar, KalU, Loewoe en de Soembawasche landschappen , van welke artikelen ook veel rechtstreeks naar Singa-
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pore werd uitgevoerd.
Omtrent het godsdienstig leven der bevolking komen de ontvangen
berichten overeen met die in 't vorig verslag (blz. 22) opgenomen.
§ 10.

Menado.

In aansluiting aan hetgeen in 't vorig verslag te dezer plaatse
voorkomt nopens verschillende aangelegenheden betreffende de
Minahassa zijn t h a n s , immers voor dit hoofdstuk, geen nadere
mededeelingen ontvangen. ') Men mag dan ook aannemen dat aldaar
op politiek gebied niets bijzonders voorviel. Uit de afdeeling Gorontalo wordt bericht dat in het district Boalemo een begin van volksverloop zich openbaarde, als gevolg van de handelingen van het
districtshoofd en zijn zoon, den districtsschrijver van Boalemo.
De grieven werden weggenomen , toen de beide personen , ziende dat
hun toestand onhoudbaar werd, hunne betrekking nederlegden.
In de afdeeling Sangi- en Talaut-eilanden verkreeg omstreeks
medio 1893 de politieke toestand op laatstgenoemde groep een
bedenkelijk aanzien door de opruiende en honende handelingen ,
welke zekere zich tot djoegoegoe van het landschap Arangkaa
(Karakelang's noordkust) opgeworpen hebbende PENÜATANI RARENGANG niet afliet zich te veroorloven tegenover andere Talautsche
hoofden, wier volgzame gezindheid jegens het Gouvernement hij blijkbaar niet kon dulden, evenmin als zijn in 1892 overleden wettige voorganger RADJA MAKKII. Had reeds deze laatste zich doen kennen als
een zeer aanmatigend m a n , d i e , belust op uitbreiding van g e z a g ,
overoude en reeds vroeger ten nadeele van Arangkaa' uitgewezen
geschillen met andere Talautsche landschappen over het bezit van
zekere negorijen oprakelde en , toen hij in die richting geen succes
h a d , op andere wijze onrust en verdeeldheid had trachten te
zaaien , — het nieuwe hoofd van Arangkaa , de eigenmachtig opgetreden PEXGATANI RAKENGANG, zette diezelfde gedragslijn voort,
en ging daarbij uitdagend te werk door daden van geweld te doen
plegen op Tetepoean in bet gebied van den president-djoegoegoe
van Liroeng (eiland Salibaboe). Onze posthouder te Liroeng, die
van den te Taroeua (Sangi-eilanden) geplaatsten controleur in
opdracht had alles te beproeven om de zaken in der minne bij te
leggen , wist den beleedigdeu president-djoegoegoe te bewegen de
vermeende aanspraken van Arangkaa nogmaals te doen onderzoeken.
Het oordeel eener te Liroeng bijeengeroepen vergadering van alle
Talautsche hoofden en verscheidene oud-hoofden luidde ook nu
eenparig dat de eischen ongegrond waren. In stede van de aanmaning des posthouders op te volgen om zich verder rustig te
houden en de beslissing van den resident in zijne zaak af te
wachten , begon RAUNQANa allerlei krijgstoerustingen te maken
voor een oorlog tegen Liroeng en tegen een viertal hoofden op
Karakelang, die steeds Arangkaa's streven naar gebiedsuitbreiding
hadden tegengewerkt. Het bericht, dat in Arangkaa alle weerbare
mannen onder de wapenen waren geroepen, veroorzaakte in de
overige Talautsche landschappen grooto opschudding. In de bedreigde negorijen werden onmiddellijk alle veld-werkzaamhedeu
gestaakt, uit vrees van door koppensnellers overrompeld te worden , en tevens maatregelen van tegenweer genomen. Ofschoon
derhalve de toestand zeer gespannen was , verkeerden de zaken
nog in statu quo toen de resident, wiens komst inmiddels was
aangekondigd , den 21sten Juli met het gouvernementsstoomscbip
Zrrdinf voor Liroeng ankerde. In verband daarme Ie waren alle
hoofde;-, opgeroepen om op evengenoemden datum te Liroeng te
verschijnen, aan welke oproeping allen, met uitzondering van
KARENGANG , voldeden. Nadat de resident in eene vergadering dier
hoofden zich nader op de hoogte had gesteld van de verschillende
gebeurtenissen en toestanden en zich overtuigd had dat de a a n spraken van Arangkaa terecht ongegrond waren verklaard, verzochten de hoofden eenparig 's residents machtiging om tot de
arrestatie van RAHKNGANG te mogen overgaan , daar hij zich wel
niet bij 's residents beslissing zou willen nederleggen en zijn aan-

') In den aanvang van 1894 is bjj de Indische Regcering voorgebracht
het rapport van den ingenieur. die, in liet belang der verbetering van verkecrs-, bev'.oeiings- en afschecpiniddclen in de Minahassa, in 1892/1893met
een algemeen technisch onderzoek ter plaatse is belast geweest. In het rapport, dd. 17 Juni 1893, wordt het denkbeeld van spoorweg-of zcll's van tramaanleg in de Jlinahassa vooralsnog ontraden , maar eene geleidelijke en stelselmatige verbetering van sommige hoofdwegen aangeprezen, in dier voege,
dat die wegen , wat profiel, helling. bochten en kunstwerken betreft, grootendeels geschikt worden gemaakt om er later — op het occonomisch juiste
oogenblik — eene tram op te kunnen aanleggen. Overigens heeft bedoelde
ingenieur nog de uitvoering van verschillende binnen den kring zijner opdracht
liggende werken aan de hand gedaan, omtrent sommige van welke — daar
zij wegens hun minderen omvang 't eerst voor uitvoering schenen in aanmerking te komen — reeds een voorbereidend overleg met den resident is
aangevangen.
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wezen M M voortdurende bedreiging van da runt dreigde op te:
leveren. Duur hot te verwachten was dat liij zich niet goedschiks

zoude overgeven, verzochten <1« hoofden met n m p e n d e prauwen
tegen Arangkaa te mogen o p r u k k e n , ten einde bij eventueel verzet
RAUKNGAM. met geweld 1e kuiinen opvatten. De vergunning
daartoe wenl verleend, terwijl, zoo noodig, tevens de hulp van
do Zeedvil' werd toegezegd, waarmede de resident, vergezeld o. a.
van den controleur der Sangi- en Talaut-eilanden , dan jok reeds
den volgenden avond naar Arungkaïi stoomde. In den morgen van
den 23sten Juli waren de Zeed'uif, zoomode 32 gewapende prauwen ,
onder aanvoering van verschillende eerste en tweede hoofden der
eilanden Salibaboe, Kahroeang en Zuid-Karakelang, te Arangkaa
aangekomen en werd aan RAKKNÜAM; een door don controleur
onderteekende brief g e b r a c h t , houdende last, namens den resident,
oin met zijne vier knpitans-laut en eenige invloedrijke familiehoofden
(daaronder de zoon van wijlen RADJA MANKH) aan boord van liet
stoomschip te komen , ten einde zich te verantwoorden waarom van
de zijde van Arangkaa niemand was opgekomen ter bijwoning van de
te Lirocng uitgeschreven vergadering vau hoofden. Niettegenstaande
vrij groote scharen gewapenden zich langs het strand bewogen , werden de overbrengers van den brief (drie in een vlerkprauwtje afgezonden mindere hoofden) zouder vijandelijkheden ontvangen. RARENGANG weigerde echter den brief in ontvangst te nemen en wenschte
dat de resident en de controleur tot hem zouden komen. Geene
poging onbeproefd willende laten om het weerspannige hoofd langs
zachten weg tot onderwerping te brengen, vaardigde de resident
bedoelde boodschappers nogmaals af, thans met de mondelinge
kennisgeving aan RARENGANG , dat hem nog een uur bedenktijd
gelaten w e r d , en dat hij anders met geweld zou worden gehaald. RARENGANG bleef weigeren en ook geen der verdere
hoofden van het landschap, die waren opgeroepen om met hein
aan boord van de Zeeduif te komen , wilden de negorij verlaten. Daar het alzoo noodig was van de Talautsche macht gebruik te maken om de weerspannige hoofden van Arangkaa
in handen te krijgen, hield de resident den bevelvoerders der
prauwen voor slechts dan gewold te plegen als verzet ondervonden
werd, en dan nog te zorgen dat alleen schuldigen gestraft,doch
vrouwen eu kinderen gespaard werden. Verder werd hun aangezegd dat geeu koppen gesneld en medegenomen mochten worden,
zooals voorheen bij oorlogen op de Talaut-eilanden steeds gebeurde,
doch dat men gevallenen ongeschonden begraven moest. Om de
aan het strand verzamelde gewapenden op de vlucht te jagen ,
hetgeen de arrestatie van RARENGANG wellicht zou vergemakelijken
en met minder bloedvergieten doen gepaard gaau, wierp de Zeeduif
eene granaat op Arangkaa , welke achter de katnpong sprong en
de menigte voor een oogenblik het strand deed verlaten. Toen na
een kwartier uurs van de zijde der in verzet zijnde hoofden nog
geen aanstalten bleken te worden gemaakt om naar de Zeeduif \z
k o m e n , werd eene tweede en kort daarop eene derde granaat g e worpen , waarvan de eerste, daar de vrij zware deining het juist
mikken verhinderde, het strand niet bereikte en de andere mede
weinig uitwerking had. Daarop werden door een 15-tal opvarenden
van de Zeeduif drie salvo's uit het Beaumont-geweer gelost, welk
vuur de gewapenden aan het strand deed uiteeustuiven. Alsnu was
de beurt aan de Talautsche macht. Op het gezicht van de aanroeiende prauwen vloot kwam eeD twintigtal gewapende voorvechters,
waaronder RARENGANG zelf, naar het strand, waar zij volgons
Talautsche wijze van krijgsvoeren , al dansende, met de lans of
het zwaard in de rechter- en het schild in de linkerhand, de aanvallers afwachtten. Toen echter drie hunner van uit de in slagorde
geschaarde prauwen met de medegenomen inlandsche geweren
waren neergeschoten , nam de rest haastig de vlucht. Een der eerstgetroffenen was RARENGANG'S zoon , terwijl ook hij zelf spoedig
licht gewond raakte. Nadat alle voorvechters verdwenen w a r e n ,
werd doorgeroeid en had de landing plaats. Het eerst werd opger u k t naar de op hooge palen gebouwde woning van RARENGANG.
Toen de president-djoegoegoe vau Liroeug hem hier toeriep zich
alsnog vrijwillig in handen van den resident te stellen , wierp
RARENGANG — echter zonder te treilen — zijne lans naar genoemden
onderhandelaar, die daarop RARENGANG met een geweerschot neervelde. In een der andere huizen kwam het tusschen den bewoner
en een der lieden van de Talautsche macht tot een tweegevecht,
dat voor beiden een doodelijken afloop had. Overigens waren alle
buizen van Arangkaa verlaten , die daarop aan de vlammen werden prijsgegeven. In het omliggend kreupelhout, waar men de
overige weerspannige hoofden verscholen waande, werden een 6tal volgelingen van RARENGANG aangetroffen, die zich tegen de
onzen verweerden on , toen zij zich niet goedschiks wilden overgeven , werden afgemaakt. Vervolgeus stevende de prauwenvioot
naar de zuidelijker gelegen kampong Taroehan, die dadelijk hare
Handelingeu der Staten-Generaal.
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onderwerping betoonde, terwijl het kainnonghoofd (kapitan-laut),
zomoede eenigo familiehoofden zich gewillig aan boord vau het
gouvorneinetitsstoomschip lieten brengen. Do resident en de hein
\ergezellen.le BuropMMM ambtenaren (ook de posthouder vau
Liroeng en een adspirant-controleur waren medegenomen) gingen
vervolgen» met eene gewapende sloep van het stoomschip naaiden w a l , mn de [dek, waar Arangkaa had g e s t a a n , in oogenn h o a w te n e m e n , en do lijken van RARENGANG en nog 7
andere gesneuvelden te doen begraven. Blijkbaar hadden de bewoners van Arangkaa reeds na de eerste schermutselingen de
vlucht genomen naar de hoogerop gelegen bosschen. Intusschen had de Talautsche flottielje koers gezet naar de kampong
Q e m e h , bonoorden A r a n g k a a , die mede reeds aanstonds hare
Onderwerping had aangeboden, en waarheen ook de resident en
het vorder Kuropeesch personeel zich begaven. Nadat het kamponghoofd en nog een familiehoofd zich vrijwillig in onze handen
hadden gesteld , en onzerzijds, evenals to Taroehan , de voorhanden
blanke wapens waren opgeöischt, werd aan de aanwezige k a m ponglieden , allen mannen (vrouwen en kindereu waren nergens
te ontdekken), opgedragen om twee weerspannige gewezen djoegoegoo's van A r a n g k a a , die één uur roeiens verder woonden, op
te sporen en uit te leveren.
Den volgenden dag werden, ingevolge eene aan de bewoners
vooraf gedane b e k e n d m a k i n g , Taroehan en Gemch nogmaals door
de onzen bezocht, om aan allen, die niet de belhamels van het verzet
geweest waren , de gevraagde vergiffenis te schenken, nadat van
de voornaamste familiehoofden , op Talautsche wijze, de eed van
trouw was afgenomen. De bevolking van Gemeh stelde tevens de
twee hoofden in onze handen , wier opsporing en uitlevering haar
den vorigeu dag was opgedragen, terwijl nog twee leiders van
het verzet gezocht werden, die de bevolking van Taroehan op zich
nam binnen eene maand te Liroeng te doen aanbrengen. In den
ochtend van denzelfden dag waren sommige lieden van de aan wal
gekampeerd hebbende bemanning der Talautsche prauwenvioot in de
omstreken van Arangkaa uog in gevecht geraakt met een 3-tal
volgelingen van KAUKSGANG , waarvan één zich overgaf en aan
boord van de Zeeduif word g e b r a c h t , doch de twee anderen sneuvelden.
Met. (i uitgeleverde schuldigen (waaronder ook het kamponghoofd
van Daamata) keerde den 25sten .luli de Zeeduif naar Liroeng t e r u g ,
waarheen de prauwenvioot reeds den vorigon avond weder had koers
gezet. Nog dienzelfden dag weid tor plaatse eene vergadering belegd,
waarin de resident, bij monde van den controleur, de teruggekeerde hoofden o. a. dank zegde voor het beleidvol en bezadigd
g e d r a g , door hen en hunne hulptroepen bij de tuchtiging van
Arangkaa betoond, welke dankbetuiging later gevolgd is door de
toekenning van gouvernementswege aan do president-djoegoegoe's
van Liroeng en Beo van do zilveren medaille voor burgerlijke
verdiensten. De gearresteerde personen (3 kapitans-laut, 2 gewezen
djoegoegoe's en 1 volgeling van RARENGANG) , wier schuld voldoende bewezen w a s , werden door den rijksraad tot dwangarbeid
in den ketting voor korteren of langeren duur veroordeeld.
De rust op de Talaut-eilanden word sedert niet meer verstoord. De
ontwikkelde machtsuitoefening beloofde heilzame gevolgen niet
alloen voor het djoegoegoeschap Arangkaa' zelf, wier hoofden me*het sedert 188!) op de Talaut-eilanden gevolgd meer geregeld bestuur herhaaldelijk gespot hadden , doch ook voor de naburige
landschappen Kssang, Lobo en Amate op de oostkust van Karakelaug , die tot nu toe geneigd waren geweest meer tot Arangkaa
dan naar de zijde der goedgezinde hoofden over to hollen. Toen
do resident, een maand later, nogmaals naar de Sangi- en T a l a u t eilanden gekomen w a s , deed hij ook de verwoeste kampong
Arangkaa aan. Bij deze gelegenheid kwamen nog velen der vroegere
bewoners vergillenis vragen voor hunne ongehoorzaamheid. Die
vergiffenis werd verleend, doch tevens bepaald dat de kampong
niet meer mocht worden opgebouwd, en dat de kampongs Taroehan
en G e m e h , althans voorloopig, onderworpen zouden zijn aan het
toezicht van den presideut-djoegoegos van Beo.
Onze bemoeiingen met de tot dit gewest behoorende zelf besturende inlandsche staatjes op den vasten wal van Celebes zullen in
den vervolge werkdadiger kunnen zijn , nu sedert het laatst van
1893 aan de bestuurders van de landschappen , die zich westwaarts
vau de Minahassa langs de noordkust van Celebes uitstrekken ,
en in den loop van 1894 aan die van de in de Tomini-bocht
gelegen landschappen een controleur met eenig ondergeschikt
personeel is ter zijde gesteld. In het voorjaar van 1894 zijn ook
beschikkingen kunnen worden genomen omtrent het verschaffen
aan bedoelde ambtenaren van de noodige gemeenschapsmiddelen
om zich te water te kunnen verplaatsen. De plaatsing der bedoelde
twee controleurs (waarvan de eerste, ter standplaats Bwool, recht-
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fitreeks ondergeschikt is aan den resident , BD de andere, met van December van den magaoe, door de bevolking tot waarnemend
Posso als 8tandi)laats, ondergeschikt is aan den assistent-resident
magaoe was gekozen, allerlei uitvluchten om zich tot den assistentvan Gorontalo)draagt nog een voorloopig karakter, omdat, alvorens resident te begeven. In Maoeton , welks radja in 't laatst van 1892
tot eene definitieve bestuursorganisatie in die nog weinig ontwik gestorven w a s , kon, toen do assistent-resident er in October 1893
kelde streken is over te gaan , moet worden afgewacht boa de tot tweemalen toe k w a m , de verkiezing van een nieuwen bestuur
nieuwe toestanden, welke niet onwaarschijnlijk door onze be der geen voortgang hebben, omdat de kiesgerechtigden niet
moeienissen zullen geboren worden , zich zullen ontwikkelen. Dat bijeen te krijgen waren. De marsaoleh (districtshoofd) van Tinomboe
liet Gouvernement ook nadacht is op eene betere regeling van onze werd daarom, in overleg met de aanwezige oudsten, door den
politieke verhouding met bedoelde landschappen , kan blijken uit assistent-resident voorloopig tot waarnemend radja bnnoemd.
liet medegedeelde op lilz. 27 hiervóór. Op de inspectiereizen
In ons direct gebied, meer bijzonder in de Minahassa en in de
van het hoofd van gewestelijk bestuur of van den genoemden eigenlijke Gorontalosche landschappen . liet de veiligheid van per
assistent-resident ontvingen bedoelde streken ook in 1893 weder sonen en goederen , als gewoonlijk , weinig te wenschen over. Op
af en toe een kortstondig bezoek. Bij een dier bezoeken werd in de hoofdplaatsen Menado on Gorontalo kwamen echter nog al eens
Bwool (het westelijkste van de staatjes ter noordkust van Celebes) diefstallen voor.
met goed gevolg onze 1 usschenkomst verleend, ten einde de kampor.g
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend, zij
Kentana , welke reeds sinds 1874 herhaaldelijk moeielijkheden deed het ook dat in de afdeelingen Tondano, Amoeraug en Belang der
ontstaan door zich telkens aan het Bwoolaefa gezag te willen ont .Minahassa zich vele gevallen van mazelen voordeden.
trekken , weder — en naar gehoopt werd thans voorgoed — tot
Op godsdienstig gebied is aan te teekenen d a t , terwijl het groote
gehoorzaamheid aan den radja terug te brengen (Augustus 1893). meerendecl der Minahassa-bevolking reeds tot het Christendom is
Uit het verslag van 1892 (blz. 2öl) kan blijken , dat sedert het toegebracht, onder het nog heidensche deel dier bevolking de
laatst van dat jaar de particuliere industrie in de gelegenheid is Christelijke propaganda steeds voortgaat bekeerlingen te m a k e n ,
gesteld om hare krachten te beproeven tot het ontginnen van met name in de afdeeling Belang en in het district Bantik der
goudaders in Bwool. De resident bezocht nu bij deze gelegenheid afdceling Menado. Bestaan in de Minahassa uitsluitend gevestigde
d e , onder Kuropeescheleidiug, met ijver aangevatte werken. Verder iiilandsche Christengemeenten , in de afdeeling Gorontalo wordt
benuttigde hij eene met het Bwoolseh bestuur belegde vergadering sedert kort het evangelisatie-werk beproefd door twee zendeling
o. a. om er op te wijzen, dat het slagen der beoogde mijnonderneming leeraren , één te Limbotto in de eigenlijke Gorontalosche land
niet anders dan aan de welvaart van Bwool kan ten goede komen , en schappen , en één te Posso aan de Tomini-bocht. Vooral de arbeid
dat de bestuurders van het landschap dus moesten zorgen dat niet van laatstgenoemde heeft nog een voorbereidend karakter. In de
deze of g e n e , zooals bijv. reeds van de zijde van een paar gewezen eerste plaats dacht hij onder de nog geheel onbeschaafde Alfoeren
hoofden ondervonden w a s , de onderneming noodelooze belemme scholen te openen, met behulp van tot hem overgekomen goeroes
ring zocht in den weg te leggen. Over de bonding der bevolking en moerids (onderwijzers en kweekelingen) uit de Minahassa. Door
tegenover de bij de onderneming in dienst zijnde Europeanen en reizen naar het binnenland te doen , zocht de zendeling meer en
het werkliedenpersoneel (grootendeels Javanen en lieden uit de meer toenadering te vinden. Ook de zendeling te Limbotto had
Minahassa) viel niet te klagen, 's Residents ontmoetingen met de nog geen bekeerlingen gemaakt. Echter werden de door hem ge
bestuurders van Kaidipan, Bolang Ham en BolangMongondo leverden houden godsdienstoefeningen door de Mohammedaansche bevolking
niets bijzonders op. In Juli te voren was de in 1892 gekozen dier streek bijgewoond. De evangelisatie op de S a n g i - en T a l a u t nieuwe radja van laatstgenoemd landschap ter hoofdplaats Menado eüanden (verg. bijlage CC van 't vorig verslag) neemt gestadig
geweest om in handen van den resident den nog versehuldigden toe. De op het eiland Siauw gevestigde zendeling-leeraar richtte
eed van trouw af te leggen. Bij de toen door hem onderteekende ■ij) zijne standplaats Oeloe eene school op tot opleiding van inen beëedigde akte van verband heeft de vorst o. a. beloofd zich landsche voorgangers-onderwijzers (hulpzendelingen).
met het Gouvernement te zullen verstaan omtrent al zoodanige
De handel ter hoofdplaats Menado, die bijna uitsluitend op de
punten , waarin de met zijne voorgangers gesloten overeenkomsten copra der Sangi-eilanden ') drijft, hoewel eenigszins levendiger
zouden blijken nader regeling te behoeven ten nutte van land en dan in de tweede helft van 1892, wordt geacht in den eersten
volk.
tijd nog de nadeelige gevolgen te zullen ondervinden van de
De bezoeken aan de Tomini-staatjes leerden opnieuw hoeveel daar vulkanische uitbarsting op Groot-Sacgi (Juni 1892), toen duizenden
nog te onlenen valt. Op verscheidene plaatsen bleek weder dat er klapperboomen werden vernield of beschadigd, van welkelaatsten
onder de in deze streken ten handel komende vreemde oosterlingen er echter weder vele zijn begonnen op te leven, terwijl inmiddels
niet zelden lieden gevonden worden , die zicli ongerechtigheden ook veel is hijgeplaut, zoodat men zich mag vleien dat de invloed
veroorloven, waaronder niet. alleen de rechtstreeks betrokkenen op de productie minder groot zal blijken dan aanvankelijk werd
lijden, maar waardoor ook de weinig ontwikkelde en weinig macht gevreesd. In de afdeeling Gorontalo blijft het vertier zich ontwik
bezittende zelf bestuurders in inoeielijkhcden gewikkeld worden. kelen ; de producteD uit het binnenland van Banggaai en uit de
Aan de hoofden werd dan ook de raad gegeven om geen vreemde landschappen aan de Tomini-bocht, inzonderheid copra, dammar
lingen toe te laten , tenzij voorzien van een te Gorontalo afge- en rottan , worden met schoeners uit die streken afgehaald en ter
3tempeldeu pas. Aan een Arabier uit Palos (westkust van Celebes), hoofdplaats Gorontalo naar Singapore of Europa verscheept.
die met een niet meer geldigen pas zich in Paoeeoe ophield , werd
Slaagden rijst- en andere voedingsgewassen in de Gorontalosche
aangezegd binnen zekeren tijd do Tomini-bocht te verlaten, en landschappen, ten gevolge van de vele regens en daaruit ontstane
toen h e t , bij eene nadere komst van den assistent-resident van overstroomingen vau de Bone-rivier, slechts m a t i g , in de Mina
Gorontalo, bleek dat de last niet was opgevolgd , werd bedoelde hassa verkreeg men in dit opzicht zeer goede uitkomsten. De teelt
vreemdeling aan boord van het gouverneinentsstoomscbip me le- van muskaatnoten en die van Liberia-koffie breidden zich u i t ,
genomen. In de binnenlanden van P o e n werden herhaaldelijk doch de notenpiantsoenen hadden van ziekten te lijden , waardoor
koppen gesneld, ten gevolge van eene veete tuschen de Taraoe- de opbrengst zeer verminderde. Op Groot-Sangi was de inzameling
en de Tolage-Alfoeren , en ook geschiedde dit tusschen den laatst van bataten bevredigend.
genoemden stam en de in Todjo gevestigde Alfoeren. De makole
Op den 29sten Maart 1893 werd eene zeer verhoogde werking
(vorst) van dit laatste landschap toonde meer toenadering dan waargenomen van den in de afdeeling Menado nabij Kakaskassen
vroeger, hetgeen merkbaar was aan de gewilligheid , waarmede de gelegen krater Lokon , die sinds (50 a 70 jaren rustig was geweest.
De bevolking der omliggende streken v l u c h t t e , doch keerde na
door onze ambtenaren in het belang van land en volk gegeven
wenken door hem werden opgevolgd. Aan de bestuurders van eenige dagen terug. Omstreeks het einde van Juli kwam de vul
P a r i g i , die zich in sommige opzichten van schuld bewust zijn, kaan tot r u s t , om echter in September en December weder teekeo. a. ook wat betreft het doen van onrechtmatige heffingen in nen van werking te geven.
Posso, waren de bezoekreizen van onze ambtenaren blijkbaar niet
zeer welkom. Toch g i n g de bejaarde magaoe (vorst) er toe over
§ 17. Amhoina.
o m , tijdens de assistent-resident in Mei 1893 voor Posso zich op
hield en hij (magaoe) zich in de buurt van die plaats bevond , aan
De politieke toestand op de eigenlijke Ambonsche- en Bandaboord van het stoomschip te komen. Maar bij latere bezoeken te eilanden, zooniede die op Boeroc liet, luideus het gewestelijk
Parigi zelf (in October en December) — toen inmiddels ook eene
klacht was gerezen over liet berooven door Parigiërs van een
handelaar uit Towaëli (gouvernement Celebes en onderhoorig') Tot hiertoe kon de hoeveelheid copra, die door de Sangische bevolking
hedon) — zocht het meest op den voorgrond tredende hoofd , zekere werd van de hand gezet, gesteld worden op gemiddeld 50 000 pikol 'sjaars,
BAPAI H E N T K , die dan ook, na het overlijden in de eerste dagen ter waarde van p. m. t' 325 000.
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verslag, niets te wenschen over.
In Augustus 1893 liep het gerucht <lat «Ie lM>rg-Alfoeren ra
Ceram het plan hadden opgevat om de op Int schiereiland Hoamohel
(Klein-Ceram) gelegene kampongs l.okki en Lochoe al' te loopen.
Toen in een van den posthouder van Kairatoe (West-Ceram) ontvangen bericht dit gerucht bevestigd werd , begaf de resident /.icli
naar de bedreigde punten en voorzag de inwoners van genoemde
kampongs van vuurwapenen 60 ammunitie. Hot schijnt dat de
kwandgezinden van hun voornemen hebben afgezien, ten minste
van een aanval werd later niets meer vernomen.
In aansluiting aan hetgeen in 't vorig verslag (blz. 25/2H) is
vermeld omtrent het bedwingen van onlusten op de Aroe-eilanden
kan worden medegedeeld, dat niet alleen rust en orde er weder
geheel hersteld zijn en het vertrouwen in ons bestuur teruggekeerd
is, maar dat de bevolking herademde toen zij van TOEI.KOKI.OKN
en de andere hoofden van den opstand ontslagen was. Hij een in
Juni 1893 door den resident aan Dobo gebracht bezoek bleek dan ook
dat de staat van zaken weder normaal was te noemen. De posthouder
der bedoelde eilandengroep maakte in Mei te voren eene reis naar
den achterwal en werd overal met veel eerbewijs en gejuich ontvangen. Te Krei (op Trangan) en Watoelei (op het eilandje van dien
naam) gingen zelfs de vrouwen te water en haalden zijne prauw
in , om hem de verzekering te geven van de vriendschappelijke
gezindheid dier negorijen. Te Krei werden hem nog uitgeleverd de
radja en de toewan negeri dier plaats, die een werkdadig aandeel
in den opstand hadden genomen. Zij werden naar Amboina overgevoerd om aldaar met een 7-tal reeds vroeger in handen van het
bestuur gevallen leiders en aanvoerders van den opstand , in afwachting van de te hunnen aanzien te nemen beslissing, in preventieve hechtenis te verblijven. ')
Pas echter waren deze troebelen tot een goed einde gebracht,, of
er dreigden op de Aroe-eilanden moeielijkheden van anderen aard en
wel door de wijze , waarop Engelsch-Australisehe parelvisschers, die
van den orangkaija van Oedjir, tegen zekere retributie per ton schelpen, vergunning hadden gekregen om in de tot die negorij behoorende
wateren van de Jedan-groep parels en parelmoerschelpen te verzamelen, bij de uitoefening van hun bedrijf te werk gingen , toen zij
in Maart 1893, met hunne destijd? uit één schoener en zeven kotters
bestaande vloot, uitgerust voor rekening van eene te Londen opgerichte maatschappij (verg. vorig verslag blz. 275), binnen het
zeegebied van Oedjir de parelvisscherij kwamen hervatten. Daar
zij zoowel groote als kleine schelpen ophaalden , en dit tot algeheele uitputting der parelbanken moest leiden, had genoemd
negorijhoofd den » manager " verzocht het bedrijf te staken en naar
Dobo, waar de resident zich met het, flottieljevaartuig Java bevond , te vertrekken. De » manager " gaf hieraan eerst gehoor ,
nadat de orangkaija gedreigd had , bij niet voldoening aan de uitnoodiging , de gummibuizen der luchtpompen te zullen doorsnijden.
Te Dobo had de resident een onderhoud met den » manager", wien
ten slotte werd aangezegd het bedrijf in het territoriaal zeegebied
der Aroe-eilanden niet verder voort te zetten. Toen het echter in
Juni 1893 bleek, dat de bedoelde parelvisschers andermaal waren
teruggekeerd en zich in de kreeken van Maikor en Serwntne een
terrein voor hunne industrie hadden uitgezocht, terwijl zij zich
bovendien ongepast tegenover onzen posthouder gedroegen , liet ons
bestuur niet na — zooals reeds is medegedeeld op blz. 274 van 't vorig
verslag — maatregelen te nemen om met klem te kunnen waken
tegen mogelijke inbreuken op de rechten en belangen der inheemsche bevolking met betrekking tot de pareloesterbanken in onze
territoriale wateren, terwijl de feiten langs diploniatie.ken weg
onder de aandacht van de Engelscue Regeering werden gebracht
(verg. blz. 4 hiervóór). Bij het sedert onzerzijds uitgeoefend maritiem
toezicht zijn tot hiertoe overtredingen van Indisch Staatsblad 1893
n". 261 niet geconstateerd. Zoo dikwijls de vreemde vaartuigen binnen
het territoriaal zeegebied werden aangetroll'en, bleek het dat de luchtpompen , noodig voor de duikertoestellen , waren uitgenomen. Ter
voorkoming van moeielijkheden met de bevolking, wanneer de
' ; Reeds tydons de gerechtelijke interactie (die veel tijd vorderde wegens
de beperkte gelegenheid tot gemeenschap tussehen Amboina en de Aroeeilanden , maar vooral ook wegens de mocielijkheid aan liet inwinnen van
getuigenverhooren verbonden gebleken) zijn zoowel TOELIOEI.OEX zeil' als de
meesten zijner medebeklaagden aan herribcrri overleden , zoodat, toen rr van
de 9 gearresteerden nog slechts 2 waren overgebleven, er de voorkeur aan
gegeven is hunne zaak niet langs den weg van rechten te doen behandelen,
maar op hen art. 17 van het Kegeeringsngleinent toe te passen. In dien zin
is door de Indische Kegeeriug besloten. Hij goiiverncmcntsbe.sluit dd. 1 Juni
1894 n°. 10 zijn namelijk de overgebleven twee beklaagden (de in "t vorig
verslag reeds genoemde W A U M K A en de hooger vernielde toewan negeri van
Krei), in het belang der openbare rust en orde op de Aroe-eilanden, naar
de hoofdplaats Banjoemas op Java gerelegeerd.

vreemdelingen aan wal gingen , werd hun het aanvullen van den
watervoorraad , het kappen van hout, enz. op de bewoonde kust
verboden, althans aan eene telkens aan te vragen bijzondere vergunning gebondon. Enkele malen werd ook water uit den voorraad van hot oorlogsschip verstrekt en op verzoek geneeskundige
hulp verleend, toen onder do bemanning der parelvloot zeer ernstip-e
gevallen van berriberri zich hadden voorgedaan. Ook werd , wanneer het als een geval van nood kon worden beschouwd, wel toegestaan , dat een der loggers naar Dobo kwam ter inneming van
de met de mailboot aangebrachte victualie; het overscbepen op
deze niet voor den algemeenen handel opengesteldo havenplaats
van de door de vreemdelingen gevischte schelpen wordt echter
in den laatsten tijd niet meer geduld.
Op de goede winsten, die de bevolking, vooral op Aroe's achterwal, aan de eigen exploitatie harer parelbanken ontleent, is
o. a. gewezen op blz. 3 van het oeconomisch overzicht betreffende
de residentie Amboina, gedrukt aan het slot van bijlage C van
het Koloniaal Verslag van 1892.
De rust op de Tenimber-eilanden werd niet verstoord; wel
dreigden er ongeregeldheden, maar de herinnering aan de tuchtiging van Oelilit op Jamdena en van een drietal negorijen op de
eilanden Maroe en Vordate in 1891 (zie het verslag van 1892 blz.
22) was voldoende om de gemoederen tot bedaren te brengen.
Op Ceram, waar onder de berg-Alfoeren het koppensnellen
— hoewel sporadisch — uog steeds voorkomt, werden eenige
strandbewoners het slachtoffer daarvan. Onder de perkarbeiders op
Banda, meerendeels Javanen van minder goed gehalte, had menig
geval van doodslag plaats. Hoewel in de zoogenaamde ZuidMolukken de heilzame gevolgen van meerdere inmenging van ons
bestuur duidelijk zijn waar te nemen, valt daar op de veiligheid
nog niet te roemen.
Van uitbreiding van den Islam was, evenals in 1892, nagenoeg
in het geheel geen sprake.
De evangelisatie maakte bij voortduring goede vorderingen,
vooral ra de Zuidwester-eilanden. Bij een bezoek van een der
predikanten van Amboina aan Dammer werden zóóvelen tot het
Christendom bekeerd, dat het noodzakelijk werd geacht aldaar zeven
inlandsche godsdienstleeraren (goeroe djamaat) te plaatsen. De
Alfoersche strandnegorij Kairatoe (West-Ceram) ging in haar geheel tot het Christendom over. De invloed van het zoogenaamde
Kakian-verbond, eene soort van veemgericht, waarover zie o. a.
het verslag van 1850, blz. 33, en dat var, 1800, blz. 18, wordt
gezegd in deze kuststrekeu gaandeweg af te nemen. Evenwel is
bot centrum van het Kakianisme — de hulpprediker van Boano
noemt als zoodanig het stroomgebied der aan de Noordkust van
Ceram uitmondende Sapalewa-rivier — nog altijd voor het evangelisatiewerk gesloten. Op Boeroe neemt het Christendom in de ter
noordkust van het eiland gelegene, tot de afdeeling Kajeli (OostBoeroe) behoorende landschappen Lisella en Tagelisa meer en meer
toe; in de afdeeling Masarete (West-Boeroe) bedroeg op uit. 1893
het aantal gedoopten 1255, dat der voltrokken christen-huwelijken
37 ; overigens vindt men nog vermeld dat ook 85 berg-Alfoeren
in 1893 den doop ontvingen.
Dat ook de arbeid der Roomsch-katholieke missie te Langgoer
op Klein-Kei goede vruchten droeg, blijkt daaruit dat het aantal
bekeerlingen aldaar van 80 tot 157 steeg en zich weder 25 personen hadden aangemeld om tot het Christelijk geloof over te gaan.
Over het schoolbezoek, ook door volwassenen, was de missionaris
zeer tevreden. In de tweede helft van 1892 is van Roomsch-katholieke zijde ook in Oost-Ceram het missiewerk ondernomen. Volgens berichten van den posthouder te Waroe zou de daarmede,
ter staudplaats Bomphia, belaste geestelijke 7 Alfoeren gedoopt
hebben en aan 20 Alfoeren godsdienstonderwijs geven. In de nabijgelegen onderafdeeling Ceramlaut en Goram, waar slechts een
klein deel der bewouers den Islam belijdt, doch overigens enkel
heidenen worden gevonden , zou onder deze laatsten , inzonderheid
op het eiland Kessewooi of Kissoewi, neiging bestaan om tot het
Christendom over te gaan. Op een verzoek van den Roomschkatholieken Kerkvoogd, om ook in gemelde onderafdeeling eene
missie te vestigen, werd in Augustus 1893 door de Indische
Regeering gunstig beschikt.
Voor zooveel vernomen werd , bleef in 1893 de residentie Amboina
van epidemische ziekten bevrijd. Op de hoofdplaatsen Amboina en
Banda evenwel breidde de berriberri zich eenigszius uit, terwijl
zij ook onder het gegoede deel der inheemsche bevolking meer
voorkwam. Voorts had men op Banda sporadische gevallen van
pokken , ten deele met doodelijken afloop.
De handel in de voornaamste uitvoerartikelen van dit gewest,
noten en kruidnagelen, was gedrukt ten gevolge van de lage'
marktprijzen, terwijl daarenboven de laatstgenoemde specerij een
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betrekkelijk gering product opleverde. De mindere opbrengst der
klappertuinen was oorzaak dat de omzet in copra geringer «ras
dun gedurende 1892. Volgens de van bestuurswege verzamelde
opgaven zou de waarde van den Invoer in 1893 hebben bedragen
te Auiboina f 1 02;{ 083 en te Banda I' 4 5 3 5 0 8 ; die van den uitvoer respectievelijk f 573 870 en f 1725 570 Bventli in 1892 v u
het aantal Klingaleescbe kleinhandelaren , en daarmede de concurrentie in den kleinhandel, op ovengenoemde plaataea weder t
nomen.

• § 18.

Termtc.

In de sultanaten Ternate en Tidore en in liet rijk ISnijau (in welk
laatste het bestuur nog in banden verbleef vao de in 1889 ingestelde
commissie van landsgrooten, onder voorzitterschap van den controleur) kenmerkte zich de gang van zaken gedurende bet tijdperk,
waarover dit verslag loopt, buiten de aanstonds te vermelden
ongewettigde exploitatie van parelbanken, niet door bijzondere
voorvallen. Ofschoon Engelsch-Australiscke parelvisscbers zieb in
Augustus/September 1893 gedurende eenige weken in de territoriale wateren der Papoea-eilanden bij Nieuw-Guinea ophielden en
zich veroorloofden aldaar, buiten ons bestuur om, bun bedrijf
uit te oefenen, ontstonden dientengevolge wel is waar geen dadelijke
botsingen met de hoofden of de bevolking, maar toch bleek later
dat zij zich aan de aanmaning van een inlandsch hoofd (den
kapitein-laut van Sailolo op het eiland Salawatti), om mei viaschen
te eindigen, eenvoudig niet .--toorden. Kr verliep eenige tijd vóórdat het bestuur te Ternate van de verschijning der parelvloot
kennis kreeg. Zoodra dit echter het geval was,werden (ie noodige
maatregelen genomen om een oorlogsschip naar de bedoelde wateren
te doen vertrekken, ter voorkoming van verdere inbreuken o])
onze rechten of op die der [ntandsche hoofden en bevolking. Toen
het oorlogsschip in de eerste dagen van October bewesten NieuwGuinea verscheen, waren echter de bedoelde vreemde vaartuigen,
die deel uitmaakten van dezelfde vloot, die zich b y d e Aroe-eilanden
ophield (verg. de voorgaande paragraaf), reeds weder naar Australië
teruggekeerd. Uit de ingewonnen berichten bleek dat de parelvisschers zich jegens de hoofden, in Mier gebied -ij rischteu, niet
ongeneigd hadden betoond tot het opbrengen van zekere schatting.
De radja van Waigeoe, wien zij hadden diets gemaakt
vergunning van den resident te bezitten, had hun onder zekere
voorwaarden vergund het bedrijf uit te oefenen en als retributie
'/,, van de gevischte hoeveelheid schelpen deels in natura, deels
in geld in ontvangst genomen. Daarentegen hal een ander hoofd,
de reeds genoemde kapitein-laut van Sailolo (Salawatti), jegens
wien de „ m a n a g e r " erkend had geen vergunning van den resident
te bezitten, in de voorgestelde transactie niet willen treden. Bij
een tweeden tocht van het oorlogsschip (in November) werden
bewesten Nieuw-Guinea geen vreemde parelvisscbers meer ontmoet.
Blijkbaar moeten de vondsten m Augustus/September niet ongunstig zijn geweest, daar tot tweemalen toe niet de te Sekar f westk u s t van Nieuw-Guinea) aanleggende mailboot door de bewuste
vreemdelingen schelpen zouden zijn verscheept.
De sultan van Ternate werd bereid bevonden om het door hel
Gouvernement aangenomen nieuwe beginsel op het stuk der uitgifte van mijnconcessiën (en van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen) in inlandsehe staten, waarvan sprake is in
de §§ 14 en 15 hiervóór, ook voor zijn gebied van toepassing te
doen worden. Nadat de resident zich had vergewist , dat de aan
den sultan onderhoorige radja's van Banggaai en Tnmhoekoe op
de Oostkust van Celebes met de door het Gouvernement gewenschte
nieuwe regeling instemden, kwam ter zake, onder dagteekening
van 20 Juli 1893, een suppletoir contract met het inlandsch zelfbestuur van Ternate en onderhoorighedun tot stand , welk contract
is goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernementsbesluit dd. 14
October 1893 n" 2 1 . liet ligt in de bedoeling in dit en nog in
andere opzichten onze politieke verhouding ook met Tidore beter
te regelen, waartoe zich eene gunstige gelegenheid zal aanbieden
bij de aanstaande verheffing tot sultan van den in 't vorig verslag (blz.
28) genoemden oudsten wettigen zoon van den in Mei 1892 overleden
sultan. In Mei jl. ia namelijk de resident gemachtigd om bedoelden
prins, reeds door de landsgrooten en andere hoofden als opvolger
zijns vaders gekozen, onder nadere goedkeuring van de Indische
Regeering als sultan van Tidore en onderhoorigheden te bevestigen .
Bewegingen op godsdienstig gebied kwamen niet voor en uitbreiding van het Mohammedanisme viel niet waar te nemen.
Omtrent den arbeid der in Noord Nicuw-fliiinea gevestigde zendeling-leeraren komt in het gewestelijk verslag slechts de medt-.dccling
voor, dat in het afgeloopeu jaar vijf Papoea's tot het Christendom
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overgingen en dat zeven kinderen werden gedoopt.
Dn gezondheidstoestand was gedurende 1893 over het algemeen
!
övredigend. Op de eilanden Ternate rn Tidore heerschten in de

eerste twee maanden van het j»ar de mazelen epidemisch, Van
Noord Nieuw-Guinea keerde bijna geen enkel Ternataansch vogeljuger terug '/.onder in meerdere of mindere mate aan berriberri tb

lijden, welke ziekte echter, na een kort verblijf te Ternate, weder
sa.
Onder de inlanders van dit gewest, inzonderheid onder de P a I oea's op Nieuw-Guinea, scheen meer dan voorheen werk te
worden gemaakt van de teelt van aardvruchten en katjaug. Op
Ternate en Kat jan breidde de teelt van muskaatnoten zich uit.
Omtrent «ie:: bnndelsomzet met Nieuw-Guinea zijn ditmaal geen
opgaven ontvangen. Van Bat jan en het onderhoorige eiland Kasiroeta werd voor eene waarde van f 87 000 aan gom-copal verscheept,
en uit Banggaai (Oost-Celebea) werden belangrijke hoeveelheden
lof tan naar Gorontalo vervoerd. Daar echter de prijzen, die op de
Kuropeesche markt voor de boschproducten, vooral voor gom-copal
en voor vogelbuiden, konden bedongen worden, zeer laag waren,
was de handel gedurende bet afgeloopen jaar over het algemeen
gedrukt.
Betreffende onze bestuurs-aanrakingen met Nieuw-Guinea is hel
volgende aan te teekenen.
Op eene reis, welke de posthouder van Patani (Halmaheira) in
November 1893 niet het particuliere stoomschip Camphuijs naar
«ie Noordkust van Nieuw-Guinea ondernam, bleek de geest der
bevolking op een paar plaatsen in de Oeelviuk-baai niet zoo goed
ais w I gew Dscbf was. On bet eiland Hhoon werd de uitlevering
eigerd van vier geroofde Papoea's van Andai, en te Ansoes op
eiland Japen werd aan boord van het stoomschip eene oorlogsverklaring volgens Papoea'sch gebruik opgehangen, bestaande in
eenige gebroken pijlen, steeneii en houtskool.
Naar de zuidkust van Nieuw-Guinea werd in Maart/Mei jl. eene
reis volbracht door een krachtig marine-.stoomschip, het uit Nederland aangekomen nieuwe flottieljevaartuig Boraeo, en zulks in
de eerste plaats tot bet verrichten van eene globale opneming
I betreffende de in December 1892 en Maart 1893 (zie vorig verslag
blz. 29/30) niet onderzochte kuststrook westwaarts van Selerika
tot aan Straal üarianne en tol het verkrijgen van vriendschappelijke aanrakingen met de bevolking (een en ander ter beoorj deeling van de gelegenheid voor het eventueel tot stand brengen
van eene gouvernements-nederzetting op dit gedeelte der zuidkust),
! en verder om meer licht te doen opgaan nopens de beweerde
strooptochten naar buiten ons gebied, die in de kentering der
moessons zouden ondernomen worden door den volkstam der TugeriPapoea's, welke verondersteld werd op of nabij den 141sten lengtegraad zich op te houden. Omtrent de ontmoetingen op deze reis,
welke werd medegemaakt door den hooger genoemden posthouder
— dezelfde die, blijkens het vorig verslag (blz. 29), aan het
hoofd bad gestaan van onze spoedig weder opgebroken vestiging
te Selerika, — zijn bier te lande nog geeue bijzonderheden bekend.
Alleen is, door een te Makassar aangebracht bericht van den
resident van Ternate dd. 16 Mei, meldende den terugkeer van de
liorheo, vernomen dat eene breede en vrij diepe rivier was aangetroffen op 40 Engelsche mijlen bewesten Selerika.

§ 19. Timor sa onderkoorigltden.
I
I
!
I

Bleven ook gedurende 1893 in de onder ons rechtstreeksch
bestuur staande streken van dit gewest rust en orde ongestoord,
hetzelfde kan niet getuigd worden van de zelfbesturende landschappen. Op Timor evenwel werden de sedert jaren hangende
oneemgheden bijgelegd voor zooveel betreft Manoebait en A m a noebang, en ook tusschen Molloh en Timaoe (Amfoeang) kwam
bet tot eene verzoening. In het landschap Djeniloe, mede op
Timor, kwam de bestuurster, die in 1892 vanwege den resident
eene terechtwijzing had ontvangen over zekere door haar genomen
maatregelen ten nadeele van onze directe onderdanen te Atapoepoe
(verg. vorig verslag blz. 31), te overlijden, maar omtrent hare
opvolging werd nog geen bericht ontvangen.
Op Zuid-Flores hadden in den aanvang van 1893 in het l a n d schap M'boeri bloedige gevechten plaats tusschen het berghoofd
van Bange en dien van Oedebaba, welke spoedig eindigden met
de nederlaag van oen laatste, van wien eenige kampongs en
versterkingen genomen en in de asch gelegd werden. Een ander
berghoofd op Zuid-Flores, zekere AMAWAKA, maakte zich, uit
persoonlijke wraakneming, mede aan daden van geweld schuldig.
\ ei bolgen over de wijze waarop hij bejegend was geworden door
een Chinees, die zich. voor handelszaken tijdelijk aan tiet strand
had nedergezet, beschoot hij met eenige, volgelingen diens woning
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en 'lic van een anderen aldaar iloh tijdelijk ophoudenden Chinees,
tan gevolge waarvan vier zich in die woningen bevindende Endehneecen werdan getroffen, au daaronder één loodehjk, waarna
• toko van een dier Obineezen plunderde (Augustus 1893).
Het Buropatnh bestuur heeft zich de zaak aangetrokken,

opdal

de schuldigen doorliet Endehneeaob zelfbestuur zoo mogelijk gevat
e:, oaer de landsinstellingen gestraft worden, Intusscben u de tot
weder ipxeggens aan beide Cbineezen verleende toelating door den
resident ingetrokken, terwijl vanwege den radja voor bet geroofde
vergoeding la geschonken.
Op h e t eiland Adonara (afdeeling Larantoeka en onderhoorigheden) ontstonden oneenigheden toaachen Lapao en Lamabelang
eenerzijds eu Tanali Boliog en Kiwang Ona anderxijds, welke in
den aanvang van 1894 nog niet geëindigd waren. Inmiddels gelakte
het ooi eenige tusschen andere landschappen in dezelfde afdeeling
gerezen geschillen te doen bijleggen.
Volgens bij den posthouder te Maumeri (Noord-Flores) ingekomen berichten was de radja van P a g a . ' o m vooralsnog aan bet
bestuur onbekende redenen, door eenigen zijner onderdanen vermoord (September 1893).
In het Soembasche landschap Lewa beerschte nog steeds verdeeldheid over de voorziening in het bestuur ter vervulling van de
plaats van den in Juli 1892 overleden radja. Hoewel de bevolking
over het algemeen deu ons goedgezinde!) OniBQI HAOKMAKA of
OEMBOE SOE.MARA niet ongenegen is, durft zij zich niet voor hem
verklaren, uit vrees voor den anderen pretendent, OEMBOE DJKMA,
bijgenaamd BINI TAOE. Botsingen van eenige beteekenis tusschen
beide partijen hadden echter niet plaats, terwijl bij een bezoek
van het hoofd van gewestelijk bestuur in Augustus 1893 aan
Waingapoe de voornaamste kabisoe's, waaronder zoowel OEMBOE

werden er op geenerlei W\jie verstoord, en door de toenemende

medewerking der inlandsobe hoofden liet ook de veiligheid van
personen en goederen weinig te wenschen over. Set verschijnsel,
dat bet gouvernementsgebied voortdurend Helen uit de Bali
vorsteiii'ijkeii trekt, hield aan. Zoowel de meerdere reohtsseket
als do ruimere gelegenheid om er geld te verdienen , hetzij als

koelie op de hoofdplaats Boeleleng, hetzij bij de bewerking der
sawaba en bij den kofüepluk, lokken daartoe uit. Evenals in
andere streken van het gevest slaagde in 1893 ook in de gouver-

aements«afdeelingen bel rUstgewas uitstekend, doch dekofneoogsl
het ditmaal op geheel Bali te wenschen over (naar schatting bedroeg hij in 't geheel slechts 21000 pikol, tegen p . m . 50000 pikol

in 18V2), betgeen op den handel ongunstig terugwerkte. De uitroerartikelen, waarin overigens te Boeleleng nogal veel o m g i n g ,
waren e.opra en klapperolie, waarvan de verschepingen geschat
werden op eene waarde van f 153 000 en f 23 000. Te Djembrana
werd voor f 4 0 000 aan rijst uitgevoerd. Voorts werd uit de afdeeling Djembrana in vrij groote hoeveelheden liet voor huis- en
scheepsbouw zeer geschikte kitangi-hout verscheept. Wijders i s ,
met betrekking tot het rechtstreeksch gouvernementsgebied, aan

de over 1893 ontvangen berichten nog de mededeeling te ontleenen,

dat de Mohammedaansche propaganda onder de Hindoe-Balische
bevolking weinig succes h a d , en dat de gezondheidstoestand, door
het heerschen van koortsen , gepaard met keel- en borstaandoeningen,
vooral in de tweede helft des jaars, niet zeer gunstig was te noemen,
ofschoon de ziektegevallen meestal een gunstig verloop hadden.
Omtrent den politieken toestand in de zelf besturende landschappen
op Bali v a l t , in aansluiting aan hetgeen dienaangaande i n ' t vorig
verslag is vermeld, het volgende mede te deelen.
Van Bangli wordt bericht dat de verhouding van de bestuurders
HAOEMARA als de zoon van OEMBOE DJEMA, genaamd KAIUMESA,
tot het Gouvernement, zeer vriendschappelijk is en dat zij geacht
hunne opwachting kwamen m a k e n , bij welke gelegenheid op worden meer nog dan andere Balische bestuurders in onze b e hunne jegens het Gouvernement aan den d a g gelegde gezindheid doelingen vertrouwen te stellen , al wordt ook van hunne zijde
geen aanmerkingen vielen te maken.
juist geen vaardige medewerking ondervonden bij de behandeling
van de Endebneezen op Soemba werd gedurende het afgeloopen van geschillen tusschen Boelelengsche en Banglische onderdanen ,
jaar weinig vernomen; voornamelijk vestigen zij zich in <ie geheel waarvan de afdoening dikwijls op de lange baan wordt geschoven.
onafhankelijke landschappen van het eiland. In hoever de in ilaart In de plaats van den in November 1892, na een bijna 11-jarig
1893 (Indisch Staatsblad n° 89) in het leven geroepen bepaling, bestuur, overleden vorst t r a d , zooals reeds in 't vorig verslag
dat de inheemsche bevolking der onderafdeeling Endeh of Zuid- (blz. 32j is gezegd, diens jongere broeder op. Tijdens in het voorFlores bij reizen over zee naar en van het eiland Soemba en bij jaar van 1893 een voor dat doel afgevaardigde gouvernementsreizen over land op dat eiland eene pas behoeft van het hoofd ambtenaar zich in Bangli ophield, bleek op de overtuigendste wijze
van gewestelijk of plaatselijk bestuur, gunstig werkt, kon wegens dat de optreding van den nieuwen vorst DEWA G'DK AXOM OKA,
gebrek aan de noudige gegevens en den korten duur van hare '• sedert genaamd DEWA G'DÉ TANUKEBAN , dealgemeeneinstemming
wegdroeg zoowel van de overige leden der vorstelijke familie als
inwerkingtreding nog niet worden beoordeeld.
De veiligheid van personen en goederen liet in ons recbtstreeksch i van de landsgrooten eu poenggawa's. Gehouden besprekingen omgebied, en op de plaatsen waar onze ambtenaren gevestigd zijn, trent iiet ontwerp der door den nieuwen vorst te passeeren akte
over het algemeen weinig, daarentegen in de streken, waar onze i van verband hadden in zoover een gewenscht g e v o l g , dat bet
Lestuursbemoeienis zich niet voldoende kan doen gevoelen, als Banglisch bestuur zich bereid verklaarde om onder de af te leggen
verklaringen ook op te nemen de erkenning van 's Gouvernements
naar gewoonte, veel te wenschen over.
bevoegdheid
om voor de rust gevaarlijke personen uit Bangli te
Zoowei de Protestantsche als de Roomsch-katholieke geestelijken
zetten b u n beschaviugs- en bekeeringswerk onder de heidensche verwijderen , en om aldaar uiijncntginningen te ondernemen of te
doen ondernemen, terwijl de Banglische bestuurder zich ook
bevolking van dit gewest niet zonder vrucht voort.
verbond om aau niet tot de inheemsche bevolking van Bangli
I <ver het algemeen was de staat der volksgezondheid vrij
behoorende persouen geen mijueoncessie te verleenen dan na vooral
ongunstig, daar koortsen, b u i k - eu borstaandoenmgen veelvuldig
verkregen toestemming van bet Gouvernement. Eene aldus aangevoorkwamen, terwijl op Soemba de pokziekte veel oli'ers eischte. '
vulde akte van verband werd door DEWA G ' D É TAXGKKDAX en
Ziekten onder het vee deden zich, voor zooveel vernomen werd, j zijne landsgrooten op 11 November 1893 onderteekend en bezegeld ,
alleen voor op het eiland Iiotti en te Pariti (Amfoang), waarover i bij welke gelegenheid hij, onder nadere goedkeuring van den Gounader gehandeld wordt in hoofdst. J afi. VIII.
verneur-Generaal, sedert verleend bij gouvernementabesluit dd. 19
Van den rijstoogst werden slechts op het eiland Savoe en in de j Maart 1894 u°. 3 2 , door deu resident als vorst van Bangli werd
onderaf'eeling Beloe (afdeeling Timor) bevredigende uitkomsten j erkend en bevestigd.
verkregen, zoodat op vele plaatsen rijst van elders moest worden
ingevoerd. Üe djagong-productie in de meeste streken van dit i In Gianjar, waar de dewa-agoeng van Kloengkoeng zijn gezag
gewest was gering; aard- en peulvruchten daarentegen gaven een niet bleek te kunnen handhaven, n a m e n d e zaken ondereen weder
ruim beschot, en ook de koffieoogst op Timor, met uitzondering gekozen eigen vorst een vrij geregeld verloop. Door de hoofden en
van de onderafdeeling Beloe, was gunstiger dan ia vorige jaren. bevolking van Gianjar, die slechts noode hadden berust in de inDe handel te Koepang, te Maumeri en te Bndeh was in 1893 dertijd (in 1883), door de zwakheid van den toen maligen vorst DEWA
van meer beteekenis dan in menig jaar te voren. Op Rotti echter, MAXGGIS , plaats gegrepen hebbende vereeniging van hun land met
waar gedurende vele maanden de uitvoer van paarden en buffels Kloengkoeng, werd in de eerste helft van 1893 tot vorst gekozen
wegens de daar heerschende veeziekten was verboden en de rijst- j de blijkens het vorig verslag (blz. 32) uit Kloengkoeng gevluchte
oogst grootendeels mislukte, was hij zeer gedrukt. Van Savoe i DEWA NGOERAH, oudste zoon van wijlen genoemden D E W A MAXGGIS.
N a d a t , door de van gouvernementswege zoowel in Kloengkoeng
werden 765, van Soemba 2578 paarden uitgevoerd.
als in andere Balische landschappen met de bestuurders gehouden
besprekingen, onzerzijds de overtuiging was verkregen dat de
§ 20. Bali en Lombok.
dewa-agoeng zich niet in staat gevoelde om Gianjar weder onder
In het onder ons rechtstreeksch bestuur staand gedeelte van zijn gezag te brengen en dat het in Gianjar de algemeene wensch
dit gewest — de afdeelingen Boeleleng eu Djembrana op Bali — was om weder als zelfstandig landschap te worden erkend, terwijl
liet de gezindheid van hoofden en bevolking jegecs het Gouver- uit de inwilliging van dien wensch geenerlei nadeelig gevolg voor
nement niets te wenschen over; de belastingen werden geregeld onze verhouding tot de overige Balische rijken te duchten was
opgebracht en de door het Europeesch bestuur gegeven bevelen (Badoeng en Tabanan hadden reeds aanstonds DEWA NGOERAH als
en genomen beslissingen werden gewillig opgevolgd. Rust eu orde vorst van Gianjar erkend, eu Bangli legde zich bij den ommekeer
Handelingen der Staten-Generaal.
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van zaken ueder, niettegenstaande het nog altijd eenige Gianjarsche dessa's in zijn bezit h a d ) , machtigde de Indische Regeering
den resident om den nieuw gekozen vorst en zijne luudsgrooten
eene akte van verband te doen onderteekenon , waardoor de vroegere verhouding tusschen het Gouvernement en Gianjar zou worden hersteld. Den 20sten November 1893 werd de bedoelde akte
van verband , die geheel gelijkluidend was met vroegere verklaringen (eene aanvulling in den zin van de met Bangli gepasseerde
akte ontmoette van de zijde van het Gianjarsch bestuur bepaalde
bedenkingen), door DEWA NGOKRAH , onder den nieuw aangenomen
naam van DEWA PAIIAXG, verleden en door hem en al zijne poenggawa's of hunne gemachtigden onderteekend, bij welke gelegenheid de resident DBWA P A H A N O , onder nadere — en sedert bij
gouvernementsbesluit dd. 19 Maart 1894 u°. 32 verleende — goedkeuring der Indische Regeering, als vorst van Gianjar erkende en bevestigde. Aan den dewa-agoeng van Kloengkoeng , die te elfder ure
afzag van het aanvankelijk door hem gekoesterd verlangen, dat onzerzijds getracht zou worden van het Gianjarsch bestuur alsnog zekere
concessies ten behoeve van Kloengkoeng te bedingen, is sedert
door den resident, onder opgaaf van redenen , van een en ander
mededeeling gedaan. Het gebied van DEWA PAHANU telt naar
schatting ruim 24 000 weerbare mannen , ongerekend de enkele
dessa's, die nog aan Bangli en Kloeugkoeng heetten onderworpen
te zijn, doch — naar verwacht werd — wel spoedig weder aan
Gianjar zouden toevallen. Zoowel door zielental als door de vele
natuurlijke hulpbronnen, waarover het te beschikken heeft, kan
Gianjar geacht worden een der voornaamste inlandsche slaatjes op
Bali uit te maken.
Over de verbrokkeling van Meugoei (een vazalstaatje van den
dewa-agoeng van Kloengkoeng, doch waarover deze nimmer feitelijk
eenig gezag uitoefende) werd reeds in 't vorig verslag (blz. 32)
gehandeld, en daaruit bleek dat sommige Mengoeische dessa's door
Badoeng waren veroverd en andere zich onder Tabanan halden
gesteld , doch dat het overig deel van Mengoei den zoon van den
iu 1891 gesneuveldeu vorst van het landschap was getrouw g e bleven. Dit laatste deel van Mengoei is sedert onder Gianjar
gekomen , nadat bedoelde Mengoeische opvolger , met name GOESTI
G ' D É AGOEXG , die het veiliger had geacht in het onder Gianjar
ressorteerende landschap Oeboet eene schuilplaats te zoeken, zich
met de hem trouw gebleven Mengoeische Jessa's onder de bescherming en de bevelen van den nieuw opgetreden radja van Gianjar
had gesteld. De rust is thans in geheel Mengoei teruggekeerd,
dank zij cie omstandigheid dat de vorsten van Badoeng , Tabanan ')
en Gianjar zich omtrent de grenzen van ieders gebied aldaar met
elkander hebben verstaan en elkander het rustig bezit daarvan
hebben gewaarborgd.
Liepen de zaken van Gianjar en Mengoei, blijkens het vorenstaande , niet naar Kloengkoeng's wensch , van de zijde van Karang
Asem ondervond Kloengkoeng , in het tijdvak waarover dit verslag
handelt, geen vijandelijkheden, ofschoon de verhouding tusschen
beide landschappen nog even gespannen bleef en zelfs in de jongste
maanden (zie lager) moet verslimmerd zijn.
Omtrent Karang Asem is aan te teekenen dat te Boeleleng nog
geen bericht werd ontvangen omtrent de opvolging van den op
1 Mei 1893 overleden oudsten der twee besturende vorsten , met
name GOESTI G ' D É POETOE , door zijnen oudsten zoon ANAK AGOBX<;

K'TOET DJLAXTIK. Zooals uit het verslag van 1891 (blz. 30) blijken
k a n , worden de bestuurders van Karang Asem door de vorsten
van Lombok aangesteld, die daarvan aan het Gouvernement hebben kennis te geven. De andere Karang Asemsche stedehouder

resident omtrent het voorval vernomen, dat de dader zelf, met
name TJOKOKDA

NUOEUA

KONOT , aanstonds gevat en met zijne

eigent kris was omgebracht on dat weinige uren later drie van
TJOKORDA'S vrouwen en een volgeling van hem gedood waren.
De staat van zaken op Lombok (of Öelaparang) onderging, in
het tijdvak waarover dit verslag handelt, geen verandering ten
goede. ') Niet alleen dat de oorlog, in Augustus 1891 aldaar o n t brand tusschen het wettig (Balisch) gezag en de inheemsche
(Sassaksche) be'.'olking, mot voor beide partijen afwisselende kansen,
bleef voortwoeden, zonder dat de Lomboksche bestuurders bij
machte waren om het verzet hunner niet-Hindoesche onderdanen
te bedwingen, maar ook volhardde de reeds zeer bejaarde Lomboksche vazal — of liever de in zijnen naam handelende personen *) — bij zijne reeds van den aanvang der verwikkelingen af
aangenomen h o u d i n g , zich grondende op het hem in ruime mate
gelaten zelfbestuur *), om onze opperheerschappij over Lombok
slechts gedeeltelijk te erkennen.
Had de Indische Regeering tot hiertoe, gelet op hetgeen elders
in den Archipel van onze militaire krachten geeischt werd of
gefiischt kon worden, gemeend hare inmenging in de Lomboksche
zaken zooveel mogelijk te moeten beperken om daardoor niet
eventueel tot eene gewapende tusschenkomst genoopt te worden,
in April 1893 meende zij met den resident van Bali en Lombok
te rade te moeten gaan nopens de vraag, of een aanbod onzerzijds
aan het Lomboksch bestuur, om te trachten tusschen het wettig
gezag aldaar en de hoofden der opstandelingen een voor beide
partijen aannemelijk vergelijk tot stand te brengen, kans had om
zoodanig onthaal te vinden, dat het kon leiden tot eene vredelievende oplossing der bestaande moeielijkheden. Een door den
Landvoogd ondeiteekende brief, bestemd voor den vorst en diens
zoon, als mede-regent en aangewezen opvolger, waarin, ouder
uiteenzetting van ons recht van bemoeienis en onder mededeeling
dat van de zijde der Sassaksche bevolking reeds de bijstand en
bescherming van het Gouvernement waren ingeroepen'), de aanleiding en de strekking van de bemiddeling, waartoe het Gouvernement bereid was , werden duidelijk g e m a a k t , werd tegelijkertijd
aan den resident toegezonden, echter onder opmerking dat de
Gouverneur-Generaal de uitreiking van den brief desnoods nog
eenigen tijd uitgesteld zou willen zien, indien naar 's resiclents
gevoelen eenige kans bestond dat een gewapend optreden onzerzijds in sommige omstandigheden het gevolg van de uitreiking
zoude moeten of kunnen zijn.
Zooals reeds bekend is uit rececte regeeringsmededeeliugen aan
de Staten-Generaal ' ) , hebben in 1893/94 de omstandigheden aangaande Lombok een zoodanigen loop genomen d a t , nadat langs
vreedzamen weg aan de vorsten gestelde eischen hunnerzijds
waren in den wind geslagen, onder dagteekening van 13 J u n i j l .
te Batavia besloten is o m , onder den steun van eene krachtige
militaire macht, aan het Lomboksch bestuur het noodiggeoordeelde
ultimatum te stellen betretl'ende zijne gehoorzaamheid aan het G o u vernement en de duurzame vestiging van eene betere orde van
zaken op het eiland.
Terwijl op de onzerzijds gestelde eischen lager teruggekomen wordt,
laat men vooraf eenige beknopte aanteekeningen volgen omtrent het
verloop der Lomboksche zaken sedert April 1893, en zulks in aansluiting aan de mededeelingen in de beide voorgaande verslagen.
Nadat de resident als zijn oordeel had doen kennen dat de
vorsten op een hun te doen aanbod van bemiddeling vermoedelijk
beleefd , maar ontwijkend zouden antwoorden , besloot de Gouverneur-Generaal in Juni 1893 de zaak voortgang te doen hebben ,

GOESTI G ' D É D J L A X T I K , een broeder van wijlen genoemden GOESTI

G'DÉ POETOE , bevond zich nog altijd op Lombok , waar de vorsten
zijne diensten niet schenen te kunnen ontberen in verband met
het voortduren van den cpstand der Sassaks *). De verwikkelingen tusschen Karang Asem en Kloengkoeng kwamen niet tot !
ontknooping; integendeel moet, zooals den resident ter oore was |
gekomen, een verraderlijke, doch mislukte moordaanslag, die in |
April jl. door een sedert 't laatst van 1892 in Karang Asem ver- '
blijf houdenden zoon van den dewa-agoeng van Kloengkoeng
joude zijn gepleegd op den hiervóór genoemden ANAK AGOENO
K'TOET DJLAXTIK , de grieven van Karang Asem tegen Kloengkoeng vermeerderd hebben , daar verondersteld werd dat de aanslag
op last van den dewa-agoeng zou zijn gepleegd. Verder had de
») De broeder van den vorst van Tabanan, tevens medebestuurder van
dat landschap, werd in Maart 1893, bjj een bezoek aan den vorst van Badoeng , in de poeri (het paleis) te Dèn Pasar door een zijner eigen poenggawa's vermoord.
>) Zie echter wat, in verband met ons militair optreden tegen Lombok ,
over genoemden GOESTI G'DE DJLANTIK wordt gezegd in de noot aan het
alot van deze paragraaf.

') Eerst toen dit blad ter perse was, werden de gunstige telegraphische
berichten ontvangen, vermeld in de noot aan het slot van deze paragraat'.
«) 's Vorsten oudste (onwettige) zoon A>'*K AQOENO MADK en de rijksbestierder GOESTI NJOMAS KALER, welke laatste echter in Januari jl. zou
overleden zjjn. De invloed van eerstgenoemde was veel meer overwegend dan
die van den als mederegeerder en toekomstige opvolger erkenden (wettigen)
zoon ANAK AGOENO K'TOET.

») Het nog van kracht zijnde politiek contract met Lombok dd. 7 Juni 1843
is in zijn geheel afgedrukt op blz. 21/22 , zitting 1894 , van de Handelingen
der Eerste Kamer van de Staten-Generaal.
•) Eene vertaling van twee door Sassaksche hoofden met dat doel aan
den resident gerichte brieven , dd. 9 December 1891 en 20 Februari 1894,
vindt men mede afgedrukt op blz. 22/24 van de in de voorgaande noot bedoelde Handelingen. Volgens latere berichten is in de tweede helft van April jl.
nog een schrijven van Sassaksche hoofden ontvangen , waarin weder aangedrongen werd op een spoedig krachtdadig tusschenbeide komen van het Gouvernement , liefst vóór den aanstaanden rystoogst.
') Zie het verslag der vergaderingen respectievelijk van de Eerste Kamer
van 8 Juni, en van de Tweede Kamer van 28 Juni jl. (Handelingen I ,
blz. 12-19, en I I , blz. 46-49), zoomede den brief van den Minister van
Koloniën aan de Tweede Kamer, dd. 3 Juni 1894 (zitting 1894—6*).
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koloniaal verslag Tan 1894. [Nederl. (Oo;t-) Io
in dien zin dat Je Lomboksche bestuurders op de eventueele over
handiging van een voor ben bestemden brief van den GouverneurGenernal door een sclirijven van den resident zouden worden voor
bereid , opdat, wanneer op do aankondiging der komst van den con
troleur als brenger van <ltn brief des Landvoogds geen bevredigend
bescheid werd gegeven, de uitreiking achterwege zou kunnen
blijven óf althans ter zake nadere instructiën uit Batavia zouden
kunnen worden gevraagd. Tevens werd bij vernieuwing den resi
dent voorgehouden , dat alles behoorde te worden vermeden wat
tot een gewapend optreden tegenover Lombok zou kunnen nopen,
zooals bijv. het trouwens weinig waarschijnlijk geachte geval dat
den controleur molest werd aangedaan of dat het antwoord van bet
Lomboksch bestuur een uitdagend karakter mocht dragen. Met
nadruk werd op dit punt de aandacht van den resident gevestigd,
opdat hij de gelegenheid behield o m , wanneer er zijns iuziens
voor zoodanig gevaar aanleiding mocht bestaan, daarop den Gou
verneur-Generaal te wijzen vóór de verzending van den brief.
Den 22aten J u n i werd alsuu van Boeleleng een inlandsche tolk
naar Lombok gezonden met een brief van den resident, waarbij,
met bet oog op de bestaande onrust op het eiland , aan de vorsten
bericht werd verzocht waar en wanneer de met de overbrenging
van 's Landvoogds brief te belasten controleur door ben zou kunnen
ontvaDgen worden. Het antwoord ód. 4 Juli luidde, dat, wanneer
de controleur kwam om den brief over te brengen en de aange
legenheden te bespreken en af te doen waarover de vorsten in
hunne brieven van Juni 1892 ') gehandeld hadden , zij hem op
de vanouds gebruikelijke wijze zouden ontvangen. Bij telegram
van 17 Juli werd de resident alsnu gemachtigd om den controleur
naar Lombok te doen vertrekken ter overhandiging van den brief
en desnoods ter aanhooring van hetgeen de vorsten mochten te
berde brengen, maar zonder zich daaromtrent in besprekingen te
begeven , op grond dat zijne opdracht niet verder reikte dan het
overbrengen en uitreikeu van den brief en bet in ontvangst nemen
van het schriftelijk antwoord der vorsten. Toen de controleur den
24sten Juli ter reede Ampenan kwam , zond hij den tolk naar den
w a l , d i e , geen der Lomboksche pembekels te Ampenan aan
treffende, zich naar Mataram begaf, waar de rijksbestierder be
loofde dat hij aan de beide zich te Kctta Radja bevindende vorsten
van de komst des controleurs zonder verwijl zou kennis geven.
Daags daarop werd door twee aan boord gekomen pembekels den
controleur eene spoedige ontmoeting met de vorsten te Mataram
in uitzicht gesteld, doch het doen afhalen van den controleur van
Ampenan werd telkens uitgesteld, onder anderen op grond dat
de onlusten zich tot in de onmiddellijke nabijheid van Boger (het
gebruikelijke logies voor gouvernementsambtenaren) hadden uit
gebreid en het dus bezwarend was den controleur aldaar te ont
vangen , omdat hij er wellicht in moeielijkheid zou geraken. De
controleur merkte echter o p , dat het voldoende was hem in de
gelegenheid te stellen den brief in een der poeri's te Matararn of
Tjakra Negara aan de vorsten te overhandigen en dat hij dan
daarna dadelijk naar boord kon terugkeeren totdat de vorsten hun
antwoord gereed hadden , hetwelk hij vervolgens op dezelfde wijze in
ontvangst kon komen nemen. Aan deze mededeeling van den con
troleur werd echter geen aandacht geschonken , maar in den na
middag van den 29sten J u l i , nadat wel dienzelfden dag een van
Singapore aangekomen Europeesche zaakwaarnemer, die den Lom
bokschen bestuurders van advies scheen te dienen, bij hen was
toegelaten , kwam een pembekel, namens den rijksbfstierder, den
controleur in overweging geven voorloopig naar Boeleleng terug
te keeren, daar hij toch in de eerste dagen onmogelijk door de
vorsten zou kunnen worden ontvangen , maar d a t , zoodra dit
wel het geval kon zijn, de Lomboksche bestuurders den resident
daarvan zouden onderrichten. Xa zes dagen wachtens ter reede
moest derhalve de controleur onverrichter zake terugkeeren. J) De

vorsten vonden het zelfs niet noodig den resident hunne ver
ontschuldiging aan te 'oie len over de fttgwftolM reis des con
troleurs , en evenzeer liet zich wachten het toegezegde bericht
betreden ie bet tijdstip, waarop de brief van den (ïouverneur-

Generaal zou kannen In ontvangst genomen worden.
De kennisgeving echter, die de resident , na het optreden op 19
Octoher van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal, in den gebruikelijken vorm, van de plaatsgehad hebbende hestuurswisseling
over Xederlaniisch-Fndie aan de vorsten van Lombok deed , werd,
zij het ook na eenig tijdsverloop (in de eerste dagen van December),
in beleefde termen beantwoord.
De nieuwe Gouverneur-Generaal heeft, na den onder berusting
van den resident gebleven brief van zijnen voorganger teruggeno
men te hebben, zich ernstig bezig gehouden met de vraag, welke
gedragslijn, onder de bestaande omstandigheden , tegenover het
rijk van Lombok behoorde te worden iimcbtgenornen. Werd die
gedragslijn door de houding der vorsten in de laatste jaren, maar
vooral door het gebeurde met den brief van den vorigen GouverneurGeneraal , voor een goed deel aangewezen , zoo was voor het nemen
van eene beslissing vóór alles zekerheid noodig omtrent verschillende
p u n t i n van politieken en militairen aard , waarvan de Landvoogd
de overweging dan ook reeds spoedig na zijn optreden bij het legerbestuur, dat tot de beantwoording daarvan geroepen was , aanhangig
maakte. Tot welk besluit de Indische Regeering ten slotte gek >
men i s , werd ree Is hooger vermeld en zal uit het vervolg dezer
m.dedeelingen nader blijken.
Van het tooneel van den opstand op Lombok waren inmiddels
van verschillende zijden , waaronder in de eerste plaats van den
commandant van bet te Ampenan gestationneerde oorlogsschip '),
berichten ontvangen, hierop nederkomende, d a t , ten gevolge van
het overslaan van de onlusten tot West-Lombok , de Lomboksche
bestuurders hunne troepen, welke in Middea-Lombok eenige ver
sterkte stellingen bezet bielden, van daar hadden moeten w e g n e 
men tot beveiliging van de hoofdvestigingen Mataram, Tjakra Negara
en Narmada en dat de daarna geleverde gevechten meerendeels in
het voordeel der opstandelingen waren afgeloopea. Aan den vorst
van Karang taem GOBCTI G ' D É DJLANTIK, d i e , zooals reeds
hooger bleek , zich nog steeds op Lombok bevond ter bestrijding
van de Sassaks, werd door den resident, met goedkeuring van de
Indische Begeering, een door h e m , met hetoog op Indisch Staats
blad 1870' n°. 3 0 2 , gevraagd consent geweigerd (begin December)
tot inkoop te Singapore van een aantal geweren met eene aan
zienlijke hoeveelheid munitie, welke oorlogsbehoeften heetten te
dienen om via Ampenan naar Karang Asem te worden uitgevoerd.
Het verzoek werd daarom geweigerd, omdat het blijkbaar was
gedaan ten behoeve van de Lomboksche bestuurders en deze niet
hadden willen voldoen aan ledoor den resident gestelde voorwaarde
dat zij zich, in een aan hein gericht schrijven , bij het door GOEST
G'nÉ DJLANTIK gedaan verzoek zouden behooreu aan te sluiten.
Een en ander belette niet, dat de aanhangers van het Lomboksch
lieden zich wellicht bj de opstandelingen zouden aansluiten, meende de
controleur de zaak met iemand vanwege het Lomboksch bestuur te moeten
bespreken. Toen echter de rijksbestierder liet weten dat hij zoodanige be
spreking niet noodig achtte, besloot de controleur — en deelde dit aan den
boodschapper des ruksbestierders mede — aan de vluchtelingen de keus te laten
om óf te Ampenan aan wal te worden gebracht, óf mede te gaan naar
Boeleleng. Na het vertrek van den pembekel van boord, verzochten de
vluchtelingen eenparig naar Boeleleng te worden medegenomen, hetgeen dan
ook geschiedde.

3
) De voornaamste taak van dien bodem (die geregeld door een der andere
te Makasser gestationneerde oorlogsschepen werd afgelost) bestond, behalve
om in het algemeen een wakend oog te houden op de gebeurtenissen, hoofd
zakelijk in het visiteeren van de verschillend!' vaartuigen om het aan wal
brengen van oorlogscontrabande tegen te gaan. l!ü gouvernementsbesluit dd.
23 Mei 1894 n». 12 werden maatregelen gelast tot uitbreiding van ons maritiem
') Daarbij was door hen verzocht (zie het verslag van 1892. blz. 28) op toezicht. Te dien einde is een tweede oorlogsschip naar Lombok gedirigeerd,
heffing van de maatregelen, waardoor de invoer van oorlogsbehoeften zonder dat inzonderheid de west- en noordkust zal moeten bewaken en tevens enkele
consent en het gebruik van met Europeanen bemande stoomschepen voor malen een tocht langs de oostkust van het eiland zal hebben te ondernemen,
oorlogsdoeleinden verhinderd werd. (De beide aan het Lomboksch bestuur terwijl twee gewapende adviesbooten, met eene militaire bemanning aan boord,
toebehoorende stoomschepen Sri Mataram en Sri Tjakra , welke, sedert door hetzouden gestationneerd worden in de Komhal- en in de Laboean Tring-baai.
Gouvernement daarop in Mei en Juni 18'J2 beslag was gelegd, te Soerabajja Wanneer de omstandigheden het toelieten, had intusschen ook reeds vroeger
in conservatie waren opgenomen, zijn, wegens den ongunstigen toestand ons maritiem toezicht zich nu en dan gedurende korten tjjd tot de verschil
waarin zij verkeerden, ingevolge machtiging van de Indische Kegeering dd. lende baaien van het eiland uitgestrekt. Laatstelijk was dit bijv. het geval in
26 April jl., publiek verkocht. De opbrengst is, in afwachting van nadere Maart jl., toen het flottieljevaartuig l*nt*, op een tocht rondom Lombok, de
in de verschillende baaien aanwezige vaartuigen onderzocht, doch op geen
beslissing, voorloopig in 's lands kas gestort./
daarvan contrabande aantrof. Op de oostkust hadden de kampongs, waar het
:
) Uit vrees dat de Baliërs bjj hunne operatiën in West-Lombok, waar oorlogsschip kwam, de Nederlandsche vlag gehesehen. Evenwel werden aan
de dessa Sekarbela tegen het Lomboksch bestuur in opstand was gekomen, rakingen met de bevolking vermeden. Het ter reede Ampenan uitgeoefende
ook tegen de niet ver van daar gelegen kustplaats Tandjong Karang zouden toezicht leidde eenige malen tot het ontdekken van geweren , ülla's en munitie,
oprukken, waren vele bewoners dezer laatste kampong gevlucht, ten einde welke men zonder consent trachtte in te voeren. Van het verblijf ter reede
de Oostkust te bereiken. Een 35-tal (waaronder vrouwen en kinderen) kwamen Ampenan (waar in April 1893 het Lomboksch bestuur de drijfbakens had
echter lijfsbehoud zoeken aan boord van het gouvernemeiitsstoomschip .•>',■!•<, doen wegnemen) werd overigens gebruik gemaakt om de westkust van Lombok
waarmede de controleur zich ter reede Ampenan bevond. Daar ook deze trigonometriseh op te nemen.
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Koloniaal verslag van 1M)4. [Nedarl. (Oost-) Ind .]
beatuur (de Belifira) hunne toe
in om weler meeractiefop
t e treden \i rtzetten, ten einde het verloren terrein In WestLombok te herwinnen. In Januari 1894 werd vernomen dat <lo
des-a Sekarbela, ten gevolge van het aldaar beerschend rijstgebrek,
zicli weder aan hel B«
izag bad onderworpen.
Kwam in len aanvang van 1894 den resident uit vrij itellige
bron ter oore bel overladen van den rijk
erQoMTi NJOMAS
KAI.KK , van wie,:i steeds was gezegd dat hij met 's vorsten oudsteu
(onecbten) zoon A\AK AÜOKMI MADE, da Lomboksche politiek
ueheerschte, omtrent het al dan niet nog in leven zijn van den
bejaarden vorst zelf liepen af en toe weder tegenatrijdige geruchten,
en ook een door den resident naar de Ooetkuet op informatie uitgezonlen, aldaar bekende, vertrouwde Boegineet slaagde er, on
danks zijn verblijf in het binnenland , niet in ter zake stellige
berichten in te winnen, 'j Deze rapporteerde overigens dat er in de
laatste maanden in Uoat-Lombok wein
■ .ten was, zoodat
men zich zoowel van Baliache als van Sassaksche zijde er toe be
paalde op de grenzen !e wachtpoaton te betrekken. Ofachoon eerat
over drie maanden de rijst logst kon invallen, heerschte er echter
op veraobeidene plaai en gro it gebrek aan voediugamiddelen , en
vele Saaaaka moeaten zicb met allerlei surrogaten tevreden .stellen;
alleen in den oml
D Sakra zouden, naar hetgeen
'sres;
gaman van
. aldaar vernomen bad, reeda
over de 210 menscben aan uitputting zijo gestorven. D::f;r de
Indische B
iet met den resident noodig achtte — en
deze laatste van 'aGouvernement» bemoeienis ten deze geen verwikk
verwachtte — om aangaande de juistheid van <le
berie •
lebenden hongersnood nader inge
licht te worden, ten einde zoo nooiig maatregelen te beramen,
wer'., uitsluitend echter met dat doel, de meervermelde con
troleur naar Oost-Lombok gezonden, doch tegelijk aan liet
vorstenbestuur van de aanleiding en het doel der zending door den
resident kennis gege en (26 Februari). De controleur, die tot 9
Maart op Oost-Lombok verbleef eu daar o;> verschillende plaatsen
den toe-tand in ooge schouw nam, vond inderdaad de gesteldheid
van vele streken allertreurigat. Niet alleen heerschte er, zooala
de controleur én ?an de hoofden vernam en gedeeltelijk door eigen
■waarneming- bevond, inzonderheid in het district Praiji . te Sakra,
Mas Bagei en Pringgabaya, waar de bewoners van vele verwoeste
desa's *) zich opeengehoopt hadden, nijpend gebrek aan voedings
middelen 'gevallen dat ou iers hunne kinderen verkochten om zich
met het ontvangen gel i eenig voedsel te kunnen aanschaffen,
waren reeds voorgekomen), maar ook wat huisvesting enz. betrof
zag het er bij de vluchtelingen ellendig uit, zoodat menigvuldige
ziektegevallen van een en an ier het gevolg waren Na rijpe over
weging kwam de controleur tot de conclussie dat het gebrek aan
levensmiddelen o:.der de Saasaks zoodanigen omvang vertoonde, dat
tijdelijke hulpverstrekking, als die niet gepaard ging met een
rechtstreekse!) ingrijpen onzerzijds om den oorlog te doen ophou
den, niet van wezenlijk nut kon zijn, daar veilig kon aangeno
men worden dat een volgend jaar de toestand weder dezelfde
zou zijn. Immers was het niet twijfelachtig dat zoowel van i'alische als van Sassaksche zijde weder actief zou worden opgetreden
zoodra de bewerking van de rijstvelden zou afgeloopen zijn, terwijl
verscheidene Sassaksche hoofden zich tegenover den controleur uit
lieten, dat, wat er ook mocht gebeuren, zij zich nimmer weder
aan het Balisch bestuur zouden onderwerpen. Hadden reeds op
20 Februari jl. de hoofde: van Sakra aan den hooger bedoelden
Boeginees een brief ter hand gesteld (zie noot 6 op blz. 34 hiervóór),
•waarin zij namens alle gezagvoerende Sassaksche hoofden de tusschenkomst van den resident inriepen , opdat het Gouven emeut hun in
hunne moeielijke omstandigheden te hulp mocht komen, thans
■werd zoodanig verzoek aan den controleur herhaald bij monde van
de hoofden van Mas Bngei en Pringgabaija.
Daar de Gouverneur-Oeneraal de Lomboksche zaken persoonlijk
roet den resident wilde bespreken, was deze iu de eerste helft
van Februari uitgeuoodigd zich naar Batavia te begeven, wanneer
de toestand van bet door hem bestuurd gewest het zou toelaten.
Met goedkeuring van den Landvoogd bleef de komst des residents
tot in de tweede helft van Maart verschoven en kwam de contro
leur mede. Enkele dagen vóór beider afreis naar Batavia ontving
de resident een aan hem geriehten brief van de Lomboksche bestuur
ders dd. 12 Maart, waarin zij, onder opgave van gezochte redenen
■waarom zij in Juli 1893 den brief van den vorigeu GouverneurGeneraal niet hadden kunnen in ontvangst nemen , maar zonder
i) Alle twijfel ten deze is thans opgeheven (zie het slot van Ue noot aan
het einde van deze paragraat).
') Naar matige berekening zouden uieer dan 50 000 Sasaaks, wier dessa's
en velden door den oorlog verwoest waren, zwervende z(jn.

verontschuldiging daarover, mededeelden, dat zij zich (wat de
oorlogszaken betrof) weder meer gerust gevoelden en zieii aanbe
valen voor eene voorafgaande schriftelijke mededeeling »indien er
gevolg wordt gegeven uan het plan om den controleur naar Selaparang af te vaardigen . t m Bin Ie ons (de vorsten) te ontmoeten
op de wijze als vermeld in ons antwoord van 4Juli 1893",terwijl
twee dagen later, onder dagteekening van 14 Maart, de vorsten
i'e aan hen gedane kennisgeving, betreffende het vanwege de:i
real lent ingestelde plaatselijk onderzoek nopens de schaarschte
aan levensmiddelen iu Oost-Lombok, beantwoordden met de ne-dedeeling dat zij met die handelwijze geen genoegen konden nemen,
op grond dat geen der vroegere residenten van Bali en Lombok
zich met de biunenlandseiie aangelegenheden van Selaparang zou
hebben bemoeid , waarom de vorsten den resident verzochten zich
daarin te willen gedragen als zijne voorgangers. Toen deze laatste
brief ontvangen werd , was de resident reeds naar Batavia ver
trokken. Iu antwoord op hun schrijven van 12 Maart had hij vóór
zijn vertrek den Lomboksche bestuurders nog laten weten dat een
afschrift van den Lombokschen brief den Gouverneur-Generaal ZOU
worden aangeboden, met wiens beslissing de vorsten te zijner tijd
in wetenschap zouden worden gesteld. De resident was niet vreemd
aan het vermoeden dat er verband bestond tusschen de thans , na
ruim zeven maanden wachtene, door de Lomboksche bestuurders
betoonde bereid verklaring om den brief vanden Gouverneur-Gene
raal in ontvangst te nemen en 's residents ophanden zijnde afreis
naar Batavia , wiens oproeping derwaarts hun blijkbaar was ter
oore gekomen.
Xa al het voorgevallene, en in aanmerking nemende dat, naar
de verzekering van de betrokken militaire autoriteiten , geen l«letsel bestond om een baslister optreden tegen de Lom boksche be
stuurders desnoods door krachtige dwangmiddelen te doen volgen , is
de Indische Begeering tot het besluit gekomen om daadwerkelijk
in de Lomboksche zaken in te grijpen. Te uien einde werd, onder
dagteekening van 27 Mei jl., de resident gelast zich alsnog per
soonlijk tot de vorsten van Lombok te begeven , dezen de grieven
en bezwaren der Indische Kegeering bloot te leggen , en tevens
hun als eisenen te stellen : 1°. eene betuiging van oprecht leed
wezen over de tot dusver telkens aangenomen ongepaste houding
tegenover het Gouvernement en zijne ambtenaren ; 2°. de plechtige
verzekering dat bet vorstenbestuur voortaan stiptelijk zal opvolgen
de bevelen van den Gouverneur-Generaal, als uitoefenende de Regee
ring in geheel Nederlandsch-Indie, waarvan Lombok een deel
uitmaakt, met name zijne bevelen l«treffende den in- en uitvoer
van oorlogsbehoeften en het gebruik van stoomschepen met geheele
of gedeeltelijke Kuropeesche bemanning; 3°. de onmiddellijke uit
levering, ten einde hem naar een ander eiland te verbannen, van
meergenoemden AXAK AGOBNU MADE , aan wien de tegenwoordige
toestand te wdjten is; en 4°. de aanvaarding door het vorstenbe
stuur van de bemiddeling van den resident om aan den verwarden
toestand op Lombok een einde te maken , en de belofte zich r.eder
te leggen bij de regeling, welke de resident, naar bevind van
zaken , zal verlangen.
Zooals reeds gebleken is, aanvankelijk uit het door middel van
de Staatscourant gepubliceerde telegram van den GouverneurGeneraal dd. 13 Juni jl., en sedert meer uitvoerig uit de Javasche
Courant van dienzelfden datum, beeft de resident zich den 9den
van die maand van zijne opdracht gekweten in eene samenkomst
met de twee zoons van den bejaarden vorst, waarbij hij hun drie
dagen bedenktijd gaf, onder aankondiging dat liet niet inwilligen
van onze eischen een gewapend optreden onzerzijds ten gevolge
zou hebben. Een verzoek om onbepaald uitstel, dat den Uden
schriftelijk werd herhaald, werd door den resident, die de over
tuiging kreeg dat men de zaak op de lange baan zocht te schui
ven, geweigerd, onder waarschuwing dat een niet tijdig antwoord
zou beschouwd worden als eene weigering om aan de gestelde
eischente voldoen. De Lomboksche bestuurders hebben echter den
hun gelaten bedenktijd ongebruikt gelaten, zoodat de resident
den 13den onverrichter zake te Boeleleng terugkeerde, waarna
door dien Gouverneur-Generaal last was gegeven tot het zenden
van de expeditie, welke den 3den Juli van Soerabaija zou ver
trekken. Uit de schriftelijke mededeelingen van de Indische Ke
geering over de den resident in 't laatst van Mei verstrekte
opdracht blijkt nog, dat bij den Landvoogd het voornemen be
stond om, wanneer de Lomboksche bestuurders ongezind bleken
om aan de hun gestelde eischen te voldoen, den controleur aan
stonds naar de Oostkust van Lombok te doen vertrekken , ter
uitdeeling — onder zijn persoonlijk toezicht — van rijst aan de
noodlijdenden. Tevens zou dan de controleur aan de Sassaks mede
deeling doen van het door de Indische Regeering genomen besluit
om tusschenbeide te komen en aan hunne grieven en hun lijden een

Bijlage C.
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Hinde te maken, doch hun icveiis aanbevelen om gedurende de
aanstaande expeditie in bun gebied te blijven en nleclits te xorgen
dat de Baliêïi niet dsarheeo vluchtten. Denaelfden dag dat het
afzenden

van

eene c.v.|>editioiii!nire n a o b t g' last werd , v a a r d i g d e

de Quuverneur-Genenal i bty de ordonnantie, opgenomen la [nduch
BtaatabUd 18M ir. 121, op iicn roet van die, ingevolge Indisch
Staatablad 1 «7i* u: 21? voor Atjeli geldende , scherpen roorichriften
uit tegen den in-, uit- en doorvoer van oorlogsbehoeften op
Lombok, met buitenwerkingetelling, voor looved dat eUaod be
treft, van de omtrent het onderwerp geldeode algemeens bepalin
gen van 1N7<> (Indisch Staatsblad u*. -'JO^) De verscherpte l epn—
lingon werden oer draad ter kt:nnis gebracht van de maritieme
autoriteiten in do wateren van Lombok, aan wie de strenge hand
having daarvan werd opgedragen, en die verder den last ontvingen
om nauwgezet te waken tegen den overvoer van hulptroepen van
Baü naar Lombok, loomede tegen de ontvluchting van Lombok
van ANAK AUOBNO MAI>K. Terwijl den resident weid opgedragen
van onze voornemens ten aanzien van Lombok aan de vorsten op
Bali (ook aan die van Karang Asem) schriftelijk raededeeling te
doen, werd tevens besloten orn op de gewestelijke hoofdplaats
Hoeleleng eene compagnie infanterie met eenige artillerie enz. te
doen post vatten, bij wijze van observatiekorps, ten einde de
noodige macht bij de band te hebben om de bevolking der gouvernementsafdeeling Boeleleng te beschermen tegen mogelijke inval
len uit Karang Asem. Overigens meldde de Ciouverneur-Generaal in
zijn laatstelijk ter zake ontvangen schrijven dd. 14 Juni jl., dat
inet den Raad van Indië in overleg werd getreden over de van
regeeringswege aan den opperbevelhebber der expeditie, den generaul-majoor der infanterie J. A. VKTTHR, te verstrekken instrnctiüu
en over het aan het I.omboksch bestuur, na aankomst van de

expeditie, Ie stellen ultimatum, terwijl uit eene weinige dagen
later per draad ontvangen inlichting uit Batavia reeds is vernomen
dat van Int ?or*1enbestuur ook \eigoeduig der kosten van de
expeditie ZOU wolden gevorderd. ')
D.

§ l. Lêtendé itrijdkraehUn,
StmttuUÏHng en sterkte, tan het le,jer. In bijlage C wordt ouder
gewoonte een uitgewerkt overzicht gegeven van de formatie en
van de sterkte des legers bij het, einde van het jongst verloopen jnnr.
Dat bet totaalcijfer der «normale" formatie op uit. 189:1 — gelijk ook
het hieronder volgende gebruikelijke uittreksel uit het zooeven
bs loeide overzicht aangeef! — zooveel hooger is dan op uit.
1892, terwijl de cijfers der » tegenwoordige" formatie op dezelfde
tijdstippen zooveel minder verschillen , vindt zijne verklaring iu
de ten vorigen jare (Indisch Staatsblad 189Ü ir. 91) afgekondigde
reorganisatie der infanterie , reeds in 't vorig verslag (blz. 35) hesproken. 'J Üie reorganisatie toch deed het sinds eenige jaren, bij
wijze van tij lelijken maatregel, toegestane overcompleet van 400Ó
man > Ajnboineesen " en » Inlanders" in de » normale " formatie,
opnemen; bet verschil tusschen » normale " en > tegenwoordige''
formatie werd dus zooveel geringer. Nog zij aangeteekend , dak
de beide in 1893 in Indie aangekomen detachementen der Koloniale,
Kesene boven de formatie van bet leger gevoerd worden , en dat
het cJjfer der «tegenwoordige" formatie op uit. 1893 daarmede
verhoogd is, namelijk met 3 officieren en 117 van de uitge
zonden 119 man (verg. noot b op blz. 37 vorig verslag).
In verban I met een en ander was de numerieke toestand des
legers op uit. 1893, in vergelijking met uit. 1892, als volgt:

OFFICIEREN

O M 8 C II B I J V I N O.

(allen Kuropeanen ol
met dezen
gel ijk gi stel
den l. <l)

,normale" formatie
Uit 189"
teld'e 1 , sterkte.
n tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie.
l3
Uit. 1893
telde d

formatie
( „ n oormale"
r
uwoordige" (feit. lijk geldende) formatie
(sterk
sterkte

OXDEROFFiriKIiEX EU JIINDEREX
(allen militairen: zie noot *1).

Baro

AM-

nessen kanen.

1446
1381

14 258
14 398
13 847

1414
1480
1868

13 827
11 108
13 883

1437

/)

I.iunliiiaehl

Ainboi-

Inlan

neezen

ders.

Bovendien behoorden tot het
leger, mnar telden met in de formatie (en zijn daarom in de voor*
gaande kolommen van dit over
zicht niet begrepen) eenige in
bijlage <' nader gespecificeerde
categorieën van officieren ou mili
tairen beneden dien raug, wier
aantal bedroeg:

Vitaal.
Oftieieren.

66

1488
8860
8869

89 7391
18999
17 405 *] 34 163
17 078 ./) 33 339|

66

22-"i7
2371
2481

17 643
88 727
17 88-J B 1 8681
16 864 O 88379 I

Tl

■

r
71

2r.fi

Onderofttcicren en
minderen.

410

415

Uit. 1893T „normale" fonnatie
— 23 — 431
3988
8644
i 10
alzoo 1 „tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie
— 16 — 2113
i l •+- 477 + 191
n
uiéór of)sterkte
h) — 26 +
88
224
36
122 20
n
minder: (
<i) Onder de officieren z[jn in deze kolom ook medegcteld de ivacwijsi de ("muitte, dus ilooiloopend, als tweede-luitenant ibij de artillerie) dienstdoend.ï
adjudanten-onderofficier, wier aantal op uit. 1892 en uit. 1893 volgens de „ n o r m a l e " formatie 1 7 , doch volgens de ,tegenwoordige" formatie 18 beliep.
Op uit. 1892 was 1 van de 18 plaatsen onbezet, terwijl er op uit. 1898 2 dier militairen overcompleet waren.
Ii) Hieronder ook het toenmaals als buitengewone lcgcruithrciding toegestane personeel van 760 Aiiihomcczcn en 8910 inlanders.
t) Xameiyk 13G0 oflieicren (waaronder 40 gedetacheerd van liet leger in Nederland) en 24 adjudanten -onderofficier dienstdoend offlsier (waaronder 7
— 1 bij de cavalerie en 6 bij de artillerie — die slechts tot wederopzeggens ontbrekende tweede luitenants vervingen).
d) Bovendien werden op uit. 1892 721 plaatsen van in de fonnatie begrepen militairen do->r burgerpersor.en vervuld. Dit was het geval bij ih'ii hospitaalen den topographischen dienst en bjj de militaire Imrcaiix.
(Met het verder nog gebezigde Civiel personeel ter vervulling van in de legerl'ormatie opgenomen en daarbij bepaaldelijk voor nict-mililairt* bestemde emplooien
wordt te dezer plaatse gein rekening gehouden. Behalve dit burgerpersoneel — gespecificeerd op blz. 7 van bijlage C — belmoren overigens nog een aant.it
hurgerpersonon tot het leger — uitsluitend inlanders — als werklieden, handlangers, magazijiisknechts. enz. De samenstelling van dit laatste, niet in de
legerformatie geregeld, inlandsen burgerpersoneel is laatstelijk vastgesteld bij In-sluit van den Gouverneur-Generaal dd. 2 Mei 1898 n'. 9, opgenomen in de
Javasshs Courant van den 12den dier maand.)
<■) Hier worden bedoeld, wat de officieren betreft: zjj die zieh met verlof buiten Ncdcrlandsch-Iudic bevonden: die welke non-actief waren of voor
v»

') Sedert de vorenstaande mctlcdcclingen werden afgesloten, zijn van den
Gouverneur-Generaal de IIlimiBMIIIlll ontvangen dil. 7, 10 en 12 .luli, wier
inhoud — zonals uit de nuniiiiers der Staatscourant van 8/9, i l en 13 dier
maand bekend is — in hoofdzaak hierop neerkomt : dat de expeditie den Men
J u l i , zonder tegenstand te ondervinden en zelfs met eenige hulp der bc\olking. te Anipenan geland w a s , nadat op het daags te raten gezonden ulti
matum geen bevredigend antwoord ontvangen « a s : dat de hooger bedoelde
Karang Aseinsehe vorst (iorsii O'BI n.u.ASi'iK, die reed! aanstonds riek
van do I.ombokschc zaak afscheidde , verznebt zijne troepen . 1200 man sterk ,
naar Karang Asem te mogen laten terugkeeren. en dat de overige BalbcBS
vorsten ons betuigingen van vriendsehap deden toekomt n, terwijl brtjoagnte
telegram, dat van 12 J u l i , de gun-tige 18/lisg bracht betreffende de voldoening
aan onze eisehen door het I.nihbnksche vnrstoiibo.tiiur. De woordelijke inhoud
\ a n d i t jongste draadberieht luidde aldus : „Vorsten stemden alle eisehen toe. behalve uitlevering MAIU. Generaal V K T I E U handhaafde eisehen en rukte gisteren
op. Ontving bjj opmarsen verzoek vorsten om vergiffenis. Ma pi: doodde zieh.
Identiteit bewezen. Mataram en Tjakra Negara zonder tegenstand bezet. Gisteren

Handelingen der Statea-Ueneraal.

Bijlagen 1894—1895.

namiddag samenkomst V E I T I I I met ouden vorst, Gezondheidstoestand gunstig".
Voorts is uit een onder dagteekening van 2(> Juni 1894 van den Gouver
neur-Generaal ontvangen sehrijven gebleken dat l»ü het ultimatum , waarbij
natuurlijk de op b'z. 56 vermelde eisehen /.ouden worden herhaald, als Be
eicch zou worden gesteld. de nedcrleggiiig van het bestuur over Lombok
door den ouden vorst ten behoeve van den wettigen troonopvolger; als Go
ciscli: hereidvorklaring tot het sluiten van een nieuw politiek eontraet over
eenkomstig het verlangen van den Gouverneur-Generaal en als 7e eiseh de
hierboven reeds vermelde betaling van de kosten der expeditie, terwijl ook
nog Bevorderd zou n ordes herhaling van de als l i n eiseh gestelde be
tuiging van leedwezen . mondeling aan den Gouverneur-Generaal, door een
ten geuoege van den opperbevelhebber der expeditie zamengesteld gezantschap.
:
) De wijziging der legerformatie, bij de Indische heirrooting voor 1804
aangekondigd (zie o. a. blz. 13/14 der Memorie van Toelichting), hoofdzakelijk
betreffende eene reorganisatie van liet korps militaire ambtenaren en van het
selirijvcrspersoneel bij liet leger, is vastgesteld bü Koniukljjk besluit dd,
U Januari 1894 n°. 41 (Indisch Staatsblad u°. 88).
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memorie wcnlcn gevoerd, H

de gedelaehecrdeii

in Nederland (deze l:i itsten op uit. 1892 M uil. MM achtereenvolgens ten gel ile van Ü7 en 6f>) , — en

wat dr oiiuVroitiiioriii en minderen nagaat: de voor memorie leraarde* , aa lederJaeeraea, de teatraAaa i>ü aa straidetachementcn <op uit. 1893 by het
htralilctiiclii'iiii'iiti en ile niililairen die bn de suhsisli iitcnkaders op schecp.-;;e|egeuheid DBM Nederland wachtten.
/) Namelijk 13.'(1 officieren (waaronder M gedetacheerd van liet leger in Nederland) en 27 .•idjudaiiten-onderollicier dienstdoend oflicier (waaronder 7
— 1 bn de cavalerie en I hij de artillerie
die slechts lol wederopy.eggens ontbrekende \\\ cedc-luitenants vervingen).
IJ) Bovendien 528 hurgerpcrnoncn, in dienst ter rerraagtag
*) Het getal officieren

v

-'" ontbrekende niihlairrn (verg. noot </).

verminderde met 2 9 . terwijl liet getal adjudanten onderofficier dienstdoend ollieier met I vermeerderde (bf de artillerie).

/;. dat van 1 Januari t/m 30 Juni 1894 in Indië zijn aangekomen , niet inbegrip van de zooeven bedoelde 309 man, doch ongcrrkiiid de compagnie der Koloniale Reserve, 1114 man suppletietroepen, ') en
c. dat de werving van inlanders sedert medio 1893 weder voel
gunstiger resultaten opleverde dau overigens in bet vorige jaar
het geval was, zoodat de legercommandant in een rapport van
28 December 1893 de verwachting kon uitspreken » dat in het
eerste halfjaar van 1894 geleidelijk do vereischte sterkte (aan inlanders) zal worden verkregen ". Terwijl in het geheelo jaar 1893
294 Amboineezen en 1815 inlanders werden goworven , ziju aangenomen : alleen in bet 4de kwartaal 1893 114 Amboineezen en
Uit. IS91.
rit. tsoi.
760 inlanders, on , volgens eene voorloopige opgave, in het 1ste
Europeanen aa Afrikanen
«)<>0II
b 12 873
kwartaal 1894 1*23 Amboineezen eu 934 inlanders.
Amboineezen
I 252
lili
De sterkte van het officierskorps onderging in den loop van 1893
InUnders
16 589
16 359
geen
andere noemenswaardige- verandering dan eene geringe af31 543
31 853
neming van bet aantal luitenants der infanterie — dat terugliep,
«) Hieronder 52 Afrikanen.
voor zooveel betreft de in Indië aanwezigen , van 506 op uit. 1892
tot
492 op uit. 1893 — en bij de artillerietroepen , op de genoemde
*)
„
53
tijdstippeu achtereenvolgens bedragende 58 en 50. In het geheel
terwijl bij bet hoofdwapen (de infanterie) de sterkte der voor wcrke- ging de sterkte van bet officierskorps terug van 1360 tot 1331 ,
1 ijken dienst ') geschikte en beschikbare onderofficieren en minde- eene vermindering die intusschen gedeeltelijk verband hield met
ren op uit. December 1892, uit. Juni 1893 en uit. December de hooger in herinnering gebrachte geleidelijk tot stand te brengen reorganisatie van het wapen der infanterie.
1893 als volgt bedroeg:
Het officierspersoneel bij den geneeskundigen dienst bleef geUit December
l'lt. Juni
UIL December durende het geheele jaar 1893 overcompleet met 6 tot 8 officieren
1893.
18'J2.
1893.
vau gezondheid.
Op reis naar Indië of in Nederland beschikbaar ter uitzending
1 \ VELDBATALJONF.
waren de volgende nieuw benoemde officieren:
4 02(1
1 130
1 '.12(1
Europeanen en Afrikanen
. .
Blijkens het vorig verslag, bis. 3 5 , kon ile booger in berinnering gebrachte reorganisatie der infanterie slechts geleidelijk tol
uitvoering komen, en daaruit volgt, dat voor het ougenblik eend
vergelijking van formatie- en sterftecijfers slechts geringe waarde
kan hebben. Ditmaal moge men zich daarom hieronder verder bepalen tot vergelijking van de ,s7ev£,<?-cijfersop uit L893en uit. 1893.
Laat men daarbij, evenals bij de opgave, voorkomend* aan den
voet der 1ste kolom van blz. 34 van 't vorig verslag, het hospitaal- en het schrijverspersoneel buiten beacuouwiog , dan waren
de sterkte-cijfers van onderofficieren en minderen der venebillende
•wapens en diensten de volgende:

Totaal. .

1 504
4 47(1

I IfS
3 903

1 061
4116

10 110

9 418

9 797

6VI
37
1 OM

707
55
896

012
47
658

1 792

1 658

1 317

S6I1

67
8 Til'

1 015
0
0 411

1 199

r'525

9 032

2". DEPftTBATAUONS.

Europeanen en Afrikanen . . .

Totaal. .
3". GARNIZOENSINFANTERIE
EN OVERIGE INFANTERIE-

i i n m iwaia
Europeanen en Afrikanen . . .

Totaal. .

2 523
5!>

TOTALEN DER INFANTERIE.

Europeanen en Afrikanen.

. .

7 352
1 0011
12 l i l

7 342
1 i'.:.l
1 1 608

7 247
1 714
11 185

Totaal-generaal a).
20 601
20 146
i l 107
a) Bovendien waren ..op marxh tw bereiking \an hunne bestemming op
tilt. 1892 325 man. uit. Juni 18'.i3 386 man en uil. 1191 902 man. (waaronder
achtereenvolgens 149 91 en 212 Kumpcuucii en Afrikanen. ]>e/.o zijn in bovenstaande specificatie uidt b»gTepen , omdat hunne verdeeling ever 1°. 2°. eu 3°. hier—
Imven niet is op te geven.

2de luitenants der inianteric
„
„
* cavalerie
,,
,,
„ artillerie
•,
n
n ?enie
..
,,
„ militaire administratie
officieren van gezondheid 2de klasse

uit. 1892.
24
1
6
*
9
9

uit. 1893.
38
4
M
*
9
13

Plaatselijke indeeling. De bij het einde van 1893 in elk militair
commanderaent aanwezige troepensterkte vindt men opgegeven in
tabel 11 vau bijlage D hierachter, waaruit blijkt dat vau de 34 631
man (met inbegrip van de officieren), waaruit op genoemden datum
het leger bestond, 16 529 man in de drie militaire afdeeliugeu
van Java gelegerd waren, 5774 in A.tjeh en 11949 eiders in de
buitenbezittingen ; de overige 379 militairen waren (buiten de genoemde commandementen) > op marsch ter bereiking van hunne
bestemming **.
De in vorige verslagen vermelde tijdelijke maatregelen met betrekking tot de versterking der troepenmacht in Bantam (WestJava) en do detacheering vau eenige militaire macht te Bontbain
(Zuid-Celebes) bleven in 1893 nog gehandhaafd , doch voor Bantam
hebben zij met 1 Januari 1894 eenige inkrimping kunnen ondergaan (verg. blz. 5 hiervóór).
Aanvulling van het korps officieren. De veranderingen, hetzij
definitief, hetzij tijdelijk gedurende, 1893 in de sterkte van het
actieve korps officieren voorgekomen , wijzen in totaal op een verlies
van 197, tegenover eene aanwinst van 168, dus op eene vermindering van 29 officieren. Bene specificatie van deze verliezen 3) en
winsten is opgenomen in bijlage D (tabel l i l ) , waar men tevens de
overeenkomstige cijfers over de vier voorafgegane jaren vermeld
vindt.
Onder de 168 officieren , die in 1893 voor het eerst of opnieuw
in de sterkte werden gebracht, waren 73 nieuw benoemden en 3 ,

Bij de heoordeeling van deze cijfers, die vooral wat de inlanders
betreft, van eenigen achteruitgang getuigen, is rekening te houden met de volgende omstandigheden:
a. dat op uit. 1893 op weg naar Java waren 301) man suppletietroepen , en bovendien eenc compagnie der Koloniale Reeerve ,
sterk 3 officieren en 193 minderen ;

-) In hetzelfde tijdsverloop van 1893 kwamen in Indië. slechts 749 man
suppletictroepeii aan (bovendien van de Koloniale Kcservc 119 man). Van 1
i Januari tot uit. Mei 1891 kwamen hier te lande uit Indië terug '286 m a n ,
!
van 1 Januari lol uit. Mei 1894 '294 man.

') Hicrbü zijn dus de om verschillende redenen tijdelijk niet beschikbaren
in mindering gebracht, namelijk zieken en geëvacueerden, ongesehikten voor
den velddieust, r e e n t a l , krijgsraad-arrestanten , enz.

>) Van de met verlof buiten Nederlandsch-lndië aanwezige, dus niet tot
de actieve sterkte behoorendc officieren ontvielen er — voor zooveel de mutatiën gedaraade I8M ia Indië bekend werden — 10. namelijk 4 door overlijden en 12 door iiensionneering.
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die van liet Nederlandsche bij bat Indische leger werden overgeJIIMH< at.

Daae 70 nieuw verkregen [ndieebe ofücierea waren over de •erschillende wapens en diensten wdeeld als volgt;
Aantal oniiicri'a leaenadc 18M:
III<1 ii :

in

WA PEN
OK

D 1KNHTVAK.

Afkom
stig van
de Mili Opfeleiil b(j
taire
•obool te de korpMeester .scn o!

Cornelis.
II

lafuiorie
Cavalerie
Artillerie
Genie
Genees- («nietercn van gekundige | ■ " £ £ * • " •
dien*
»P o t , j"*''* • •
\ paardenartsen
Militaire administratie
(kwartienueesters). . .
Totalen.

ba

iioeind.

.

11

elders.

in

N i .1. i l.iinl l n i K x ïinl i n

in Indie in dienst gestold.
Opge
Speciaal leid lijj
de korp
o p g e  sen ofbf
liet ialeid. «) s t l a r t i f

liataljon.
n

10

i
t

Overg*
plaatst

Totaal.

van lul

leger in

Neder
land.

i) 1

*) ï

43
1
4

H

i:.

H
M

4
t'.t

8

at

18

/,) I
Tfi

«) Van de in deze kolom vermelde officieren waren die van de infanterie.
cavalerie en artillerie opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie . die van den
geneeskundigen dienst aan eene Nederlandsche universiteit.
b)

Van de korpsen afkomstig.

Over de in lndië bestaande gelegenheid tot opleiding voor den
officiersrang wordt hierachter gehandeld ouder * Militair onder/vijs".
Het aantal der cadetten , die zich bij de Koninklijke Militaire Aca
demie te Breda voor den officiersrang bij het Indische leger be
k w a a m d e n , bedroeg o|> uit. 1893 117, namelijk voor de infanterie
77 (waarvau 22 reeds in het vierde studiejaar), voor de cavalerie 8 ,
voor de artillerie 24 en voor do genie 8 (waarvan respectievelijk
3 , 5 en 3 in het vierde studiejaar).
Inmiddels was op 1 October 1893 de cadettensehool te Alkmaar
in werking getredeu ' ) , alwaar op uit. 1893 25 jongelieden voor
den Indischen militairen dienst werden opgeleid, allen tot het
eerste studiejaar behoorende.
Aan de vier Nederlandsche Universiteiten studeerden op uit. 1893
36 jongelieden in de medicijnen, onder verbintenis om , na vol
tooide opleiding, bij bet Indisch leger als officier van gezondheid
te dienen , namelijk 8 te Leiden , 12 te Utrecht, 6 te Groningen
en 10 te Amsterdam: 29 hunner bezaten bet radicaal om het arts
examen af te leggen; de 7 overigen hadden laatstelijk aan het
2de natuurkundig examen voldaan. Te Utrecht werden bij hel
einde van 1893 5 jongelieden opgeleid tot militair apotheker bij
hetzelfde leger, waarvan 1 in het derde, 2 in het tweede en 2 in
het eerste studiejaar. Voor 1894 zijn opengesteld 2 plaatsen ter
opleiding tot officier van gezondheid en 2 ter opleiding tot mili
tair apotheker.
Voorziening 'm de behoefte aan m'dilairea btMtkm ie» rang tan
officier. Een uitgewerkt overzicht betreflende de winsten en ver
liezen aan militairen beneden den rang van officier zoowel over
1893 als over de vier voorafgegnne jaren vindt men in het tweede
gedeelte vau de hiervóór genoemde, tabel III van bijlage 1), weshalve
hier slechts in het kort eenigc bijzonderhe len worden medegedeeld.
De verliezen aan Europeanen waren iets minder dan in 1892,
hoofdzakelijk door mindere sterfte, daar bet getal van h e n , die
met paspoort of met gagemeiit het leger verlieten , in beide jaren
nagenoeg gelijk was. In 't getieel ontvielen in 1893 aan het leger
1812 Europeanen en 4 Afrikanen , terwijl daarbij werden ingedeeld
respectievelijk 1871 en 4 man dezer landaarden. Onder de bedoelde
■) Door opneming in de Javasclic Courant (zie een der bijvoegsels tot bet
n°. van 18 Mei 18'.H> werden in Indie bekend gemaakt bet bij de Koninklijke
besluiten dd. "
.> en H April 1899 vastgestelde Kogleinent en verdere bepalin
gen voor de bierbedoelde s c h o o l , /.mimede liet bij beschikking vnu de
Ministers van Oorlog en van Koloniën dd. I/G Mei IS'.I.J uitgevaardigde Voorschritt betrell'ende de door lien te regelen punten aangaande de school. Zie
overigens lager onder „Militair twfcne^t".
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1871 Kuropeanen waren begrepen 1666 man uit Nederland aangehrachl (daaronder 119 behoorende tot de Koloniale Reserve).
Werden d u s . wat Kuropeanen (en Afrikanen) betreft, de verliezen
door de winsten gedekt, inzonderheid was dit het geval ten op
zichte van de Auiboincezen en met beu gelijkgestelden: verliezen
179, winsten 299 man. Van desa Categorie van militairen werden
geworreu, n e t inbegrip van 7 Alfoeren , 294 m a n , zijnde81 rucer
dan in 1N'.I2. Op de Sangi- en Talaut-eilanden (residentie Menado)
werden in 1893 geen recrutcn geworven. Voor zoover tot dusvor
gebleken was (een 100-tal van die eilanden afkomstige, Christontnlandera dienen reeds in de gelederen, doch zijn nog niet te voldo
beproefd) scheen te mogen worden aangenomen dut zij in militaire
waaide niet voor eigenlijk gezegde Amboineezen behoeven onder
te doen. De winsten aan » I n l a n d e r s " gedurende 1893, ofschoon
niet zoo gering als in 1892, behaalden toch niet de cijfers van
vele vroegere jaren. Geworven werden 181T> inlanders (daaronder
1701 Javanen en Soendaneezen), tegen 1402 (daaronder 1239
Javanen en Soendaneezen) in 1892, en gemiddeld 2420 (daaronder
2172 als voren) in elk der jaren 1889 t/m 1891. De werving van
Madureezen , van Boegiueezen en van inlanders van andere niet
reeds genoemde landaarden, deze laatsten in 't algemeen aange
duid als Maleiers , leverde dus in 1893 slechts 114 man op (43
Madureezen, 27 Hoegineezen en 44 zoogenaamde Maleiers, onder
welke laatsten 36 Timoreezen), tegen 163 in 1892 en gemiddeld
254 in elk der jaren 1889 tjta 189L Maatregelen waren genomen
om , behalve de Javaansche, ook de Madureescbe en Timoreesche
werving ruimer te doen vloeien. De winsten aan inlanders (nietAmbuineezen) gedurende 1893. in 't geheel bestaande uit 1898
m a n . konden , hoofdzakelijk door de mindere uitkomsten der
Javaansche werving, niet opwegen tegen de verliezen (2130 man),
die trouwens ditmaal aanzienlijker waren dan in de laatste jaren,
uitgenomen 1»90, hoofdzakelijk doordien thans bijzonder velen
met paspoort en gagement den dienst verlieten. Uit ouderstaande
kwartaal-opgaven kan worden gezien dat de inlandsche werving
reeds in bet laatste kwartaal van 1893 eene veel gunstiger wending
nam dan in de voorgaande maanden, en op de vorige blz. is er
reeds op gewezen dat gedurende het 1ste kwartaal van 1894 de
toeloop opnieuw aanzienlijker was. In lndië werden namelijk ge
durende 1893 geworven:
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Van de militairen, wier eerste of volgende dienstverbintenis in
1893 kwam te verstrijken , bleven er 83.3 pet. doordienen , eene
verhouding, die in de vier voorafgegane jaren afwisselde tusschen
79.7 en 82.8 pet. W a t alleen de Europeesche militairen betreft ,
was die verhouding in de laatste vijf jaren bet gunstigst in 1892
(met 7(1.3 pet.), het ongunstigst in 1890 (met 65 pet.), terwijl zij
in 1893 bedroeg 68.3 pet. In laatstgenoemd jaar hadden zich kun
nen reéngHgeeren 6060 militairen (2608 Europeanen , 8 Afrikanen
en 3444 Amboineezen en inlanders), en van deze gingen er 5045
(1781 Europeanen, 7 Afrikanen en 3257 Aziaten) eene nieuwe
verbintenis aan. Evenals in 1892 gaf weder een groot deel de
voorkeur aan een tweejarig reëngageinent of werd bij keuring
slechts voor dien termijn geschikt g e a c h t , zooals uit het volgende
overzicht blijkt.
Gereenga-
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Van de 1015 militairen, die zich niet rc6ngageerden , werden
er 560 gegageerd (496 Europeanen, 1 Afrikaan en 63 Aziaten) en
455 gepasporteerd (331 Europeanen en 124 Aziaten).
Hier te lande leverde de werving gedurende 1893 nagenoeg even
gunstige uitkomsten als het jaar te voren: bij het Koloniaal
'Werfdepót te Harderwijk verbonden zich namelijk 1899 man (waar
onder 1513 Nederlanders), tegen 2081 man (waaronder 1475 Neder
landers) in 1892, en lij het valide gedeelte der Koloniale Reserve
te Nijmegen werden aangenomen 223 man (allen Nederlanders),
tegen 104 .Nederlanders in 1892. W a t speciaal de Nederlanders
betreft, werden dus in 1893 verkregen 1730 m a n , een cijfer, dat
sedert 1873 — toen de tijdelijke invoering van tweejarige ver-
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bintenissen mot verhoogde premie een buitengewoner! toeloop veroorzaakte — nimmer bereikt is gewordeu. (Ie. lurmdn de eerste
lielft van 189i verbonden ziek to Harderwijk 1078 man (waaronder
898 Nederlanderf) en te Nijmegen 98 man (allen Nederlanders).
Als naar gewoonte laat men hier over de drie jongste sem 'sters
opgaven volgen betreffende <le uitkomsten der verving Ie Harder»
wijk, waaruit tevens kan worden gezien hoeveel man verkregen
werJen uit liet leger hier te lande.
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De Koloniale R e s e r v e , ilie bij K o n i n k l i j k b e s l u i t van 2 2 December
1893 u". 2 4 ook na 1 J a n u a r i 1894 b e s t e n d i g d werd — voorloopig
op den b e s t a a n d e n voet — w a s op I J u l i 1894 a l d u s s a m e n g e s t e l d :

1». bij de reciuvalesceiiten-eompajrnie
2". bij het valide fredeelte

Officie—
ren,
I
II
Te zomen. . . IS

Minde
ren.
<i) 117
309
i-J'.

waarbij nog- is te voegen het in I n d e aanwezige personeel,
namelijk 307 Nederlanden en 45 vreemdelingen
, ■ ■ ■ 352
Totaal. . . IG
778
a) Hieronder 25 militairen bij het vaste personeel; de overigen zijn recon
valescenten.
H e t in Iudië a a n w e z i g e personeel d e r K o l o n i a l e Reserve i s , voor
zooveel de v r e e m d e l i n g e n b e t r e f t , verspreid over h e t l e g e r ; van de
N e d e r l a n d e r s d i e n t een g e J e e l t e — de b l i j k e n s h e t v o r i g verslag (blz.
3 7 , noot b) i n D e c e m b e r 1 8 9 2 e n Mei 1 8 9 3 u i t g e z o n d e n d e t a c h e m e n 
t e n — t e r O o s t k u s t van S u m a t r a . Dit g e d e e l t e heeft veel geleden door
de zeer v e r m o e i e n d e d i e n s t t n , m a a n d e n a c h t e r e e n bewezen in het
T a m i a n g s c h e , a l w a a r h e t in 't l a a t s t van J a n u a r i j l . werd afgelost
door een d e t a c h e m e n t van h e t g a r r . i z o e n s b a t a l j o n van S u m a t r a ' s
O o s t k u s t ; h e t d e t a c h e m e n t Heef d a a r n a ge.-tationneerd t e Medan ,
terwijl een g e d e e l t e t o t herstel van g e z o n d h e i d n a a r elders mi est
g e ë v a c u e e r d w o r d e n ; o p 1 J u l i 1894 had h e t — voor zooveel op
dien d a t u m bier t e l a n d e b e k e n d w a s — niet a n d e r s dan 1 g e 
s n e u v e l d e door d e n dood verloren ; 3 m a n w a r e n w e g e n s ziekte
n a a r N e d e r l a n d t e r u g g e k e e r d . Zooals reeds honger is gezegd (zit;
blz. 38 hiervóór) w a s o p u i t . 1JSÜ3 eene v o l t a l l i g e c o m p a g n i e der
K o l o n i a l e Reserve — 193 onderofficieren en m e n s c h a p p e n (Neder
l a n d e n ) — op reis n a a r JitdiP. Deze c o m p a g n i e , medio J a n u a r i j l .
t e Batavia a a n g e k o m e n , werd boven de formatie ingedeeld bij h e t
l a t e depotbataljon (te Buiteny.org) , ten einde voor alle e v e n t u a l i
t e i t e n in h e t T a m i a n g t c h e of elders onder de h a n d van het legerb e s t u u r b e s c h i k b a a r te zijn. Het voornemen b e s t a a t t h a n s om in
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het begin van September e. k weder een." compagnie der Kolouialo Reserve uit te zenden.
Hel is idet raad saam voorgekomen dit jaar, sooali in 1893,
gedurende Juli en Augustus de uitzending van suppletietroepen
geheel te staken , omdat zulks beswaren zou kunnen doen rijzen
voor het geregeld voltallig houden van het leger. De voortgezette
uitzending ran kleine detachementen, elk ter sterkte van p. m . 3 0
m a n , kan trouwens geen bezwaar opleveren ; zulke detachementen
kunnen eene behoorlijke vrijheid van beweging aan dek hebben
en behoeven dan niet veel meer van do warmte te lijden te hebben
dan bij overbevolking ran «Ie zolderlokalen to Harderwijk onver
mijdelijk i s , als de z c h aldaar in Juli en Augustus aanmeldende,
vrijwilligers allen bij het werfdepót worden aangehouden. Toen in
1893 de uitzending van suppletietroepen in die heide maanden
werd g e s t a a k t , zijn klachten over de nadeelen , aan zoodanige
overbevolking verbonden, niet uitgebleven.
In afwachting van de nader omtrent reorganisatie tan de Kolo
niale Reserve en van Ir t Werfdepót te nemen beslissingen , is reeds
aan eenige voorstellen van de op blz 37 van het vorig verslag
genoemde commissie, welke in zake van de koloniale werving van
advies beeft gediend, uitvoering gegeven. Nu de oprichting van
eene specials Indische keuringscommissie de gelegenheid geeft om
in quaestieuse gevallen de einduitspraak te verkrijgen van een
geneeskundig college, welks leden allen in de practijk bekend
;.ij:i niet de eisehen van den dienst in een tropisch klimaat, was
het wenschelijk aan alle keuringen te Harderwijk te doen deel
nomen door een officier van gezondheid van het Indisch leger,
die mede practische ervaring in Indië opdeed. Hij Koninklijk be
sluit van '.» Vpril 1894 n*. 32 is een en ander in dien zin ge
regeld , on in verband daarmede werd het vigeerend keuringsreglement derwijze herzien (Koninklijk besluit dd. i 9 Juni 1894 u°. 2(3)
dat do kleine lichaamsgebreken, bedoeld op blz. 35 van het verslag van 1891 , voortaan niet meer per se uitsluiten van de kolo
niale verbintenis; — overeenkomstig art. 2 van het keuringsreglement A (Nederlaudsch Staatsblad 1883 n". 151) kan voortaan ten
opzichte van die gebreken het subjectief oordeel der keurende g e neesheeren beslissen. Tot de hier aangeduide wijziging van het
keuringsreglemenl , die waarschijnlijk ten gevolge zal hebben dat
ui de gele eren van het Indische leger gaandeweg een aantal zeer
bruikbare individuen zullen worden opgenomen , die tot nog toe
ten onrechte werden afgewezou, bestond te meer grond nu sedert
I November 1892 alle te Harderwijk geworvenen verplicht zijn om
te dienen zoowel in als buiten Kuropa (zie het verslag van 1892,
blz, 32), waardoor misbruiken, die in de hand gewerkt werden
door toelating van ben die met de zooeven bedoelde kleine g e 
breken behebt zijn , vanzelf moeten ophouden. Allengs komen
nu uil Indi3 militairen terug (tot 1 Juli 1894 in 't geheel
18), die - op of na 1 November 1892 geworven of gereëngageerd —
tijdelijk ongeschikt werden voor den Indischen dienst en bij de
reco' valescenten-ccmpagnie worden ingedeeld om aldaar in ver
pleging te komen , eene verpleging, die tot dusver alleen ten deel
viel aan wegens ziekte gerepatrieerden die zich daartoe vrijwillig
aanmeldden. De reconvalescenten-compagnie zal op die wijze,
naar het zich laat aanzien, van lieverlede regelmatiger worden
aangevuld.
Kadenoortiening.
Werden tot dusver de mutatien onder het
kader vernield aileen voor zooveel het Europeanen en Afrikanen
gold, thans zijn dergelijke opgaven voor 't eerst ook ontvangen
ten opzichte van Amboineezen en inlanders. Hoe dientengevolge
de sterkte aan onderofficieren en korporaals bij het einde van
1893, m vergelijking met uit. 18<)2, was toe- of afgenomen, kan
blijken uit Int volgende overzicht. (Voor nadere aanduiding vau
de mutatien zelve zie men tabel IV van bijlage D.)
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a) Ongcrekend het kader bij het militair huis van arrest en bij het korps
pupillen.
b) Hieronder thans ook begTêpcn de stafhoornblazers, die niet voorkwamen
in de opgaaf op l>lz. 38 van 't vorig verslag.
e) Verbeterde opgaaf.
Europeanen

Militair onderwijs. Van de militaire school te Meester-Cornelis
•werden in 1893 verkregen 15 infanterie-officieren en 4 officieren
der militaire administratie; de inrichting telde bij het einde van
1893 48 élèves, d.i. 10 meer dan op uit. 1892.
Op beide tijdstippen waren de élèves verdeeld als volgt:
D i t 1892.
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tijd nog in lodil het officiersexamen af te leggen. Overigens
mimen elf onderofficieren vau dezen nevencursus en óén onderofficier
van het 11de veldbataljun in April en Mei 1894 deel aan het te
Meester-Cornelis gehouden ad missie-examen voor den hoofdcursus
te Kampen. De elf eerstgenoemden — waaronder er twee waren,
die voor de militaire administratie wenschten te worden opgeleid
de overigen voor de infanterie — slaagden allen; de onderofficier
van het 11de veldbataljon voldeed echter niet. De zes opengestelde
plaatsen, waarvan één voor de administratie, werden dus alle bezet,
en de onderofficieren, die deze plaatsen verwierven, zijn nu on
langs hier te lande aangekomen, begeleid door een herwaarts
reizend officier, een en ander in overeenstemming met do ter
zake gegeven voorschriften, neergelegd in het Koninklijk besluit
van 20 October 1893 n°. 16 (Nederlandsch Staatsblad n°. 154
Indisch Staatsblad n°. 306), dat met de noodige naden bepalingen
ter kennis van het Indisch leger gebracht werd bij de Algemeene
Order n°. 4 van 1894. Zij worden bier te lande gevoerd boven de
formatie van de koloniale reserve en zijn, in afwachting van het
begin der lessen , ingedeeld bij het 5e regiment infanterie, ten
einde zich nader op de hoogte te kunnen stellen van de regle
menten van het leger hier te lande.
Voor de afneming in Indië van het toelatingsexamen voor de
cadettenschool te Alkmaar zijn inmiddels de noodige voorschriften
gegeven bij Koninklijk besluit van 6 April 1894 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 53); dat examen zal nu te Batavia voor het eerst
kunnen worden afgenomen in de maand Juni 1895.
Voorts is bij Koninklijk besluit van 28 April 1894 n°.32(Rec. mil.
blz. 180) een voorschrift vastgesteld tot regeling zoowel van de eerlang
op den nieuwen voet te brengen militaire school te Meester-Cornelis,
als van de os'erige inrichtingen van militair onderwijs in Indië, te
weten: de vier kaderscholen der infanterie, de beide kaderscholen
der artillerie, de kader- en korpsscholen bij het regiment cavalerie
en bij het korps genietroepen en werklieden en de korpsscholen.
Dit voorschrift, dat het Koninklijk besluit van 28 Januari 1882
n°. 15 (Indisch Staatsblad n°. 176) vervangt, bepaalt o.m. dat de
nieuwe militaire school te Meester-Cornelis, verder op te bouwen
uit den hooger bedoelden nevencursus, en bestemd ter opleiding
voor het admissie-examen tot den hoofdcursus in Nederland, hoog
stens twintig leerlingen zal tellen, verdeeld in twee studiejaren.
De aldus gereorganiseerde militaire school zal in den loop van
1894 nader geconstitueerd worden, aanvankelijk nog naast de
vroegere school, die tot medio 1895 in werking behoort te blijven
(verg. vorig verslag blz. 39), terwijl dan daarna nog bijzondere
maatregelen zijn te nemen om enkele onderofficieren, die langer
dan twee jaren bij de school in opleiding blijven, eene billijke
gelegenheid te laten om bet officiersexamen in Indië af te leggen.
De kaderscholen bij de depót-bataljons zijn in den loop van
1893 reeds ingericht in overeenstemming met het bepaalde bij
§ 36 der legerformatie (Indisch Staatsblad 1893 n°. 91), krachtens
welke § de daarbij ter verdere opleiding ingedeelde sergeant
majoors en fouriers boven de formatie van het leger gevoerd
worden, zoodat zij bij hunne compagnie vervangen worden; —
vroeger was dit niet het geval, hetgeen ten gevolge had, dat
men zich toon gedwongen zag om dit administratieve kader buiten
de kaderscholen op te leiden. Uit het volgende overzicht blijkt welke
resultaten de opleiding aan de kaderscholen in 1893 heeft gehad.
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o) Blijkens blz 38 van het vorig verslag wordt deze categorie van militairen
niet meer aangevuld. Bij Koninklijk besluit van 28 April 1894 n°. 31 is bepaald dat
het Koninklijk besluit van 28 Januari 1882 n°. 14 (Indisch Staatsblad n». I75)geleidelijk buiten werking treedt, naar gelang het aantaladspirant-officierenafneemt.

Het is niet gebleken dat één dezer militairen gebruik wenscht
te maken van de voor hen blijkens blz. 39 vau het vorig verslag
geopen'ie gelegenheid om desverlangende het admissie-examen voor
den hier te lande gevestigden hoofdcursus af te leggen.
Gedurende den overgangstoestand, waarin de opleiding tot
officier, blijkens genoemd verslag, thans verkeert, werd echter
aan de thans nog op den ouden voet bestaande militaire school
een nevencursus geopend, waarop 19 militairen (17 onderofficieren
en 2 adspirant-officieren) van de in den loop van 1893 opgeheven
voorbereidende cursussen (bij het 1ste en 2de depól-bataljon) wer
den geplaatst, en wel 14 in de hoogste en 5 in de laagste klasse.
De beide adspirant-officieren spraken den wensch uit te zijner
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Deze militairen werden In het vorig verslag vermeld ouder de bezoekers der /('«'/«school (verg. noot c onder het volgende staatje).

Het gebruik, dat bij bet einde der jaren 1892 en 1893 van de 75 zoons van particulieren. Op 2 na waren allen in Indiö geboren.
De lesseu aan de hoogere krijgsschool in Nederland werden bij
35 korpsscholeu werd gemaakt, blijkt uit den volgeuden staat.
het einde van 1893 gevolgd door 26 officiereu van het Indische
leger (1 kapitein, 24 eerste-luitenants en 1 tweede-luitenant);
Aantal leerlingen.
vau deze 26 officieren behoorden er 13 tot de infanterie, 1 tot
de cavalerie, 3 (waaronder de kapitein) tot de artillerie, 1 tot de
Uit. 1892.
L'lt. 1893.
genie en 8 tot de militaire administratie. Een dezer laatsten,
benevens een artillerie-officier en twee infanterie-officiereu hadden
KORPSSC HOLEN.
Onder
Onder
het toelatingsexamen in Nederland afgelegd.
officie
officieTe
Te
ren en Min
ren en iHa
Ter voltooiing van hunne vakstudiën namen op ultimo 1893
.
aleren. zamen.
korpo deren.
korpo-i
te
Breda aan de lessen bij de Iste afdeeling der krijgsschool deel
raals.
raals. I
9 reeds tor. officier 1 ij het Indische leger benoemde gewezen ca
detten (6 der artillerie en 3 der genie).
Op datzelfde tijdstip werden bij den hoofdcursus te Kampen
377
456
435
95
301
Europeanen
II
7
5
7
5
voor den rang van twee le-luitenaut der Indisc'ie infanterie opge
Afrikanen.
7
( 72
79
74
Infanterie) Amboin-ezen
leid 34 onderofficieren , waarvan 21 in het eerste en 13 in het
J
J558
50i "(559
609
589
(31
\ Inlanders .
tweede studiejaar, en 12 onderofficieren voor tweede-luitenantscholen).
kwartiermeester bij het Indische leger, waarvan 8 in het eerste
99'
1149
1010
1191
Totaal.
Ui
en 4 in het tweede studiejaar. Voor het admissie-examen tot den
4
9
1
Europeanen .
hoo::dcursus in 1894 zijn opengesteld 24 plaatsen, benevens &
11
Amboineezen.
plaatsen voor de onderofficieren die in Indiö het admissie-examen
"lO
10
Inlanders. .
aflegden ; van deze 30 plaatsen zijn er 26 voor de infanterie en
14
3
11
Totaal.
4 voor de militaire administratie.

S

Europeanen
Artillerie { Inlanders.
(3 scholen)/

ii

7
15

7
II

22

01

Bewapening. Gedurende 1893 verminderde het aantal in Indië
onder militaire verantwoording zijnde achterlaadgeweren (stelsel
DE BBAUMONT) van 48 567 tot 47 860 stuks, doordien er 410
afgekeurd, 2 vermist en 295 tot verschillende doeleinden aan
23
2
16
II
13
_
I Europeanen
3
23
c)22
c;23
20
c) 1
„öe.me„
Inlanders.
andere departementen enz. afgestaan werden.
(1 school).
Op ultimo 1893 waren namelijk bij de korpsen (ook bij de
Totaal.
H
II
39
8
N
schutterijen, de barissans en het Mangkoe Negorosche legioen)
in gebruik en bij de wapenmagazijnen voorhanden 33 712 stuks,
a) Hieronder 83 zoons van inlandsche militairen.
terwijl de overige 14 148 stuks waren opgelegd als reserve-voorraad.
b) Hieronder 07 zoons van inlandsche militairen.
Bij de nadere beproeving in Indiö van het repeteergeweer ka
liber
6.5 m.M (zie vorig verslag blz. 37 en 40 heeft dat wapen
c) 3 gegradueerden en 13 minderen, in 't vorig verslag te dezer plaatse v e r 
uitstekend voldaan ; er kwamen te velde weinig reparatiën voor,
meld , zijn thans onder de leerlingen der këitil ach ooi opgegeven (verg. noot a van
terwijl over het geheel genomen ook de bepakking als doelmatig
het eerste staatje).
werd geroemd ; thans is een deel der bedoelde geweren in gebruik
De sterkte van het korps pupillen te Gombong bleef in 1893 gegreven aan inlandsche militairen.
Het aantal in Indiö bij de korpsen in gebruik gegeven achternagenoeg onveranderd ; zij liep terug van 336 bij den aanvan<r
des jaars tot 329 op het einde; in den loop van het jaar werden 56 laod-karabijnen (stelsel DR BEAU.MONT) bedroeg op ultimo 1893
pupillen uit de sterkte afgevoerd (waarvan 4 3 , dus 8 meer dan in 926 (14 meer dan het jaar te voren); doch de voorraad in de
1892, door overgang in het leger), terwijl er slechts 49 werden magazijnen van oorlog daalde van 29(5 tot 267 stuks
Tot het nemen van proeven met eene repeteerkarabijn , van het
aangenomen. Van de 329 pupillen (93 betalenden en 236 nietlietaleuden) waren 6 zoons van officieren, 230 zoons van onder zelfde kaliber en hetzelfde systeem als de hooger bedoelde repeteerofficieren en soldaten (Europeanen) ' ) . 18 zoons van ambtenaren en geweren , zijn in Januari jl. 40 stuks in Indië aangebracht. Tevens
Totaal.

25

25

i*.

') Voor de zoons van Afrikaansclie, Atnboineesche en inlandsche militairen
bestaat bü de c e w o n e korpsen van het leger gelegenheid om als pupil te
worden opgeleid. Op uit. 1893 werd hiervan gebruik gemaakt door 14 jonge
lingen. T e n vervolge op de verleden jaar gedane opgaven wordt hier aange-

t e e k e n d , dat het aantal kinderen v a n op uit. 1893 bij het lejrer dienende
Europeesehe militairen op dat tijdstip beliep 1 2 8 2 , waaronder Cuó jongens
(527 beneden den leeftijd van 8 j a r e n , 103 tusschen 8 en 15 j a r e n , en •"« van
15 t o t 17 jaren).

5. [2.]
Koloniaal verslag van 1894.
■werd eene nieuwe partij patronen aangevoerd, gelijkelijk geschikt
voor deze karabijnen en voor de vroeger uitgezonden geweren.
De verbeterde rookzwakke buskruitsoort, voor de saine.nstelling van deze patronen gebezigd, mag verwacht worden nog betere
resultaten te /.uilen op leveren dan reeds mi t vroeger uitgezonden par
tijen verkregen wvr den. Wel is waar bleken deze bij liet gebruik nog
al bezwaar o|i te leveren; maar een te dier zake ingesteld onderzoek
leerde, dat die bezwaren geheel onafhankelijk waren Tan de g e 
bezigde kruitsoort en door een betere confectie der patronen geheel
overwonnen kunnen worden.
Hij het korps uinreehausseo tf> voet In Atjeb waren op ultimo
1893 in gebruik 288 dusgonaamde „marechaussee-karabijnen".
Van de blijkens het verslag van 1892 (blz. 34) in Indië
verlangde revolvers van een lichter en korter model dan d a t ,
•waarover men bij het leger tot dusver beschikte, werd eone hier
te lande volgens het verlangde model aangemaakte partij van
300 s t u k s , tegen het einde van 1893, in Indiö ontvangen.
In het rapport betredende do proeven ter verbetering van liet
bestaande kauierschietmaterieel is de wenscbelijkheid betoogd otn
dit materieel te vervangen door het stelsel de GAUPILLAT, waarvan
dan ook omstreeks medio Juli 189-ï een aantal geweren met toebehooren werden uitgezonden. Hij de depótbataljons zullen intuss^heu nog
nadere proeven genomen worden met het Xe Jerlandsche kamerschiet materieel , dat, door do zooveel betere tref kans die dit materieel
oplevert, bijzon Iere aanbeveling verdient ten gebruike bij de
recruten-opleiding bij die bataljons.
De productie aan munitie voor acbterlaadgeweren en aehterlaadkarabijnen (systeem DK BEAUMONT) bij de patroonfabriek te Soerabaija was in 1893 belangrijk grooter dan in de laatste jaren ,
althans aan scherpe patronen, waarvan ditmaal 11984 000 stuks
werden afgeleverd , tegen anders 5 ïi 6 millioen ; het getal gefabri
ceerde hulsen bedroeg echter slechts 4 328 200 , zijnde ruim 1 080 000
minder dan in J892 en ruim 1805 000 minder dan in 1891. Voorts
leverde do inrichting in 1893 1G7 688 scherpe patronen tot revolvers,
tegen achtereenvolgen 278 820 en 214 812 stuks in 1891 en 1892.
Aan scherpe patronen als de eerstbedoelde waren op uit. 1893
bij de korpsen en in de oorlogsmagazijnen voorhanden 18 121 881
s t u k s , zijnde 7 1 3 2 385 meer dau het jaar te voren.
De mitrailleurs »GAKDNBR" werden nader beproefd, zoowel in
Atjeh als op Java , waar zij bij verschillende oefeningen der be
reden artillerie gebezigd en in alle opzichten geschikt bevonden
werden om de troepen te velde te volgen. De uitwerking in Atjeh
liet niets te wenschen over; maar de gelegenheid om ze tegenover
vijandelijke troepenmassa's te gebruiken deed zich daar niet voor.
In een onlangs bij het Departement van Koloniën ontvangen eind
rapport wordt de wenschelijkheid uitgesproken om mitrailleurs in
beginsel aan te nemen in de bewapening tegenover een buPeulandschen vijand. Door vergelijkende proeren wil men dan echter
nog nader uitgemaakt zien of andere stelsels niet nog gewichtige
voordeelen boven het GARDNKR-materieel kunnen opleveren.
De bezwaren , welke men bij den aanmaak van kiezelkruit aan
den buskruit molen te Ngawi laatstelijk ondervond bij het werken
met de walskorrelmHchine (zie vorig verslag blz. 4 0 ) , zijn op
geheven , zoodat men reeds eenige grootere partijen van genoemde
buskruitsoort heeft aangemaakt.
De pyrotechnische werkplaats te Soerabaija slaagde in het aan
maken van kleine partijen goede tijd buizen voor de granaatkar
tetsen der 7 c.M. A. veld- en bergkanonnen en van de 7 c.M. A.
mortieren; eveneens gelukte het goede schokbuizen te vervaardigen
voor de granaten vau het 12 c i l . A kanon.
Kleeding en uitrusting.
Bij Koninklijk besluit van 17 Februari
1894 n°. 21 is eene nieuwe uniform vastgesteld voor de officiereu
van bet leger in Nederlandsch-Indië, die daarin — behoudens
enkele in het besluit aangegeven overgangsbepalingen — uiterlijk
1 Juli 1895 allen gekleed behooren te gaan. Tevens is de tot
dusver slechts bij wijze van proef ingevoerde nieuwe kleeding voor
onderofficieren en mindere militairen definitief vastgesteld met eene
kleine wijziging in het gekleurde belegsel der attila's. Voor «Ie in
fanterie is daarbij oranje in plaats van geel als uitmonsteringskleur
aangenomen. In de uniform van officieren en minderen is thans
de vereischte overeenstemming verkregen , terwijl aan de officieren
is vergund buiten dienst en bij de daarvoor door den commandant
van het leger en chef van het departement van oorlog in Nederlandsch-lndië aan te wijzen diensten een witte attila van Engelsch
leder , Russisch linnen of drill te dragen , met een witten helm hoed,
die overigens overeenkomt met het model van zoodanig met blauw
lakeu overtrokken hoofddeksel, dat door de officieren in groote
tenue en marschtenue gedragen moet worden.
Huisvesting.

Zooveel mogelijk werd de hand geslagen aan het
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verkrijgen van de voor eene geleidelijke uitvoering der nieuwe
infanterieformatie op een aantal plaatsen gevorderde grootere logiesriimte , in verband met de grootore sterkte der compagnieën en batal
jons bij do nieuwe formatie aangenomen. Met het oog hierop werden
verbouwingen aan het best lande logies uitgevoerd te Djokjokarta,
Soerakurta en Ngawi, en daarmede een begin gemaakt te Weltevrelen, Buitenzorg, Mnlang en deels ook te Meester-'Jornelis ,
terwijl voorloopige re üstributies tot stand kwamen te Willem 1
en Banjoebiroe. Op sommige plaateen kon echter aan de plannen
tot verbouwing geen dadelijk gevolg worden gegeven , deels om
dat zij verband hielden met aanhangige nadere voorstellen tot dis
locatie der troepen (Magelang , Kedongkcbo , Soerabaija), deels
omdat tegen de projecten bezwaren van hygiënischen aard waren
gerezen, die niet dadelijk uit den weg konden worden geruimd
(Meester-Oornelis en Samarang), terwijl voor Atjeh en onderboorigbodan, met het oog op den staat van zaken aldaar, de
reorganisatie voorloopig moest worden uitgesteld.
W a t den kampemeutsbouw in Midden- en Oost-Java betreft ,
aldaar werd in 1893 voortgewerkt aan de voltooiing en afronding
van het tot dusver onderhanden geuomene (zie vorig verslag blz. 40).
Ten behoeve van het op blz. 44 van datzelfde verslag bedoelde,
in de Preanger-Regentschappen (West-Java) op te richten perma
nent troepenkampeuieut, bepaalde men zich in 1893 tot voorbe
reidende werkzaamheden, bestaande in eene meer gedetailleerde
opneming en in terreinonderzoek van het uitgekozen emplacement
te Tjimahi.
De in 1890 ter hand genomen verbetering van het oude temporaire infauteriekampement te Padang Pandjang (Padangsche
Bovenlanden) werd geJurende 1893 niet voortgezet, aangezien in
verband met de thans aangeuomen gewijzigde troepenlegering,
een nieuw plan voor de voltooiing moest worden opgemaakt, dat
in 1894 in uitvoering komt.
Nieuwe officierswouingen werden in 1893 opgeleverd te Sintarg
(Westerafdeelinc van Borueo) en te Panteh Perak (Atjeh), terwijl
de gekoppelde t ::icierswouing te Gedah (Atjeh), zoomede de conimandautswoning te Pangkalpinang (Banka), welke in 1892 in
aanb)uw waren genomen, gereed kwamen. Overigens werden op
verschillende plaatsen (Padang, Oiehleh, Kotta Radja, Palemb a n g , Banda) bestaande officierswoningen verbeterd.
Verder kwam in het hospitaal te Samarang in 1893 gereed de
in 1892 in aanbouw genomen zaal vo>r lijders 4de afdeeling,
terwijl in het hospitaal te Panteh I'erak (Atjeh) eene tweede
vrouwenzaal en eene tweede blokzaal werden ingericht. Tevens
werden op laatstgemelde plaats en in esn vijftal andere garnizoenen
(te Gombong op J a v a , zoomede te P a d a n g , Pontianak, Makasser
en Amboina) paviljoens gebouwd voor verpleging van lijders aan
besmettelijke ziekten. Behalve eene redistributie van het militaire
hospitaal te Banda werden voorts vernieuwingen aangebracht aan
het militair etablissement te Padang Silempoean (Tapanoli) en
werd te Bonthain (Celebes) de bouw van een tijdelijk kampement
onderhanden genomen.
Met het verbeteren van de watervoorziening der kampementen
te Padang en Kotta Radja kwam men in 1893 nog niet gereed.
Vanwege de genie werd eene artesische, boring begonnen te Ma
kasser ; het resultaat daarvan is echter nog onzeker.
Evenals in vorige jaren werd in verschillende garnizoenen voort
gegaan met het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van
het logies voor gehuwde onderofficieren en minderen (Europeanen),
terwijl de bouw van het voor dit doel opgerichte blek woningen
te Panteh Perak (Atjeh) voltooi'1 werd.
Al de biervóór vernielde bouwwerken werden in daghuur u i t 
gevoerd. Aanbesteding slaagde slechts in 5 gevallen , en wel uit
sluitend waar het de levering van materialen betrof.
Voeding. Do voor de voeding der troepen in Atjeh geldende
bijzondere regelingen bleven gehandhaafd. Omtrent den bijslag op
de soldij , die bij wijze van uitzondering voor enkele andere gar
nizoenen der buitenbezittingen, hoofdzakelijk met het oog op duurte
van levensmiddelen , tijdelijk is toegestaan (verg. vorig verslag
blz. 4 1 ) , is thans aan te teekenen, dat voor de troepen in de
afdeeling Deli (Oostkust van Sumatra) bedoelde maatregel, evenals
de toekenning van vivresgelden aan de aldaar verblijf houdende
officieren , met 1 Maart jl. een einde heeft genomen , op grond dat
het leven er over 't algemeen goedkooper was geworden in verband
mjet de belangrijke daling van den dollarkoers.
Algemcene gezondheidstoestand en ziekenverpleging.
Eene uitge
werkte statistiek der ziekenverpleging bij het leger over 1893,
gedeeltelijk in vergelijking met de uitkomsten der vier voorafge
gane j a r e n , vindt men in de bijlagen E en F hierachter. Voor
zooveel het jaar 1893 betreft, bevat eerstgemelde bijlage eene
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betere indeeling der behandelden naar de verschillende ziektevormen,
t e r w i j l d e i n r i c h t i n g d e r t a h e l l e n ook n o g in a n d e r e o p z i c h t e n
w i j z i g i n g heeft o n d e r g a a n , w e l k e w i j z i g i n g e n a a n d e n voet d e r
BEHANDELDEN

t a b e l l e n zijn t o e g e l i c h t . H e t g e w o n e
l a a t s t e drie j a r e n v o l g t h i e r o n d e r .

a)

V O O R VBRDEHEN D I E N S T AFGEKEURDEN

(zumler <le bicartienleke
militairen
beneden den rang van
officier).

OUSOBRIJVIKO.
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verkort overzicht

over d e

In ile militaire ziekeninnchtingen

(namelijk zij die als zoodanig de
i (of tijdens de evacuatie van Atjeh naar
militaire ziekeniurichtingen verlieten).
Padang en Batuvia) OVERLEDENEN.

(Het overzicht omvat ook de officieren.)
18U2.

i- 'i

Voornaaüiste :i-ktetormen />)
Malaria-ziekten .

1891.

1891.

1802.

IV.»::

pet.

pet.1

pet

pet

pet.

9 650 = 18.27 12 491 = 23.52'13 332 = 24.34

1 4 8 = 8.07

1 8 2 = 8.90

1 4 8 = 7.08

110 = 14.57

133 = 19.02

95 = 17.15

2 9 0 = 0.55

1 1 9 = 0.22

0 3 = 0.12

Berriberri....

4 7 6 8 = 9.0* 5 1 5 8 = 9.71 0 170 = 11.26

Syphilis . . . .
Venerische ziekten.
Overige ziekten. .

1 0 0 7 8 = 19.07 9 8 1 2 = 18.47 8 9 7 8 = 10.3!)

8 3 0 = 1.58

8 3 9 = 1.59

n

n

•i

7 0 0 = 1.40

ii

390 = 21.40

432 = 23.57

1 = O.O5! 185 = 24.50
573 = 29.73

200 = 27.29

1 8 = 0.98'

2 8 = 1.54

1 9 = 0.99

48 = 2.G2

0 4 = 3.51

3 2 = 1.66

90 = 13.28

41 = 7.4

190 = 28.91

218 = 39.35
3 = 0.5*

4 = 0.53

2 = 0.29

2 0 = 2.05
27 2 1 0 = 5 1 . 5 0 21701 = 40.50 25 4G0 = 40.49|l 187 = 01.70 1 178 = 64.05 1 154 = 59.89' 230 = 30.40

1 9 = 2.80
238 = 35 10

190 = 34.3

52835=100

G78 = 100

554 = 100

Verdeeling van het totaal ziehen naatden landaard.

53117 = 100

54775 = 100

pet.!

pct.|

1833 = 100

pet.

1822 = 100

pet.

25 828 = 48.88 20 751: : 50.37 27 980 = 51.08 6 8 8 = 3 7 . 5 4

Europeanen

1S9».

pet.

Cholera

Totaal

ls»2.

pet.

pet.

pet.

.

is»«.

037=

Afrikanen

1.21

1 3 7 = 0.20

1 0 8 = 0.2

1927 = 100 ! 755 = 100

7 = 1.26

pet.

pet.

pet.

pet.

099 = 38.36 598 = 31.03

290 = 38.41

237 = 34.96

170 = 30.69

pet

3 = 0.10

1 0 = 1.32

0.11

1=

0.15

1 = 0.18

Amboineezen en inlanders.
20 370 = 49.91 20 220 = 49.37 20 087 = 48.72 I 142 = 02.30 1 1 2 1 = Gl.53 1 329 = 08.97

455 = GO 27

440 = 04.89

383 = 09.13

Totaal
52 8 3 5 = 1 0 0

1

j)

53 1 1 7 = 1 0 0
1

54 775 = 100

1 833 = 100c) 1 822 = 100c) 1 927 = 100c) 755 = 1
l
.
l
!

078 = 100rf) 554 = 100^)

H e t getal der van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven lijders (onder de hier uitgelrokken cijfers begrepen) bedroeg als volgt:
1 Jan. 1891.
1812
7
1539

Europear.ea
Afrikanen .
Aziaten . .
Totaal

.

.

.

3358

1 Jan. 1892.
1537
23
1518

1 Jan. 1893.
1800
6
1777

3078

3583

I Jan. 1894.
1G58
10
1520
3188

D e qemiddelde leger? terkte, wat betreft 1891 en 1892 zonder de garnizoenen waar geen officier van gezondheid bescheiden w a s , beliep:
over 1891 : 33 033 man (14 518 Europeanen , 237 Afrikanen en 18 278 Aziaten).
,. 1 8 9 2 : 33 427 .. (14 751
„
61
..
.. 18 615
„ ).
,. 1393: 34 180 .. (15 120
„
07
..
.. 18 993
,, ).
}) Zoowel de behandelden als de afgekeurden en de overledenen zijn in dit overzicht verantwoord nanr 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.
e)

I n verhouding tot de behandelden zijn in 1891 . 1892 en 1893 afgekeurd 3 47 pet., 3.43 pet en 3.52 pet., en tot de legersterkte 5.55 pet., 5.45 pet. en 5.64 pet.

d)

I n verhouding tot de behandelden zijn in 1891 . 1892 en 1893 overleden 1.43 pet.. 1.28 pet. en 1.01 pet., en tot de legersterkte 2.29 pet.. 2.03 pet. en 1.62 pet.

I n v e r g e l i j k i n g niet alleen m e t d e u i t k o m s t e n v a n 1891 e n 1 8 9 2 ,
over 1891 e n 1 8 9 2 , d v o l g e n d e u i t k o m s t e n a a n :
zooals u i t b o v e n s t a a n d overzicht blijken k a n , m a a r o o k m e t d i e
1891.
Java en Madura (met Billiton]. . .
over vorige j a r e n , doet de s t a t i s t i e k over 1 8 9 3 zich niet o n g u n s t i g
68G
* Aantal nieuw y Atjeh en onderhoorigheden . . . .
3155
voor. W e l w a s h e t t o t a a l b e h a n d e l d e n iets h o o g e r d a n in d e t w e e
bijgekomen
<
Sumatra's
Westkust
147
v o o r a f g e g a n e j a r e n , m a a r h e t cijfer s t a k g u n s t i g af bij den t o e s t a n d
lijden aan
I Overige commandementen in de buiberriberri.
in d e l a a t s t e a a n 1891 voorafgegane, j a r e n . Vooral e c h t e r w a s in
tenbfzitiingen
. . . . . . . .
781
1893 h e t sterftecijfer g e r i n g , terwijl h e t g e t a l m i l i t a i r e n , die voor
Te
zamen.
.
4769
v e r d e r e n d i e n s t moesten worden a f g e k e u r d , ofschoon iets h o o g e r
Van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven .
520
d a n in 1891 e n 1 8 9 2 , toch m i n d e r b e d r o e g d a n in een d e r j a r e n
1 8 8 8 t / m 1890. M a l a r i a - z i e k t e n e n b e r r i b e r r i leverden in 1893 een
Totalen . .
5289
g r o o t e r c o n t i n g e n t lijders d a n s e d e r t 1887 of 1888 , m a a r t e n op- . , . , . , .
( Europeanen
<j)
21
«1 21
z i c h t e v a n d e sterfte en d e a f k e u r i n g e n o n d e r d e door die z i e k t e n
Aan berriberri stierven j A z i a t ' e n
210
aangetasten was het betrekkelijk niet o n g u n s t i g g e s t e l d , daar soms
In 't geheel
a) 231
in j a r e n m e t een k l e i n e r g e t a l lijders a a n m a l a r i a e n b e r r i b e r r i , h e t
en
wegens
die
ziekte
\
Euro|>eanen
54
p-etal o v e r l e d e n e n e n a f g e k e u r d e n o n d e r dezen h o o g e r is g e w e e s t
werden afgekeurd ) Aziaten . .
4G8
d a n in 1 8 9 3 .
Z o o a l s u i t d e afzonderlijke o p g a v e n , die o m t r e n t l a a t s t g e n o e m d e
z i e k t e bijeenverzameld zijn in bijlage F h i e r a c h t e r , k a n w o r d e n
n a g e g a a n , lever Je Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n in 1893 veel m i n d e r
b e r n b e r r i - l i j d e r s o p d a n in 1 8 J 2 , doch deden zich d a a r e n t e g e n
m e e r g e v a l l e n voor in d e g a r n i z o e n e n der overige b u i t e n b e z i t t i n g e n
en ook in d i e v a n J a v a e n M a d u r a . G e m e l d e b i j l a g e , w e l k e
— zooals reeds in vorige v e r s l a g e n is h e r i n n e r d — n a a r e e n i g s z i n s
a n d e r e b e g i n s e l e n w o r d t o p g e m a a k t d a n d e eerst b e s p r o k e n statistiek ' ) , wijst, in vergelijking m e t de overeenkomstige opgaven

') In bijlage E is namelijk aanteekening gehouden van hen die b(j de opneming in het hospitaal geacht werden aan berriberri te lijden (verg. noot b
onder het bovenstaand staatje). terwijl in bijlage F ook begrepen zj|n die lijders,
bij wie de verschijnselen van berriberri eerst waarneembaar werden tijdens

In 't geheel

a) Hieronder

522

1892.
725
3740
102

1893.
1012
3070
359

556

1431

5129
534

5872
571

5663

0443

23
202

24
213

224

237

73
497

03
509

509

032

Afrika

T e r bestrijding v a n d e berriberri zijn n o g geen n i e u w e m i d d e l e n
g e v o n d e n . ï ) e i n ' t v o r i g v e r s l a g (zie b l z . 4 2 ) bedoelde proef m e t
een u i t Brazilië a a n b e v o l e n m i d d e l ( p r a e p a r a t e n v a n d e p l a n t
» vitis nili " ) w a s , bij d e a f s l u i t i n g in Indiö v a n d e m e d e d e e l i n g e n
voor d i t g e d e e l t e v a n h e t v e r s l a g , n o g n i e t a f g e l o o p e n , zoodat
d a a r o m t r e n t n o g niet k o n worden g e r a p p o r t e e r d . H e t d e n k b e e l d
o m a a n b e r r i b e r r i lijdende s o l d a t e n , bij wie de verschijnselen stellig
zji ter zake van eene andere ziekte in behandeling waren, en daarentegen
buiten aanmerking zijn gelaten 7.y, d i e , ofschoon als berriberri-lijders in
eenige ziekeninrichting ingebracht, aldaar bleken niet tot die categorie te
behooren.
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Ilage C.

Koloniaal verslag van 1894.
waarneembaar zijn, ter genezing herwaarts op te zenden ' ) , maakt
in Indiö een punt van overweging uit.
Lijders aan cholera deden zich in 1893 slechts voor in onder*
staande negen garnizoenen:
Overledenen

Aaagetuten
door obolers.
GARNIZOENEN, ENZ.

u a a cnolii'a.

Euro- Afri- Azi- Tota Euro- Afri- Azi Totape- I kakauncn. I ncn. I aten. lcn. anuii. nen. aton. li-n.
I
I

II

Weltevreden
Benut

4
1
4
1
19
7
4
1

1
9
2

Samarang

Soerakarta
Socrabaija
Malang
Palembang
Medan
Ifcindjermasin

M
11
4
2
2

Totalen

11

U

68

26

43

Voor de verpleging van zieke militairen in het koele klimaat
der Preanger Regentschappen -werd ook in 1893 weder met gewenscht gevolg gebruik gemaakt van de particuliere gezondheidsetablissementen te Sindanglaija en Soekaboemi. Het in 't vorig
verslag bedoelde contract met den eigenaar van het etablissement
te Tosari (residentie Pasoeroean) kwam in 1893 nog niet in uitvoering , omdat de bijbouwingen zich lieten wachten, die van de
-zijde van dien eigenaar moesten bewerkstelligd worden om de
noodige localiteit voor de verpleging van vijf gouvernementslijders
te Tosari en van twee te Poespo beschikbaar te kunnen stelhm.
In aansluiting aan het verleden jaar medegedeelde kan thans
worden aangeteekend , dat nieuw ambulance-materieel is ingevoerd ,
bestaande, behalve uit een nieuw model brancard-veld b e l , uit
een veld-verband- en een veld-medicijnkist, geheel ingericht naar
de eischen der tegenwoordige wetenschap.
Maatregelen worden genomen om de uit Atjeh met stoomschepen
t e Em ma-haven aangebrachte zieke en gewonde militairen op de
gemakkelijkste wijze naar het hospitaal te Padai.g te doen vervoereu. Nadat reeds in 1893 de aanmaak was bevolen van 2
ziekenwagens, is in Mei jl. besloten om een verbindingsspoor te
doen aanleggen , waardoor de ziekenwagons rechtstreeks van het
station te Padang naar het hospitaal kunnen doorgaan. De kosten
van dit lijutje (voor welks gebruik aan den spoorwegdienst vracht
zat worden betaald) zijn geraamd op f 12 930.
Manoeuvres. Zoowel op Java als ter Sumatra's Westkust werden
ook in 1893 door de veldbataljous, in vereeniging met de andere
plaatselijk aanwezige wapens, veldoefeningen op kleine schaal
gehouden , in den regel gecombineerd met de in 1892 ingevoerde
pionieroefeningen (zie vorig verslag blz. 42).
Remonte. Ten dienste der cavalerie en artillerie werden in 1893
door bet legerbestuur aangeschaft, hoofdzakelijk bij de i n ' t vorig
verslag (blz. 43) bedoelde Samarangsche firma en verder op
vendutie of uit de h a n d , ten deele ook ter Sumatra's Westkust,
142 paarden, waarvan er 62 bij de cavalerie en 80 bij de artillerie
werden ingedeeld. Ofschoon dus de remonteering minder bezwaar
opleverde dan in 1892, toen voor de bereden wapens slechts 79
paarden waren verkregen (tegen ruim of ongeveer een 200-tal in
elk der jaren 1889 , 1890 en 1891), was door de aankoopen van
1893 in de behoefte nog niet geheel voorzien. Terwijl het contract
met de hooger bedoelde firma voor 1894 is vernieuwd, wordt nu
ook rechtstreeksche aankoop op Soemba beproefd, en wel door
tusschenkomst van den aldaar gevestigden civielen gezaghebber,
die vroeger als cavalerie-officier bij het Indisch leger heeft gediend.
Bovendien bestaat e r , volgens het legerbestuur, gegronde verw a c h t i n g , dat men voortaan in de Preanger Regentschappen geschikte inheemsche paarden, vooral trekpaarden, voor liet leger
zal kunnen aanschaffen, zij het ook tegen eenigszins verhoogden
prijs; in verband hiermede is in December 1893 toegestaan voor
paarden van Javaansch ras in den vervolge gemiddeld f 200 te
besteden, in plaats van f 140, zooals tot uu toe voor zoodanige
') Verg. wat op blz. 40 hiervóór omtrent de reconvalescenten-compagnie is
gezegd.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894—1895.

Tweede Kamer.
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paarden mocht worden besteed. Verder wordt onderzocht in hoever

in den vervolge voor de remonteering nog op Ifakaaeer en omsi reken mag worden gerekend. In de gegeven omstandigheden
wordt het vooreerst onnoodig geacht over te gaan tot eene remonteering niet Australische p u r len , welke maatregel , daargelaten
nog andere bezwaren , aan de grootere taille dier naarden verbonden (verg. vorig verslag blz. 43), bovendien noodzakelijk meer
uitgaven zou vorderen wegens zwaardere voeding, verandering
van h a m a c h e m e n t , verbouwing van stallen enz.
Kwade droes kwam gedurende 1893 slechts sporadisch onderde
troepenpaarden voor. Op het voorbeeld van hetgeen dienaangaande
in Europa geschiedt, worden thans ook in lndiö proeven genomen
met de zoogenaamde » malleïne " , als een middel om deze ziekte
met zekerheid te onderkennen. Omtrent do mogelijke resultaten
kan in dit verslag nog niets stelligs worden medegedeeld.
Uit het remonte-depöt nabij Poerabaija (Prt-anger Regentschappen) betrokken cavalerie en artillerie in 1893 In 't geheel 41
paarden, tegen 39 in 1892 en ruim een 30-tal in 1891. Ofschoon
die, welke in 1892 en in het begin van 1893 bij de korpsen
werden ingedeeld , weinig te wenschen overlieten , was de voedingstoestand der overige, niettegenstaande de in 1890 ingevoerde verstrekking van meer graanvoeder gehandhaafd was gebleven , niet
zoo gunstig als men mocht eischen. Was dit voor een deel toe
te schrijven aan het heerschen van eenen goedaardigen droes,
welke bijna geen enkel paard van het depot onaangetast liet, de
oorzaak lag mede in de minder goede graansoort, welke daar in
de weiden werd aangetroffen. In overleg met den hortulanus van
's lands plantentuin zijn maatregelen genomen o m , o. m. door het
aankweeken van betere, voedzamer grassoorten, in dit opzicht tot
verbetering te geraken. Ter opkweeking bij het remonte-depót
werden in 1893 aangekocht 42 jonge paarden , tegen achtereenvolgens 68 en 22 in 1891 en 1892.
Postduiven. De in Atjeh sedert eenige jaren genomen proeven
voor het inrichten van een postduivendienst zijn sedert 1 October
1892 beperkt tot het traject Olehleh-Segli (p. m. 90 K.M.). Op
dit kortere traject g i n g de africhting der duiven nog niet zeer
voorspoedig. Bij het einde van 1893 toch konden nog slechts een
twaalftal duiven voor het overbrengen van berichten op dit traject
geschikt worden geacht. Men vleide zich echter , door voortgezette
oefening van de duiven, het tot een grooter getal te kuDnen
brengen.
Bienstreijlementen,
en:. Bij Algemeene Order n°. 66 van 1893
werden in werking gebracht: » Reglementen op den inwendigen
dienst der cavalerie en der bereden artillerie ".
Van den »Instructie-inventaris voor de artillerie , enz." verscheen
weder een vervelg-geleelte, waardoor het 13 Ie Bijvoegsel compleet werd (.-Vlgemeene Order 1893 u°. 29).
Het in 1892 vastgestelde » Voorschrift voor het onderricht ie
het bajonetschermen ", werd in bet Maleisch vertaal!.
W a t betreft de nog onderhanden gebleven omwerking van de
administratieve voorschriften voor den dienst i.ij bet wapen der
genie , bleek het in 1892 der Indische Regeering ter goedkeuring
aangeboden gedeelte nog eenige herziening te vfcreiseben.
Overigens is te dezer plaats' no£ gewag te maken van de bij
Koninklijk besluit dd. 24 April lf<94 n°. 18 bijeengeroepen commissie , wier taak het zal zijn ue geleidelijke opheffing voor te
bereiden van alle niet deugdehjk te motiveeren verschillen tusschen
de infanterie-exercitiereglementen van de legers in NederlandachIudië en in het moederland.
Jaarlijks bestaat een niet onaanzienlijk gedeelte der uitgezonden
suppletietroepen — gewoon lijk omstreeks een derde — uit (/cijcfende
soldaten van het leger hier te lande , die , op Java --ingekomen ,
weder geheel en al als recruut moeten worden beschouwd, omdat
zij daar te lande volgens geheel andere reglementen geoefend
worden dan hier te lande. Natuurlijk zal er altijd groot verschil
moeten bestaan tusschen de wijze van oorlogvoeren in de tropen
en in Europa. maar dit behoeft niet ten gevolge te hebben dat
de eerste opleiding van den soldaat, de hauteering van zijn wapen
en tal van evoluties, exercities en commando's bij beide legers in
allerlei opzichten verschillen. Dit is — met het oog op de boven
aangegeven omstandigheden — een stellig nadeel voor de slagvaardigheid van het Indische l e g e r , over de opheffing van welk
nadeel van gedachten gewisseld werd met de Indische Regeeriug,
die opheffing daarvan mede bleek te wenschen ; maar bet legerbestuur gaf daarbij den raad er voor de infanterie eer.-t toe over
te gaau bij de naderende invoering van een nieuw vuurwapen ,
dat voor beide legers hetzelfde zal moeten zijn.
Vermits de bedoelde verschillen het best beoordeeld en naar
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waarde geschat kunnen worden door ollicieren, dia met da regie*
mentaire voorschriften voor de exercities toowel win bet leger uier

[Nederl. (Oost-) Indie.]
officieren

en minderen vi.n b i t leger in Nederlaiidi=ch-Iiidie. L)ie

onderscheidingen betroffen namelijk 3 hoofdofficieren , 13 .subalterne
officieren , benevens 30 onderofficieren en minderen (17 Europeanen

te lande als van bet Indische leger vertrouwd zijn, en hunne be
vindingen d u zullen zijn te raadplegen bij bet ontwerpen van

1 Amboinees en 12 Inlanders). Van de ollicieren werden 1 hoofd
officier en 1 subaltern officier, dia reeds gedecoreerd waren met
het ridderkruis 4de klasse der Militaire Willemsorde, begiftigd
respectievelijk met bat ridderkruis 3de klasse en met de eeresabel i
3 subalterne officieren werden benoemd tot ridder 4de klasse van*
gemelde orde, terwijl 1 hoofdofficier en 8 subalterne ollicieren
eervol werden vermeld; bovendien werd in de registers van de
kanselarij der beide orden als ridder 4de klasse va"ii de Militaire
Willemsorde alsnog ingeschreven , de aan zijne in Tamiang be
komen «ronden overleden 1ste luitenant der infanterie U. VAN UKR
BOBBOKFT. Van de 17 Europeesche onderofficieren en minderen
werd er 1 als ridder 4de klasse in de Militaire Willemsorde opge
nomen en viel aan de overigen eene eervolle melding ten deel;.
terwijl van de 13 niet-Kuropeaiien er 4 werden begiftigd met dé
bronzen medaille voor moed en trouw en 9 eervol werden vermeld l )
Van meer algemeenen a a r d , wat betreft de waurdccriu ■ van
de diensten door leger en marine bewezen bij de hooger bedoelde
en de latere oorlogshandelingen op en nabij de Tamiang-rivier,
is het Koninklijk besluit dd. 26 Mei 1894 n°. 4 2 , waarbij het
recht om het in 1809 (Nederlandsch Staatsblad n°. 2 4 , Indisch
Staatsblad n". 4J) ingestelde eereteeken voor belangrijke krijgsbe
drijven te dragee i is toegekend aan hen d i e , gedurende het°tijdvak van 21 Januari t/ca 11 November 1893, aan de gemelde
krijgsverriclitingen hebben deelgenomen. De hun deswege uit te
reiken gesp draagt het opschrift » Tamiang 1893 ".
Medailles voor langdurigen trouwen dienst (gouden, zilverenen
bronzen) wenien in 1893 uitgereikt aan 2108 militairen beneden
den rang van officier; in 1892 bedroeg dit aantal 1802.
Aan de voorbanden opgaven omtrent het aantal militairen, die
om niet-eervolle redenen uit het leger of tijdelijk uit hun korps
werden afgevoerd, ontleent men onderstaande statistiek over de
laatstverloopen drie jaren.

de reglementen voor bet eveotueele nieuwe vuurwapen, dat wel
bet eerst bier te lande zal worden Ingevoerd , werd een on lerzoek
in deze aangelegen bei 1 opgedragen aan eene bier te lande l/ijeen-

geroepen commissie, gepresideerd door een ge pension nesrd Indisch
opperofficier, en overigens Mmengeeteld uit officieren van bet
Indische leger, welker nieerderlieid door hun tijdclijken werkkring
bier te lande geaebt moet worden geheel op de hoogte te zijn
van de samenstelling en de werking der Nederlandoche reglemen
ten , terwijl zij tevens bij ervaring bekend zijn met de eiscben
van den dienst in Indiö.
Aan de bedoelde commissie zijn de volgende vragen ter beant
woording voorgelegd :
1°. welke bepalingen vaiideNelerlandscheexercitiereglenieuten
der infanterie zijn volstrekt onbruikbaar in lndiö (en waarom);
2°. hoe zouden die bepalingen moeten luiden om bruikbaar te
zijn in India* en in Nederland ;
3°. zijn zij niet zoo te formuleeren , dat zij bruikbaar worden
in Indië en in Nederland , — boe z>uden die bepalingen dan zijn
te vervangen in de Indisebe reglementen ;
4°. welke bepalingen , niet voorkomende in de Nederlandsche
reglementen , zijn no "■ daaraan toe te voegen , als onmisbaar voor
den dienst in Indië?
Bdooningen M straffen. Ter zake van hunne houding voor den
vijand respectievelijk in Atjeb (gedurende de laatste helft van 1892
en de eerste helft van 1893) en in Tamiang ter Oostkust van
Sumatra (gedurende de maanden Februari , Maart en April 189:1)
vielen, sedert het medegedeelde op blz. 43 van 't vorig verslag
tot 30 J u n i 1894, deels bij Koninklijk besluit ' ) , deels bij besluit
van den Gouverneur-Generaal, eerbelooningen ten deel aan 45
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«) Overigens bevonden zich in gemeld arresthuis nog een aantal van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden (allen Europeanen), en
wel bij het einde der behandelde drie jaren achtereenvolgens 17, 5 en 4. Deze daling en de stijging van het aantal na alloop van hun straftijd in het
leger terugkeerende gedetineerden (zie de cijfers van het staatje) zyn een gevolg van de in 1890 in de militaire strafwetgeving aangebrachte wijzigingen,
waarop laatstelijk werd gedoeld in het verslag van 1892, blz. 38.
b) Van de vroeger of later gedeserteerde of vermiste militairen werden weder in de sterkte teruggebracht, als vrijwillig of gedwongen teruggekeerd:
in 1891 4 Europeanen en 100 inlanders, in 1892 respectievelijk 5 en 89 en in 1893 8 en 82. Als van de bezetting in Atjeh gedeserteerd, zjjn onder de in
het staatje opgegeven getallen begrepen : over 1891 1 Europeesch sergeant en over 1893 1 Europeesch kanonnier.
c) Meerendeels waren deze militairen in preventief arrest. Slechts telde men onder hen : in 1891 14 veroordeelden (9 Europeanen en 5 inlanders), in
1892 29 veroordeelden (18 Europeanen en 11 inlanders) en in 1893 27 veroordeelden (15 Europeanen en 12 inlanders).

In de 21e klasse van militaire discipline (zie vorig verslag blz. 44) 454 militairen (264 Europeanen, 1 Afrikaan, 7 Amboineezen en
waren bij bet e.nde van 1894 geplaatst- 383 militairen, en «rei 848 : 182 inlanders) op uit. 18'2.
Europeanen , 1 Afrikaan, 4 Amboineezen en 130 inlanders, t gen
Gedegradeerd uf teroggeateld werden in 1893 13 onderofficieren
') De hierbedoelde Koninklijke besluiten zijn die van 3 en 18 Augustus
1893 nos. 8 en 2 2 , 26 September 189.1 n». 19 en 20 Februari 1894 n». 33.
BÜ dit laatste besluit betreffende de krijgsverrichtingen in Tamiang, werden
ook onderscheidingen toegekend aan ollicieren en minderen der militaire
marine, en wel het ridderkruis 4de klasse der Militaire Willemsorde aan 2
hoofd- en 4 subalterne officieren , zoomede aan 4 minderen, en eene eervolle
melding SM '.» ollicieren en t minderen. Overigens viel nog eene eervolle
melding ten deel aan 1 officier der marine wegens in Januari 1893 in Atjeh
betoond loffelijk gedrag, en aan 1 gepcnsionnoerd sergeant-majoor der mari
niers die zich indertijd (in 1878) bij de tuchtiging van eene kampong op

Flores (residentie Tinior) had onderscheiden. (Koninklijke besluiten dd. 2 Juni
en 15 Juli 1893 nos. 37 en 29). Ter zake van de krijgsbedrijven bh' het be
dwingen door de marine van eene oproerige beweging op de Aroe-eilanden
(residentie Amhoina), in Deceinlier 1892 en Januari 1893, werden nog mili
taire eerbelooningen toegekend bjj Koninklijk besluit dd. 1 September 1893
n". 41 dcor de benoeming tot ridder 4de klasse der meergemelde orde van
2 officieren en 2 minderen der marine en de eervolle vermelding van 1
mindere der marine.
*) Een dezer eervolle meldingen werd toegekend ter zake van een militair
feit in Atjeh op 15 September 1891.

5. [2.]
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kwiouiaal verslag van 1«94. [Neder!. (Uost-) Indic]
en 61 korporaals (daaronder 3 en 10 lulandera), In 1892 watsullu ! Aan bet nieuwe etablissement te Lahat (Palembang) werd, voor
(volgens verbeterde opgaven) bet geval geweest met 23 ondarofileieren j zooveel de plaatselijke hulpmiddelen bet toelieten, met kracht
en 53 korporaals (onder wie 2 en 7 inlanders).

! voortgewerkt.
M e t h e t o p r i c h t e n van eene n i e u w e v e r s t e r k i n g t e

Ilengkaijung

Maatregelen en instellimjen in het helamj van het zedelijk. en
siofelijh tO'iiijn van den soldaat. Met liet bekende 'loei (zie o. a.

In de bovenlanden der afdeeling Montrado (Westerafdeelmg van
Borneo), en wel op een beter gekozen emplacement dan de bestaande, namelijk op den Pakok-heuvel , werd een aanvang gemaakt.
Kapitale vernieuwingen vonden plaats aan de versterkingen te

richten en des avonds van goede verlichting te voorzien. Die verbetering wer.i in 1N93 weder op 2 dagverblijven toegepast, zoodat
er toen 27 in doelden , waaronder 7 in Atjeh.

B o e m p i t en Uoekit K a r a n g ( A t j e h ) , terwijl d e o n d e r h a n d e n

het verslag vim 1891 , blz. 43) werd voortgegaan de voor ontspanning van den Boropeeaeben soldaat beschikbare gedeelten der
kwartieren , de zoogenaamde dagverblijven , aantrekkelijker in te

zijnde

verbeteringen aan de versterkingen te 8eroewaij en .-dak (Sumatra's
Oostkust) en san die te Bambai (Westeraideeling van Borneo) gereed

Buiten de enceinte te Soroewaij werden voorts eenige
Met het afstaan van afzonderlek, logies aan gehuwde Europeesche kwamen.
tijdelijke
gehouwen
opgeslagen voor logies van bet destijds zich
militairen wordt mede geleidelijk voortgegaan, naarmate de daarvoor i aldaar bevindende detachement
der Koloniale Ueserve (zie blz. 40
nooiige verbouwingen gereed komen (verg blz. 43 hiervóór).

Bij vernieuwing werd omgezien naar middelen om liet verbruik
van sterken drank onder de militairen tegen ie gaan. Dientengevolge
is n u , bij wijze van proef, teruggekomen op den indertijd, hoofdzakelijk met de bedoeling om langs dien weg het clandestien
drankverbruik te temperen, genomen maatregel om sterken drank
in de cantines verkrijgbaar te doen zijn gedurende den geheelen tijd
dat de lokalen geopend zijn , en wel door te bepalen dut spiritualiën
aldaar slechts op bepaalde uren van den dag mogen gedebiteerd
worden. Gesteund door eene scherpe controle op het clandestien
drankverbruik en door maatregelen van huisboudelijken aard ten
opzichte van de uren, waarop de militairen de kazerno mogen verlaten , hoopt men , dat die proef zal blijken aan de verwachtingen
te beantwoorden.
Voorts werd door het legerbestuur de aandacht der militaire
autoriteiten opnieuw gevestigd op de middelen, welke kunnen
strekken om de cantines, naar den eiscb harer bestemming (art. 3
van het bij gouverneinentsbesluit dd. 23 Juni 1881 u°. 9 vastgestelde reglement voor deze instellingen), meer en meer te doen
zijn plaatsen van kameraadschappelijke vereeniging , waar gelegenheid bestaat om de vrije uren gezellig en tevens nuttig te kunnen
doorbrengen. Tevens werd medegedeeld dat, waar de militaire
autoriteiten blijk mochten geven van het steunen van vereenigingen,
welke o. a. tot beperking van het gebruik van sterken drank
kunnen medewerken , zoodanig streven door het legerbestuur zeer
op prijs zou worden gesteld. Dezerzijds werd het legerbestuur in
de gelegenheid gesteld (September 1893) om meer van nabij bekend
te worden met de werking der afschaffhigs-vereenigingen in het
Britsch Indische leger. Dat aan de cantines en aanhoorigbeden
gedurig meer wordt ten koste gelegd , schijnt af te leiden uit de
steeds hoogere waarde, die aan gebouwen, meubilair en bibliotheken
wordt toegekend, en bij de laatste taxatie (van uit. 1892) f 60.^812
bedroeg, tegen f 577 420 bij het einde van 1891. De geldelijke
verantwoordingen, die mede nog niet later dan over 1892 bekend
zijn, wijzen in totaal een voordeelig saldo aan van f 119 109,
tegen f 123 352 over 1891.
Van het militair spaarfonds werd gelurende 1892 (het laatste
jaar waarover de tot nog toe ingekomen verantwoordingen loopen)
een toenemend gebruik gemaakt. In gemeld jaar steeg namelijk
het aantal deelhebbers van 3309 (met een tegoed van f 229 537)
tot 3710 (met een tegoed van f 242 973).
§ 2. Fortificatien.
Van de nieuwe versterkingen, die blijkens het vorig verslag
(blz. 44) in aanbouw waren, kwamen die te Pengaron, Amoenthai
en Moeara Teweh(allein de Zuider-en Oo-terafdeeling van Borneo)
in 1893 gereed, wat de laatstgenoemde betreft, met uitzondering
alleen van eene afdoende verbetering der watervoorziening, welke
verbetering men door eene nog te ondernemen artesische boring
hoopt te verkrijgen. Intusschen zijn de bedoelde werken in de lijst
van versterkingen opgenomen onder die van den 4den rang, terwijl
de oude redoute en de vroegere versterking op d_- beide eerstgenoemde plaatsen uit de lijst zijn afgevoerd (Indisch Staatsblad 1893
n°. 194 en 1894 n°. 37). Uit de lijst kwam ook te vervallen (Indisch
Staatsblad 1893 n°. 77) het fort Prins Hendrik te Soerabaija. ')
i) Van de opheiting by ditzellde Staatsblad van eenige and. re vestingwerken op J a v a , o. a. van die op Int eiland Xoesa Kem'iangan in de stilling
van Tjilaijap (Java's zuidkust), werd reeds in 't vorig verslas (blz. 44)
gewag g e m a k t Nu dientengevolge Xoesa Kenibangan voor de defensie zjine
beteekenis verloren heeft, zijn de indertijd uit een militair oogpunt noodig
geachte beperkende bepalingen van 1802 nopens de toelating aldaar van inlandsclie nederzettingen , het ontginnen van gronden en liet kappen van hout
b[j gouvcrneinentsbesluit dd. ö Mei 1893 n°. 10 ingetrokken.

hiervóór).
Ter voorbereiding van de uitvoering der in beginsel aangenomen
maatregelen om Tandtang Priok en llatavia te beveiligen , hadden
opnemingen en grondboringen plaats.
De permanente bouw der in Atjeh ten behoeve van de scheenvaartregeling opgerichte etablissementen op de noord-en westkust,
namelijk te Telok Semawé en Poeloe Raija, zoomede op Poeloe
Web , werd met kracht voortgezet (soodat voltooiing van de beide
eerstgenoemde werken in de eerste helft van 1894 werd tegemoet
gezien) Evenzoo de bouw van civiele etablissementen te Edi, Segli
en Melaboeh (oost-, noord- en westkust van Atjeh), waarvoorde
tusschenkomst van het militaire bouwdepartement werd verleend. ')
§ 3. Topographischc dienst.

Opnemingsbrigades bleven in 1893 werkzaam ter Sumatra's
Westkust en in de Westerafdeeling van Borneo. De drie brigades,
ter Sumatra's Westkust «geplaatst, zetten in 1893 de opmetingen
voort over p. m. 4494 K.M\, tegen in 1892 over 2495, in 1891
over 1 1838,
en in 1890 (volgens verbeterde opgaven) over 1644
K.M . 3j Dat in 1893 zooveel meer gemeten werd , hield verband
met de omstandigheid dat men toen gevorderd was tot streken ,
voor welke , met het oog op hare gesteldheid zonder dat in de
toekomst noemenswaardige ontwikkeling zich aldaar liet voorzien ,
met eene kleinere schaal van opmeting dan de tot hiertoe gevolgde
van 1:20 000 kon worden volstaan. Op dezeS laatste schaal werden
namelijk in 1893 gemeteu p. m. 2013 K.M ., doch op de schaal
van 1:40 : 000 en op die van 1 :80 000 respectievelijk 1381 en
1100 K.M . Wat betreft de triangulatie-werkzaam heden ter Sumatra's Westkust, werd het aantal door pilaren verzekerde punten
van 1278 *) op 1381 gebracht; van de 103 in 1893 bijgekomen
pilaren was er 1 op een secundair punt opgericht, terwijl er 102 op
tertiaire punten staan. De ligging in de projectie en de hoogte boven
het zeeoppervlak werden in 1893 berekend van 1 primair, 8
secundaire en 141 tertiaire punten, zoodat bij het einde des jaars
die berekeningen waren afgeloopen voor 7 basis-verbindingspunten ,
47 primaire, 67 secundaire en 800 terti.aire punten. ')
Daar deeis de terreinsgesteldheid , deels vooralsnog overwegingen
van politieken aard, hebben moeten doen afzien van het plan om
het evenbedoeld triangulatienet van het gouvernement Sumatra's
:
) Over den stand der behandeling van liet vraagstuk betreffende de
mogelijkheid om tot vereenvoudiging en daardoor tot bezuiniging te geraken
bü de uitvoering, het beheer en het onderhoud van Imrgerljjke en militaire
bouwwerken in Indië wordt gehandeld in hoofdstuk I I van dit verslag.
3
) In de jaren 1885 t/m 1889, toen het getal opnemingsbrigades achtereenvolgens van 1 op :! werd gebracht, w a s , volgens eene thans ontvangen
verbeterde opgaaf wat het jaar 1SS9 betreft, in 't geheel gemeten 4012 KM-.
Daar in 1885 de npcemiBg van Sumatra een aanvang heeft genomen was
dus uit. 1S93 aldaar in 't geheel genieten 15 088 K.M2.

<) Hiervan waren er in 1892 104 gebouwd, en daar de Opgaven van de
vorige jaren een totaal aanwezen van 1178, zou dus op uit. 1S92 het getal
geklommen moeten zij» tot 1282. In werkelijkheid echter telde men er op
uit. 1898 slechts 1X78. Dit verschil van 4 pilaren, waarop in 't vorig verslag
(blz. 4 4 , noot) gedoeld werd, moet hieraan worden tocgeschreveli dat in
vroegere verslagen abusievelijk onder het aantal pilaren begrepen werden I
vuurtorens. die wel als tertiair punt dienst doen, doch niet van pilaren
voorzien z[jn , en voorts 2 pilaren, welke wel gebouwd, maar later vernield
werden.
*) liet verslag van de Xde Algeineene conferentie voor Internationale
(iraadmeting, in 1892 te Hrussel gehouden f zie vorig verslag blz. 45), behelst een rapport van Generaal P n i n o , waarin eene vergelijking voorkomt van de in dSM eeuw uitgevoerde driehoeksmetingen der eerste orde .
wat betrad de daarbij betrachte nauwkeurigheid, zooals die volgt uit de
sluitingsfuuteii der driehoeken. Daaruit blijkt dat de arbeid, op Suniatra verricht , eene zeer eervolle plaats onder die driehoeksmetingen inneemt.
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Westkust hetzij in oostelijke, hetzij in noordwestelijke rlobting
In navolging van vroeger is te dezer plaatse tevens gewag te
over de residentie Oostkust van Sumatra uit te breiden, is in maken van den stand der hier te lande, door en onder toe/.ioht
Maart 1894 besloten den arbeid 't eerst in zuidelijke richting te van den hoogleeranr dr. J . A. C. OI'DUMANS, nog in gang zijnde
verbolgen. Derhalve zal de driehoeksmeting in 't gouvernement werkaaambeaen betreffen Ie da herberekeaing der triangulatie van
der Westkust geleidelijk worden uitgebreid niet eerst naar du Java Zijn in hoofdzaak de berekeningen afgeloipen, bij de be
zijde van de Oostkust, maar zuidwaarts over da residenten Ben- werking voor de pers van het gedetailleerde verslag der herbekoelen, Palembang en Lampongsche Distrieten, met aansluiting rekeaing hinken nog nu en dun sommige punten tot nieuwen
tevens aan het Java-net. Als algem jen beginsel werd tevens vast arbeid aanleiding te geven. Intusschen was genoemde geleerde in
gesteld (gouvemementslx'sluit dd. 15 Maart 1894 n°. 5) dat in da het najaar van 1893 met de egenlijke redactie genoegzaam ge
l a g e , schaars bevolkte kuststreken van S u m a t r a , voornamelijk vorderd om het ter perse leggen een aanvang te doen nemen.
aan de oostzijde, als steunpunten voor de latere opneming en Met het gereedmaken van de kopij en het afdrukken wordt sedert
kaarteering op kleine schaal enkel zullen dienen astronomisch i geleidelijk voortgegaan.
bepaalde punten.
De reproductie van de topographische resi lentiekaarten betref
In de Westerafdeeling van Borneo, waar de in 1886 met tweo fende de Preanger Regentschappen en Bantam (verg. het verslag
brigades aangevangen opneming geschiedt op de schaal van van 1892, blz. 39) is hier te lande nog onderhanden.
1:200 000 (behoudens dat voor eene afzonderlijke w e g - en rivierkaart die van 1:50 000 is gekozen ' ) , werd door de eenige daar
§ 4.
Krijgsverrichtingen.
sedert medio 1889 werkzaam gebleven brigade in 1893 opgenomen
eene oppervlakte van 15 872 K.M'., (tegen 13 816 in 1892), zoo
Over het verrichte op militair gebied in Atjeh en in Tamiang
dat nu in 't geheei, dus van 1886 af, gemeten was 111802 j (Oostkust van Sumatra) is reeds het noodige gezegd in hoofdstuk
5
K.M ., terwijl het vooruitzicht bestond dat het werk in 1895 zou C §§ 3 en 9 hiervóór. Om herhalingen te ontgaan , moge dus
kunnen afloopen. Inaiiddels is in het tweede kwartaal van 1893 ' naar het daar medegedeelde verwezen worden.
voltooid het net van (103) astronomisch bepaalde punten. Waren
Bleef in eerstgemeld gewest voor land- en zeemacht nog altijd
voor onderscheidene van de inlandsche rijkjes, waaruit dit gewest eene afmattende taak weggelegd (verg. overigens hoofdstuk E
hestaat, de grenzen reeds vroeger vastgesteld, voor die in de | § 6 ) , ook in Tamiang halden bsiden, meer bepaaldelijk in de
afdeeling Sintang w e r d , om bijzondere redenen, in 1893 met de j eerste helft des j a a r s , enkele malen een vrij hevigen tegenstand
eigenlijke grensregeling nog verwijld.
| te overwinnen, terwijl het operatieterrein aldaar eigenaardige
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden bleven voor ! moeielijkheden aanbood. Tot steun van het civiel bestuur werd
opographiscbe werkzaamheden gebezigd een officier en een mindere ! ook elders de hulp of het vertoou van militaire macht vereischt,
militair van den topographischen dienst, terwijl sedert kort nog doch dit optreden — door detachementen uit de garnizoenen te
twee opnemers naar dat gewest zijn gedirigeerd tot het o p  Solok (Padangsche Bovenlanden), Bengkalis (Oostkust van Suma| t r a ) , Tandjong Pinang (Riouw) en Makasser (Zuid-Celebes) —
nemen en in kaait brengen van het eiland Weh.
Ten aanzien van de in 1891 aangevangen topographische werk was meerendeels van kortstondigen d u u r , terwijl het doel werd
zaamheden in Benkoelen en op Zuid-Celebes (verg. het verslag ' bereikt schier zonder dat het tot een eigenlijk ageeren k w a m ; men zie
van 1892 blz. 39) is aan te trekenen, dat de vluchtige metingen hieromtrent het reeds aangehaalde hoofdstuk C en aldaar de §§ 4 ,
en verkenningen in eerstgemelde residentie bij het einde van 1893 9 , 10 en 15. In laatstgemelde paragraaf is ook reeds gewag ge
zich hadden uitgestrekt over 10 633 K.M 5 ., terwijl de arbeid in maakt van den verwoeden aanval , dien in de afdeeling NoorderZuid-Celebe3 zich bepaalde tot voortzetting, naar gelang daartoe ; districten van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden , op
gelegenheid bestond (zie vorig verslag blz. 4 5 ) , van opnemingen ! 16 December 1893, een detachement van 15 bajonetten d a t , met
i n het rijk Goa, en overigens tot herziening van de bestaande ' den regent van Pangkadjene en diens volgelingen, een inlandschen
kaart van de hoofdplaats Makasser en omstreken , welke herzie | gevangene van aanzienlijke geboorte overbracht, had te doorstaan
| van eene menigte met lansen gewapende kampongbewoners, die
ning in het laatst van 1893 beëindigd werd.
aan dit geleide — evenwel vruchteloos — den gevangene trachtten
Het topograptjisch bureau te Batavia 5) gaf weder ettelijke
I te ontrukken. Wel werd de aanval afgeslagen door herhaal ielijk
kaarten in 't licht, waarvan de meeste betrekking halden tot de
salvo's af te geven; maar van het militair geleide sneuvelde
hooger besproken opnemingen ter Sumatra's Westkust en in de
één man en één werd gewond (beiden inlanders).
Westerafdeeling van Borneo. Zoo werden van de topographische
kaart van Sumatra uitgegeven (in photo-lithographie) 21 detailOnze verliezen voor den vijand in Atjeh waren gedurende 1893 zoobladen op de schaal 1 : 2 0 0 0 0 , en 8 detailblaleu op de schaal ! wel aan Europeanen als aan inlanders minder dan in 1892.
1 : 40 000 , terwijl van de kaart der residentie Westerafdeeling van Zij beliepen, voor zooveel de landmacht aangaat 3 ) , 11 gesneuBorneo verschenen (in chromo-lithographie met krijtdruk) de bladen ! velden (6 Europeanen, onder wie 1 officier, en 5 inlanders) en
IX Soekadana en XIII Sanggou (schaal 1:200 000), benevens 23 102 gewonden (67 Europeanen, onder ■wie 12 officieren, en 35
bladen (in photo-lithographie) vmi de bij gemelde bladen behoo- i inlanders), terwijl die totalen in 1892 geweest waren: 16 gerende w e g - en rivierkaart (schaal 1 : 5 0 000), Voorts zagen het I sneuvelden (10 Europeanen, allen beneden den rang van officier,
l i c h t : (i:: photo-lithographie met kleurendruk) eene kaart (schaal [ en 6 inlanders) en 131 gewonden (70 Europeanen, onder wie 7
1:5000) van het gouvernementsgrondgebied, ter uitgestrektheid officieren en 61 inlanders). Van de 102 gewonden in 1893 stierven
van één vierkante ]i:ial . te Nangah Pinoh in de afdeeling Sintang j er aan de i ekomen kwetsuren 2 (1 Europeaan heneden den ran.;
(Westerafdeeling van Borneo), en fin chromo-lithographie met van officier en 1 inlander), van de 131 gewonden in 1892 o (4
krijtdruk) eene kaart (cp de sch:ial van 1:250 000 en vergezeld ! Europeanen, onder wie 1 officier, en 1 inlander).
van eene toelichtende nota) respectievelijk van de residentie Preanger
Van de troepen , die in Tamiang streden , sneuvelden gedurende
Regentschappen en van de residentie Soerabaija.
1893 5 militairen, allen beneden den rang van officier, namelijk
Voor verkochte kaarten werd in 1893 in Indie ontvangen f3710,33, 3 Europeanen en 2 inlanders, en werden gewond 2 officieren ,
terwijl d'^ waarde van kosteloos en tegen regularisatie verstrekte van wie er 1 aan de bekomen wonden stierf, zoomede 16 Eurokaarten f 11 768,98 bedroeg. In 1892 waren die bedragen f 3708,48* peesche militairen beneden dien rang en 20 inlanders. *)
en f 11500.
In navolging van vroeger stipt men hier nog a a n , d a t , ter
Voor het nemen van kopieën van kaarten (waarvoor eenige aanvulling van de door evacuatie, pasporteering , gageering , over
retributio ia te betalen) meldden zich in 1892 geen particulieren aan. plaatsing, overlijden als anderszins bij onze troepenmacht in Atjeh *)
De in 1893 bij het topographiach bureau te Batavia ingekomen
bijdragee tot vermeerdering van topographische kennis van Neder
3
) Van onze marine in de wateren van Atjeh werden slechts 2 man door
landsen-Indië, ton deele verstrekt door het civiel bestuur, be
vijandelijk
vuur getroffen . van wie één (Europeaan) doodelijk.
troffen ditmaal uitsluitend Sumatra , en wel de gouvernementen
Atjeh en onderhoorigheden en Sumatra's W e s t k u s t , zoomede de
<) De marine bekwam in Tamiang 3 gesneuvelden (Europeanen) en 15
esidentién I'alembang en Oostkust van Sumatra.
gewonden, van welke laatsten spoedig daarna 2 overleden (mede beiden
Europeanen).

'j Hieswe aMaadawfai is voor de land- es waterwegen in de residentie
WestemfileeHilR van

Borneo zijn in 't laatst van Haart jl. ingevoerd; zie

Indiscli Staatsblad 1S94 n". U.
s
) Over den hij dat hurean verrichten arbeid met betrekking tot de areaalbarakenlsg van Noderlandsch-Indië, laatstelijk van de gewesten buiten Java
en Bladara. is reeds gehandeld op MS. 1 hiervóór.

s
) Zonals kan blijken uit bijlage D van dit en van het vorig verslag be
droeg da sterkte onzer troepenmacht in Atjeh en onderhoorigheden op uit.
1893 5771 man (223 officieren en 5548 onderofficieren en minderen), terwjjl op
uit. 1892 aldaar SSaweslf waren 5985 man (214 officieren en 5771 minderen).
In verband niet de in hool'd.-tuk C § 3 besproken operatiën vau eenige
ons goedgezinde Atjehsclie hoofden waren op uit. 1893 in Groot-Atjeh de
volgende aeht posten buiten de geconcentreerde linie nog tijdelyk door onze
troepen bezet, welke militairen gedeeltelijk aan de vcldbataljons in Atjeh

\

[5. 2J

age C.

Tweede Kamer;

49

Koloniaal verslag van 1894. [Nederl. (Oost-) Indie\]
opengevallen plaatsen , gedurende 1893 derwaarts werden gezonden
in 't geheel 4470 militairen (177;» Europeanen — onder wie 104
o f f i c i e r e n — e u 2 0 9 5 i i i e t - K u i v p e a n e n ) , t e g e n in 1 8 9 2 4 8 9 3 DUUI ( 1 7 4 9

Buro] eanen — onder wie 133 officieren — en 3144 niet-Europeaoen).
§ 5. Korpsen niet rechtstreeks tot liet leger behoorendê.
Schutterijen. In de 10 gewesten, waar (op 15 plaateen) schutte
rijen bestaan, was bij het einde der jaren 1892 en 1893 i!e sterkte
dier korpsen als volgt:

(J B \V E S ï E N .

Lijfwachten dragonders ter \etchihhing tan de hoven te Soerakarta ca Djokjokarta, en lejiom tan vingeren .MAM,KOK JN'BGOUO
i% Soerakarta. Van de beide eerstl.edoelde detachementen cavalerie
(enkel Europeanen) word in Januari 18!)4 (ludUch .Staatsblad n°.
31) do formatie van liet detachement te Djokjokarta, om de in
't vorig verslag (blz. 40) vermelde reden, met 4 man eu 4 troepenpaarden vermeerderd, zoodat dit detachement nu voortaan zal
moeten bestaan uit 1 officier en 53 onderofficieren en minderen,
benevens 44 troepenpaarden. Op uit. 1893, toen zoowel voor het
detachement te Djokjokarta als voor dat te Soerakarta eene for
ti.atie gold van 1 officier, 49 onderofficieren en minderen, benevens
40 troepenpaarden, was het eerste compleet, doch ontbraken te
Soerakarta 7 man.
Voltallig was ook, althans aan officieren en minderen, het
niet enkel uit infanterie (641 onderofficieren en manschappen),
maar ook uit cavalerie en artillerie (respectievelijk 72 en 67 man)
bestaande Maugkoe Negorosche legioen. In 't geheel telde dit,
uitsluitend uit inlanders samengestelde korps, met inbegrip van
den staf, een klein africhtings-depdt en de stafmuziek, 39 officie
ren en 810 minderen. Dank zij eenige door den resident geprovo
ceerde maatregelen tot betere verzorging van de paarden van het
legioen, was de sterfte daaronder veel verminderd en was het
aantal (organiek 110) thans mede vrijwel compleet. Een ritmeester
der cavalerie van het leger is instructeur bij de cavalerie van het
legioen.

31 Dec. 1893.

31 Dec. 1H92.

Onder
Onder—
officieren
offleteran
Offi
cieren.
en
en
eieren.
minderen.
minderen.

PLAATSEN'.

om-

Batavia
Samarang
Soerahaija
Djokjokarta
Soerakarta
Sumatra's W e s t k u s t . . .
O l e b . en onderhoorigheden
Menado
ld
Amboina
ld
ld
ld
ld
ld
Ternate

liatavia . . .
Samarang. .
Soerahaija .
Djokjokarta
Soerakarta .

.
.
.
.
.

Makasser.
Menado. .
Gorontalo.
Amboina .
Saparoea .
Hila
Kajeli
Neira
Aij
Ternate. .

.
.
.
.
.

28
14
24
■
I
0
G
5
d)
e) 21
5
1
1
5

Padang....
.
.
.
.
.

8li0
303
710
76
73
117
100
302

D

g)
. .

Totalen.

130

590
184
32
20
107
16
207

31
14
20
3
3
0
4
6
d)
t) 19
5
1
1

h) 3808

125

870
320
"73
66
77
111
104
30:!
d)
519
184
32
27
113
10
102
3700

Barissans op Maüura. Deze onder toezicht van den resident staande
iidandsche infauterie-korpsen bestaan, volgens de formatie, zooals
zij in den aanvang van 1893, in het belang van de ziekenverple
ging, eenigszins is uitgebreid (zie vorig verslag blz. 46), uit 38
officieren en 1374 onderofficieren en minderen, namelijk de barissan
te Baugkallan uit 18 officieren en 684 man beneden dien rang,
en de barissan te Pamakassan en Sumanap elk uit lOofficieren en
345 man beneden dien rang. Op 26 man te Baugkallan na, wareu
bij het einde van 1893 de drie korpsen op compleete sterkte.
Voor de leiding en oefening zijn aan elk der drie korpsen toe
gevoegd één kapitein en eenige onderofficieren van de infanterie
van Let leger, welke instructeurs bij iet leger gevosrd worden
»a la suite". Bn, gouverminentsbeslu.it dd. 19 Januari 1894 n°. 1
werd, met aanvulling in dien zin van het voor de Madureesche
barissans geldende reglement van 1891 (in zijn geheel opgenomen
in n°. 4755 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad), bepaald
dat voor het aankoopen van een dienstrypaard de commandant
en de luitenant-adjudant van elk der drie korpsen een in tnaandelijksche termijnen terug te betalen voor&chot kunnen krijgen.

a) H e t korps muzikanten der schutterij te Batavia is niet medegerekend. Even
min z i j n i n d e opgaven begrepen (die v a n uit. 1892 zijn verbeterd) de tamboers en
hoorublazers (zoowel op uit. 1892 als op uit. 1K93 ten getale van 13 inlanders).
h)

Zonder de tamboers (inlanders), wier aantal niet is opgegeven.

c)

Zonder de tamboers (inlanders), ten getale van 10.

d)

X o g niet opgericht.

e) Hieronder ook artillerie-sehutterij (zoowel op uit. 1892 als op uit. ISO:! :,
officiereu en 70 minieren). E e n groot aantal der ingedeelden bij de infanterieschutterij te Amboina is niet met g e w e r e n , maar met pieken g e w a p e n d , en wel
op uit. 1892 2 6 4 , en op uit. 1893 251 man.
ƒ) Ook de schutterij te Saparoea bestaat gedeeltelijk
aantal op uit. 1892 en op uit. 1893 telkens 42 bedroeg.

uit piekenirrs.

wier

</) Gedetacheerd van Xeira en niet in de voor die plaats opgegeven sterkte
begrepen.
h)

Verbeterd totaal (verg. noot «).

Bij ordonnantie van 23 September 1893 (Indisch Staatsblad n°.
248) werd eene nieuwe lezing vastgesteld voor eene in de meeste
schutterijreglementen voorkomende gelijkluidende bepaling omtrent
de berechting van door schutters begane ernstige vergrijpen tegen
de krijgstucht, eu zulks ter voorkoming van moeielijkheden omtrent
de opvatting van de bestaande bepaling, in verband met eene
recente beslissing van het Hooggerechtshof ter cake.
Pradjoerits. In het aantal en de formatie der in 15 gewesten
van Java bestaande 50 detachementen pradjoerits (namelijk op 12
gewestelijke hoofdplaatsen en op 44 andere plaatsen) kwam godurende 1893 geen verandering. Buiten de 57 Europe
Ierofficieren-instructeurs telden die detachementen organiek ge/.amenlijk 2073 man (inlanders), terwijl op uit. 1893 de sterkte bedroeg
2058, doordien bij het detachement te Tjilatjap (Banjoemas) een
gedeeltelijk aan de bezetting der postenlinie waren ontleend. In de IX Mocklra
(Mgi iler X X V Moekiin) en de X X I I lloekini w a r e n n a i n e l j k tijdelijk ge
legerd :
en in de XXVI Hoekim
te lïnekit D:'.roi> (met Inbegrip v:m
den wachtpost op den Boeklt t e T o e n g k o e p . ! ofllc. en ">o minderen.
7.-.
Terin). . 4oiiie. en 1M minderen.
KroenfkaU . - rt

„ TjotGnë. . S , „ 78
, Lamkarik. -'> „ „ 50
„ Anagaloeng 3 „ „ 100
T e zanien 11

,

„

345

Handelingen der Staten-Generaal.

IfiufffitAteub -2
Pusar Tjot
T e '/amen 9

„

V

„

r

T)

r.o
75
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Bijlagen 1894—1895.

incompleet bestond van 11 man, en bij drie andere detachementen
gezamenlijk 4 man ontbraken.
Het wijziging en aanvulling van de ter zake bestaande bepalingen
(Indisch Staatsblad 1885 a*. 181) werden in Mei 1894 (Indisch
Staatsblad n°. 108) nadere '.oorschriften vastgesteld omtrent de
verstrekking en verantwoording van de wapening der korpsen
pradjoerits op .Java.

§ 6. Koninklijk Koloniaal Militair IntaUdenhuis op Bronbeek.

j
|
|
|
j

Bij het einde van 1893 werden in het invali lenhuis verpleegd
175 gewezen koloniale militairen (37 gegraduei
! 38 minderen)
tegen 170 (42 gegradueerden en 128 minderen) op hetzelfde tijdstip
van 1892; van hen hadden er 167 bij de landmacht i Oost- en 8'bij die
in West-Indifi gediend, welke getallen op uit. Ls!t2 be Iroegen 163 en
7. In den loop van 1893 werden in de stichting opgenomen 84 oudmilitairen, terwijl er uit de sterkte werden afgevo r i 59, waaronder 15
overledenen en voorts 55 <iie op verzoek en 9 die v. •■_, m wangedrag
ontslagen werden. Gemiddeld per dag was in 1893 de sterkte der ver
pleegden dooreen genomen 169 man, terwijl het aantal in de infirmerie
opgenomen zieken o:> het einde van elk kwartaal bedroeg achtereen
volgens 19, 18. 18 en 23.
Evenals in 1892 waren in 1893 23 verpleegden (waaronder
laatstelijk 5 gegradueerden) belast met de vervulling van verschil
lende functiën bij het invaüdenhuis.
De uitgaven, in 1893 aan het invalidenhuis ten koste gelegd,
beliepen, volgens voorloopigaopgaven, f 70900, of, na aftrekking
van de aan het gesticht ten bate komende gagementen der ver
pleegden (ad f 21943) f48957. Volgens de afgesloten rekening
over 1892 waren toen de uitgaven geweest f7^'129, of, na aftrek
king van f 20230 wegens geïnde gagementen, f 49899.

[*.
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lgouverneatentabeilu.it dd. 26 April 1893 ir. 1(>), terwijl bij de

E. Z e e m a c h t .
§ 1.
Bij

Koninklijk

Algemeen

besluit

van

15

beheer.
Februari

1894 i r . 44 we-1 da

rtoo admiraal jor. J. A. BOËLL, adjudant in buitengewoneu dienat
van

I L M. de K o n i n g i n ,

[ N e d e r l . (Oost-) Indie.]

eervol o n t h e v e n v a n <le b e t r e k k i n g van

commandant dar zeemacht eu chef van bet departement der marine
n Nederlandaob-lndifi, met Ingang van den dag waarop gemelde
vlagofiicier liet b e w u s t e c o m m a n d e m e n t en b e h e e r zou overgeven

aan den bij hetzelfde besluit fr>t zijn opvolger aangewezen ecboutb i j - n a c b t , t b a n a v i c e - a d i n i r a a l , G. K H U Y S . Medio J u l i beeft bedoelde o v e r g a v e p l a a t s g e h a d . V a n 25 J u n i t o t 6 J u l i 1893 w a s
d e vlootvoogd van B a t a v i a afwezig voor e e n e inspectie van de
m a r i t i e m e i n r i c h t i n g e n t e Soerabaija en t e r b e h a n d e l i n g van dianata a n g e l e g e n lieden a l d a a r . \ l s g e w o o n l i j k w a s g e d u r e n d e dien tijd
d e o u d s t - n a n w e z e n d e , zeeofficier t e B a t a v i a b e l a s t m e t de l e i d i n g
v a n z a k e n bij h e t D e p a r t e m e n t .
I n I u d i ë is en w o r d t van g e d a c h t e n g e w i s s e l d over d e m o g e lijkheid o m in de o r g a n i s a t i e v a n s o m m i g e afdeelingen van h e t
d e p a r t e m e n t der m a r i n e tot b e z u i n i g i n g t e g e r a k e n . Ofschoon bedoeld o v e r l e g n o g n i e t is afgeloopen , zijn t o c h reeds voorloopige
s t a p p e n in de g e w e u s c h t e r i c h t i n g g e d a a n . Zoo i s , in a f w a c h t i n g
v a n eene b e s l i s s i n g o m t r e n t h e t d e n k b e e l d e e u e r i n a m e l t i n g van
d e 2de afdeeling ( g o u v e r n e m e n t s m a r i n e ) bij eene der a n d e r e afd e e l i n g e n d e door verlof van d e n t i t u l a r i s o p e n g e v a l l e n b e t r e k k i n g
v a n chef dier a f d e e l i n g voorloopig o n v e r v u l 1 g e l a t e n en de w a a r n e m i n g tijdelijk o p g e d r a g e n a a n den bij die afdeeling g e d e t a c h e e r d e n
g e z a g h e b b e r 1ste klasse bij den dienst der g o u v e r n e m e n t s m a r i n e

l s t e afdeeling (personeel), toen In A p r i l j l . h e t driejarig verblijf
in IndlA van den daarbij ^ d e t a c h e e r d e n of'Iieier van a d m i n i s t r a t i e
(2de klasse] k w a m te v e r s t r i j k e n , bedoelde d e t a c h e e r i n g g e h e e l is
i n g e t r o k k e n , door een deel der t a a k van bedoelden officier op t e
d r a g e n a a n den bij dezelfde afdeeling g e d e t a c h e e r d e n l u i t e n a n t
ter zee 1ste klasse;, of onder h e t m e e r r e c l i t s t r e e k s - h toezicht van
d e n c!)L'f der afdeeling t e b r e n g e n , en voor h e t overige w e r k ,
t o t d u s v e r door den oflieier van a d m i n i s t r a t i e v e r r i c h t , on Ier n a d e r e
en sedert verleende K o n i n k l i j k e g o e d k e u r i n g , h e t vaste personeel
van het d e p a r t e m e n t u i t t e breiden m e t een 3 d e n - c o m m i e s . Over
b e z u i n l n g e n v a n m e e r b e t e e k e n i s bij de 9de afdeeling ( h y d r o g r a p h i e )
w o r d t lager g e h a n d e l d in § 5 van d i t h o o f d s t u k .
§ 2.
a.

Officieren.

( Bepaalde sterkte a)
Uit.

Personeel.

T e r w i j l bijlage G h i e r a c h t e r a a n w i j s t hoeveel k o p p e n (voor d e
E u r o p e e s c h e b e m a n n i n g e n ook d e officieren i n b e g r e p e n ) op u l t i m o
1892 en u l t i m o 1893 in de rol van e l k d e r t o t de Indische milit a i r e m a r i n e en t o t het a u x i l i a i r e s k a d e r b e h o o r e n d e b o d e m s w a r e n
i n g e s c h r e v e n , k a n u i t het v o l g e n d e o v e r z i c h t blijkeu hoe de t o t a l e
b e m a n n i n g s s t e r k t e , afzonderlijk voor officieren en voor m i n d e r e n ,
zich bij het begin en het einde v a n 1893 voordeed t e g e n o v e r d e
» b e p a a l l e s t e r k t e " , en w e l g e s p l i t s t in eigenlijk marine-persoDeel ,
in personeel voor den s t o o m v a a r t d i e n s t e n in personeel b e h o o r e n d e
t o t het k o r p s m a r i n i e r s .

Personeel (!er eigenlijke
marine (Indisch
en auxiliair eskader).
0 M 8 C H B IJ V I N G.

Oorlogsmarine.

Stoomvaartdienst.

Mariniers.

Totalen.

OnderOnderofficieren en
officieOfficie- Onderofficieren
en
minderen.
minderen.
Officieren eu Officierenmicdemachiren.
ren
Eurnpe
InEurope- InInTe
nist. Europe(Europeanen. landers
anen. landers.
anen. landers. /.amen.
anen).
Onderofficieren
en minderen.

I 247

1610

j 271

1608 e) 718

j 234

1506

; 272

1586 ,1) 641

541

321

417

490

255

2421

958

3379

335

520

519

281

2462

1238

3700

297

387

470

242

2273

806 , 3169

571

284

2493

1126 ; 3619

892
( Aanwezige sterkte

( Bepaalde sterkte a)
Uit. 1893 )

i Aanwezige sterkte >>i

ft)

|
509

!

336 | 485

I

a) Zonder de verhooging, die onder de benaming van „bovenrol" is toegestaan (sedert September 1890, wat de inlandsche schepelingen betreft, tijdelijk
— zie lager — van 10 op 20 pet. gebracht), doch met inbegrip van het personeel (13 officieren en 1 schrnver) dat vast was aangewezen voor het vervullen
van betrekkingen aan wal.
ft) Onder de aanwezige sterkte zjjn ook de van boord geëvacueerden begrepen, ten getale van 5 officieren en 100 minderen op uit. 1892 en van 4 officieren
en 110 minderen op uit. 1893. Behalve het vast personeel aan wal werden nog gebezigd in functié'n of voor doeleinden, waarop b j de bepaalde sterkte niet
was gerekend: op uit. 1892 10 officieren en 27 minderen en op uit. 1893 12 officieren en 27 minderen (daaronder op elk der beide tijdstippen 5 officieren en
22 minderen als Europeesche bemanning van de stoom-comuiunicatiejacliten Koerier en Patelliet).
c) Hieronder 34 inlanders die dienst deden als hofmeester, kajuits- of olficierskok, voor welke „ qualiteiten" by de „bepaalde" sterkte op Europeanen
ia gerekend.
</) Hieronder 81 inlanders als voren.
D e gemiddelde
s t e r k t e van h e t personeel der o o r l o g s v l o o t over
1 8 9 3 b e d r o e g 2 7 0 officieren, b e n e v e n s 2 4 2 6 E u r o p e e s c h e en 1131
i n l a n d s c h e onderofficieren en m i n d e r e n , in h e t g e h e e l d e r h a l v e
3 8 2 7 k o p p e n , t e g e n 3 8 5 4 over 1892.
V a n d e a a n w e z i g e s t e r k t e v a n 3 8 8 9 k o p p e n *) op u l t i m o 1893
w a r e n in de rol der t w e e w a c h t s c h e p e n i n g e s c h r e v e n 8 5 2 k o p p e n ,
zoodat voor d e overige s c h e p e n , t e g e n o v e r e e n e » b e p a a l d e s t e r k t e "
van 3084 k o p p e n (Indisch e s k a d e r 1800 en a u x i l i a i r e s k a d e r 1284)
— hierbij niet g e r e k e n d d e a l s « b o v e n r o l " t o e g e s t a n e v e r h o o g i n g —
overbleven 3 0 3 7 (Indisch e s k a d e r 1 7 4 5 , a u x i l i a i r e s k a d e r 1292).
De w e r v i n g van het i n l a n d s e n personeel leverde g e e n moeielijkheden o p . D a a r e c h t e r steeds een a a n m e r k e l i j k a a n t a l der a a n g e w o r v e n e n , k o r t na h u n n e i n d i e n s t t r e d i n g , t e n g e v o l g e van berrib e r r i werd a f g e k e u r d , bleef h e t n o o d i g , t e n einde g e r e g e l d nan
d e eischen van den d i e n s t te k u n n e n voldoen , d e n m a a t r e g e l van
S e p t e m b e r 1 8 9 0 , waarbij als » bovenrol " in p l a a t s van 10 pet.
') Hierbij ia mindering gebracht de in bijlage O afzonderlijk verantwoorde
14 koppen (18 officieren en 1 schrijver), Mtt aangewezen VOOI het vervullen
vr.n betrekkingen aan wal.

v a n de » b e p a a l d e s t e r k t e " , tijdelijk 20 p e t . w a s t o e g e s t a a n ,
w e d e r voorloopig t e bestendigeu ( g o u v e r n e m e n t s b e s l u i t d d . 2 2
A u g u s t u s 1893 n°. 58).
D e verschillende g r a d e n van E u r o p e e s c h en v a n i n l a n d s c h m a t r o o s
w a r e n op u i t . 1893 bezet als v o l g t :
Europeanen.
G R A D E N .
Bepaalde
sterkte.
Matrozen 1ste klasse . . .
„
2de klnsse. . . .
.
3de klasse u) . .
Lichtmatrozen
Te zamcn

185
257
387
135
964

Aanwezige
sterkte.
235
215
418
ft) 157
1025

Inlanders.
Bepaalde
sterkte.

Aanwezige
sterkte.

24
24
199
199

20
20
264
252
556

146

Uit. 1892 waren deze totalen .
1026
r) 1056
474
630
a) De inlandsche matrozen van een minderen graad d u de 1ste of 2de
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bij tochten van eenigeo duur niet sloepen of wel b.j deijarkeinent,

in plaats van de gewone »tocbtvivTes , meer ia den smaak vallende voediug te doen verstrekken (\^r^. mede vorig verslag hl/.. 48).
c) Onder de lichtmatrozcn op uit. 1892, ten getale van 'J'J, U-UU-. 1 Da hoed van gevlochten bamboe, ai^ hoofddeksel voor Buro„jongen".
peesche sobepelingen benaden den graad van sergeant, en root
rerwaehtingea. (i«duDe moeielijkheid om hut aantal Europeesche vuurstokers steeds de inlandsche schepelingen voldoet
voltallig te houden , gepaard aan dü klad.ten van vele cominan- rende 189:; werden eenige moeieiykbeden ondervonden bydanain*
M Hieronder 11 „jongens".

deeremle officieren over ac weinige bedrevenheid als werkman Tan

de Inlandsche vuuratokera, leidde tot het besluit on neaf dan
tot dusver werk te maken r u da opleiding d e u r categorie van
Inlaodtebe schepelingen. Met benuttiging van de gelegenheid , die

het marine-etablissement te Soerabaija aanbiedt ter bekwaaüng in
verschillende handwerken, werd nauielijk aan boord van het wachtschip aldaar eene opleiding voor inlandsen stoker in het leven
geroepen , waaraan in de eerste plaats deelnemen de beschikbare
en krachtigste inlandsche vuurstokers 2de klasse , die reeds eenigszins scheepswijs zijn , en verder inlandsche matrozen die hun verlangen heben te kennen gegeven om vuurstoker te worden.
In 1893 waren de verliezen aan officieren , BuropoatOhe onderofficieren en mindere schepelingen Minder, maar aan inlander!
grooter dan de aanvulling, waardoor de sterkte met 3 officieren
en 31 Europeesche onderofficieren en minderen toe- , doch met
112 inlanders afnam.
Het volgende staatje bevat daaromtrent de gewone opgaven.
ECBOl'EAXEN.

AARD DER METATIKN.

Aanvulling.
Aangebracht uit Nederland:
per oorlogsschepen Tromp en I uu Galen
„ mail
Te zamen

OnderoffiOfflcieienJ cieren en
minderen.

55
68

499
733

123

1232
267
17

Aangenomen in Indië
Teruggekeerde gedeserteerden ol' vermisten
Bijgekomen door bevordering
1235

124

284

1359

Totalen.
Verliezen.
Teruggekeerd naar Nederland:
per oorlogsschepen Aijeh en Van Saim
„ mail

36
76

504
C47

Te zamen >/)

til

1151

Ontslagen
Overleden
Gedeserteerd of vermist
Afgevoerd ter zake van bevordering

1

8

N
1204

121
Totalen.

M 275
48

1325

396

a) Blijkens de opgaven aan bet slot van bijlage G hierachter werden in
1893 (voor den dienst in Indië) afgekeurd 1S2 Europeanen (hoevelen hunner
nog vóór uit. 1893 naar Nederland terugkeerden , blijkt niet).
b) Hieronder ook de afgekeurdcii. Ulijkens evenvermelde bijlage tJ werden
in 1893 in 't geheel 255 inlandsche schepelingen afgekeurd.

De in 't vorig verslag aangekondigde definitieve invoering,
eenigszins gewijzigd, van de in beproeving geweest zijnde nieuwe
sehaftingstarieven voor de Europeesche schepelingen (ook voor die
der gouvernementsmarine) heeft, ingevolge gouvernementsbesluit
dd. 22 November 1893 n°. 1 5 , plaats gehad op 1 Januari 1894.
Is door de nieuwe voedingsregeling, naar getuigd wordt, de
materieele positie van de Europeuscne schepelingen in Indië aanmerkelijk verbeterd ' ) , tegelijk is ook gelegenheid gegeven o m ,
') Voor de inlandsche schepelingen der ooriog*- (en der gouvernement*-)
marine zjjn reeds vroeger verbeterde en eveneens ten volle aan de eischen
beantwoordende schaltingstarieven ingevoerd (verg. o. a. het verslag van 1891
blz. 61).

koo|) van deze soort van hoeden, welke evenwel reeds grootendeels zijn overwonnen.

Het voorschrift om de Buropeesche schepelingen in tenoe lederen
schoenen te doen dragen (zie o a. het verslag van 1891 blz. 51)
deed in da pracujk gten klachten rijzen.
üuitrent den gezondheidstoestand op de vloot vindt men statistische opgaven in de reeds aangehaalde bijlage G , welke statistiek
echter, wat het aantal ziektegevallen betreft, niet verder loopt
dan over 1892, daar over 1893 — bij de afsluiting der verslagbijdrage van het departement der marine — te Batavia nog alleen
het cijfer der afgekeurden en overledenen volledig bekend was.
Intusaohen wordt bericht dat het met de gezondheid der bemanningen in 1893 over het algemeen niet ongunstiger gestel 1 was
dan het jaar te voren. Het cijfer der in 1893 afgekeurden , blijkens
de noten a en b onder het voorafgaande staatje ten bedrage van
182 Kuropeanen en 255 inlanders, w a s , alleen wat de inlanders
betreft, hooger dan het gemiddelde over de vier voorafgegane
jaren , toen dooreengenomen 232 inlanders werden afgekeurd , tegen
218 Europeanen. De afkeuringen waren in 282 van de 437 gevall e n , dus voor ruim 64 pet., het gevolg van berriberri, eene verhouding, die gunstiger was dan in 1892 en 1891 (respectievelijk
66 en 83 pet.), doch minder gunstig dan in 1890 en 1889 (respectievelijk 5'j en 38 pet.). W a t de Europeanen betrof, beliep het
getal ter zake van berriberri ongeschikt verklaarden voor verderen
dienst in Indië in laatstgemelde vier jaren (1889 t/m 1892) achtereenvolgens 5 9 , 7 ^ , 118 en 3 6 , doch in 1893 5 3 , terwijl het cijfer
der uit dien hoc; Je afgekeurde inlanders achtereenvolgens bedroeg
1 1 2 , 1 1 7 , 3 8 2 , 230 en 229. Volgens mededeelingen van den
inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeemacht werkt het
spoedig evacueeren naar Nederland van door berriberri aangetaste
Europeesche schepelingen zeer g u n s t i g , daar verreweg het weerendeel der lijders herstelt. Tot verbetering van den toestand met betrekking tot de inlandscuu schepelingen, onder wie het aantal
wegens berriberri aan den dienst ontvallenen nog altijd groot is
te noemen , i s , als gevolg eener in den aanvang dezes jaars t u s aeben bet Departement van Koloniën en dat van Marine gevoerde
correspondentie, aan het Indisch Bestuur het denkbeeld aanbevolen
om de nieuw aangeworven inlanders gedurende den eersten tijd
op de wachtschepen op te n e m e n , ten einde hun bij eerste indiensttreding veelal niet krachtig physiek, door de goede voeding en
audere hygiënische maatregelen , meer bestand te maken tegen
schadelijke i u vloed en , waaraan zij in het vervolg, bij plaatsing
op de actieve schepen , zullen blootstaan, vooral bij die op de
kusten van Atjeh , waar de dienst steeds buitengewone krachtsinspanning van het marinepersoneel vordert en waar weinig ot
geen gelegenheid bestaat tot ontspanning en afleiding.
Onder de in 1893 bij de oorlogsmarine overledenen, blijkens het
evenbedoelde staatje ten getale van 46 Europeanen en 48 inlanders ,
telde men 6 gesneuvelden of aan hunne voor den vijand bekomen
wonden bezwekenen (allen Europeanen), en voorts 11 (2 Europeanen en 9 inlanders), die verdronken of op andere wijze omkwamen. Aan ziekten stierven dus 38 Europeanen (bieronder 25
aan cnolera en 1 aan berriberri) en 39 inlanders (op 3 na , allen
aan berriberri), tegen gemiddeld respectievelijk 19 en 40 in elk
der jaren 1889 t/m 1892. Geen eLkele inlandsche schepeling bezweek aan cholera, en van de 25 Europeanen, bij wie deze ziekte
een doodelijken afloop had , behoorden er alleen 13 tot de bemanning van het fregat Atjeh, onder welke de ziekte uitbrak tijdens
het schip te Soerabaija vertoefde om voor de terugreis naar Nederland te worden gereed g e m a a k t ; voorts stierven 3 door cholera aangetasten op het wachtschip te Tandjong Priok en 9 asn boord van
de Bromo, Koningin Emma der Nederlanden, Sumatra en Pontianak.
b. M a t e r i e e l .
Sterkte en toestand. Gedurende het tijdvak 1 April 1893 t/m 31
Maart 1894 kwam in de samenstelling van het auxiliair eskader alleen
deze verandering, dat het fregat Atjeh op 28 September 1893 naar
Nederland terugkeerde, nadat vijf dagen te voren uit het moederland ter aflossing was aangekomen het fregat Tromp. Het tot dit
eskader behoorende pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden,
sedert December 1891 aan het marine etablissement te Soerabaija
in herstelling geweest, hield op 27 Juli 1893 met gunstig gevolg
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Satnafttng),
terwijl er s l e c h t s 1 bijkwam (de in F e b r u a r i j l . u i t
N e d e r l a n d a a n g e k o m e n n i e u w g e b o u w d e Bomto).
Br bleven t l a o o
op 1 April 1894 2 5 b o d e m e o v e r , w a a r v a n 1 in reserve (do in M a a r t

den eindproeftooht en k w a m w e i n i g e d a g e n later weder voor den
dlen»i b e w b i k b u r .
Bij de I n d i s c h e militaire m a r i n e , w a a r t o e op 1 April
1893,
o n g e r e k e n d a l s vroeger de o o r l o g s s t o o m j a c b t e n Aoerior en .Satel
liet,
b e h o o r d e n 2 6 b o d e m s , w a a r v a n 2 (de Botmtku
en de
Pontianak)
in reserve ') en 1 w e g e n e h e r s t e l l i n g e n tijdelijk b u i t e n
d i e n s t (de Balt),
k w a m e n in liet b e s p r o k e n tijdvak dexe verander i n g e u v o o r , d a t 2 b o d e m s , w e g e n e a f k e u r i n g voor verdere d i e n 
sten , voor goed ontvielen ( t c b t e r e e n v o l g e n i de Oenarang en de

1894 uit reparatie gekomen Balt) en 2 tijdelijk buiten dienst (de
in d e n loop v a n \K)\i in t i m m e r i n g g e k o m e n Jara en
Makasser),
zoodat de actieve Sterkte bestond uit ~'2 b o d e m s .
In Onderstaand overzicht, vindt men de v o r e n s t a a n d e o p g a v e n
n a d e r gespecificeerd , m e t v e r m e l d i n g van de v a s t g e s t e l d e s t e r k t e .

Aanwezig* ooriogibodems, ens.

Bepsalde actieve
sterkte voor :

BOOST

DEK

op 1 April 1893.
In dienst.

SCHEPEN

E H V A A K T l ' I G E N.
1894.

1893.

Tijdeiyk

op 1 April 1894.
la dieast.

uit de sterkte
Voor
Voor
sta Bij het
afgevoerd.
sta Hij liet
tions-of marine
tions-of marine
etamdere
andere eta
dien- blissedien- blisse
In
In
ment
steu
•taa ment
heistel
g e  vertoe conser
ge vcrtoevatie.
ling.
bezigd vende
bezigd. ventle.

Tijdelük
uit de sterkte
afgevoerd.
In
conser
vatie.

In
herstel
ling.

INDISCHE MILITAIRE MARINE.
l
11
1
4
1
2
3

1'antserdekkorvet
Flottioljevaartuigen
Radersehepon 1ste klasse
Idem
2de klasse
Spartorpedoboot
Wachtschepen
Opaeaaiagavaarraigen

23

AUXII.IAIR

1
11
1

1
13
1

1
11
1
2
1
3

ti)

21

ESKADER

Psntserschepen
Fregatten
a) Voor 1894 meende iaën de actieve sterkte op 2 schepen minder dan voor 1893 te kunnen stellen , omdat voorzien werd dat in den loop van 1894 3
bodems «regens langdurige reparatie tijdelijk konden ontvallen. terwijl te rekenen viel op eene vermeerdering met slechts 1 bodem (de hoogei bedoelde
Borift).

Aan k l e i n e v a a r t u i g e n , niet in v o r e n s t a a n d e t a b e l g e n o e m d ,
t e l d e 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 (de 4 stoomsloepen van h e t
a u \ i i i a i r e s k a d e r blijven bier d u s b u i t e n r e k e n i n g ) op 1 April 1 8 9 4 ,
e v e n a l s het j a a r t e voren , b e h a l v e de 2 h o o g e r bedoelde s t o o m j a c h t e n , vO stoomsloepen . doch 6 s t o o m b a r k a . - s n . z i j n l e 1 m e e r
d a n o p 1 A p r i l 1 8 9 3 , w e l k e b a r k a s , w a a r a a n in Atjeh d r i n g e n d e
behoefte bestond , doordien een d e r t w e e a l d a a r reeds a a n w e z i g e
n o g s l e c h t s a l s laad b a r k a s ter reede U l e h l e b te g e b r u i k e n w a s , t e
S i n g a p o r e w a s in a a n b o u w g e g e v e n 1 ) . O v e r i g e n s w a r e n er ^ a n d e
b e d o e l d e 2 0 stoomsloepen 12 in A t j e h " ) , w a a r ook de 2 j a c h t e n
g e b e z i g d w e r d e n . (Een dezer l a a t s t e v a a r t u i g e n — de Koerier —
b e w e e s e c h t e r af en toe g e w i c h t i g e d i e n s t e n o p d e T a m i a n g - r i v i e r
in de residentie O o s t k u s t van S u m a t r a . )
Op 1 A p r i l 1894 w a r e u al de s c h e p e n van de I n d i s c h e militaire
m a r i n e , u i t g e n o m e n de w a c h t s c h e p e n en de o p n e m i n g s v a a r t u i g e n ,
u i t g e r u s t m e t liet snelVurend g e s c h u t van 3.7 c . M . , terwijl iq den
v e r d e r e n loop v a n 1894 ook de w a c h t s c h e p e n v a n die g e s c h u t s o o r l
z u l l e n w o r d e n voorzien. V'i
s c h e p e n van bed elde m a r i n e (de
p a n t s e r d e k k o n r e t Sumatra
en d e drie n i e u w s t e flottieljevaartuigen
Lombol . Sumbawa
er, Bornto)
zijn voorzien van toesteilen voor
e l e c t r i s c b e r e r h c h t i n g en van » C o n x " - s e i n t o e s t e l l e n .
Ook g e d u r e n d e de o p 1 April j l . l a a t s t verloopen t w a a l f m a a n d e n
( h e t t i j d v a k w a a r o v e r de m a r i n e - m e d e d e e l i n g e n g e w o o n l i j k loopenj

| bleef h e t o v e r g r o o t e m e e r e n d e e l d e r schepen van de I n d i s c h m i l i t a i r e
m a r i n e in de v a a r t in de A t j e h s c h e w a t e r e n , w a a r zeer veel van
: h e t m a t e r i e e l g e v e r g d werd . terwijl t e P i n a n g en t e S i n g a p o r e
1
s l e c h t s de h o o g s t n o o d i g e h e r s t e l l i n g e n , meer b e p a a l d t o t h e t
! g e w o n e onder! oud b e h o o r e n d j , a a n d e s c h e p e n v e r r i c h t w e r d e n . 4 )
O m t r e n t elk c h a r t e r v a n s c h e p e n in h e t bijzonder k o m t in die
nfededeelingen h e t v o l g e n d e voor (de s c h e p e n van h e t a u x i l i a i r
: e s k a d e r blijven hier w e Ier b u i t e n a a n m e r k i n g ) . *)
Pantserdekkorvet.
De Sumatra,
h e t e e n i g e s c h i p v a n dit
c h a r t e r , w e r l te Soerabaija g e d o k t en o n d e r g i n g a l d a a r e e n i g e
i v o o r z i e n i n g e n . De luchtlei
in ile tori e l o k a n o n n e n w e r d g e 
wijzigd e v e n a l s d e l e i d i n g van d e k o e l w a t e r p o m p d e r l u c n t c o m primeermachine.
Kene v e r d e r e v o o r z i e n i n g der l a a t s t e l e i d i n g en
d e o p s t e l l i n g der in indifl o n t v a n g e n m a c h i n e m e t w a a i e r t o t h e t
a a n b r e n g e n van eene betere v e n t i l a t i e van bet a c h t e r s c h i p z o u d e n
b i n n e n k o r t w o r d e n u i t g e v o e r d . In de l a a t s t e m a a n d e n van den
verslagt'yd hebben sich b e l a n g r i j k e l e k k a g e s v o o r g e d a a n in d e
s t o o m l e i d i n g e n , w a a r i n tijdelijk .;< voorzien g e w o r d e n , doch die
.spoelig' m e e r afdoende h e r s t e l l i n g e n , voornamelijk v e r n i e u w i n g d e r
flenzen b e t r e f f e n d e , z u l l e n n o o d z a k e l i j k m a k e n .

*) Gedurende het t0dvak van 1 April 1893 t/m SI klaart 1894 dokten
aldaar en ondi rgingen
kleine voorzieningen 11 ooriogsbodems van de
Indische
Hnaeht
in Atleh
Atleh,
laaiscue militaire
militaire mi
marine, alle
aue behoorcude
ocnooremie tot od
iinacüt m
benevens de bij die Bcheepsmacht Ingedeelde 2 si ■■>
KotrirreaSalellitl
'i Deze •_' schepen wi n
reenvolgeni op 80 April en t September
1898 wreder In dienst gesteld ■• r vervanging van de Ot art . die voorgoed- en verder •_' der opneiningsvaartnigen. Hfl B van deze 18 Rchepen en vaar
tuigen kwam bet dokken en repareercn tweemalen voor. Bovendien moest
en van de Mataurr, die tydel|)k ontviel.
M
H
V
' l t l dit
liil
- > . t * . l /(de
.11. S
V.
. driemalen
1 I r ' l ' I I " 1 11 -M te
t l ' Pinang
1 ' i . l ' l l i . r nrg
l i r . r .vte
: » ? . . kleine
1 - 1 . . . . . . . roorsienin— « t u l
een
van
5-tal
;
•.'■■n ondergaan ronder t
lokken. In 'i geheel bedroegen de voor een en
> De i'rie andere itoombarkassen waren toegevoegd aan de bekte wacht
ander te Bingapor en te Pinan gemaakti kosten f 87 788,25* (verg. de geschepen en aan bot opuemlngsvaartuig Baniia.
detailleerde opgavi n in bijlade (i !oer;i nieri. Voor het ondergaan van meer
■: 'I als behoorende tot den bjrreataris van aldaar aanweslge
all ebreide herstellingen, waaneer daaraan ie groote uitgaven verbonden zijn
■ehepen van de Indische militaire marine. Van de B andVre stoomsloepen
komen de tehepea, na In de wateren van Atjch afgelost te z|)n, successieve
waren 7 toegevoegd aan elden t>lenst doende schepen van bedoelde marine, lijk op muu Soera ajja.
tem-iji er 1 (de itoomslocp «noord hebbende tot den Inventaris van het
5
tijdeiiji. buiten rik nst gestelde Bottieljevaartaig SM nsr) te Soeraba a in con
) De gedetailleerde opgaven, die omtrent eiken bodem, zoowel van de
servatie was. Vier bodems van de Indische militaire marine waren aJet
Indische militaire marine als vast het inrriliah* eskader, worden aangetroffen
voorzi'-n van eene itoomsloep, nameQk de raderseaepea 2de klasse >>.,
in bfPage Q kieraehtcr, sBn thans met eene nieuwe rubriek aangevuld,
en Stad " . de spartorpedoboot e
en het opnemingsvaartaig DtnJj.
aanwijzende — uitgedrukt in M*. — de ruimte kolenberi
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F l o t t i e l j e v a a r t u i g e n ') (aanwezig 15, waarvan de Bali in
conservatie, «Ie Jata en de Makasser tijdelijk buiten dienst). Van
de 12 op 1 April 18Ü4 in dienst zijnde flottieljevaartuigeii
kan worden bericht dat toen in zeer goeden staat verkeerden de
Bomeo,
de Lombok en de Sumbawa;
in goeden staat de Ceram,
de Floret, de Madura, de Benkoelen en de Batavia, en in bruikbaren staat de Padang en deSambas, terwijl de 1'ontiauak — l a a t stelijk tot 1 September 1893 in reserve geweest, na van nieuwe
ketels te zijn voorzien geworden — weder in goeden staat verkeert,
zijnde die bodem in 't laatst van April jl. naar de wateren van
Atjeh gedirigeerd, ter vervanging van de Bandjcrmasin,
die op
hare beurt naar Soerabaija moest opkomen, voornamelijk om hare
gescheurde krukas door eene nieuwe, uit Europa ontboden , te
vervangen en verder om zoodanig te worden hersteld dat bet schip
de ketels kan opvaren.
Ten aanzien van de 3 niet actief zijnde fluttieljevaartuigen , valt
op te merken dat 1 daarvan, de Bali, sedert Maart 1894 te Soerabaija in conservatie is. Deze bodem werd in December 1892
buiten dienst gesteld, onderging gedurende 1893 aan het marineetablissement eene groote herstelling aan r o m p , betimmering, tuig
en machines, en ontving tevens nieuwe ketels, terwijl het t u i g
werd gewijzigd, zoodat de vierkante zeilen zijn vervallen. In
timmering te Soerabaija zijn nog de Java en de Makatser. De eerste
werd in J u n i 1893 buiten dienst gesteld tot het ondergaan van
eene belangrijke reparatie, daar de toestand der ijzeren bouten,
waarmede de houten dubbeling aan de ijzeren huid is verbonden,
reden tot bezorgdheid gaf. Bij deze herstelling zullen de bedoelde
bouten worden vernieuwd, het schip wederom met geel koper worden
gedubbeld en bladen zink gevoegd worden tusschen de ijzeren en de
opnieuw aan te brengen houten h u i d ; verder zullen uitgebreide
reparatiön worden uitgevoerd aan den romp, de beschieting, de ketels
en de machines, welke werkzaamheden eerst einde 1894 zullen afloopen. De Makasser, in September 1893 buiten dienst gesteld, onderg a a t mede uitgebreide herstellingen aan r o m p , betimmering, tuig
en machines; terwijl de ketels verwisseld zullen worden tegen de
bereids aangemaakte nieuwe. Tot de herstelling van dit schip zou,
met het oog op het verouderde t y p e , niet zijn overgegaan, indien
geen nieuwe ketels gereed waren geweest, dan wel indien de zekerheid had bestaan , dat de Benkoelen, waarvan over eenigen tijd de
ketels mede versleten zijn, bij verwisseling daarvan, minder herstellingskosten zou vorderen. Ook van de Makasser wordt het tuig
gewijzigd als van de Bali.
R a d e r s c h e p e n (1 der 1ste en 2 der 2de klasse). Hetraderschip 1ste klasse Merapi verkeert in bruikbaren staat. Deze bodem
heeft in April en Mei 1893 te Singapore gedokt en eenige voorzieningen ondergaan en bevond zich op 31 Maart jl. weder aldaar
voor hetzelfde doel. Zooals uit het hooger medegedeelde reeds
blijkt, kwam van de 3 op 1 April 1893 aanwezige raderschepen
2de klasse de Oenarang weinige weken later voorgoed te ontvallen ,
zoodat nog overbleven het reserveschip Soembing, dat toen echter
bij de actieve sterkte weder eene plaats innam en gezegd kan
worden in goeden staat te verkeeren, zoomede de Sindoro, welke
bodem gedurende het behandelde tijdvak tweemaal te Singapore
en driemaal te P i n a n g , doch telkens voor korten tijd, moest vertoeven om te worden gedokt en om eenige voorzieningen aan
r o m p , machines en ketels te ondergaan.
S p a r t o r p e d o b o o t . De Cerberus verbleef het grootste deel
vau den verslagtijd op de voor conservatie van die boot bestemdo
en in orde gebrachte sleephelling bij het marine-etablissement te
Soerabaija, van welke slejphelling de boot te water werd gelaten
voor de periodieke oefeningstochten. Diverse kleine voorzieningen
werden aan de Cerberus uitgevoerd en tevens werden opstellingen
voor kanonnen van 3,7 c.M. daarop aangebracht.
W a c h t s c h e p e n (te Batavia de Gedeh , en te Soerabaija de
Bromo). Aan boord van de Gedeh werd veel last ondervonden van
de aanwezigheid van witte mieren. In December 1893 werd het
schip te Tandjong Priok gedokt om de zinken dubbeliug te kunnen
schoonmaken; bij die gelegenheid bleek het noodig die dubbeliug
te herstellen , zoodat het schip tien dagen in het dok moest verblijven. De Bromo verkeert in goeden staat.
O p n e t u i n g s v a a r t u i g e n . Het stoumschip Banda en de
') Voor het bouwen liicr te lande, overeenkomstig de plannen, omarbreven op blz. 50 der Memorie van Antwoord op het Voorloopig Versla;: der
Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor ÏS'.U , van een nieuw
flottieljevaartuig ten behoeve van de Indische militaire marine, heeft op 15
Juni jl. eene onderhandsche aanbesteding plaats gehad. De bouw is toegewezen aan de minste inschrijvers, de heeren HuY»m en vix GELDER te
Amsterdam, voor eene som van f 388 890. Het vaartuig moet binnen veertien
maanden voor den proeftocht gereed zijn.
andelingen der Staten-Generaal.
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zeil vaartuigen Blommendnl en Melvill van Carnbi'e verkeerden in
goeden staat, liet groot.; kolenverbruik van de Banda la era niet
gering bezwaar, w a n n e r bet opnemingttetrein , zooals In den
laatsten tijd het geval is, betrekkelijk ver van een steenkolendepöt
verwijderd i>. De. èitWl
Ma Carnié» dokte te Singapore in Juli

1893 en onderging daar teven eenige beretellingen; terwijl in
Augustus 1893 te Ifalakka de icbroena van de ttoomaloep werd
vernieuwd. De Blommea'lal
September 1893.

dokte en repareerde te Singapore in

Statiouneerhuj enz. Ook gedurende, bet tijdvak van 1 April 1893
tot 1 April 1894 deed weder een groot gedeelte der actieve oorlogsvloot dienst in de wateren van Atjeh en behoorde tot het station
Noordelijk Sumatrn , doch de omstandigheden waren van dien aard
dat de sterkte van dat station in den loop van 1893 van 15 tot
13 bodems kon worden teruggebracht (gouvernementsbesluit dd.
4 September 1893 n°. 10), zoodat, toen achtereenvolgens op «
Augustus en 20 September de Makasser en de Samarang de
watereu van Atjeh verlieteu om te Soerabaija tijdelijk of voorgoed
buiten dienst gesteld te worden , deze bodems in gemeld station
niet behoefden te worden vervangen. De 13 oorlogsbodems, die
nog tot bedoelde scheepsmacht bleven behooren, w a r e n : het
pantserschip Koning der Nederlanden, hetwelk den stationsdienst
ter reede Olehleh verrichtte, het raderschip 1ste klasse Merapi,
de rlottieljevaartuigen Bandjermasin , Sambas, Batavia , Padang ,
Benkoelen , Madura , Flores , Ceram, Lombok en Sumbawa , zoomede het raderschip 2de klasse Sindoro. In den regel was er
schip afwezig om te Pinang of Singapore te dokken en eenige
voorzieningen te ondergaan, terwijl bovendien de Sumbawa van
29 Juni tot 7 September 1893 aan den dienst in de wateren van
Atjeh onttrokken was voor eene zending naar Siam (verg. blz. 4/5
hiervóór), en de Madura van 11 November tot 8 December ter
beschikking was van den gouverneur van Sumatra's Westkust
(verg. blz. 14 hiervóór).
Buiten het station Noordelijk Sumatra was alleen dat der Zuideren Oosterafdeeling van Bomeo bezet, en wel eerst door het raderschip 2de klasse Oenarang, dat den 27sten Maart 1893 naar
Soerabaija vertrok (waar het voor verdere diensten bleek te moeten
worden afgekeurd), en sedert den 2den Juni door het raderschip
2de klasse Soembing.
Van de overige actieve oorlogsbodems kwam het flottieljevaartuig
Java, na afloop van den tocht naar de zuidkust van NieuwGuinea (zie vorig verslag blz. 29/30), waartoe het uit de wateren
van Bali en Lombok was opgeroepen, den lOdeu April 1893 te
Soerabaija en werd den 24sten J u n i tijdelijk buiten dienst gesteld.
Na het vertrek van de Jata (November 1892) waren enkel de
fregatten Atjeh en Koningin Emma der Nederlanden de scheepsmacht in de wateren van Bali en Lombok blijven uitmaken , totdat
de Atjeh,
die voor de terugreis naar Nederland moest worden
gereed g e m a a k t , in de eerste helft van Augustus werd vervangen
door h e t , na beëindigde reparatiën, weder voor den dienst gereed
gekomen pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden, eu op 28
October aan bedoelde scheepsmacht (waarvoor Makasser als hoofdstation bleef aangewezen) werd toegevoegd het ruim een maand
te voren te Batavia uit Nederland aangekomen fregat Tromp.
Daar het nuttig en in 's lauds belang werd geacht de scheepsmacht
in de wateren van Bali en Lombok, voor zoover zij niet dadelijk
voor hare oorspronkelijke bestemming vereischt w e r d , ook te
bezigen voor andere tot de taak der zeemacht in het oostelijk
gedeelte vau den Nederlandsch-Indi.-chen Archipel beboorende
diensten, werd bij gouvernementsbesluit dd. 2 November 1893
n°. 1 bepaald dat een der tot deze divisie behoorende schepen naar
de wateren der Aroe-eilanden (residentie Amboina) zou worden
gezonden , ten einde te waken tegen onwettige uitoefening der
parelvisscherij in onze territoriale wateren (zie blz. 31 hiervóór), a)
voor welke bestemming , meer bijzonder in de wateren van Westelijk
Nieuw-Guinea (verg. blz. 32 hiervóór), reeds sedert 't laatst van
September dienst deed het op den lsten dier maand weder actief
geworden flottieljevaartuifjr Ponlianak,
tot dusver te Soerabaija
in conservatie. Ingevolge gouvernementsbesluit dd. 23 November
1893 n°. 5 werd ook laatstgemelde bodem verklaard deel uit temaken van bedoelde divisie , en tevens bepaald dat daartoe, na

') Door den divisie-commandant werd hiertoe aangewezen het fregat /
Aanvankelijk was met het bierbedoelde toezicht belaal geweest de pantserdekkorvet Sumalra , ingevolge gouvernementsbesluit da. l'.t Augustus 18M«*. S
voor deze bestemniing van de kust van Madura opgeroepen . waar dit schip
zich bezig hield met torpedoschietoefeningen. De Sunifilra vertoefde van 't laat.-t
van Augustus tot in de eerste heltt van October b() de Aroe-eilanden, doel',
moest toen naar .Soerabaija opkomen om te dokken.
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aankomst in Indifi, evenzeer zouden behooreu het uit Nederland
verwachte nieuwe tiottieljevaartuig Borneo, zoomede alle andere
schepen van oorlog, welke voor korteren of lanceren tijd naar de
wateren heoosten Java en Borneo zouden worden gedirigeerd , met
uitzondering van die , welke uitsluitend in het belang der hydrographie werkzaam zijn. In verband met een en ander werd de
vlootvoogd al verder gemachtigd om aan den commandant der
divisie voor de wateren van Bali en Lombok toe te kennen den
titel van commandant der scheepsmacht in de wateren heoosten
Java en Borneo. Het zooeven vermelde nieuwe flottieljevaartuig
Borneo , in Augustus 1893 uit Nederland vertrokken , maar, door
het breken van de schroefas, geruimen tijd te Alexandriö opgehouden , kwam eerst op 6 Februari 1894 te Batavia aan, en werd
op 1 Maart toegevoegd aan de divisie van Makasser, aan welke
de Pontianak in dezelfde maand werd onttrokken , ten einde,
zooals gezegd op de voorgaande blz., de Bandjcrmasin , in het station
Noordelijk Sumatra te vervangen. De Borneo, na eenige dagen
in de wateren van Lombok te hebben vertoefd , ondernam daarna
eene reis naar de zuidkust van Nieuw-Guinea (verg. blz. 32 hiervóór). Volgens berichten van de tweede helft van Mei jl. lag het
in de bedoeling de Borneo vervolgens te bestemmen voor het
politietoezicht op de parelvisscherij , ter aflossing van de Tromp,
daar deze laatste bodem in de eerste helft van Juni van Amboina
naar Makasser zou opkomen.
De pantserdekkorvet Sumatra hervatte, na uit de wateren der
Aroe-eilanden te zijn teruggekeerd en te Soerabaija gedokt te
hebben (zie noot 2 op de voorgaande blz.), de torpedoschietoefeningen
in Straat Madura , onderging daarna te Soerabaija eenige herstellingen , vertrok naar Batavia en Padang en deed, na hersteld te
zijn, van laatstgenoemde plaats uit eene reis naar Nias. In de
tweede helft van Mei is de Sumatra van Padang opgeroepen om
als vijfde schip tijdelijk te worden toegevoegd aan de scheepsmacht
in de wateren beoosten Java en Borneo.
De spartorpedoboot Cerberus bleef te Soerabaija in station.
Over het gebruik, dat gemaakt werd van de opnemingsvaartuigen , zie men § 5 van dit hoofdstuk , terwijl omtrent de beide
wachtschepen hooger reeds het noodige is gezegd.
Üe oorlogsstoomjachten Satelliet en Koerier bleven bij de in Atjeh
aanwezige scheepsmacht als advies- en communicatievaartuigen
dienst doen. Over de bestemming van de overige kleine stoomvaartuigen van de Indische militaire marine is reeds op blz. 52
hiervóór gehandeld.

Omtrent de mate van geschiktheid der Ombilien-kolen voor het
gebruik uan boord van de schepen der oorlcgs- en gouvernementsmarine konden, bij de afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor dit hoofdstuk, nog geene bepaalde gegevens verstrekt worden. Aan de commandanten en gezaghebbers waren
rapporten gevraagd terwijl toen op de pantserdekkorvet Sumatra
vergelijkende proeven met Cardiff-kolen werden genomen. Nadere
medeleelingen te dezer zake zullen gedaan worden in hoofdstuk
O, nfd. II, van dit verslag.
Ter verstrekking aan onze te Singapore en Pinang komende
marineschepen, en verder ter aanvulling van sommige onzer meest
nabij eerstgenoemde plaats gelegen depots werden gedurende 1893
op die plaatsen Engelsche kolen aangeschaft, en wel 7649 ton
Cardiff-kolen (in 1892, volgens verbeterde opgaven, 5716 ton),
waarvoor gemiddeld werd betaald: voor verstrekking aan de schepen
te Singapore f 18 per ton en te Pinang f 20,48 per ton (in 1892
respectievelijk f 16,42 en f 20,37), en voor verstrekking aan de
zooeven bedoelde depots, met inbegrip van het transport derwaarts
f 25,105 per ton (in 1892 f 24,10).
Ten dienste van de in de wateren van Borneo dienst doende
marineschepen werden aldaar gewonnen kolen aangekocht, en wel
in de Westerafdeeling van Borneo bij verschillende leveranciers
575 ton, gemiddeld tegen f 18,29 per ton, en in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo 345 ton, geleverd door de Oost-Borneo
Steenkolenmaatschappij tegen f 18 per ton.
Met de in vorige verslagen bedoelde Rembang-kolen konden
verdere proeven niet plaats hebben, daar de zeer ongeregelde
levering aan het marine-etablissement te Soerabaija sedert November
1892 geheel gestaakt bleef. Het ligt echter in de bedoeling voorloopig geen andere dan de hooger bedoelde «fó'rder"- Ombilienkolen voor werfgebruik aan te schaffen.
_ Da kolenvoorraad in het depot op het bij Billiton gelegen eilandje
Kalmoa (verg. vorig verslag blz. 50) is sedert opgeruimd; de nog
voorhanden 54 ton gruis werden , met de loods en de inventarisgoederen , bij publieke vendutie verkocht. Insgelijks werd opgeheven , als ten dienste van de marine niet meer benoodigd , het
depot te Telok Betong (Lampongsche Districten) en wel door
overgifte aan het departement van binnenlandsch bestuur van de
aanwezige kolen , zoomede van de loods met inventarisgoederen
(alleen de kolen tegen regularisatie van de waarde). In de residentie
Riouw is ingetrokken het hulpdepót te Mepar, terwijl in plaats
van het, na opruiming van den kolenvoorraad, in te trekken
depot ter hoofdplaats Tandjong Pinang, waar het in ontvangst
Steenkolen. Ingevolge door het Departement van Koloniën ge- nemen van kolen zelfs voor een klein schip vrij kostbaar en tijdsloten contracten werden gedurende 1893 ten behoeve van het roovend is, een depot zal opgericht worden op het eiland Bajan ,
marine-etablissement te Soerabaija uit Engeland aangebracht 1335 in de binnen baai van Tandjong Pinang. Omtrent esne verton smeedkolen en twee partijen cokes (te zamen 635 ton). De vanging van het depot te Ringat (Indragiri) door een aan de kwala
gecontracteerde prijs beliep voor de smeedkolen f 16,45 per ton , Tjinako aldaar is nog niet definitief beslist.
terwijl voor de cokes betaald werd : voor de eene partij (320 ton)
f 26,45 en voor de andere partij (315 ton) f 30 per ton.
§ 3. Gouvernementsmarine.
Met het oog op de productie der gouvernements-kolenontginning
op Sumatra (Ombilien-kolen) zijn voor 1893 geen stoomkolen uit
a. P e r s o n e e l .
Europa aangevraagd.
Met het door het Gouvernement voor het afhalen van OmbilienHet Europeesch personeel der gouvernementsmarine, dat volgens
kolen van de Emmahaven gehuurde particuliere stoomschip Celebes de » bepaalde " sterkte uit 135 man moest bestaan , was bij het
werden in 18915 op Java ten behoeve van de marine aangebracht einde van 1893, op 6 man na (namelijk 5 van het stuurmans-en
twee ladingen dezer kolen , te zamen , bij uitlevering , bestaande 1 van het machinistenpersoneel) voltallig, terwijl het inlandsch
uit 4085 ton. Bovendien werden nog 242 ton in de Emmahaven personeel voor de stoomschepen 681 koppen telde, of 41 méér dan
zelf aan de marine geleverd.
er moesten zijn volgens de formatie , die slechts 640 koppen eischte.
Aan liet marine-etablissement te Soerabaija zullen in den ver- Voor de kleine zeilvaartuigen (adviesbooten), die eene bemanning
volge Ombilien-kolen worden gestookt, die niet aan de hooge vorderden van 110 inlanders , waren op uit. 1893 107 man in dienst.
eischen van scheepsstoomkolen voldoen en aangeduid worden onder Nadere opgaven ten deze vindt men in bijlage H.
den naam van » för lerkolen". Deze kolensoort, hoewel meer
Het korps Europeesche stuurlieden werd van 1 April 1893 tot
gruis bevattende dan wensehelijk is bij gebruik in scheepsstoom- 31 Maart 1894 aangevuld met 5 van hier uitgezonden jongelingen,
ketels, voldoet in de landketels goed.
afkomstig van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam,
Daar in 1893 de voorraad steenkolen in de depots op Celebes waarvan 3 die niet voor gouvernementsrekening waren opgeleid.
(te Makasser en te Kema) dringend aanvulling behoefde, en deze Voor de vervulling van de openvallende plaatsen van leerlingdepots nog niet van Ombilien-kolen konden worden voorzien, werd machinist boden zich in Indië voldoende candidaten aan. Ue
door de Indische Regeering machtiging verleend (Maart 1893) om bovenbedoelde vacature van (tweede-) machinist werd opzettelijk
genoemde depots aan te vullen met respectievelijk 2500 en 900 onvervuld gelaten , met het oog op Ue mogelijkheid van afkeuring
ton Cardiff-kolen, en om de levering van die kolen bij overeenkomst van een der rivierstoomschepen.
na onderhandsche mededinging te doen plaats hebben. De uitslag dier
Er is onderzocht of het machinistenpersoneel op de gouvernementsmededinging was hoogst bevredigend ; de levering werd gegund stoomschepen geen inkrimping gedoogde, maar van dit denkbeeld
aan eene te Batavia gevestigde firma, als laagste inschrijfster, is afgezien nadat was aangetoond dat de maatregel zich niet zou
tegen f 17,85 per ton van 1017 K.G.
verdragen met de eisenen van den dienst. Eenige bezuiniging
Van de overige depots werd in 1893 de aanvulling zoo lang bleek echter mogelijk — en daartoe werd , ingaande met 1 Juli jl. ,
mogelijk uitgesteld, omdat vermoedelijk in het begin van 1894 het noodige geregeld bij gouvernementsbesluit dd. 17 Mei 1894
aanvoer van Ombilien-kolen zou kunnen plaats hebben. Behalve n°. 20 — door besnoeiing op de indemniteit voor schrijfbehoeften
Soerabaija zullen in 1894 Tandjong Priok, Olebleh, Amboina en der gezaghebbers en op de door hen en door de met den victualiedienst belaste stuurlieden genoten wordende schadeloosstelling voor
Makasser worden voorzien.
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uitgaven wegens verplichte diensteu of commissien aan den wal.
Eene circulaire van den chef van het departement der marine dd.
23 Mei 1893 had ue strekking om het in rekening brengen van
de bii Indiscli Staatsblad 1887 n \ 139 bedoelde tafelgelden zooveel
mogelijk te doen beperken. Te dien einde werden aan bedoelde
gezaghebbers wenken gegeven omtrent eene doeltreffend»: regeling
der tijdstippen van embarkement en ontscheping der door hen over
te voeren gouvernementspassagiers en omtrent het bespoedigen van
de te volbrengen reizen.
Onder het inlandsen personeel der gouvernements-stoomschepen
konden de verschillende graden nog steeds niet naar eisch worden
aangevuld. Terwijl in de lagere graden overcompleet waren
147 koppen (5 tweede-mandoors , 51 matrozen 21e klasse, 44licht—
matrozen en 47 vuurstokers 2de klasse), ontbraken er lOfi in de
hoogere qualiteiten (6 eerste-mandoors, 3 timmerlieden, 14 roergangers, 58 matrozen 1ste klasse en 25 vuurstokers 1ste klasse).
Gedurende 1893 overleden 17 en werden 117 inlandsche scheplingen
voor verdere dienste worden afgekeurd, hoofdzakelijk ten gevolge
van berriberri (Hetgeen op blz. 51 hiervóór omtrent de voeding
der Europeesche en inlandsche schepelingen van de oorlogsmarine
is aangeteekend , geldt ook voor het personeel van de stoomschepen
der gouvernements-marine).
t.

Materieel.

Sterkte en toestand. Waren , blijkens het vorig verslag (blz. 50),
op 31 Maart 1893 aanwezig 16 zee- en 5 rivierstoomschepen der
gouvernementsmarine, in de sedert verloopen twaalf maanden
ontviel, als in Juni 1893 te Soerabaija afgekeurd (en sedert publiek
verkocht). de Ternate, bet eenige onder de zeestoomschepen nog
begrepen oude mderstooinscbip. ') Er bleven dus 20 gouvemementsstoomschepen over, waarvan op 31 .Maart 1894 19 in dienst waren
en 1 (het zeestoomschip Condor) seJert medio November 1893
tijdelijk buiten dienst was tot het ondergaan van herstellingen ,
terwijl op 31 Maart 1893, toen het zeestoomschip Sperwer tijdelijk
buiten dienst en in reparatie was, de actieve sterkte mede bestond
uit 19 bodems, doch bovendien in reserve was de in 1892 nieuw
uit Nederland aangekomen Flamingo, sedert — tot in Juni
1893 — in conservatie geweest.
In bijlage H hierachter vindt men ten aanzien van elk der 20
stoomschepen verschillende gegevens omtrent afmetingen, stooinvermogen, inboudsgrootte als anderszins , welke opgaven ditmaal
in denzelfden trant zijn ingericht als met betrekking tot de oorlogsvloot voorkomen in bijlage G.
Omtrent den toestand van de 15 zeestoomschepen valt aan te
teekenen dat de twee oudsten , de Havik en de Zeemeeuw, sedert
1878 in dienst, nog in betrekkelijk goeden staat verkaeren. Evenwel zou de Havik, die in April 1893, wegens scheuren
van de
hoofdas, te Singapore voorzieningen heeft ondergaan, : ) spoedig
herstellingen ook aan den ketel behoeven. In ouderdom hierop
volgen de in 1880 afgeleverde Arend en Valk. Van deze schepen
kwam het eerste, waaraan in het begin van 1893 wegens het
aan den grond loopen bij de Aroe-eilanden eenige voorzieningen
zijn bewerkstelligd, in December te Soerabaija om belangrijke
ketel- en andere herstellingen te ondergaan, terwijl de Valk nog
in goeden staat verkeerde, ofschoon de buitenhuid boutziek begon
te worden. Oe Zwaluw (in 1^82 gebouwd) heeft in 1893 kapitale
herstellingen ondergaan en tevens een nieuwen ketel gekregen.
De Condor, in 1885 in dienst gesteld , is — zooals hooger gezegd —
sedert medio November 1893 tijdelijk buiten dienst om herstellingen te ondergaan. De sedert 7 a 8 jaren tot gouvernernentsstoomschepen vertimmerde voormalige hopperbarges Gier, Albatros
en Sperwer kunnen nog goede diensten bewijzen, maar moeten,
als zijnde ijzeren schepen (al de andere zeestoomschepen zijn van
composite-bouw), ongeveer om de zes maanden dokken en dan
tevens meer of minder belangrijke voorzieningen ondergaan aan
romp , machinerieën en ketels, welke laatsten de sporen dragen
van hun 17-jarigen ouderdom. De Albatros zou evenwel binnenkort eene kapitale herstelling behoeven ; ter vervanging zal dan
kunnen invallen de Condor, welker reparatiën in den loop van

dit jaar gereed komen. De zes andere zeestoomschepen , namelijk
de hooger genoemde Flamingo, zoomede de pelikaan, Zwam ,
Zei duif', Raaf en Reiger, zijn DOg eer-t sedert korten of vrij
korten tijd in dienst.
Van de 5 rivierstoom.soliepen zal het oudste — de Boni. een
reeds in 1855 gebouwd ijzeren rader.stoomschip — in September
1894 worden vervangpn door het bij het marine-etablissement te
Soerabaija in aanbouw zijnde stalen rivierstoomschip, Barito gedoopt. De daarop in ouderdom volgende Singkuwang — in 187(5
gebouwd — is kortelings bij gemeld etablissement onderzocht en
geen afdoen Ie herstellingen waard geacht Wegens gebrek aan
reserve-rivierschepen werd deze bodem slechts in zoover voorzien
dat hij nog hoogstens twee jaren dienst zou kunnen doen. Om
dezelfde reden onderging 'ie in 1878 gebouwde Koetei gedurende
het derde kwartaal 1893 te Soerabaija, na medegeene belangrijke
herstellingen waardig te zijn gekeurd , slechts zoodanige voorzieningen dat het schip nog een jaar bruikbaar zal zijn. Delndragiri,
in welker buitenhuid vervtiring zich openbaart, zou eerlang naar
Soerabaija opkomen om onderzocht te worden en herstellingen te
ondergaan, terwijl de toestand van de Djambi — evenals de
Indragiri in 1881 gebouwd — betrekkelijk goed kan worden genoemd. In de buitenhuid van dit schip, dat kortelings te Pontianak
met behulp van Chineesche timmerlieden zoo goed mogelijk voorzieningen heeft ondergaan, begint zich echter insgelijks vervuring
te vertoonen. (De vier laatstgenoemde rivierstoomers zijn gekoperde
houten bodems.)
De 10 adviesbooten, welke de formatie aanwees, waren allen
in dienst, en wel 1 ter Samatra't Westkust, 1 in de Westerafdeeling van Borneo, 3 in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, 2 in het gouvernement Celebes en onderboorigheden en
3 in de residentie 'ïimur. Bovendien waren nog 8 stuks in conservatie , waarvan in 't laatst van Mei jl. 2 zijn bestemd geworden
om , met eene militaire bemanning aan boord , dienst te doen bij
de scbeepsmacbt in de wateren van Lombok (verg. noot 3 op blz. 35
hiervóór), terwijl er 2 naar de residentie Menado zouden worden gedirigeerd om tijdelijk den controleur te Bwool en dien te Posso
te kunnen dienen als gemeenschapsmiddel te water (yerg. blz.
29/30 hiervóór).

Stationnctring. Gedurende het tij Ivak van 1 April 1893 t/m
31 Maart 1894 hadden de volgende veranderingen plaats in de
verdeeling van de gouvernementsstoomsciie]>en over de verschillende
gewesten. In de wateren van Atjeli , waar in de eerste helft van
April 1893 zich bevonden de Condor, de Albatros en de Havik,
verliet de eerste in October 1893 het station om te Soerabaija
herstellingen te ondergaan en werd in het begin van December
vervangen door de Zwaluw, die laatstelijk in het station Am boina
dienst hal gedaan tijdens de tijdelijke afwezigheid al:laar gedurende Maart/Mei 1893 van de Arend, terwijl de Albatros in
October/November en de Havik gedurende Maart/Mei 1893 uit het
station afwezig was om respectievelijk te Pinang en te Singapore te
dokken en eenige voorzieningen te ondergaan. Ter Oostkust van
Somstra was tot 12 April 1893 in dienst de Ternate, die, toen
zij naar Soerabaija werd opgeroepen , voorloopig vervangen werd
door de Gier, eu sedert 28 .Mei 18!U delinitief door de Pelikaan.
Voor bet station Banka-Billiton bleef de Gier aangewezen, die
ecuter tweemaal het station verliet, eerst om — zooals reeds gezegd — ter Sumatra's Oostkust de Ternate tijdelijk te vervangen
en later (van 8 December 1893 tot 31 Januari 1894) om te Soerabaija te dokken en voorzieningen te ondergaan. In de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo bleven gestationneerd de Raaf eu de
Boni, eerstgenoemd schip echter slechts tot het laatst van Augustus
1893, toen het aan het station werd onttrokken om tot 10 November 1893 voor Soerabaija , Madura , Bezoeki en Pasoeroean dienst
te doen , daar het voor genoemde residentien , met Bali en Lombok ,
aangewezen stoomschip Reiger gedurende dien tijd speciaal in de
wateren van laatstgeuield gewest moest worden gebezigd, en
daarna werd aangewezen oui in bet station Amboina de Arend af
te lossen, die in December opnieuw naar Soerabaija moest opkomen
om herstellingen te ondergaan. In het gouvernement Celebes en
onderhoorighe len deed de Zwaan en in de restdentien Menado en Ternate respectievelijk de Zeeduif en de Zeenueuw onafgebroken dienst,
terwijl voor Sumatra's Westkust de Valk bleef aangewezen, die echter
') Op de aanschaffing van een nieuw zeestoomschip voor de gouvernementsmarine is gerekend bh' de Indische begrooting voor 1894. Ingevolge de in October November 1893 uit het station afwezig was om voorop 15 Juni jl. gehouden onderhandsche aanbesteding is de bouw van dat vaar- loopig — zoolang de Zwaluw niet in de wateren van Atjeh was
tuig , op te leveren in negen maanden, toegewezen aan de Nederlandsche aangekomen (zie hooger) — aldaar in de plaats van de Condor
Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam als laagste inschrijfster, voor eene som dienst te doen. In de wateren van Oost-Java en Bali en Lombok
van f 214 800.
waren de Reiger en de Pelikaan, -velk laatste schip echter, zooals
») In bijlage G hierachter vindt men opgegeven welke andere gouverne- reeds gezegd, in Mei 1893 naar het station Oostkust van Sumat ra
mentsstoomsehepen in 1893 te Singapore en Pinang dokten en repareerden werd gezonden om de Ternate te vervangen, terwijl in diezelfde
en hoeveel daarvan de kosten beliepen.
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maand de SftrtOtr, na .sedert 10 Februari 1893 wegens herstel
lingen tijdelijk buiten dienst te zijn geweest, weder in dienst ge
steld en aangewezen werd om, nevens de ltei<jer, in gezegde
wateren dienst te doen. In de residentie Timur, door liet vertrek
in December 1892 naar de wateren van Bali en Lombok van ile
Zwaluw 680 tijd lang van een gouvernementsstoomschip ontbloot
geweest, kon in Juni 1893 weder over een zoodanig vaartuig
(de FUimiinjö) beschikt worden. Voor Hiouw bleef bestemd u
Indragiri, behoudens dat het schip gedurende Mei/Juli 1893 op de
Tamiangrivier (residentie Oostkust van Surnatra) tijdelijk moest
dienst doen. In April jl. is de Indraqiri echter i.aar Soerabaija op«komen (zie lager). Aan de residentie 1'alembang werd in Mei
893 de Koetei onttrokken, welk schip, na te Soerabaija voorzie
ningen te hebben ondergaan , in November 1893 de Singkaioang ,
die herstellingen noodig had , in de Westorafdeeling van Borneo
moest gaan vervangen , zoodat thans in laatstgenoemd gewest aan
wezig zijn de Djambi en de Koetei; terwijl voor de residentie
Palembang werd bestemd de Singkawanq, welk schip echter, na
in de eerste dagen van April jl. het marine-etablissement gerepa
reerd verlaten te hebben, vooraf naar Riouw is gedirigeerd om
aldaar tijdelijk de Indragiri te vervangen.

f

§ 4. Marine-etablissement te Soerabaija.
Met uit. Juni 1893, toen de nieuwe ketelmakerij van het marine
etablissement in haar geheel werd in gebruik genomen , kon de
overbrenging van de vroegere fabriek voor de marine en het stoomwezen naar bedoeld etablissement als beëindigd worden beschouwd
en hield die fabriek derhalve op te bestaan. Het bij het einde van
1892 nog bestaande gedeelte der fabriek werd in Juli 1893 over
gegeven aan den dienst der burgerlijke openbare werken. In het
oorspronkelijk project der ketelmakerij is tijdens hare inrichting,
welke goed voldoet, deze wijziging gebracht dat in het westelijk
deel daarvan eene plaats is ingeruimd voor de koperslagerij, het
geen wenschelijk was om de door die overbrenging vrijkomende
werkplaats te kunnen trekken bij de ketelscheepmakerij. In Juli 1893
■werd de koperslagerij overgebracht in het nieuwe gebouw en einde
1893 kwam de inrichting ook van deze werkplaats gereed. De
verplaatste koperslagerij voldoet eveneens zeer goed , zoowel wat
ruimte en inrichting, als wat situatie betreft. Met het afbreken
van de loodsen der ketelscheepmakerij — van wier bedenkelijken
toestand in het vorig verslag werd melding gemaakt — werd in
Augustus 1893 begonnen. Ten einde in het omvangrijke ketelscheepmakersbedrijf stoornis te voorkomen, was het noodig de werk
plaats tijdelijk over te brengen naar de galerijen van de groote
sleephelling en naar de vroegere koperslagerij. De herstelling van de
ketelscheepmakerij, waarmede gepaard gaat eene uitbreiding dier
werkplaats en eene herstelling der helling, zal voorzien in eene
reeds lang gevoelde behoefte en veel tot eene zuinigere exploitatie
en tot eene vluggere ailevering van het in die werkplaats onder
handen zijnde werk bijdragen. De inrichting der smederij, draaierij
en bankwerkerij beantwoordt aan het doel. Ook de gieterij blijft
goed voldoen. De sloepenmakerij, in welke werkplaats tevens het
ambacht der kuiperij wordt uitgeoefend, onderging in 1893 eene
aanmerkelijke verbetering door uitbreiding van de werkplaats en
door de verlenging van de dwarshelling beoosten die werkplaats.
Ook de loodsen , waarin de in conservatie en in voorraad zijnde
lichte vaartuigen worden opgeschuurd, ondergingen eene groote
verbetering, terwijl de stoomsloepenloods naar de nabijheid van
de loodsen der andere lichte vaartuigen werd verplaatst. De kleine
helling van aanbouw, benoorden de sloepenmakerij, werd in den
loop van 1893 afdoende hersteld en ingericht om zoo noodig er op
te kunnen bouwen en herstellen. Den 15den April 1893 werd de
spartorpedoboot Cerberus voor 'teerst op die helling gehaald voor
de conservatie dier boot, en sinds werd deze helling steeds voor
hetzelfde doel gebezigd.
In het algemeen kan van de gebouwen en werkplaatsen gezegd
worden dat zij in goeden staat zijn. Echter geeft tot bezwaar
aanleiding de omstandigheid dat de mast- en ketel bok zich bevindt
aan de oostzijde en de nieuwe ketelmakerij aan den westkant van
het bassin , waardoor alle transport van stoomketels naar en van
de ketelmakerij moet geschieden met de ketelpont, van- of op
welke pont de ketels bij een bepaalden waterstand moeten worden
verkruid. Er wordt getracht eene inrichting te ontwerpen , die
het brengen van stoomketels op en van de ketelpont eenigszins
kan vergemakkelijken. Een ander ongerief wordt ondervonden
door den grooten afstand, waarop het ijzermagazijn gelegen is van
lie werkplaatsen , waarin het meeste ijzer enz. wordt verwerkt.
Hoewel, even als vroeger , het grootste gedeelte van de oorlogs
vloot zich in de wateren van Atjeh ophield en de daar vertoevende

ebenen te 1'inang en te Singapore dokten en urgente herstellin
gen ondergingen (zie daaromtrent de opgaven sub 1 B in bijlage
O bierachter), IOO t i l toch aan het marine-etablissement te
rabaija gedurende 1893 overvloed van werk; zelfs was het meer
malen, vooral bij het vak van stoomwezeu, noodig over te werken.
Soms echter was dit laatste noodig wegens beperktheid van werk
lieden-personeel door slechte opkomst of verloop naar elders.
In het laatste halfjaar 1893 ontbraken 2 ingenieurs voor bet
vak van scheepsbouw en één ingenieur voor het vak van stoomweieDj in de plaats van dezen laatste werd tijdelijk voorzien door deta
cheering van een officier-machinist der marine. Het denkbeeld is in
overweging om in de toekomst, ten einde meer waarborgen te
hebben dat steeds over personeel van practische kennis en ervaring
ten opzichte van het marine-materieel kunne worden beschikt,
bij het marine-etablissement de ingenieurs voor het stoomwezen
geheel te doen verdwijnen, tegen detacheering op langen termijn
(vijf in plaats van drie jaren) van officieren-machinist der marine.
Om ook bij het vak van scheepsbouw te bevorderen dat het des
kundige Indische personeel op de hoogte blijde van de practijk, schijnt
het aanbeveling te verdienen beurtelings één der aan den Indischen
dienst verbonden ingenieurs voor het vak van scheepsbouw naar
Nederland te detacheeren. Het maakt nog een punt van overleg
met het Indisch Bestuur uit, of de daardoor bij het marine-eta
blissement openvallende plaats niet zou kunnen worden aangevuld
door terug te komen op den maatregel van 1889 (Indisch Staats
blad n°. 50). waarbij een der ingenieurs van scheepsbouw is afge
zonderd voor de afdeeling » materieel" van het departement der
marine te Batavia. Aan de formatie der vaste beambten bij het
marine-etablissement ontbraken op uit. 1893 twee commandeurs
en drie vice-commandeurs van scheepsbouw, één baas smid, één
onderbaas gieter en één baas ketel maker. Beatond er bij het vak van
scheepsbouw somtijds gebrek aan huistimmerlieden en ketelscheenmakers, ook bij het vak van stoomwezen leverde het verkrijgen van
een voldoend aantal geoefende en geschikte werklieden enkele malen
moeielijkheid op. Door het in opleiding nemen van jonge werklieden
trachtte men hierin zooveel mogelijk te voorzien, doch vaak
gingen de aldus opgeleiden, nadat zij zekere bedrevenheid hadden
opgedaan . elders werk zoeken. Ook onder de geoefende werklieden
waren er velen die aan particuliere of aan landsinrichtingen in de
stad Soerabaija de voorkeur gaven , als meer nabij hunne woon
plaatsen gelegen, of die door de bij particulieren genoten voor
schotten , premiën enz. werden aangelokt. Wijders ging meermalen
bekwaam werkliedenpersoneel over naar de ateliers der staatsspoorwegen te Madioen. Voor het vak van uitrusting was, op enkele
uitzonderingen na, steeds voldoende volk te verkrijgen.
Met den gezondheidstoestand op en in de nabijheid van het
marine-etablissement was het in 1893 niet zoo gunstig gesteld als
in 1892. Onder de aan de Oedjoeng wonende inlanders, wier getal
door de geheele overbrenging der marine-fabriek in 1893 gaan
deweg was toegenomen , lieten zich 239 geneeskundig behandelen ,
waarvan 136 ter zake van bij den arbeid ontstane verwondingen.
Wijders kwamen , zoowel bij bet Europeesch als bij het inlandsen
personeel, 't meest voor malaria-koortsen, bijna altijd in goedaardigen vorm; voorts maagdarmcatarrhen en bronchitis. Overigens
werden 6 choleragevallen, waaronder één bij een Europeaan, en
eenige sporadische gevallen van berriberri geconstateerd. Van den
desinfectieoven werd dikwijls (vooral in de maanden Juli, Augustus
en September) gebruik gemaakt; de kazerne, waarin gedurende
de reparatie van het fregat Atjeh verschillende choleragevallen
waren voorgekomen onder de gedebarkeerde bemanning van dien
bodem , werd, nadat de Atjeh Soerabaija verlaten had, aan eene
flinke zuivering en ontsmetting onderworpen. Uitgenomen ten
opzichte van een paar laag gelegeu en daardoor vooral in den
regentijd erg vochtige woningen, wordt overigens van de woningen
op het etablissement getuigd dat zij, uit een hygiënisch oogpunt
beschouwd, in bevredigenden toestand verkeeren.
In 1893 zijn bij het vak van scheepsbouw 79 werken en bij het
vak van stoomwezen 62 werken onderhanden geweest, en wel voor
het auxiliair eskader, respectievelijk voor elk der genoemde vakken
7 en 8, voor de Indische militaire marine 17 en 20, voor de gou
vernementsmarine 31 en 17 en voor andere diensttakken enz. 24
en 17. Tot de bedoelde werken behoorden o. a. de volgende: de
in Mei 1893 onderhanden genomen aanbouw van het rivier-stoomschip Barito der gouvernementsmarine ' ) ; de in October 1893 be
gonnen aanbouw van een stalen loodsschoener voor Soerabaija; de
voltooide, meerendeels belangrijke, herstellingen aan het pantser') Zooals hooger is gezegd ( d e vorige Mf.) , komt dit vaartuig, waarvoor
de hier te lande vervaardigde werktuigen en ketel reeds in Indie ontvangen
zijn , in het najaar van 1894 gereed.
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schip Prins Ifrndrik der Nederlanden en aan de gOOTOrnementestoe. inschepen Zwaluw en Sperwer; de op uit. 1893 nog onderhanden
gebleven reparatitïn aan de flottieljevaartuigen Java en Jiali; voorts
de werkzaamheden aan de tot den dienst der opiumrecherche behoorende stoomsohepen Tagal, Argus en Cycloop ; de aanmaak van
twee distilleertoestellen met evaporator-condensor en stoompomp
compleet voor het flottieljevaartuig Sumhawa en tiet gouverne
mentsstoomschip Flamingo en het maken van een stel stoomketels
voor het flottieljevaartuig Makasser, welke ketels uit. 1893 zoo
goed als gereed waren.
Overigens werd nog voldaan aan tal van bestellingen ten behoeve van in dienst zijnde schepen , alsmede reparatiewerk uitgevoerd voor het marine-etablissement en voor verschillende niet tot
Aantal verrichte dagdiensten.
JAREX.

door
ambachtslieden.

door
koelies a).

Uitbetaalde arbeidsloonen :

aan

aan
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taakwerk.

daggelden.

zamen b.

Tweede Kamer.
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de marine behoONBde diensttikken.
De heide drijvende ijzeren dokken (het 5000-tons en het 1400tons dok) waren heiden het geheele jaar door beset! het eerste

telde 618 en nel endere 386, of re lamen 898 »dokdagen"
(47 voor het auxiliuir eskader , 389 voor de Indische militaire marine,
221 voordegouveniements-marine en 841 TOOr endere vaartuigen).

Hieronder laat men de over 1893 ontvengen opgeven volgen,
in vergelijking gebiecht met die over de vier voorafgaande j a r e n ,
betreffende den omvang der werkzaamheden , weerbij herinnerd
wordt dat de in het staatje nog afzonderlijk genoemde fabriek voor
de marine en het stoomwezen sedert 1 Juli 1893 geheel met het
marine-etablissement vereenigd ie.

Geldswaarde der
verwerkte
materialen.

Aantal
arbeiders
gemiddeld
dagelijks
Steenkolen
te werk
waaronder ook
(buiten
lien
smeedkolen en
die op taak
cokes), c).
werkten).

Verbruikte hoeveelhede
(in K . O . ) :
IJzer
(bewerkt en
onbewerkt).

Gemiddeld dagloon:
voor
ambachtslieden.

voor
koelies.

M a r i a e-e t a b l i s s e m e n t (zonder de marine-fabriek).
l

3 J'.i 341

332 906

1 189 190

1474

427 979

2 030 421

2119

0,74»
0,79

0,50

465 459

596 126

454 439

771 026

2 766 624

1916

0.83

0,47»

474 423

602 090

452 601

360 184

I 266 028

1988

0,82»

0,47

516 688

002 851

494 995

528 691

I 692 753

2270

0,82»

0,43

678
553
237
108
36

1889

310 586

131 537

90 960

300 918

391 878

«890

420 378

215 319

118 573

424 G86

543 259

1891

382 627

160 786

185 177

410949

1892

442 936

173 380

127 073

4

1893

482 803

193 903

146 163

/)

Marine-fabriek
1889

203 396

18 248

1890

133 482

32 402

1891

57 042

13 841

1893

28 603

3 707

1893

8 014

2 975

199 116
124 693
65 737
31225
10 673

r

0,43

(sedert 1 Juli 1893 geheel opgeheven).
199 116
124 693
65 737
31 225
10 673

102 839

239 086

1 314 062

64 450

330 028

1 030 558

i)

*]

A)

23 534

78 492

359 405

4 741

5 268

126 450

f

0,93
0.82»
0,94
0,96
1.09

0,50
0,44
0,55
0,51
0,54

a) Ook de koelies (waaronder in deze opgaven tevens de politieoppassers en magazijnkneehts zijn medegeteld) zijn vrije lieden.
b) Onder de bij het eigenlijke marine-etablissement in de opgegeven vijf jaren uitbetaalde arbeidsloonen was ter zake van overwerk achtereenvolgens begrepen
f2606, f 11077, f 11 206, f 21996 en f22 243.
c) Hieronder is niet begrepen het kolenverbruik der baggervloot.
d) Hieronder begrepen f 6152 voor aankoop van materialen, enz.
e) Hieronder begrepen f 259 voor het opmaken van bamboehoeden voor Europeesche schepelingen.
/)

Hieronder begrepen f 10 825 voor aankoop van materialen. enz.

ff) Bij de marine-fabriek placht- niet op taak te worden gewerkt.
h) Niet of niet afzonderlijk opgegeven.
»') Hieronder begrepen f 59 voor verlichtingskosten van het fabrieksterrein.
f)

Hieronder f 33 als boven en f 279 aan overwerkgeld.

De proefnemingen met allerlei houtsoorten . afkomstig uit verschillende deelen van den Archipel, ten doel hebbende na te gaan
in hoever zij geschikt zijn ter vervanging van het grenenhout voor
rondhouten , werden ook in 1893 voortgezet. Tot nog toe kan echter
van geen enkele soort met zekerheid gezegd worden of zij geschikt
is of niet. Een drietal soorten, die bet grenenhout zouden kunnen
vervangen wat gewicht en sterkte a a n g a a t , zullen , zoodra zich de
gelegenheid ertoe voordoet, ook beproefd worden op duurzaamheid.
§ 5.

Speciale

diensten onder beheer ran het
der marine.

departement

Kustverlichting,
bebakening en loodswezen. De verlichting in
Straat Banka werd voltooid door de ontsteking op 16 Augustus 1893
van het kustlicht der 2de orde op het westelijkste der N a n g k a eilanden.
Ook de bouw van het bakenlicht op Dajang-Üajangan (Straat
Makasser) kwam gereed, zoodat dit den 20steu November 1893
kon ontstoken worden.
Tengevolge van eene aardbeving kon in het begin van Augustus
1893 het lichttoestel van het schitter-kustlicht der 1ste orde op
Poeloe Bodjo in Straat Siberoet (tusschen de Batoe- en de Mentawei
eilanden ten westen van Sumatra) geen dienst meer doen. Zonder
verwijl werd de noodige voorziening aangebracht, zoodat reeds
spoedig op Poeloe Bodjo eerst een zwak vast l i c h t , doch op
1 September weder het gewone schitterlicht kon branden.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894—1895.

Ook het kustlicht op Poeloe Pandan in het vaarwater naar
Pailang ondervond de nadeelige werking van dezclfie aardbeving,
waardoor de voet ven den diensttafel scheurde ; doorliet aanbrengen
van stutten werd dit gebrek hersteld.
In de residentie Oostkust van Sumatra werden den lsten Juli
1893 gebluscht de oeverlichten te Serdang en P a d n n g , omdat de
vaart op de gelijknamige rivieren bijna geheel had opgehouden ;
voorts werden van het oeverlicht aan de monding der L a n g k a t rivier de roode Bchermglazen weggenomen , wat uit een oogpunt
van zichtbaarheid wenschelijk was, nu — door de plaatsing van
het gu-licbtechip nabij den ingang der Deli-nvier — verwarring
met het Deli-havenlicht niet meer mogelijk was.
Omtrent bedoeld lichtschip werden geene, omtrent de gasboeien
in de vaarwaters, leidende naar de reede van Soera ba ija , slechts
zeer enkele klachten vernomen; het flikkertoestel, op één der
boeien van die vaarwaters geplaatst, werkte niet altijd even regelmatig wat den duur der verduisteringen der schitteringen aangam
In verband met de nieuw bijgekomen kustlichten op Poeloe
Nangka en Dajang Üajangan (zie hooger) onderging de formatie
van het bij de kustlichten geplaatste personeel de noodige uitbreiding (Indisch Staatsblad 1893 n°. 150 en 275). Over den gezondheidstoestand op de lichtstations viel niet te klagen.
Als een gevolg van de verlegging van den telegraafkabel in
Straat Soenda in Januari jl. werd op den Uden dier maand gebluscht het op eenigen afstand ten noorden van den kustlichttoren op Java's Vierde Punt geplaatste telegraaflicht, dat den
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sector aangaf waarin niet mocht geankerd worden. ')
De betekening werd uitgebreid met die van de reede te Poeloe
Raija (Westkust van Atjeli), terwijl de monding der Koeteirivier
(Oostkust van Borneo) bebakend werd door den sultan van dat
rijk , wien daarvoor het noodige baken-imrerieel in bruikleen werd
verstrekt. Verder werden twee vaste Lakens opgericht in het vaarwater , leidende naar de baai van Benoa (Bali), en een ijzeren baak
met bol op het Bajain-rif (reede Natal ter Suinatru's Westkust).
Aan de monding der Joana-rivier (noordkust van Java) werd een
merkpaal geplaatst.
Ter Sumatra's Oostkust werd in de Panei-rivier, ter plaatse waar
zich eene geul van meer diepte bad gevormd , dit nieuwe vaarwater bebakend on daarentegen de bebakening der oude g u l weggenomen Tot opheffing van de paal bebakening der Baballan-geul
in datzelfde gewest werd overgegaan, omdat de vaart iu die geul
sterk verminderd was.
Hoogstwaarschijnlijk zou in 1894 ten opzichte van de vaarwaters
leidende naar de reede van Soerabaija een begin kunnen worden
gemaakt met liet navo'gen in Nederlandsch-Indie, wat den vorm
der bakenmerken betreft, van de regelen daarvoor aangenomen bij
de internationale maritieme conferentie in 1889 te Washington gehouden.

[Nederl. (Oost-) IndiC]

Bali, terwijl bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 220 in het vroeger
voor Makasser (gouvernement Celebes en onderhoorigbedeii) ten
aanzien van de r«ede-begrouzing verordende, wijziging werd g e bracht.
Als beschikkingen van algemeenen aard verdienen onder dit
hoofd nog vermelding:
het voorschrift (Indisch Staatsblad 1893 n°. 266 en 1894 n°. 65)
dat van 1 Juli 1894 af uit eene Nederlandsch-Indische haven geen
schip, wanneer het meer dan 200 inlandsche passagiers aan boord
heeft, m a g vertrekken naar eene haven buiten Nederlandsch-Indie
I elders dan in de Straits-Settlements, tenzij zich aan boord bevindt
i een voor de reis verbonden dienstdoend geneesheer, die volgens de
J Nederlandsche of Nederlandsch-Indische wet bevoegd is tot het
i uitoefenen van de praktijk , zijnde omtrent dit laatste punt eene
I afwijking toegelaten, voor zooveel betreft den geneesheer, te voeren door uit Nederlandsch-Indische havens naar Duitsch- of Engelsch Nieuw-Guinea, dan wel naar Australië vertrekkende schepen;
zoomede de regelingen, vervat in Indisch Staatsblad 1894 n°. 4 9 ,
i strekkende ter uitvoering alsnog van art. 4 der ordonnantie in
; Indisch Staatsblad 1890 n°. 1 6 1 , betreffende het toezicht op het
vervoer van personen en goederen door middel van stoomschepen,
| voor zooveel aangaat de eischen , waaraan o. a. machinisten en
\ machinedrijyers, varende op tot passagiersvervoer bestemde Neder: landsch-Indische stoomschepen moeten voldcen, tejren welke
j eischen , zooals zij laatstelijk, ingaande met 1 Juli 1895 , waren
; geregeld in September 1892 (Indisch Staatsblad n°. 208), van de
zijde van eeu paar lichamen , die in Indië schepen in de vaart
hadden , bezwaren waren ingebracht (verg. vorig verslag blz. 272),
aan welke bezwaren door de thans vastgestelde nieuwe bepalingen
is tegemoet gekomen.

Omtrent het loodswezen kan weder vermeld worden dat deze
diensttak weinig reden tot klachten opleverde , en dat het voltallig
houden van het personeel geen moeielijkheden veroorzaakte. Het
loods personeel had in 1893 weinig met ziekten te kampen.
In verband met den oiiL'unstigen toestand van den houten loodsschoener te Soerabaija werd op het marine-etablissement aldaar een
stalen loodsschoener op stapel gezet, waarvoor f 4 4 951 werd toegestaan. De oplevering daarvan werd nog in de eerste helft van
Hydrographische dienst. Het opnemings-(stoom-)vaartuig Banda
1894 tegemoetgezien.
Ten behoeven van den loodsdienst in de Emmahaven (nabij zette de opnemingen van de Kleine Paternoster-eilanden in Straat
Padang) werd het stoomscheepje Marie van den dienst der haven- Makasser voort. In 't laatst van October 1893 werden deze werkwerken overgenomen en het voor dat vaartuig noodige personeel zaambeden voorloopig gestaakt en vertrok de Banda naar de Aroeeilanden (residentie Amboina), ten einde eene vluchtige opneming
voorloopig op tijdelijken voet aangesteld.
Aan loodsgelden werden in de laatstverloopen drie jaren de vol- | te verrichten van de riffen langs de Oostkust van die eilanden *).
j De opnemings-(zeil jvaartuigen Blommendal en Melvill van Cambée
gende sommen ontvangen.
vervolgden de opnemingen ter Oostkust van Sumatra. Door beide
1891.
1892.
1893.
vaartuigen werd eenmnal te Singapore gedokt. Omtrent het aantal
Soerabaija (met Grissee)
f 165 240 f 157 746 f 172 629
dagen door elk der drie vaartuigen gedurende 1893 op het opBanjoewaDgi
* 768
6 083
4 410
nemingsterrein doorgebracht, en hoeveel dagen daarvan als eigenlijke
Tjilatjap
12 560
14 722
15 469
TandjongPriok
27 725
25 730
25 28tf i werkdagen konden worden benuttigd, zijn geen volledige opgaven
Haveninrichtingen.
Behalve hetgeen ter zake van loodsgelden i outvangen.
Door den zeeofficier voor astronomische plaatsbepalingen werden ,
(zie de voorgaande rubriek) te Tandjong Priok (haven van Batavia)
werd geïnd, werden in 189 5 aldaar nog de volgende met de scheep- I na do in 't vorig verslag (blz. 29/30) meer uitvoerig besproken
vaart in verband staande ontvangsten gedaan, a l s : wegens kaai- j waarnemingen op de zuidkust van Nieuw-Guinea i-abij dsn 141sten
f d d e n (voor bet meren aan de kaaimuren der binnenhaven) 1 lengtegraad, eenige secundaire punten bepaald op Boeroe , A m b l a u ,
59 365 (in 1891 f 58 445 en in 1892 f 53 899); aan steigergelden Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noessalaut, in Straat Manipa en
(voor het meren aan de steigers der binnenhaven), zooinede aan ; op het westelijk gedeelte van Ceram, en vervolgens begonnen met
huur voor het opslaan van steenkolen aan het oosterboord der haven , het becijferen van die waarnemingen (in 't geheel waren op de tochten
(nnder de werking van het met 1 Januari 1893 ingevoerde gewij- in de Molukken, waartoe gebruik werd gemaakt van de reizen die
zigd tarief in Indisch Staatsblad 1892 n°. 271) f 52 4 0 6 , tegen in het gouveruements-stoomschip Zwaluw had te doen, 71 secundaire
1892 f 8 4 033 (verbeterde opgaaf) en f 43 823 (gedurende de tweede punten bepaald). In September 1893 werd door bedoelde zeeofficier
helft van 1891), en eindelijk aan retributie voor liet verstrekken van met het gouveruements-stoomschip Flamingo eeue reis ondernomen
artesisch water aan de schepen f 1243, tegen f 6169 gedurende ter bepaling van eenige hoofdpunten benoorden en bewesten Timor
de laatste elf maanden van 1892. Deze met 1 Februari 1892 in- j (in^ 't geheel werden aldaar p. m. een 20-tal hoofdpunten bepaald).
gevoerde heffing is met 1 Maart 1894 (Indisch Staatsblad n°. 56) I n ' t laatst van November te Batavia teruggekeerd, hervatte meerverminderd. Ook voor de Emmahaven (haven van Padang) is sedert bedoelde officier de becijfering derin de Molukken gedane observatiën.
In April jl. is dezerzijds aan de Indische Regeering medegedeeld
1 Februari 1894 (Indisch Staatsblad n°. 23) dergelijke heffing indat er geen voldoende aanleiding meer wordt gevonden om voor de
gevoerd.
hierbe loeide taak bij voortduring een specialen titularis te bestemmen.
Met betrekking tot het vervullen van de functiën van haven- Derhalve zal na afloop, in dit jaar, van den detacheeringstermijn van
meester te Anjer (Bantam) werd bij Indisch Staatsblad 1893 n". hooger bedoelden zeeofficier zijne plaats niet meer door een ander
268 eene nieuwe voorziening getroffen, terwijl op eenige plaatsen, worden ingenomen. De ondervinding toch heeft geleerd dat het
waar tot dusver geen beheerder van den havendienst was aange- voortdurend doen van plaatsbepalingen de beschikking zou vorderen
steld , de aldaar of in de nabijheid gevestigde Europeesche ambte- van eeu daarvoor aan te wijzen afzonderlijk stoomschip , terwijl het
naren van het binnenlandse!) bestuur als fungeerende havenmeesters directe n u t , dat van de te verrichten plaatsbepalingen zou verkregen
werden aangewezen, namelijk te Telok Semawé, Sabang (Poeloe worden tot verbetering van de kaarten van die gedeelten vau den
Web) en Poeloe Raija in het gouvernement Atjeh en onderhoorig- : Archipel, die no^ geruimen tijd buiten hydrographische opnemingen
heden, zoomede te Bintoehan in de residentie Beukoelen (Indisch I zullen moeten blijven, geacht werd niet op te wegen tegen de kosten.
Staatsblad 1893 nos. 135 en 294).
, Mochten af en toe astronomische plaatsbepalingen nooiig blijken
Bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 193 werden de grenzen bepaald : voor den ongestoorde)) voortgeng van de werkzaamheden der o p van de reede van Gorontalo (residentie Menado), bij Indisch Staats- i nemingsvaartuigen, dan zou er op gerekend worden dat de comblad 1893 n c . 288 die van de reeden der reeds genoemde drie Atjehsehe i mandeerende officier van een dier vaartuigen met zoodanige taak
havenplaatsen, en bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 66 die van de kunne worden belast.
reeden van Boeleleng en Temoekoes in de afdeeling Boedeleug op
») Afgescheiden van zijne hoofdtaak heeft de commandant van de Banda
•) Tevens werden, als overbodig geworden, weggenomen de beide telegraafboeien nabij Anjer: betzelfde was ook bet geval met de beide tonnen I mede te waken tegen onwettige exploitatie der binnen het territoriaal zee| gebied gelegen parelbanken.
in de Lampong-baai nabij Kalianda en Tjanté.
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betreft, zoo strekte desa zich ook uit tot bet in Februari 1893
gesloten kustgebied der residentie Suniatra's Oostkust, namelijk
van het gedeelte, dat zich vau do zuidelijke grens van Atjeh tot
aan de Tamiang-rivier ') uitstrekt. Ter Noordku*>t van Atjeh viel
voor de marine weinig belangrijks voor; de bewakingsdienst
werd daar echter eeiiigermate bemoeieUjkt door het groote aantal
geringe overtredingen, welke prauwen van bevriende staatjes,
gewoo ilijk uit onwetendheid, pleegden. Op de Westkust moest
te Melaboeh het geschut van de daar gestatbiineerde oorlogsbodems
herhaaldelijk assisteeren bij het verjagen der iu de nabijheid van
onze vestiging zich ophoudende vijanden. Keno op brandwacht
liggende stoomsloep had op 30 December uit eene der vijandelijke
versterkingen nabij Melaboeh een hevig geweervuur te doorstaan,
waardoor zij 2 gewonden kreeg, van wie één kort daarna overleed.
De tot het sinaldeel in de Atjehsche wateren behoorende fluttieljevaartuigen Sumbawa en Madura werden tijdelijk voor diensten
elders gebezigd; zie het daaromtrent medegedeelde op blz. 53 biervóór.
De taak der scheepsmacht in de watereu van Bali en Lombok
bleef gedurende 1893 van gelijken aard als in 't vorig verslag
vermeld. W a t onze betrekkingen tot Lombok betreft, zij verwezen
naar de mededeelingen in hoofdstuk © § 20 van dit verslag. Op
blz. 54 hiervoor is reeds vermeld dat bedoelde divisie, in verband
met de uitbreiding van haren werkkring tot onze oostelijke grenswateren in 't algemeen, in November 1893den naam heeft gekrege n
van «scheepsmacht in de wateren beoosten Java en Borneo",
met behoud van Makasser als hoofdstation, en dat van toen af
daaronder ook viel het maritiem toezicht in de territoriale wateren
nabij de Aroe-eilanden en Nieuw-Guinea tegen het zonder verg u n n i n g uitoefenen van de parelvisscherij aldaar.

Bij het hydrographisch bureau te Batavia werden in 1893
uitgegeven da volgende zeekaarten en plannen , nis : Zuid'lijk g e deelte Chineesche Zee, blad 1; — Oostkust Celebes, blad 1; —
Noordelijk gedeelte Sumatra; — Noordwestku^t Sumatra (van ÜMM
tot bocht P e i i r ) ; — Noordkust Sumatra (van bocht 1'elir tot
Diamantpunt); — Noordoostkust Sumatra (l)iamantpunt tot hoek
T a m i a n g ) ; — Plannen en ankerplaatsen Kleine Soenda-eilanden,
blad I I ; — Surnatra's Oostkust (monden der Koealoe- en Paneirivieren; — en Borneo Zuidoostkust (Straat Laut). De meesten
dezer kaarten waren nieuwe uitgaven. Van een G-tal kaarten was
het lithographeeren onderhanden, terwijl een 3-tal daartoe in
manuscript gereed lagen. Op enkele zeekaarten werden bij het
bureau belangrijke verbeteringen aangebracht. Ken nieuwe catalogus van zeekaarten en gidsen voor den Nederlandsch-Indischen
Archipel werd samengesteld en uitgegeven, en een Gids vervaardigd voor het bevaren van de kusten van Atjeh. Overigens werden
door voormeld bureau 5 » Hydrographische mededeelingen" en 38
«Berichten aan zeevarenden", betrekking hebbende tot den Nederlandsch-Indischen Archipel verspreid. Bij hetzelve kwamen 8 door
oorlogsschepen en 7 door gouvernementsstoomschepen vervaardigde
zeekaarten (meerendeels sehetskaarten) in. De onderdepóts van zeekaarten en gidsen (5 op Java en Sin de buiteubezittingen) werden
door het aan het hydrographisch bureau verbonden hoofddepót
steeds van de nieuwste kaarten en gidsen voorzien. Tegen f 4801
in 1892, werd in 1893 wegens verkoop vau zeekaarten en gidsen
ontvangen f 4367.
Overeenkomstig het p l a n , ontwikkeld op blz. 39/42 van de
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede
Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1894 zijn in de
jongst verloopeu maanden de noodige voorzieningen getroffen om
in het vervolg, zooals vóór 1877 reeds gedurende korten tijd het
geval is geweest, het samenstellen en uitgeven van de Indische
zeekaarten weder hier te lande te doen geschieden, hetgeen aanbeveling verdient en uit het oogpunt vau bezuiniging èn ter bevordering van eene spoediger benuttiging van het voorhanden
materiaal (vooral doordien hier te lande het lithographeeren en
drukken aan de particuliere nijverheid kan worden toevertrouwd),
terwijl de bezwaren konden worden ontgaan, die indertijd vaD de
bestendiging der overbrenging herwaarts deden afzien. Hier te lande
is n u , ingevolge Koninklijk besluit dd. 17 Maart 1894 n°. 2 5 , ten
laste van de Indische begrooting, ingesteld een bureau voor de
Indische hydrographie, dat is toegevoegd aan het hydrographisch
bureau bij het Departement van Marine in Nederland, en aan het
hoofd waarvan een zeeofficier is geplaatst (Koninklijk besluit dd.
30 Maart 1894 n°. 30), die met den titel van sous-chef in deformatie van het vereenigd bureau is opgenomen. Voorts zullen voor
den eigenlijken hydrographischen arbeid bij het nieuw ingestelde
bureau geleidelijk worden werkzaam gesteld (gedetacheerd) een
drietal daartoe door den Minister van Marine aan te wijzen actief
dienende zeeofficieren. Vooralsnog, en wel van 1 Juli 1894 af, is
in één dezer plaatsen voorzien, terwijl inmiddels, gerekend van
15 Mei te voren, bij beschikking van den Minister van Koloniën,
na overleg niet dien van Marine, tijdelijk zijn aangesteld een teekenaar-cartograaf en twee schrijvers. Door den Gouverneur-Generaal
is reeds het noodige geregeld (besluit dd. 15 Juni 1894 n°. 10)
nopens de wijze van overbrenging herwaarts van het te Batavia
voorhanden hydrographisch archief welke overbrer.ging (waarbij een
door den chef der hydrographie hier te lande ontworpen leidraad
zal worden gevolgdi wellicht nog in dit jaar zal kunnen zijn
afgeloopen. In verband echter met de aan die overbrenging verbonden werkzaamhedeu kan het tijdstip voor de opheffing van
het hydrographisch bureau bij het departement der marine te
Batavia eerst later worden bepaald, als wanneer ook het beheer
en de inrichting te regelen zullen zijn van het na die opheffing
te Batavia te vestigen kaartendepót. Aan eene daarvoor nader aan
te wijzen afdeeling van bedoeld departement zullen dan worden
opgedragen de werkzaamheden, verbonden aan het opstellen en
bekend maken van de «Berichten aan zeevarenden".
§ 6.

Verrichtingen

F.

Rechtswezen.

§ 1. Rechterlijke

macht.

Herziening van het reglement op de rechterlijke organisatie. De
voorstellen bedoeld op blz. 50 vau het verslag van 1892, zijn in
het begin van 1894 van het Hooggerechtshof' t e r u g ontvangen
en waren , bij de afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor
deze paragraaf, bij de Indische Regeering in onderzoek.
Raden van Justitie.
Ter behoorlijke behandeling van eene omvangrijke en gewichtige strafzaak, bij den raad van justitie te
Makasser aanhangig g e m a a k t , werd bij wijze van tijdelijken maatregel, onder nadere en sedert verkregen Koninklijke goedkeuring ,
het personeel van genoemden raad met een buitengewoon lid vermeerderd (Indisch Staatsblad 1893 n°. 249 en 1894 n°. 50).
Inlandsche rechtbanken. Ook in het afgeloopen jaar (zie vorig
verslag blz. 53) bleek bij eeuige landraden op Java en Madura,
ter opruiming vau achterstand , de aaustelling van een buitengewoon voorzitter noodig, zoomede tijdelijke versterking van het
griffiepersoneel en verhooging van het organiek bedrag voor schrijfloonen. Met den directeur van justitie is de Indische Regeering
in overleg getreden om , door vereenvoudiging van de werkzaamheden bij de landraden , het ontstaan van achterstand voor het
vervolg te voorkomen.
Aan een drietal landraadvoorzitters, zoomede aan een buitengewoon landraadvoorzitter v/erd , i in bijzondere redeDen , door den
Gouverneur-Generaal vergunning verleend tijdelijk buiten de hun
aangewezen standplaats verblijf te houden.
Aan den inlandsclieu officier van justitie bij den landraad te
Kraksaan (residentie Probolinggo), zoomede aan dien in het regentschap Toeban (residentie Rembangj werd tijdelijk een tweede
adjunct-djaksa, aan dien in het regentschap Cheribon een tweede
adjunct-hoofddjaksa, en aan dien bij den landraad te Djember (residentie Bezoeki) een a Ijunct-djaksa toegevoegd. Na reeds eenmaal te
zijn verlengd , werd de termijn , waarvoor bij den inlandschen officier
van justitie in het regentschap Poerboünggo (residentie Baujoemas) ')
een adjunct-djaksa, zoomede bij dien in het regentschap Bangkallati (Madura) een tweede adjunct-djaksa benevens een schrijver
was toegevoegd (zie vorig verslag blz. 5 4 ) , nader verlengd. Nadat
de daarvoor op de Legrootiug voor 1894 uitgetrokken sommen

der zeemacht.

De toestand in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
hield nog steeds een groot gedeelte der actieve oorlogsvloot aan
de kusten van Atjeh gebonden. De taak der bedoelde, thans nog
uit 13 oorlogsbodems bestaande, scheepsmacht bestond in het
verrichten van den stationsdieust ter reed^ Olehleh en het bewaken
der kusten, waartoe hoofdzakelijk behoorde het handhaven van de
bepalingen der scheepvaartregeiing en het tegengaan van de
visscherij en van den in- en uitvoer op die kuststaatjes, die alsnog
gesloten werden gehouden. Wat het laatste gedeelte dier taak

') Ook nam de marine een belangrijk aandeel aan de krijgsbedrijven op
en nabij de Tamiang-rivier. Daarover is reeds gehandeld in 't vorig verslag,
blz. 15/17, zoomede op blz. l!>/22 hiervóór.
') In het vorig verslag (blz. 54) werd abusievelijk opgegeven het regentschap Probolinggo (residentie Probolinggo).
i
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waren toegestaan, wer 1 overgegaan tot de definitieve Lndienststelling van een ir.landsch"ii officier van justitie benevenseen 3chrijver
in liet regentschap Ngawi (residentie, Aladioen) en van een tweeden
inlandselien officier van justitie en twee schrijvers in het regentschap Magelang (residentie Kadoe).
Presentiegeld aan leden van inlandsche rechtbanken; bijzondere
ohderscheidiiK/en. Aan drie hij den landraad ( n de reclitbank van
omgang te Toeban tijdelijk aangestelde. niet in gouvernemeuts
dienst zijnde leden werd voor het bijwonen van elke zitting van
een der genoemde rechtbanken eene geldelijke schadeloosstelling
toegestaan.
A.an den adjunct-hoofd djuksa in het regentschap Suernbaija werd
in het afgeloopen jaar de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend.
Priesterraden en panghoeloe's. Werd reeds vroeger (zie het verslag van 1892. blz. 50/51) als regel aangenomen om op voordrachten voor de vervulling eener opengevallen plaats van hoofdpanghoeloe, panghoeloe of lid van een priesterraad, zooveel mogeijk , vooraf het gevoelen van den adviseur voor Oostersche talen
en het Moharamedaansch recht dr. C. SNOUCK HCRGIIONJE in te winnen , in Januari 1894 zijn , ten einde meer waarborgen voor eene
goede vervulling van bovenbedoelde ambten te kunuen verkrijgen ,
aan de hoofden van gewestelijk bestuur door de Indische Regeering
verschillende wenken gegeven, welker inachtneming zij bij de
beslissing omtrent de voorziening in bestaande vacatures van
panghoeloe's, zoomede bij het doen van voordrachten voor de benoeming tot hoofdpaughoeloe of lid van een priesterraad, noodig
acht. O. a. werd het wenschelijk geoordeeld om telkens, wanneer
een adjuuct-hoofdpanghoeloe of adjunct-panghoeloe voor bevordering in aanmerking werd gebracht, omtrent, dien persoon vooraf
het gevoelen vp.n den voorzitter van den landraad in te winnen.
Bij den landraad te Toeban werden in het afgeloopen jaar tijdelijk twee adjunct-panghoeloe's in dienst gesteld. De blijkens het
vorig verslag (blz. 54; voorgenomen definitieve indienststelling van
een panghoeloe bij den landraad te Bekassi (residentie Batavia),
tegen gelijktijdige intrekking van het ambt van adjunet-panghoeloe
te Pamalang (Tagal), heeft plaatsgehad bij Indisch Staatsblad 1894
n°. 26.
^edert is aan de Indische Regeering in overweging gegeven
om , ter besparing van uitgaven , op plaatsen waar naast een hoofdpanghoeloe of panghoeloe een van landswege bezoldigde adjuncthoofdpanghoeloe of adjunct-panghoeloe is bescheiden, laatstgenoemde betrekking op te heften, en aan de hoofden van gewestelijk
bestuur op Java en Madura , ieder voor zooveel de hoofdplaats
van zijn gewest betreft, de bevoegdheid toe te kennen om , zoo
n o o l i g , aan den aldaar bescheiden boofdpanghoeloe of panghoeloe
een adjunct buiten bezwaar van den lande toe te voegen.
Opdracht tan politierech/spraak aan controleurs bij het binnenlandsch bestuur op Java en Madura. Over de uitvoering, te geven
aan het in 't vorig verslag (blz. 54) vermelde Koninklijk besluit
dd. 10 December 1892 n°. 48 betreffende het hier genoemde onderwerp , wordt in Indig nog van gelachten gewisseld. Laatstelijk
(April jl.) is ter zake het gevoelen van het Hooggerechtshof gevraagd. Vandaar dat nog niet is overgegaan tot de afkondiging
van het Koninklijk besluit in het Indisch Staatsblad.
§ 2. Rechtswezen

in het algemeen.

Wetgeving voor inlanders. Op eeuige door de staatscommissie voor
de herziening der Indische wetgeving: op privaatrechtelijk gebied
ontworpen verordeningen , is de Indische Regeering; gehoord, wder
opmerkingen in April j l . aan de staatscommissie zijn medegedeeld ,
met verzoek daaromtrent te dienen van advies. Omtrent enkele
dier ontwerpen is dat advies ontvangen . zoodat die thans in behandeling zijn genomen. Mede werd van de staatscommissie ontvangen een advies aangaande een uit Indië ontvangen voorstel
betreffende de tenuitvoerlegging- van vonnissen van landraden en
residentiegerechten in burgerlijke zaken gewezen. Ook dit is in
behandeling.
Een voorstel van den gouverneur van Sumatra's Westkust, om
in het belang van de rechtspraak tot eene codificatie van de Menangkabausche adat over te g a a n , meende de Indische Regeering
buiten behandeling te moeten laten, omdat het Keglenoent op
het beleid der Regeericg van Nederlandsch-Indië dergelijke codificatie's niet kent en dus geen bevoegdheid zoude bestaan, om san
het gecodificeerde rechtsgeldigheid toe te kennen.
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Rechtswezen ui ii Vor$ttulü%4l% op Jura. Thans zijn door den
directeur van justitie voorstellen ingediend tot herziening van het
rechtswezen in de residentie Djokjokarta (zie blz. 54 van het vorig
verslag).
Rechtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust.
De bij
Indisch Staatsblad 1894 n°. 119 gebrachte wijziging in de administratieve indeeling van een paar onderafdeelingen der afdeeling
Tanah Datar (residentie I'adangsehe Bovenlanden) en de verlegging
van den bestuurszetel in eene dier onderafdeelingen, van Sidjoendjoeng naar Sawah Loento, bij die gelegenheid mede verordend ,
maakten nadere wijziging noodig van de ordonnantie van 21 November 1891 (Indisch Staatsblad n°. 239), strekkende om uitvoering te geven aan eenige voorschriften van het reglement tot
regeling van het rechtswezen in het gouvernement Sumatra's
Westkust. Die nadere wijzigingen werden uitgevaardigd bij o r donnantie van 11 Juni 1894 (Indisch Staatsblad n°. 120).
Rechtswezen in Atjeh en onderhoorigheden.
Naar aanleiding van
de door de Indische Regeering genomen maatregelen met betrekking tot de indienststelling van het benoodigd civiel personeel in
voornoemd gewest (zie het vorig verslag blz. 5 ) , werd bij besluit
van 13 November 1893 n°. 9 (Indisch Staatsblad n". 283) met intrekking van art. 2 van het besluit van 14 Maart 1881 n°. 1
(Indisch Staatsblad n°. 85) bepaal 1. dat de magistratuur wordt
uitgeoefend: in de afleeling Groot-Atjeh, met uitzondering van
het gebied buiten de postenlinie en van het eiland Web , door den
assistent-resident dier afdeeling, op bet eiland Weh door den controleur aldaar en in de Onderhoorigheden door de hoofden van
plaatselijk bestuur op de zeeposten, ieder binnen de grenzen van
het gebied, waarover hem het bestuur is of wordt opgedragen.
Rechtswezen in de residentie Palembang. Met het oog op de
tra ere afdoening door de rapats van overtredingen gepleegd door
inlanders, niet tot de inheemsche bevolking buiten öe hoofdplaats
behoorende, bleek eene wijziging van de bepalingen op het rechtswezen in deze residentie (Indisch Staatsblad 1878 n°. 14 en 1886
n°. 146) wenschelijk.
De betrekkelijke voorstellen , waarop reeds gedoeld werd in het
verslag van 1892 , bis. 241 , ziju in behandeling.
Rechtswezen in de residentie Westera f deeling van Borneo. In
verband, met eene reeds in beginsel goedgekeurde wijziging van
de administratieve indeeling van dit gewest, zal de landraad te
Sinsjkawang kunnen vervallen door insoielting van het rechtsgebied van dat college bij dat van den landraad te Sambas. Hiertoe
is onlangs door het Opperbestuur machtiging verleend.
Rechtswezen in de Zuider- en Ooslerafdeeling van Borneo. Bij
de ordonnantie van 7 Maart 1894 (Indisch Staatsblad n°. 74) is
uitvoering gegeven aan de verleende Koninklijke machtiging tot
wijziging van de artt. 7 en 16 van het reglement op bet rechtswezen in de bovengenoemde residentie (Indisch Staatsblad 1880,
n°. 5">) in dien zin, dat de afdeeling Koetei en de noordoostkust
van Borneo niet langer behoort tot het rechtsgebied van den
landraad te Ban Ijermasin , maar tot dat van een in gemelde afdeeling op te richten landraal.
J'echtswezen in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Bij
het in § 1 van dit hoofdstuk reeds aangehaald Indisch Staatsblad
1893 n°. 249 , strekkende tot tijdelijke uitbreiding van het personeel van den raad van justitie te .Makasser , werd tevens art. 37
van het reglement op het rechtswezen in voornoemd gewest
(Indisch Staatsblad 1882 n*. 22) aangevuld m e t e e n e bepaling,
krachtens welke de president van gemeld rechtscollege voortaan
de bevoegdheid heeft om , in zaken van veel gewicht en grooten
o m v a n g , één of meer raadsleden boven bet bepaalde getal als bijzitters aan te wijzen , welke bij de behandeling der zaak tegenwoordig zijn, doch niet medewerken tot het wijzen van het vonnis,
dan alleen ter vervanging van din raadsleden , het gewone getal
uitmakende, welke mochten verhinderd zijn daaraan deel te nemen.
In verband met de verandering van standplaats van den assistentresident der Oosterdistricten van genoemd gewest (Indisch Staatsblad 1893 n°. 208) werd de zetel van den landraad , waarvan het
rechtsgebied zich uitstrekt over gemelde afdeeling, met uitzondering van de onderafdeelingen Kadjang . Bikeroe en Boelekomba
(zie art. 5 van het. Indisch Staatsblad 18^2 n*. 2 3 ) , van Balangnipa
verlegd naar Sindjai (Indisch Staatsblad 1893 n°. 2 8 4 ; zie ook
Indisch Staatsblad 1894 n°. 30).
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chttweten in dt ruiittttii TtrnaU, 1'i; de i rdonnantie van
4 November 1893 (Indisch Staatsblad n*. 2 <7) /... eeu paar in het
reglement op bel rechtswezen In voornoemd gewest rooi
onjuistheden hersteld.

-. leri entingen , t
ra
koffie droog-, pel- e
etablissement te i
in of meer lucifersfabrieken int
Java; één ol meer ijsfabrieken op .lava; aanlegen exploitatie va
telephonen (twee vennootschappen)! uit
Ier parelvisscbery,
'■n/..; Je vestiging ; ■
ran eene gewone handelszaak,
ToepatteWkterUari*ff MU it Ewropeudk ■■
f
1*dt bet in 't leven roepe van ee prauwenveer te Taroena (S<
oottit'HHgen. Als tijdstip van Lnwei
er in '1 vorig ver* eilanden), zoomede nel beproeven van eene mijnbouwoudernei
in Bwool ter Qoordkust van Celebes.
(blz. 55) bedoelde Dieuwe
jen omtrent den reebtat
Hier te lande werd in 1893 bewilliging verleen; op de oprich
■tand der Chineezen op Java en Uadura (Indisch Btaatablad 1892
ting
van een 27-tal naamlooze vennootschappen, die barenv
i,°. 2.iS) w u bij art. 108 dier bepalingen J Januari 1894 aange
nomen. Hij ordonnantie van 17 November 1893 (Indisch Staatsblad kring uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-lndifl vonden. Ook
-ten — en wel 21 — tut landbouwi
i,°. 286) is echter dit tijdstip verdaagd, uit overweging dat men daarvan had
betrekking,
namelijk
10
tot erfpacbtsondêrnemingen (9 op Java
zich teu aanzien van de oplossing vim dit vraagstuk op eeu ver
keer den weg bevond , en ten slotte de on uitvoerbaarheid is gebleken en 1 ter bumatra's Westkust), 1 tot buurbinden in bet rijk Soera
in inlandsche staten ter Oostkust
van de uitgevaardigde bepalingen. Nader werd i:i Indiêgeoordeeld karta, 2 tul landbouwconcessién
s
dat bet meer aanbeveling verdiende zich t« ly>pal
-.,,..int!" van Bumatra, en < tol landrxiuwondernemingen (overneming va::
Ie suikerfabrieken), uitsluitend berustende op overeen
van Indisch Staatsblad 1855 i.°. 79 op enkele uai geduidu pun
komsten
de inlandsche bevolking. Van de 6 andere der be
waartoe van den directeur van justitie voorstellen zijn gevraagd. doelde 27met
lande tot stand gekomen vennootschappen be
Intusschen werd de staatscommissie tot herziening van ie [ndiscbe troffen er 2bierde teoverneming
van t<«t dusver voor eigen rekening
wetgeving op privaatrechtelijk gebied met de '■ ezwaren van de gedreven handelszaken eener te Gorontalo (residentie .Menado) e:,
Indische llegeering in kennis gesteld en ter zake geboord. Dit
er te Ternate gevestigde liuropeeache firma , l de voortzetting
onderwerp is nog in behandeling.
der handelszaken <>p Nederlandach-Indië, tot dusver gedreven
een bandelslicbaam te Weeoen, 1 den handel in hulpmeststoffen ,
httptrsoonlykheid run ter$e*iginge%. In 1893 .-. rden in IndiS, 1 het verkrijgen, exploiteeren of verhandelen van vergunningen
op den voet van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1*70 n". 2 tot mijnbouwkundige onderzoekingen of van mjjnconoessiën in
(Indisch Staatsblad n". 64) als rechtspersoon erkend 7 voor onbe- Xederlandsch-Indiê' , en 1 hetzelfde met betrekking tot verg
paalden tijd, 2 voor 30 jaren, en 31 voor minder dan 30 jaren ningen voor telephoon-verbindingen. Nopens elk der hiervóór be
aangegane vereenigiugen. Van deze 40 vereenigingen waren er 18 doelde lichamen vindt men nadere opgaven in bijlage J van dit
door Chineezen opgericht, deels van godsdienstige!), deels van verslag, in welk overzicht thans voor 't eerst ook u opgegeven
liefdadigen aard, deels ook de stichting van een begrafenisfonds tot welk bedrag tijdens da oprichting in het maatschappelijk
„-en Ie '). Onder de 22 andere in 18!)3 erkende vereenigingen kapitaal was deelgenomen en hoeveel daarvan (in contanten of
waren er 3 , welke het stichten van eene Fröbelscbool (te Peka- door inbreng van zaken) wns gestort.
loügan , Cheribon en Salatiga) beoogden , 4 gevestigd te Bandong ,
Ontbonden werden in 1893 drie sedert langeren of korteren tijd
Japara, Djokjokarta en Soerakarta, ook reeds genoemd op blz. opgerichte naamlooze vennootschappen (de Maatschappij » Hout236 van 't vorig verslag, welke zich de veredeling van het paar- aankap Siak " , de » Cultuurmaatsehappij Poerbolinggo " ei
denras ten doel stelden, 2 andere vereenigingen waren leesgezel- » ludigomaatschappij Plosso ").
scbappen (te Pasoeroean en Madioen), 3 waren schiet- of sport
Bewilliging op wijzigingen in de statuten werd in 1893 in 21
verenigingen en 4 -waren sociëteiten voor gezellig verkeer. Tot gevallen verleend.
de overige 0 nieuwe vereenigingen (zie hare statuten in de Javasche
Courant van 1893 r\°: 32, 2ö, 2 9 , 4 3 , 47 en 150) behoorden: een
Gelijksi
t L'uropeuuen; rechtstoestand tan pertout*.
afenisfonds te Batavia, »de Tentoonstelling te Pasoeroean van 109, laatste alinea, van het Regeeringsreglement vond in 1893
1893", de » Gereformeerde kerk te Soerabaija", ue » Malacgsche toepassing ten aanzien van 29 inlanders en 5 Chineezen , welke
■inging van koffieplanters ", het >Hulpfonds ter Oostkust van 34 personen, op 1 der 5 laatstbedoelden na, allen den ChristeSomatra " (voor het verleenen van ondersteuning a<m hulpbehoe- lijken godsdienst beleden. In de jaren 1890, 1891 en 1892 Lal
v ode Europeanen aldaar) en de »Vereeniging van Deli-spoorweg- het aangehaald wetsvoorschrift toepassing gevonden achtereen
ambtenaren ".
volgens teu opzichte van 27, 32 en 36 personen (allen, op 1
Ein lelijk werden nog van 16 reeds vroeger erkende vereenigin Christen-Chinees na, Christen-inlanders). In 11 gevallen kon in
gen nieuwe of gewijzigde statuten goedgekeurd.
1893 de gevraagde gelijkstelling niet aanstonds worden verleend ,
omdat de verzoekers nog niet op de voorgeschreven wijze (Indisch
„Y'lamhoz" vennootschappen. He bewilliging van den Gouverneur- Staatsblad 1883 n°. 192) in het wettig bezit van een geslachts
Generaal, die volgens het Indische wetboek van koophandel ver naam waren gekomen. Aan een 8-tal Christen-inlanders en aan
eist-:il wordt alvorens in Indië naamlooze vennootschappen kunnen 1 . mede den Christelijken godsdienst belijdenden persoon . die be
t"t stand komen, werd in 1893 verleend voor 57 dergelijke maat weerde van Afrikaansche afkomst te zijn (omtrent de juistheid
schappijen , waarvan respectievelijk 17, 16 en 13 gevestigd waren van welke bewering echter geen zekerheid was te verkrijgen),
te Batavia, Samarang en Soerabaija , 9 op andere plaatsen van werd de gevraagde gelijkstelling- geweigerd, op grond dat de be
Java, 1 te Padang (Sumatra's Westkust) en 1 te Menado. Van trokken personen niet geacht konden worden aan de prest
die 57 vennootschappen (waaronder enkele door Chineezen opge vereiscbten te voldoen.
richt) waren er 37 , die het in cultuur brengen of verder exploiteeren van gronden vi or den landbouw beoogden, namelijk 17
§ 3. Burgerlijk recht, hanJdsrechl en burgerlijke
die betrekking hadden tot erfpachtsgronden op Java (16) en ter
rechtsvordering.
Sumatra's Westkust (1), 5 tot buurlanden in de rijken Soerakarta
en Djokjokarta J ) , 6 tot particuliere landen op Java, en 9 tot
El lendomsorerdracht ran onroerende zaken; regeling van het hypo
uitsluitend op overeenkomsten met de inlandsche bevolking be
rustende land bouwondernemingen op Java (8 betredende een 14-tal theekwezen. He voorstellen betredende de herziening- der overreeds bestaande suikerfabrieken en 1 betredende eene reeds be schrijvingsordonnantie van 1834 (Indisch Staatsblad n 27), vermeld
staande indigofabriek). He 20 andere der bedoelde 57 Indische op blz. 56 van het vorig verslag, waren, tijdens de afsluiting in
vennootschappen waren van zeer uiteenloopenden aard: 11 beoogden indië van de mededeelingen voor deze paragraaf, nog bij het Hoog
de overneming van tot dusver voor eigen rekening gedreven zaken gerechtshof in onderzoek.
(houtkapondernemingen , stoomwerktuigenfahriek . apotheek . ij*»
Am*nüing van het Indisch Burgerlijk Wetboek. Het in 't vorig
fabrieken, schoenenfabriek tevens leerlooierij, hdtelzaken en — door
Chineezen gedreven — algemeene handelszaken), terwijl een 9-tal verslag (blz. 56) vermeld Koninklijk besluit van 22 Februari 1893
strekten tot bet in 't leven roepen van nieuwe nijverheids- of n". 6, strekkende tot aanvulling van de artt. 933 en 941 van ge
noemd wetboek . in overeenstemming met de Nederlandsche wet
van 18 Juni 1892 (Nederlaudsch Staatsblad r;°. 146), betredende
') De statuten dezer Cliineesche vereenigingen zijn gepubliceerd in de uiterste willen, werd in September 1893 (Indiscn Staatsblad n*. 232)
in Incië afgekondigd.
.lavascue Courant 189a n»s. 23, 32, 35, 3(5, 52, 60, C3 . *1 . ;U en 104.
•) Een van deze vijl'vennootschappen was geen nieuw lichaam, maar heUitwijzing tan eigendom. Herziening der bepalingen omtrent de
hoelde in Nederlandsch-Indie goedkeuring op hare statuten . omdat haar zrtel
I uitwijzing van eigen lom werd door de Indische Regeering r.oodvan Amsterdam naar Samarang werd overgebracht.
HanJelingeu der Staten-Generaal.

Bijlage-, 1894—1895.
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zak |y]f geacht. <her de ter zake ontvangen voorstellen is liet
advies van ie stant.-commissie tot berxiening fier In lisehe wetgeving

o]» privaatrechtel\jk gebied Ingewonnen, hetwelk sedert is ontvan
gen. J> i onderwerp ia dus in behaudeling.
II ume.lïjkcn tusschen personen die in Xcderlaïidscli-Iiidië
aan «f*
verschillend recht cij/i onderworpen.
Ken voorstel dit onderwerp

regelende werd door de itaatacommiaale boren bedoeld ingedien 1,
en werd der Indische Regeering toegexonden ten einde daaromtrent

93, 74 en ól bijzoudere personen of vennootschappen in Neder
landsch-Indië failliet verklaar! (verg. o ■•». bl*. 13 van bijlage J
van 't vorig verslag) en m de jaren 1891 en 1892 respectievelijk
82 en '>7, in 1893 werden 88 faillissementen aangebracht, namelijk
3 van Europeanen , 78 van vreemde oosterlingen , 3 van vennoot
schappen onder eene Europeetehe Anna eu 4 van vennootschappen,
welker firmanten tot de vreemde oosterlingen behoorden. Van deze
88 faillissementen wei''en er in hetzelfde jaar beëindigd 12, en
bovendien werden in 1893 afgedaan 53 van de 163 , welke (volgens

van baar gevoelen te doen blijken.

eene verbeterde opgaaf) op uit. 1892 aanhangig waren gebleven.

BtschefïitiiK/ ran den iniuttrië'Un
eigendom. Hij bet koninklijk
besluit van 9 November 1893 n°. 24 (Indisch Staatsblad i r . 305)
werden omtrent dit onderwerp nieuwe bepalingen vastgesteld , in
hoofdzaak overeenkomende met die der Noderlandschs we' van
30 September van dat jaar (Xederlandsch Staatsblad o*. 140). I)e
bij art. 4 dezer wet opgelegde verplichting voor dengene, dieinK'hrijving van een merk v r a a g t , om daarvan een voldoend cliché
over te leggen, is in het Koninklijk besluit niet overgenomen,
omdat de vervaardiging van dergelijk cliché in Mederlandsch-lndië
bezwaar zou kunnen opleveren, hveneens in i.fwijking van de
Nederlandecbe wet werd van de vroeger <lit onderwerp regelende
bepalingen (Indisch Staatsbla 1 1888 n°. 154) gehandhaafd de in
art. 10 daarvan voorkomende strafbedreiging tegen het onwettig
gebruik maken van een merk , omdat de wetboeken van strafrecht
voor Nederlaodach-Iodifl daaromtrent nog geen voorziening be
vatten. Ingevolge art. 1 van het Koninklijk besluit il uier den
dienst van den industriëelen eigendom in Nelerlandsch-Inuië, als
Hulpbureau van het te 's-Gravenhage gevestigde Hureau v a n d e n
Industriëelen Eigen l o m , en tevens met de openbare mededeeling
van de fabrieks- en handelsmerken aldaar , belast bet departement
van justitie te Batavia. Het Koninklijk besluit van 2 J u n i 1890
(Indisch Staatsblad n°. 181) werd , in verband daarmede, inge
trokken (Indisch Staatsblad 1893 n". 312).

dezer ü~> faillissementen (0 van Europeanen, 67 van vreemde ooster
lingen HU 2 van vennootacbappen ouder eene firma) zoodanig was,

Uit het overzicht in bijlage K hierachter kan blijken dat de afloop

Gemengde huwelijken.
Tegen achtereenvolgens 7 4 , 104 en 71
in de drie voorafgegane jaren , kwamen in 1893 89 huwelijken
tot stand tusschen personen behoorende tot de inlandsche (of tot
de met deze gelijkgestelde) bevolking en Europeanen, nadat de
eerstbedoelden, overeenkomstig de bij art. 15 der overgangsbepa
lingen tot de nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde, zich vooraf
hadden onderworpen aan de Europeesche wetgeving betredende het
burgerlijk- en het handelsrecht. Zooals uit het volgende staatje
blijkt, bevonden zich onder die 89 niet-Europeanen 52 Christenen.
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Strafrecht

ra

itrtfooritrlng.

Samenstelling tan nieuw* stra/'welhoeken.
Met de bewerking van
het rapport betreflende het ontwerp-strafwetboek voor Europeanen ,
en met de samenstelling van het nieuwe strafwetboek voor i n 
landers, soomede mei het ontwerpen van de wijzigingen, die ten
gevolge van een en ander iti andere verordeningen eu reglementen
zullen worden vereischt. alles onder leidingvan den directeur van
j u s t i t i e , werd in Juli 1893 belast de rechterlijke hoofdambtenaar
op non-activiteit mr. B. Z. DANNENBARGH , welke evenwel sedert
werd benoemd tot raadsheer in het Hooggerechtshof.
Met het door den directeur van justitie geopperd denkbeeld om
tot de invoering van het nieuwe strafwetboek voor Europeaneu in
Nederlandsch-Indië over te g a a n , reeds vóórdat zulks zou kunnen
plaats hebben ten aanzien van eene nieuwe codificatie van het
strafrecht voor inlanders , kon de Indische Regeering zich niet ver
eenigen. Er kon echter, naar haar oordeel, geen bezwaar bestaan
tegen eene voorlooptge vaststelling en afkondiging van het nieuwe
strafwetboek voor Europeanen , in afwachting van het tijdstip der
totstandkoming van de nieuwe strafwet voor inlanders, in verband
waarmede zij den directeur van justitie uitnoodigde het door hem
uit te brengen advies nopens het door de Nederlandsche staats
commissie ingediend ontwerp. afzonderlijk in te dienen , ten einde
tot de bovenbedoelde vaststelling eu afkondiging van meergemeld
wetboek zoo spoedig mogelijk te kunnen overgaan. Onder dagteekeniug van 19 April jl. heeft de directeur van justitie aan deze
opdracht vol laan en is zijn rapport thans in onderzoek bij het
Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, en bij de bij Koninklijk
besluit van 28 Maart 1887 n°. 15 benoemde Staatscommissie tot
het ontwerpen van een wetboek van Strafrecht voor Europeanen
in Nederlandseh-Indië.
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dat slechts in 26 gevallen sprake kon zijn van uitkeering aan de
concurrente crediteuren ('ii 23 gevallen beliepen dese uitkeeringen
slechts tot hoogstens 10, 25 of 60 pet.), namelijk in 3 faillisse
menten van Europeanen , 20 van vreemde oosterlingen en 2 va:;
vennootschappen onder eene firma. De 88 in 1893 uitgesproken
faillietverklaringen betroffen; 14 groothandelaren, 1 piano- eu
orgelfabrikant, 1 wagenmaker, 1 aannemer van gouvernements
lever ingen en 2 b irgen van dezen , 2 kooplieden , 30 handelaren
in diverse artikelen , 1 UbineAsehe kongsi, 1 toko-houdster, 20 klein
handelaren , 3 warong-houders en 12 rondventers.

*

Oogstterband.
Van deze wijze van krediethulp, geregeld bij
Koninklijk besluit dd. 24 Januari 1886 n°. 22 (Indisch Staatsblad
D". 57), werd in 1893 met betrekking tot 130 land bouwonder
nemingen gebruik gemaakt. In de jaren 1886 t/m 1892 was het
getal achtereenvolgens geweest: 9 1 , 1 3 4 , 109,114, 138, 154en 138.
Uit den hierbijgevoegden staat (bijlage K) blijkt tot welke soorten
van oogsten en ondernemingen de in 1893 verleden 130 akten van
oogst verband betrekking hadden en in welke gewesten de betrokken
ondernemingen waren gelegen.
Faillissementen.
Eene herziening der Indische wetgeving op bet
faillissement, in den geest der tot stand gekomen nieuwe faillissemeutswet voor Nederland (Nederlandsen Staatsblad 1893 w. 140),
is door den directeur van justitie in bewerking genomen.
Waren in dt jaren 1886 t/m 1890 achtereenvolgens 1 0 8 , 120,

Aanvulling der heide algemeene politiestraf reglementen. Bij wege
van zoodanige aanvulling is bij ordonnantie van 11 September 1893
(Indisch Staatsblad i.°. 228) straf gesteld oj. h e t , zonder daartoe
gerechtigd te zijn , bij eenige wijze van vervreemding goederen of
waarden aan veroordeelden verstrekken of van ben ontvangen.
Dergelijke strafbepaling bestond voor sommige residenties reeds
krachtens gewestelijke verordening; de Indische Regeering was
echter van oordeel, dat het onderwerp tot het gebied der politie in
algemeenen zin behoorde , en achtte het mitsdien wenschelijk deze
ter handhaving van orde en tucht onder de veroordeelden nood
zakelijke verbodsbepaling bij algemeene verordening voor geheel
Nederlandsch-Indië uit te vaardigen.
Aanteekening, voorloovige aanhouding, in. beslag ne uring en opening
tan brieten en andere aan de post toevertrouwde stukken,
in het
belang der justitie. Bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1893 (Indisch
Staatsblad n°. 240) is uitvoering gegeven aan bet bepaalde bij
art. 87 van het Regeeruigsreglement betreffende de aanwijzing der
gevallen, waarin op last des rechters, inbreuk kan wordeu ge
maakt op lut geheim der pan de post of andere instelling vaa
vervoer m Ne lerlaiidsch-Indië toevertrouwde brieven.
Geluigenqfldeu ta strafzaken.
Ingevolge art. 1 . 2de lid der ordon
nantie van 7 September 1884 (Indisch Staatsblad n°. 142) konden
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Europeanen en niet dezen gelijkgestelde pertonan, die in strafzaken
voor nen ambtenaar van gerechtelijke politie wnren vertellenen tot
het afleggen van voorlocpige verklaringen dan wel tot het geven
van inlichtingen , geen aanspraak Op Schadeloosstelling maken.
Aangezien de billijkheid nochtans vorderde in sommige gevallen
eene schadeloosstelling te verleenen werd de Gouverneur-Generaal
bevoegd verklaard in buitengewone gevallen van het bovengemeld
voorschrift af te wijken (Indisch .Staatsblad 1894 i r . 60).
Uitlevering.
Aan een door consulairen tusschenkomst van bet
bestuur ' ! er Straits-Settlements ontvangen verzoek om uitlevering
van een Chinees, die beschuldigd werd te Singapore eene minder
jarige te hebben weggevoerd , werd , nadat aan de voorgeschreven
formaliteiten was voldaan gevolg gegeven (gouvernementsbesluit
dd. 9 Februari 1894 o». 1).
Ten einde Tegemoet te komen aan het bezwaar, dat herhaal
delijk aanvragen orn uitlevering van naar de Engelsche koloniën
gevluchte misdadigers werden afgewezen omdat de noodige bewijs
stukken niet waren overgelegd , zijn door den procureur-generaal
bij circulaire aan de officieren van justitie bij de raden van justitie
en aan de hoofden van gewestelijk bestuur nadere voorschriften
gegeven, welke bij aanvragen om uitlevering behooren in acht
genomen te worden.
Gratie en remissie van straffen.
De Gouverneur-Generaal had
in 1893 nopen! 8G verzoeken om gratie van de doodstraf te be
slissen. A.an 37 veroordeelden, allen inlanders (niet-militairen),
werd lijfsgenade geschonken ; aan de 49 overigen , zijnde 48 in
landers (mede allen niet-militairen) en 1 Chinees, werd de dood
straf voltrokken.
Ter gelegenheid van de viering van den geboortedag van H. i l .
'ie Koningin erlangden in 1893 30 Europeesche, benevens 1217
inlandscbe en met dezen gelijkgestelde veroordeelden geheele of ge
deeltelijke kwijtschelding van straf.
Gunstig- werd in 1893 ook beschikt op het verzoek om gratie
van een tot dwangarbeid veroordeelden inlander, die als lij lende
aan berri-berri in eau ziekengesticht verpleegd werd , echter zonder
uitzicht op herstel.
Bij wijze van belooning werd gratie of remissie van straf verleend
aan 4 veroordeelden tot dwangarbeid (allen inlanders), die tijden*
het ondergaan van hunne straf door het een of ander feit zich
tijzonder verdienstelijk hadden g e m a a k t ; 3 hunner hadden in Atjeh,
de vierde elders tij verschillende gelegeuheden buitengewone
diensten bewezen.
In het geheel werd door den Gouverneur-Generaal in 18)3 gratie
of remissie van straf verleend aan 1419 burgerlijke en 31 militaire
veroordeelden , onder welke laatsten 1 schepeling der marine.
Het volgende staatje geeft daarvan een nader overzicht.
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c) Hieronder 1 vrouw, veroordeeld tot de straf den doods tST zake van

vergiftiging. Van ds overige 86 Ier dood veroordeelde Inlanders, aan
wie
lyftbehoud geseboDkea werd, waren 2 schuldig verklaard a a a i t T * u g ten
doel hebbende hel In de wapenen brengen van ingezetenen tegen het geves
tigde g e z a g , 2 aan liet moedwillig toebrengen van k w e t s u r e n , bet karakter
van doodslag dragende, aan personen belast met Sentgen o p e n b a r e d i e n s t ,
terwijl /.ij in die bediening o p t r a d e n . 1 aan vadermoord, HM, I I a a n moord
met of sonder b||komende omstandigheden, i a a a doodslag als v o r e a , 1 4 a a a
diefstal bij nacht door maar dan den gewapend persoon gepleegd, met b r a a k ,
bedreiging of andere bezwarende omstandigheden, en i aan moedwillige braad*
stichting In een g e o o n w , waardoor t e roorzlen w s i d a t e e n l g m e n a o n e n l e v e n
ir. gevaar kon worden gebracht.
■) Militairen.
t) Hieronder 18 militairen.
0 'i militairen der landmacht en 1 schepeling der marine.
t) Hieronder 7 mllits ren.
I)

Balmeezen.

IJ) Leden der sahatterQ.
3

'■>.

OevangeaUtceteH.

Op Java en Madura werden gedurende 1893 opgeleverd 6 nieawe
gevangenissen (allen distrietsgevangenissen) ') en uitgebouwd of
ingericht voor een grooter aantal personen 6 bestaande gevange
nissen (allen landsgevangenissen); in de buitenbezittingen respec
tievelijk 10 *J en 4 Enkel herstellingen of verbeteringen onder
gingen 9 gevangenissen op Java en Madura (daaronder 1 districts
gevangenis) en 15 in de buiten bezittingen. Te Kartasnera (residentie
Soerakarta) werd , in verband met eene op 1 üctober 1893 in werking
getreden nieuwe territoriale indeeling van genoemd gewest, de
bestaande gevangenis als landsgevangenis opgeheven en het daarbij
bescheiden personeel buiten dienst gesteld. Het gebouw is aan het
inlandsen bestuur afgestaan om te dienen als districtsgevangenis.
De gevangenis te Kenia (Menado), welke reeds sedert jaren geen
gevangenen meer had op te nemen, werd aan het departement der
marine afgestaan om te worden bestemd voor den dienst van het
bavendepartement sldaar, en voor steenkolendepöt.
In Januari il. deed zich het geval voor dat een Europeesch ge
detineerde , die zich in de buitenbezittingen in preventieve hecntenis bevond, in zoo ziekelijken toestand verkeerde dat hij in de
voor hem bestemde localiteit der landsgevangenis 3 ) , in welke hij
zich ophield, niet tot herstel zou kunnen geraken, terwijl evenmin
was aan te raden zijne opneming in de blokzaal van het hospitaal
ter plaatse o. a. uit vrees voor besmetting van de zijde der daar in
verpleging zijnde andere lijders. Te zijnen aanzien is toen tot eene
bijzondere voorziening de toevlucht genomen. De bedoelde b e 
klaagde werd namelijk overgebracht naar een bij besluit van den
Gouverneur-Generaal tot succirsaal-gevangenis aangewezen woon
huis , nadat aan het hoofd van gewestelijk bestuur was opgedragen
om het noodige te doen voor de inrichting en bewaking van be
doeld lokaal.
Van de vaststelling van nieuwe normaal-projecten voor gevan
genissen voor inlanders is om verschillende redenen afgezien. W a s
reeds in de practijk gebleken dat de toepassing van de ontworpen
nieuwe beginselen, naar het oordeel van sommige gewestelijke
bestuursboofden , geen aanbeveling verdiende (verg. vorig verslag
blz. 58), een ander bezwaar, dat z>ch vooral daar zou doen gelden
waar men reeds over een emplacement beschikte, was gelegen in
de groote oppervlakke welke eene gevangenis volgens het ontwor
pen normaalproject zou vorderen, ilen heeft thans een middenweg
tusscheu de oud-e en de nieuwe denkbeelden gekozen, door, waar
eene geheel nieuwe gevangenis moet worden gebouwd, de steenen
gebouwen overeenkomstig de vroegere, doelmatig gebleken m o 
dellen weder in een gesloten hoefijzer te plaatsen en daaromheen
den omloopenden g:.ng te begrenzen door een afrastering van doornijzerdraad , terwijl op het voorerf bamboezen gebouwen voor poli!
) Te Lebak (Bantam;, lilaradja (Batavia», Tjibatoe (Preanger Regent
schappen;, Karanggeneng c Socrabaija), Kenpang en Kamal (beiden op Madura).

■> Te Padang Sidempoean en Moeara Sama (beiden ter Sumatra's West
kust} , Moeara Knim en Boenganias (beiden in I'alembang), Mampawa , Sanggou en Smiton (allen in de Westerafdeeling van Uorneo) , Pleiari (Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo), Pangkadjene (Celebes en onderhoorigheden)
en Batjan (Ternate;.
!
i In de landsgevangenissen, dat zijn de op gewestelijke en afdeelingshoofdplaatsen bestaande gewone gevangenissen. worden Europeanen alleen opge
sloten gedurende den njd , dat zij zich in voorloopige hechtenis bevinden ,
terwijl zij as hunne veroordeeling worden overgebracht naar de speciaal voor
Europeanen en met dezen gebjkgestelden bestemde inrichtingen.
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tioneel gestraften en dergeiyken worden geplaatst; maar dit gedeelte
omringd door een rinffmuur. Men bezuinigt dan op den ringmuur
en op do gebouwen. De toekomst sal moeten leeren of dit vereen
voudigd stelsel aan redelijke eiscben voldoet.
Omtrent de mutatiBn onder de gevangenen zijn volledige opga
ven nog alleen ontvangen over 1892 (verg. byiage L bieracbter).
Daaruit blijkt dat er Lij bet einde van 1891 in hechtenis waren
(volgens verbeterde opgaven) :)ii 092 en bij bel einde van 1W2
31 710 personen, waaronder respectievelijk 7/77 en 6230preventief
of daarmede gelijk te stellen gevangenen. Derhalve bedroeg het
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getal definitief veroordeelden (wier vonnis in lcraebt van gew
was gegaan) op eerstgemeldeo datum 28 815 en t>ïj bet einde van
1892 25484 of 3329 minder. Onder die getallen telden respectieveüjk 12 78-i en 94W politioneel gestraften, zoodat de afneming
uitsluitend deze categorie van veroordeelden betrof, daar het aantal definitief veroordeelden van andere oategorieBn vrij wel stationnair
bleef '). Naar landaard en kunne waren de hooger bedoelde totalen
van 36 092 ''ii ^51 ~ 1 *> gevangenen verdeeld als volgt (voor gewes*
telijk" opgaven lij verwezen naar de aangehaalde bijlage I.) :

::l Deo mber 1891 (verbeterde opj aaf).

31 December 1898.
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n) Nu. Ingevolge Indisch staatsblad 1S90 a°. 58, de atraf van militaire gevangenis, indien zij wordt opgelegd voor minder dan 5 jaren, niet altijd met
verrallenverklaring v:m den militairen stand behoeft gepaard te gaan, en uit de ontvangen opgaven niet blijkt hoevelen dientengevolge uit het leger zijn
afgevoerd, zijn in deze kolom al de veroordeelden tot militaire gevangenis nedegeteld, bedragende op uit 1891 79 Europeanen en 23 inlanders, en op uit.
1892 respe.i.cv.lijk 78 en 39.
Uit den aard der zaak zijn onder de burgerlijke gevangenen wel medegeteld de geweien militairen of schepelingen, veroordeeld tot straffen die steeds
met vervallenverklaring of ontzegging gepaard gaan. Ten aanzien van de inlanders is dit aantal echter niet afzonderlijk hekend.
h') In deze kolom zijn aitslaitend vermeld militaire gevangenen . van welke met zekerheid bekend is dat zij tot het leger zijn blyven beliooren.
r) Onder de opgaven van 1891 , die betrekking hebben tot de militairen of tot de van den militairen stand tijdelijk of voorgoed ontzette personen , is
één Afrikaan begrepen.
<i) Het aantal gegijzelden beliep op uit. 1891 808 ea op uit. 1S92 202, waaronder respectievelijk 74 en 90 wegens niet-betaling van geldboeten waartoe
zjj veroordeeld waren.
t) Hiervan 529 burgerlijke veroordeelden, die nog niet op hunne definitieve strafpUataea
oosterlingen.
f)

waren aangebracht, namelijk 523 inlanders en 0 vreemde

Hieronder 508 als voren, namelijk 558 inlanders en 10 vreemde oosterlingen.

if) Hieronder 102 preventief in hechtenis gestelde militairen (05 Europeanen of niet hen gelijkgcstelden en 37 inlanders). Onder de 7175 «i '-militairen
(21 Europeanen, 0707 inlanders en 387 vreemde oosterlingen) telde men 2228 reeds gevonnisden , maar wier zaak nog in behandeling was of nog aangebracht
kon worden hu' den hoogeren rechter (8 Europeanen. 2123 inlanders en 97 vreemde oosterlingen).
A) Hieronder 90 preventief in hechtenis gestelde militairen (64 Europeanen of met ben gelnkgestelden en 42 inlanders). Onder de 0134 M'/-militairen
(20 Europeanen, 5722 inlanders en 392 vreemde oosterlingen ) telde men 2080 reeds gevonnisden als bedoeld aan bet slot der voorgaande noot (7 Kuropeaneu
1971 inlanders en 102 vreemde oosterlingen).
De gehouden aanteekeningen omtrent de mutatiën onder de
gevangenen wijzen over 1892 23ü.'i sterfgevallen a a n , namelijk
520 (of 7.7 pet.) *) onder de preventief in hechtenis gestel len en
die veroordeelden wier vonnis nog niet in kracht van gewijsle
was g e g a a n , en 181U (of <>.7 pet.) onder de veroordeelden die reeds

') Üjj de vorenstaande opgaven zjjn niet medegeteld de gevangenen , die
in de statistiek (verg. rubriek H van bijlage L) afzonderlijk verantwoord zijn
als „ doortrekkende gevangenen " op den laatsten dag van bet j a a r , en wier
aantal — zonder dat bljjkt tot welke categorie van gevangenen zijn behoor
den — op uit. 1891 bedroeg 235 en op uit. 1892 200.

hunne straf ondergingen. Over 1891 waren de cijfers 518 en 2275
of respectievelijk 7.6 en 8.1 pet.
W a s in 1892 de gezondheidstoestand onder de gevangerjen in
algemeenen zin gunstiger dan in 1891 , volgens de voorloopige
opgaven over 1 8 9 3 , vervat in bijlage M hierachter, had ook toen
de sterfte geen grootere verhoudingen aangenomen. Op sommige
plaatsen was bet met het aantal ziektegevallen in de gevangenissen

J
) De pereentsgewijze verhouding is berekend naar de gemiddelde sterkte der
betrokken categorieën van gevangenen, als zoodanig aannemende de middensom van hun aantal op 1 Januari en op 31 December.
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zelfs r e d gunstiger gesteld dan In 1892. O. a. was dit liet geval genoemde planteen bielden resneetiereiyk gemiddeld 19 en !■
te Samaraug. Niettegenstaande de cholera zich ter plaatse rooft lijders verblijf, terwijl de naai Tondano ."•zondenen veelal spoedig
deed , word deze ziekte door strenge toepassing van de voorge zoover herstel! waren, dat zij aldaar aan de wegen en bruggen
schreven maatregelen van hygiëne bijna geheel huiten de gevan ten arbeid gesteld Konden worden. In het voor de opneming van
genissen gehouden. In de centrale gevangenis voor Europeanen geëvacueerde berriberri-lijders bestemde hospitaal te Buitenzorg
kwam geen enkel geval voor, ook niet onder do aldaar tijdelijk liep de rernleegaterkte bij bet einde van elke maand van 1893
tewerkgestelde inlandsche veroordeelden, terwijl lu de inlandsehe uiteen tuiechea 1050 en 1374, en in dat te Oeloe Limau Manis
gevangenis slechts één geval (met doodelijken alluop) werd gecon tusschen 233 en 303.
stateerd. Van de dwangarbeiders In het kwartier te Mlatten (SamaIn het algemeen werden, op alle plaatsen waar zich berriberri
rang) overleden er wel is waar 15 aan cholera (op in het geheel vertooi.de, daartegen — zij het ook, g dijk uit. de voorgaande
98 sterfgovallen en eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 825 mededeehiigen blijkt, niet altijd met het gewenscht gevolg — de
man), doch daarbij wordt opgemerkt, dat al de aangetasten buiten meest doeltreffend geachte maatregelen genomen , waarbij in de
het kwartier hadden gewerkt. Eene epidemie binnen het kwartier eerste plaats werd zorg gedragen de lijders zooveel doenlijk in de
■werd door doeltreffende maatregelen voorkomen. Ook in de gevan open lucht beweging te doen nemen.
genis te Toeban (Rembang) was eene gunstige verandering waar
De arbeirl der Europeesche veroordeelden te Weltevreden, Samate nemen. Het aantal zieken bedroeg er (J14 , tegen 810 in 1892; het rang en Soerabaija, van gelijken aard als vroeger , wordt berekend ,
aantal sterfgevallen 61 , tegen 94 in 1892. De cijfers zouden na aftrekking \au de kosten van deskundig toezicht en van de
gunstiger zijn geweest wanneer niet in de laatste maanden van inkoopsprijzen der verbruikte materialen , in het geheel eene be
het jaar de berriberri zich weder heviger had vertoond, wier ver sparing boven bestelling of aanmaak bij particulieren te hebben
schijning als een gevolg wordt beschouwd van de groote overbe opgeleverd van f 17 6 5 5 , tegen f 19 418 in 1892.
volking, welke gedurende de laatste jaren in genoemde gevangenis
Op gelijke wijze wordt de winst, behaald met den arbeid , door
heerschte. Weldra echter zullen de tot uitbreiding nieuw opgerichte
de tot dwangarbeid veroordeelde vrouwen in de voor haar bestemde
gebouwen gereed zijn en in gebruik genomen kunnen worden ,
centrale strafinrichting te Soerabaija verricht, gesteldop f 11665,
waardoor men hoopt dat een betere toestand zal intreden. Eene
tegen f 6242 in 1892. De proef met de tewerkstelling van inlandsche
opvallende verbetering van den gezondheidstoestand werd in de
veroordeelden tot dwangarbeid in het kleermakersatelier der cen
gevangenis te Magelang (Kadoe) geconstateerd. Het aantal zieken.
trale gevangenis voor Europeanen te Samarang (zie blz. 60 van
dat in 1892 niet minder dan 1769 bedroeg, daalde in 1893 tot
het vorig verslag) werd in 1893 voortgezet en leverde ook in dat
324; het aantal sterfgevallen verminderde van 163 tot 37. Het
jaar gunstige resultaten op. De door gemiddeld een 60-tal hunner
in gebruik nemen van de nieuwe lokalen, welke tot uitbreiding
verrichte arbeid wordt berekend, na aftrekking van alle kosten ,
der gevangenis zijn bijgebouwd , waardoor aan de overbevolking
eene zuivere wii.st te hebben opgeleverd van f 8441, tegen f 4046
der laatste jaren een einde werd gemaakt, schijnt tot deze gunstige
in 1892.
wending niet weinig te hebben bijgedragen. Ook in Madioen en
Buiten de gevangenissen vonden de inlandsche veroordeelden
Bagelen was de toestand beter dan in 1892, zoodat hij thana be
vredigend mocht genoemd worden. De reeds in 1892 waargenomen o. a. eene belangrijke werkzaamheid in het gouvernement tiumaverbetering van den gezondheidstoestand onder de gevangenen in tra's W e s t k u s t , waar zij , hoewel in kleiner aantal dan in 1892,
de residentie Oostkust van Sumatra bleef in 1893 aanhouden; in 1S93 nog werden gebezigd bij de spoor- en havenwerken , en
zelfs was het betrekkelijk sterftecijfer er wederom lager dan in waar voorts een groot aantal hunner bij de Ombilien-kolenontgin1892. Ongunstig echter bleef de gezondheidstoestand te Soerabaija, ning tewerk gesteld kon worden. De sterkte bij evenbedoelde
zoowel onder de Europeesche als — en vooral — onder de inlandsche gouvernements-onderneming werd geleidelijk opgevoerd en bedroeg
gevangenen. De meest voorkomende ziekten onder de inlandsche in het derde kwartaal van 1893 reeds meer dan 1000 en bij het
gevangenen waren hier wederom: berriberri, die voornamelijk einde des jaars p. m. 1600. Vermoedelijk zou binnen niet langen
in het eerste halfjaar van 1893 vele offers eischte, doch ook tijd het vastgestelde cijfer van 2000 man bereikt kunnen zijn (verg.
daarna nog menigvuldig voorkwam; cholera, waaraan 22 van vorig verslag blz. 60 en 262). Deze vermeerdering zou evenwel niet
de 40 aangetasten bezweken , en huidziekten (445 lijders, tegen kunnen geschieden zonder dat wijziging werd gebracht in het
372 in 1892). Het totaal aantal zieken bereikte in 1893 het hooge oorspronkelijke voorschrift, dat bij de kolenoutginning uitsluitend
cijfer van 3946, tegen 2770 in 1892, op een gemiddeld aantal dwangarbeiders in den ketting zijn te bezigen. De ondervinding
gevangeuen per dag van ongeveer 9 7 5 in beide jaren. Het sterfte toch heeft geleerd , dat h e t . in verband met de vermeerderde be
cijfer daarentegen was lager dan in 1892 (135, tegen 147). In de hoefte aan dwangarbeiders in Atjeh , niet doenlijk was duurzaam
strafinrichting voor tot dwangarbeid veroordeelde vrouwen (waar 2000 valide veroordeelden tot dwangarbeid in den ketting voor de
o. a. twee choleragevallen met doodelijken afloop voorkwamen) kolenoutginning beschikbaar te houden. Daarom is in Januari jl.
was overigens de gezondheidstoestand gunstiger dan in 1892. In bepaald dat ook dwangarbeiders buiten den ketting bij bedoelde
eenige gevangenissen in de residentiën Probolinggo en Bezoeki liet ontginning tewerk gesteld kunnen worden. Intusschen wordt zorg
de gezondheidstoestand mede veel te wenschen over; de berriberri ge Iragen, dat van laatstgenoemde categorie van veroordeelden
heerschte e r , vooral onder de preventief in hechtenis gestelden, slechts zij, die de langdurigste straffen hebben te ondergaan,
in hevige mate. Zoo telde men onder de 134 zieken in de gevan naar de kolenvelden worden gedirigeerd, terwijl voorts door den
genis te Loemadjang (Probolinggo) alleen 101 berriberri-lijders, directeur van justitie aan den chef der kolenoutginning is opge
van welke er 20 bezweken. In de gevangenis te Djember (Bezoeki) merkt , dat bij de verdeeling der werkzaamheden onder de te
telde men op een totaal van 150 zieken 124 berriberri-lijders, zijner beschikking gestelde veroordeelden behoort te worden in het
waarvan er 51 overleden (totaal aantal sterfgevallen 5 9 ) ; in die oog gehouden, dat de veroordeelden in den ketting steeds voorde
te Boniowosso (Bezoeki) op 178 zieken 81 berriberri-lijders. De zwaarste werkzaamheden moeten worden aangewezen. De normale
21 gedurende 1893 m laatstgenoemde gevangenis overledenen sterkte van veroordeelden in Atjeh werd , op grond van de reeds
hadieu allen aan genoemde ziekte geleden. Men schrijft het veel vermelde meerdere behoefte, in 1893 van 3 6 4 , gelijk zij in de
vuldig voorkomen der ziekte onder de preventief in hechtenis ge laatste jaren geweest w a s , gebracht op 408. De aanwezige sterkte
stelden hier, evenals elders, toe aan hun langdurig werkeloos overtrof evenwel tijdelijk de normale niet onbelangrijk ; gemiddeld
verblijf binnen de muren der gevangenis, waarom maatregelen waren er in de laatste maanden van 1893 p m. 525 dwangarbei
zijn genomen om hen op een omrasterd terrein, grenzende aan «Ie ders bij de krijgsmacht ingedeeld. Het aantal veroordeelden,
gevangenis, gedurende een zoo groot mogelijk gedeelte van den werkzaam bij den a>nleg van de spoorweglijn Preanger-Tjilatjap ,
U K in de open lucht te doen vertoeven. Te Padang kwamen als belroeg in 1893 gemiddeld dagelijks 4 6 4 , welk getal echter
altijd veel berriberri-lijders voor onder de geëvacueerden van Atjeh gaandeweg minderende is. Behalve bij den eigenlijken spoorweg
en van Sawah-Loento, doch was overigens de toestand niet onbe aanleg , wordt een deel der tot dat doel beschikbaar gestelde veroor
vredigend. Hetzelfde kan niet gezegd worden van Padang Sidem- deelden thans ook gebezigd bij de daarmede in verband staande
poean , waar de gezondheidstoestand, gelijk over het algemeen in verlenging van het los- en laad hoofd aan de haven te Tjilatjap.
de geheele residentie Tapanoli, te wenschen overliet. Ter hoofd Overigens werden de veroordeelden nog bij eenige werken van
plaats Amboina nam de berriberri gedurende 1893 weder toe. Op kleineren omvang en verder, als gewoonlijk, voor waterstaatsgemiddeld 71 gevangenen kwamen 39 lijders aan die ziekte voor , werken , onderhoud en aanleg van wegen en bruggen, koeliediensten
van welke er 16 overleden en 8 ingevolge de in het vorig verslag en andere dergelijke werkzaamheden gebezigd.
(blz. 60) vermelde machtiging naar het ziekengesticht Senoto wer
Bij de Indische Regeering is eene regeling in overweging, waarbij
den geëvacueerd , van welke laatsten er nog in den loop van 1893
7 hersteld terugkeerden. In Menado werd voortgegaan met het de tot nu toe steeds plaats gehad hebbende verstrekking van ge
evacueeren van berriberri-lijders naar Tondano en Tataiirau. Op straften voor het onderhoud der gouvernementserven wordt afge
schaft , waarvoor dan in de plaats zoude worden gesteld de be
voegdheid van de hoofden van gewestelijk bestuur o m , naar
Handelingen der Staten-Generaal.
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gelnnir van de grootte der erven , eens of twee malen per week
eene ploeg van gestraften — en dan uit»luiten<l uoogenoarude politioneel gestraften — tot reiniging van elk erf te bestemmen.
D»; arbeid der veroordeelden die, hetzij wegens den aard iler
straf, hetzij v.r , ia ongeschiktheid voor koeliearüeid, niet buiten
de gevangenissen konden worden tewerkgesteld, bepaalde zlob,
evenals in andere jaren, meestentijds tot de gewone huishoudelijke
besigheden iii de gevangenis, terwjjl op enkele plaatsen ligmatjes,
hoofdkussens en ander soortgelyk werk werden vervaardigde De
resultaten van dezen arbeid waren niet bevredigend; de waarde
er van onbeduidend. " p verschillende plaatsen namen de preventief in hechtenis gestelden mede aan deze werkzaamheden deel.
Het heeft in ludifl een punt van overweging uitgemaakt of
niet, bij wijze van proefneming, de regelen van bet sedert lang
in beginsel aangenomen nieuwe stelsel van dwangarbeid alvast
zouden zijn in werking te brengen ten aanzien van de bij do
gouvernemeuts-kolenontginntng gebezigde veroordeelden tot dwangarbeid, doch dit i enkbeeld werd door den directeur van justitie
ontraden, op gr n d dat bedoeld stelsel niet voor partieele invoering vatbaar is en alleen dan tot zijn recht zou kunnen komen
wanneer alle daartoe noodige gebouwen en inrichtingen , bepaaldelijk ook het groote centrale gesticht voor mannen . waar de
zwaarste mis adig n /ouden worden geïnterneerd (de zoogenaamde
»convict-jail") in gereedheid waren. Deze conclusie heeft er toe
geleid dat nogmaals is nagegaan , of er wel voldoende redenen
bestaan om nog steels aan de volledige uitvoering van liet eenmaal beraamde plan te blijven vasthouden. In overeenstemming
ook met dezerzijds ontwikkelde denkbeelden ter zake (bij eene
ministerieele depêche van December 1893) is de Indische Begeer i n g , blijkens berichten van Mei j L , tot de slotsom gekomen
d a t , daargelaten de groote kostbaarheid van bet nieuwe stelsel,
de noodzakelijkheid van een groot centraal gesticht voor mannelijke veroordeelden en het n u t van de verdeeling in klassen met
al de daaraan verbonden bijzondere voorwaarden voor Nederlandsehlndie zeer twijfelachtig zijn en dat wellicht gunstiger resultaten
zijn te verwachten van eene eenvoudiger organisatie, waarbij men
zich bepaalt tot wegneming van de aan het bestaande stelsel
klevende gebreken. Aan den directeur van justitie is thans opgedragen o m , met inachtneming van eenige hem verstrekte wenken,
zooveel mogelijk naar den geest van het indertijd in beginsel aangenomen stelsel, doch met weglating van al hetgeen betrekking
heeft op de volgens dat stelsel noodig zijnde »convict-jail" en klassen verdeel ing , met spoed eene regeling te ontwerpen voor de toepassing van de straf van dwangarbeid in- en buiten den ketting.
Een vooruitloopeu op zoodanige regeling door voorloopige en speciale bepalingen in het leven te roepen voor den arbeid van de
veroordeelden bij de gouvernements-koleuontginning (zie honger)
acht de Gouverneur-Generaal niet gewenscht.
Komt de » convict-jail" bij de thans in bewerking genomen nieuwe
regeling te vervallen 1 ), dan zou de invoering van een eenvoudiger
stelsel betrekkelijk spoedig kunnen plaats vinden , immers zoodra
de depots gereed zijn, hetgeen, naar de directeur van justitie meldt,
niet lano- meer duren z a l , daar die te Samarangen Soerabaija reeds
bestaan , dat te Batavia nog slechts eene verbouwing vereischt,
terwijl te Padang ree Is met den bouw een aanvang is gemaakt.
In het belang der controle op het tijdig ontslag van gevangenen
is bij Indisch Staatsblad 1893 u°. 267 aan de hoofden van gewestelijk
bestuur de verplichting opgelegd o m , bij elke opzendiug van veroordeelden naar een ander geweet, gelijktijdig een volledig, op de
gezonden veroordeelden betrekking hebbend extract uit het te
hunnen bureele , ingevolge Indisch Staatsblad 1847 n°. 28 , aangehouden r e £ i s t e r • * n kunne betrokken ambtgenooteu te doen toekomen , w a a r d o o r l ) H t v o o r t a a n n i e t m e e r mogelijk zal zijn, dat de
bestuur'shoofden onkundig blijven van aan veroordeelden , tijdens
zij in een ander gewest tewerkgesteld w a r e n , verleende remissiën
van straf dan wel ve* l ' l a a , s S e h a d hebbende ontvluchtingeu, wat
meermalen aanleiding had gegeven tot het met tijdig of te vroeg
ontslaan van veroordeelden.
, ,
.
.
Orde en tucht lieten in 1893, op enkele uitzonderingen n a , niet
te wenschen over. Te Singkel (Sumatra's Westkust) verwondde een
dwangarbeider een der wakers; in de Ommelanden van Benkoelen
werd een mandoor door twee dwangarbeiders op het werk aangevallen en doodelijk verwond, terwijl de cipier der gevai gems te
Tandjong Pandan (Büliton) en een der oppassers aldaar, zonder

[Nederl. (Oost-) IndiS.]

bekende reden, door een veroordeelde aangevallen en met een mes
verwond werden. Ontvl iel tingen van veroordeelden van de plaatsen ,
waar zij tewerkgesteld wuren, kwamen als altijd veelvuldig voor.
Mc;] vindt daaromtrent, wat liet jaar 1893 betreft, voor de meeste
plaatsen opgaven in de bovenaangehaaldebyiageal, waaruit tevens
blijkt, dat een -roof aantal dezer gedrOSten we Ier vrijwillig of
gedwongen terugkeerde. Ten opsicbte van 52 plaatsen (20 op Java
en Madura en 32 ia de buiten bezittingen) vindt men vermeld , dat
er 157 inlandscbe veroordeelden of preventief in hechtenis gestelden
uit de gevangenis wisten te ontsnappen. Van deze waren er bij het
einde des (aars 85 wee.' gevat, onder welke laatstee 3 ter dood
veroordeelden, die bij 11' kort na hunne opvatting aan de bij het
verzet tegen hunne arrestatie bekomen wonden overleden. 1 )
De in bet verslag van 1892 (bls.57) bedoelde maatregel om aai:
alle tot dwangarbeid veroordeelden, uitgenomen Chineezen en
vrouwen, bet hoofdhaar te doen afknippen of sjacheren als middel
vooral om, bij ontvlucbting, bunne wederopvatting te bevorderen,
beantwoordt in dat opzicht slechts luttel aan de verwachting.
Daarentegen wordt het nut van den maatregel uit een hygiënisch
oogpunt algemeen erkend. Mc; do proef zal voorloopig worden
voortgegaan
In vele gevallen waren de ontvl lichtingen , zoowel uit de gevangenissen als van de werken , het gevolg van nalatigheid van de zij Ie
van het opzichtvoerend personeel, terwijl zelfs enkele malen geconstateerd werd, dat de wakers aan de vluchtelingen de behulpzame
ban 1 badden geleend. De schuldigen of nalatigen werden steeds
streng gestraft.
In 't vorig verslag (olz. (il/62) is melding gemaakt van enkele
in den matsten tijd getroffen exceptioneele regelingen , waarbij de
bevoegdheid om aan veroordeelden tot dwangarbeid disciplinaire
Straffen op te leggen ook is toegekend aan auderen dan aan den
met het plaatselijk bestuur belasten a m b t e n a a r , en van de naar
aanleiding daarvan bier te lande gerezen vraag of in zoodanig geval
de bevoegdheid tot strafoplegging niet eenige beperking zou bc—
hoeren te ondergaan. Tegen dit laatste heeft echter de Indische
Regeering bezwaren ontwikkeld, wegens de nadeelige gevolgen
van zoodanige beperking te vreezon voor het bewaren van orde en
tucht onder de tewerkgestelde dwangarbeiders. Intusschen is een
der bewuste exceptioneele regelingen reeds komen te vervallen ,
en wel door intrekking met 1 Juli 1894 (Indisch Staatsblad 1894
n°. 120) van Indisch Staatsblad 1893 n°. 1 1 9 , waarbij de bevoegdheid tot disciplinaire strafoplegging aan de bij de Ombilien-kolenvelden tewerkgestelde dwangarbeiders was toegekend aan den
ingenieur-directeur der gouvernemeuts-kolenontginning ter S u matra's Westkust. Daartoe is kunnen worden overgegaan, n u
gelijktijdig het noodige kun geregeld worden — zie ook Jndisch
Staatsblad 1894 n°. 119 — betreffende eene definitieve verlegging
van den zetel van den betrokken bestureuden ambtenaar (controleur)
van Bidjoendjoeng naar Bawah Loeuto nabij de kolenvelden (verg.
het vorig verslag blz. 262). In afwachting of het noodig zal zijn
zoodanige versterking van politiemiddelen op den duur te handhaven, zijn den controleur van Sawah Loento , bij wijze van tijdeiijken
maatregel, voorloopig voor één jaar een Europeescheschout en 10
politieoppassers toegevoegd , vooral ook ten einde de omwonende
inlandsctie bevolking te beveiligen tegen den overlast, die voor haar ,
met het oog op de vele ontvluchtingen , uit de naburige tewerkstelling van een groot aantal dwangarbeiders voortvloeit.
Wat de voeding der gevangenen betreft, werden nogal dikwijls
klachten vernomen over de rijst. Tot dusver placht dit artikel
als dagelijksch voedsel aan dwangarbeiders en politioneel gestraften
ook verstrekt te worden in streken , zooals de Molukken, Gorontalo
en T'inor, waar rijst schaarsch is en slechts een genotmiddel van
don aanzienlijken inlander u i t m a a k t , terwijl het volksvoedsel er
voornamelijk uit sago en djagong bestaat. De vraag of deze regeling niet behoort te worden afgeschaft en althaii3 aan de in zoodanige streken te huis behoorende veroordeelden niet de gewone
eu veelal goedkoopere voedingsmiddelen van bet lar.d behooren te
worden verstrekt, is in Januari jl. bij den directeur van justitie
aanhangig gemaakt Luidens de ontvangen opgaven wordt er op
toegezien dat de aannemers voor de levering van de voeding der
gevangenen behoorlijk aan hunne verplichtingen voldoen. Pogingen
tot ontduiking in dit opzicht van de zijde der bedoelde aannemers

>) Blijkens de volledige aantcekeningen over 1892 (bijlage L hierachter;
beliep het aantal der in dat .iaar ontvluchten, voor zooveel op uit. December
van dat jaar nog niet achterhaald of teruggekeerd, in het geheel 2461 (daar1257 politioneel veroordeelden en 165 preventief in hechtenis gestelden),
n Daarvoor zou anders een terrein gezocht en een nieuw plan in be- onder
tegen 2414 (daaronder 1358 politioneel veroordeelden en 173 preventief in
werking Benomen moeten worden , vermits de citadel Prins Hendrik te Boe- hechtenis
gestelden) in 1891. Verreweg het groote meerendeel dezer ontvluchrabaiia die men vroeger als centrale strafinrichting voor mannelnke veroor- tingen vond plaats tijdens de veroordeelden buiten de gevangenissen tewerkdeelden óp het oog had, om hygiënische redenen geoordeeld is voor het doel gesteld waren.
niet te kunnen dienen.
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(doorgaans Chineezen) waren weder niet seldsaam- Ben aannemer
in Japara en een in Bamarang werden , mei hunne borgen , wegene
onvoldoende nakoming dar ovei tkomst, in gebreke gesteld,
en de leveringscontracten ontbonden, terwijl ook een aannemer
in Boerabaija met zijne borgen in gebreke werd gesteld, waarna
de borgen de levering voortsetten.
Ten aaniien vim dé kleading is aan ie teekenen dattbaniallerwegen ventrekking van een dubbel stel kleedingstukken aan de
veroordeelden plaata beeft (xie vorig veralag blx. <>~j.
Het Buropeesofa peraoneel gaf in 1S'.»:{ over bet algemeen reden
tot tevredenheid, iürl.ter mo «ton een drietal Buropeesobe beam
wegens pUcbtvenuim of ongeschiktheid worden ontslagen. Over
bet gehalte van bet inlandaeh peraoneel werdeu weder vele klachten
gehoord. Velen moeaten uit bunne betrekking ontslagen worden,
en daaronder een achttal cipiers, waarvan ces wegens plichtverzuim en vprkeerde praktijken en twee wegens ongesebiktl
Volgens de boekingen bij liet departement van justitie beliepen
de kosten van het gevangenisweten. ongerekend beigeen i
gebouwen werd nitgegevou, over het laatst bekende jaar (1892)
f 2 408 404 (tegen f2437379 over 1891), waarvan aan traktementen en toelagen aa-i ambtelijk personeel bij de gevangenissen
en bttfngkwarSeren f205230 fin 1891 f202 503) en aan bezoldiging van maudours, belast met bet toezicht over de veroordeelden
tot dwangarbeid of tot tenarbeidstelling aan de publieke werken,
f 144 285 (in 1891 f 146267).
Verder vindt men nog aangeteekend dat voor de Enropeesche
gevangenen te Weltevreden en te Bainarang, bij eene gemiddelde
dagelijksche sterkte van 92 man in 1892 en van 77 man in 1893,
werd uitgegeven (laaronder ook de kosten van onderhoud der gebouwen) iu eerstgemeld jaar f 52 777, en in 18.13 f 55983, dat
is achteree:.volgens f 1,57 en f 1,99 per hoofd en per dag.

en 39). Bvenals in 1892 voor Atjeh's Oostkust werden in 1893 (de
de Javasche Courant n*. 38) ook voor de Noord- en Westkust
eenige met de scbeepvaartregeliug aldaar In verband staandeaan>
ren heden door oen gouverneur van Atjeh en onderboorigheden
bij eene \i,:i hem uitgegane verordening geregeld. Regelingen
be rekkelijk het toezicht op voor de riviervaart bestemde of op
kleine stoomvaartaigen werden door de residenten van Soerabaija
terafdeehng van Borneo in het h-ven geroepen bij 3e
verordeningen opgenomen in de Javasche Courant n°. 12 (juncto
n \ 77j en n°. 70 (\-i-i-g. vorig verslag bis 272). Hij eene rerorde*
Ding van den resident vau Batavia werd met betrekking tot de
en haven van Tandjong 1'riok bet noodige geregeld omtrent
het laden, lussen en vervoeren van petroleum en andere licht ontvlam i are stoffen, terwijl de resident van Amboina, in bet belang
ran de ter hoofdplaats Amboina aankomende mailbooten , bij verordening aene voorziening uitvaardigde i opens het gebruik van
het ios- en laad hoofd allaar; zie voor een en ander de Javasche
Courant ii°. 3 en 45. Eindelijk behooreu nog tot de in deze paragraaf
vide verordeningen die, blijkens de Javasche Courant n*.5en
21, door de residenten van Soerabaija en Madura uitgevaardigd tegen
het ankeren in een bepaald gedeelte van het Westervaarwater naar
Boaraba^ja, en zulks ter beveiliging van den telegraafkabel tusschen
den Java- en deu Madura-wal.

§ 8. Bijzondere rechten.
Recht van verblijf. Herhaaldelijk beeft zich , voornamelijk in de
residentie Soerabaija , bet geval voorgedaan , dat Chineesche nieuwelingen , aan wie geen vergunning tot vestiging was verleend ,
werden bevonden in het bezit van — en zich trachtten te legitimeeren met — akteu van inwoning, uitgereikt aan sedert overleden of uit Nederlandsch-Indië vertrokken rsgenooten ; er bestaat
zelfs reden om te vermoeien, dat te Singapore een bepaalde handel
in dergelijke aktou van vestiging wordt gedreven. Een ingesteld
§ G. Militair recht en militaire rechtspraak.
onderzoek heeft voorts aan het licht gebracht, dat de ten dienste
staande middelen menigmaal tekortschieten om te voorkomen,
Onder deze paragraaf ia ditmaal slechts te vermelden ue. ordon- dat Oostersche vreemdelingen , aan wie krachtens art. 4 al. 1 der
nantie van 15 September 1893 (Indisch Staatsblad n°. 230), waarbij , ordonnantie in Indisch Staatsblad 1872 n°. 40 door het betrokken
ingaande met 15 Octob»r 1893. eene nieuwe regeling werd ge- hoofd van gewestelijk bestuur mondeling is gelast binnen zekeren
troffen voor de afdoening der militaire strafzaken van de tweede termijn Nederlandsch-Indie te verlaten, zich aan de uitvoering
militaire afdeeling op Java. Door he: gereed komen van de noodige van het op dien last volgend schriftelijk bevel tot verwijdering
militaire gebouwen te ilagelang (/.ie het verslag van 1892 , bis. 34) onttrekken door zich iutusscheu naar de binnenlanden uit de
konden namelijk de militaire audities te Samarang en te Willem I voeten te maken. Wat der Kegeering tegen deze ontduikingen te
opgeheven en vervangen worden door eene auditie te Magelang.
doen staat, maakt in Indië een punt vau overweging uit, waarbij
nog valt op te merken dat de vraag, in hoever de tegeuwoordige
bepalingen op de toelating, de vestiging en de beweging der
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.
vreemde oosterlingen in het algemeen belang herziening vorderen ,
In 1893 werden door de verschillen ie gewestelijke bestuurders een voornaam bestanddeel uitmaakt van bet op blz. 3 hiervóór
37 gewestelijke en plaatselijke verordeningen afgekondigd. Hadden besproken algemeen onderzoek betreffende die categorie vau ingeer sommige tot bet brandwezen , tot het bouwen en sloopeu, tot zetenen op Java eu Madura.
bet gebruik van de wegen, of tot het beheer van Europeesche
Hieronder volgt als naar gewoonte eene opgaaf van bet aantal
begraafplaatsen betrekking, uit het oogpunt van gezondheidsbe- Nederlanders en Westersche en (Jostersche vreemdelingen, aan
langen valt meer bijzonder te wijzen op de verordeningen : voor wie in bet afgeloopen jaar vergunning tot vestiging in Kederde residentiön Djokjokarta en Kadoe, houdende verscherpte be- landech-IndiB werd verleend.
palingen tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de
Aantal personen die in 1893
prostitutie voortvloeien (Javasche Courant 1893 n". 63 en 65);
:n Xederlandsch-Indië vergunning
verordeningen tegen het opgraven en wegvoeren van reeds begraven
tot vestiging kregen :
vee voor de residentiön Soeraknrta en Samarang (.lavasche Courant
bij besluit van
n°. 37 en 49); eene verordening voor de residentie Preanger RegentLANDAARD.
den hoogsten
schappen betreffende het slachten van vee op algemeene slachtbij besluit
ge westelijken
van den
plaatsen (.lavasche Courant n°. 85), en i-ene nieuwe keur op de
gezaghebber
Gouverneurbroodbakkerijen iu de residentie Japara (Javasche Courant n°. 31).
in eenig gewest
Generaal.
buiten Java en
Ten aanzien van inlanders en met hen gelijktrestelden vaardigde
Madura.
de resident van Rem bang eeue keur uit tot beperking van het
dragen in het openbaar van wapenen in de afdeeling Toe ban , en Nederlanders
155
die van Kediri eene keur tot verplichte aangifte bij verwisseling Belgen
.1
van eigenaar van vee en paarden, ter beteugeling van veedief- Franschen
5
17
s+allen (Javasche Courant n". 51 en 80). Door den resident der Duitscheis
14
Oostkust van Suinatra werden een tweetal op de openbare orde en Russen
13
veiligheid betrekking hebbende voor andere deelen van dat gewest Engelschen
Europeesche Britsche onderdanen uit Britsche
bestaande verordeningen van toepassing verklaard op de afdeelingen
koloniën
Assahan , Batoe Bara en Lauoean Batoe, ten gevolge waarvan ook Zwitsers
daar aan inlanders en met hen gelijkgestelden o. a. de verplichting Italianen
is opgelegd om, na zonsondergang, op den openbaren weg licht Portugeezen
Amerikanen
bij zich dragen, en «au personen , niet behoorende tot de Europeesche Perzen
£00
a) 51
of inheemsche bevolking, verboden is in het openbaar wapenen
eo7
13J9
bij zich te hebben (Javasche Courant n". 74). Voor de hoofdplaats Chineezen
Al
Arabieren
49
Djokjokarta en voor de Europpesche nederzetting Lawang in het Andere vreemde oosterlingen
:3
81
district Poerworedjo der afdeeling Bangil (residentie Pasoeroeau)
iü1459
werden bij plaatselijke keur geregel'! de bevoegdheden en verTotaal
467 . . .
1510
plichtingen der Europeesche wijkmeesters (Javasche Courant n". 25
a) Van deze 51 Europeanen en met hen geüjkgestelden werden er alleen
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de residentie Oostkust van Sumatra 20 toegelaten (8 Nederlanders, 0 Duitscher.s,
;i Enff«lieh«n . I Zwitsers en 1 Rus).

Tegen in 1892 in 117 gevallen, werd in 1893 in (53 gevallen
het verleenen van eene akte van vestiging in Nederlandseh-lndië
in lieraad gehouden , omdat de verzoekers (3 Nederlanders en 1
Italiaan , 35 Chineezen , 20 Arabieren en 4 Bengaleezen), ofschoon
voor het oogenblik in hun onderhoud kunnende voorzien , nog te
korten tijd in lndié waren om te kunnen doen blijken dat zij op
den duur genoegzame middelen van bestaan zouden bezitten of
door werkzaamheid kunnen verkrijgen; de termijn, waarvoor aan
deze personen toelatingskaarten waren uitgereikt, werd daarom
voorloopig verlengd. On een 5-tal aanvragen (4 van Chineezen
en 1 van een Arabier) bleek reeds aanstonds afwijzend te moeten
worden beschikt. daar bedoelde vreemdelingen elk bestaanmiddel
misten. Bovendien werden — als zich in Nederlandsch-Indië ophoudende zonder daartoe gerechtigd te zijn — door het openbaar
gezag van daar verwijderd 612 Chineezeu (hiervan 508 uit Soerabaija, 54 uit Soerakarta en Djokjokarta, 48 uit Samarang en
ïagal en 2 uit Bali), voorts 3 Arabieren en 5 andere vreemde
oosterlingen , zoomede 15 behoeftige Europeanen (13 Nederlanders
en 2 Duitschers).
Vergunningen tot reizen in Nederlandsch-Indië werden in 1893
verleend (zie Indisch Staatsblad 1881 n°. 226) door den Gouverneur-Generaal aau 27 en door hoofden van gewestelijk bestuur
in de buiten bezittingen aan 7 Europeanen. Zonder aanduiding van
bepaalde streken werden 12 der eerstbedoelde vergunningen verleend. Overigens hadden 14 der te Batavia verleende vergunningen
betrekking tot Java en 1 tot Java en Madura , terwijl van de 7 ,
door gewestelijke bestuurders verleeud , 2 de Westerafdeeling van
Borneo betroffen , 3 de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
en 1 de residentie Riouw; de andere dezer idet door den Gouverneur-Generaal verleende vergunningen, te Ternate verkregen, was,
in strijd met de bepalingen, afgegeven voor geheel NederlandschIndië.
Sedert de maand Juni van het afgeloopen jaar (zie vorig verslag
blz. 63) werd ten aanzien van 14 in Nederlandsch-Indië geboren
personen (10 voorname inlanders uit de residentie Preanger Regentschappen , 1 rijksgroote uit Boeloeugan ter Oostkust van Borneo ,
2 inlanders van de Aroe-eila' den in de residentie Amboina en 1
op Java geboren Chinees) de bij art. 47 liegeeringsreglement bedoelde politieke maatregel van verwijdering toegepast. Op blz. 5
en 26 en in de noot op Idz. 31 hiervóór is reeds vermeld wat tot
de verbanning van het 13-tal inlanders aanleiding gaf. Ten opzichte van den Chinees werd de Indische Regeering daartoe geleid
door de overtuiging — zij het ook dat het in rechten gevorderd
bewijs niet kon geleverd wordeu — dat hij had deelgenomen aan
den invoer en de verspreiding binnen Nederlandsch-Indië van
vermoedelijk te Singapore vervaardigde valsche bankbiljetten. Te
zijnen aanzien bestond de maatregel in ontzegging van het verblijf in Nederlandsch-Indië , met uitzondering van de afdeelingshoofdplaats Amoenthai in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo (gouvernementsbesluit dd. 30 Juni 1893 n°. 2). Hem
werd echter vrijheid gelaten Nederlandsch-Indië te verlaten , van
welke vrijheid hij gebruik maakte door naar Singapore te vertrekken. Maatregelen werden geuomen om , wanneer hij te eeniger
tijd in Ne terlandsch-Indië mocht terugkeeren , hem te doen aanhouden.
Aan een door den sultan van Djokjokarta uit dat rijk verbannen
aanzienlijken inlander werd door het Gouvernement eene verblijfplaats buiten Java en Madura aangewezen (verg. blz. 5 hiervóór).
In enke'e gevallen vond de Indische Regeering termen tot opheffing van verbanniugsbesluiten. lu 1893 en in de eerste maanden
van 1894 was dit het geval, behalve ten aanzien van een 7-tal
Bantanimers, die betrokken waren geweest in de Tjilegonsche
onlusten van 1888 (verg. blz. 5 hiervóór), ten opzichte van een
in 1850 uit Bantam naar Menado gerelegeerden inlander en van
twee in Juni 1891 (zie het verslag van dat jaar blz. 16 en 68) te
Bandoug geïnterneerde iuboorlingen van het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden.
Drukpers. In 1893 werden berecht 2 drukpersdelicten. In de
eene zaak werd de beklaagde , ter zake van laster en smaad jegens
een openbaar ambtenaar, tot gevangenisstraf voor den tijd van
één maand veroordeeld (arrest Hooggerechtshof dd. 3 Mei 1893),
in de andere — eene vervolging wegens hoon en laster — werd
de rechtsingang geweigerd (vonnis van den raad van justitie te
Batavia dd. 22 Augustus 1893, bekrachtigd bij arrest van het
Hooggerechtshof dd. 20 September d. a. v.). Bij het einde van

181)3 waren nog aanhangig 7 drukpersvervolgingen , waarvan 1
in hooger beroep hij liet Hooggerechtshof,
Tegen het denkbeeld Om de, ingevolge liet drukpersreglement,
door boekbandelaren en drukkers gestorte waarborgsom men (waarover door den lande rente is uit te keeren), ten behoeve van 's lande
kas rentegevend te maken (zie vorig verslag bit. 68) zijn door
het Indisch Bestuur bedenkingen geopperd (Ootober 1893), die
echter hier te lande niet overwegend zijn geoordeeld , zoodat onder
dagteekening van 2 Meijl.de Gouverneur-Generaal ie uitgenoodigd
dit punt alsnog in overweging te nemen.
Slavernij. Aan de over 1893 door sommige gewestelijke bestuurders buiten Java en Madura nopen* dit onderwerp gedane
mededeelingen is het volgende te ontleenen.
In de afdeeling Padang Lawas der residentie Tapanoli (gouvernement Suniatra's Westkust), waar op uit. 1892 1011 slaven bekend stor.den , bleken eenige vroeger niet-geregistreerde slaven ,
die nochtans zelf erkenden slaven te zijn , nog te moeten worden
ingeschreven, evenals eenige vroeger weggeloopen slaven, die
vrijwillig naar hunne meesters waren teruggekeerd. Grooter dan
het cijfer der alsnog geregistreerden was echter het getal onvrijen,
die wegens overlijden, vrijkoop , enz. uit de registers werden afgevoerd , zoodat het op uit. 1893 nog aanwezig getal slaven toch
was gedaald tot 970. In de afdeeling Toua en Silindong, waar
blijkens het vorig verslag (blz. 64) 311 slaven zouden worden
aangetroffen (waarvan alleen 285 in de eerst se lert Februari 1893
bij die afdeeling ingelijfde Tobasche landschappen), wordt dit getal
gezegd sedert weinig of geen veran*lering te hebben ondergaan.
Intusschen meldt thans de assistent-resident te Taroetoeng dat van
de bedoelde 285 als slaven opgegeven personen velen vermoedelijk
zullen blijken inderdaad slechts pandelingen te zijn. Nu en dan
kwamen gevallen voor dat slaven zich vrijkochten. Als losprijs
werd dan betaald voor een man 32, voor eene vrouw 24 en voor
eene oude vrouw of een kind 20 Spaansche matten, Ook in de
streken van Simpang Kiri, Simpang Kanan, Boeloesama en Troemon
worden in den regel de slaven in de gelegenheid gesteld zich vrij
te koopen , met welk doel o. a. slavinnen niet zelden de bijzit
worden van welgestelde personen. Eene enkele maal werd ook een
slaaf vrijgelaten. Aangaande de slavernij op Nias, buiten het
eigenlijke ressort van den controleur aldaar, werden geen bepaalde
feiten vernomen.
Wat Atjeh en onderhoorigheden betreft, is aan het te dezer
zake in 't vorig verslag aangeteekende ditmaal niets nieuws toe
te voegen.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo komt slavernij nog
voor in alle landschappen ter Oostkust van dat gewest en ook
in de verre Üajaklanden. Vermindering is evenwel op verscheidene
plaatsen te constateeren. In het afgeloopen jaar vluchtten uit
Boven-Pasir 2 lieden naar den controleur te Tandjong (afdeeling
Amoenthai), die beiden verklaarden door Pasireezen verkocht
te zijn aan de in de diepe binnenlanden wonende Dajaks. Mede
om uit hunne slavernij verlost te worden, meldden zich bij
ons bestuur te Moeara Teweh (afdeeling Doessoenlanden) aan 4
uit Boven-Koetei gevluchte slaven , namelijk eerst 3 Boegineezen
en later 1 inlander uit Kcetei zelf afkomstig, die eerst zijn
geld en goed en daarna zijne vrijheid verdobbeld had op eene
handelsreis in de bovenlanden. De in het landschap Boeloengan
ter Oostkust van Borneo ingevoerde regeling, strekkende tot
registratie en geleidelijke emancipatie der aldaar aanwezige slaven (zie vorig verslag blz. 65), werkte gunstig, waartoe mede
bijdroeg de omstandigheid dat de slaven zelven met den inhoud
en de strekking der regeling bekend wer.Ien. Het aantal ingeschreven slaven bedroeg in den aanvang van 1894 961. In het
treilen van gelijke maatregelen in de landschappen Gpenoeng
Taboer en Sambalioeng is men nog niet geslaagd.
Een twaalftal personen werden in 1893 wegens slavenhandel
vervolgd voor den raad van justitie te Soerabaija. Vijf der verdachten zijn sedert ter laatstgemelde plaats overleden , terwijl de
overigen bij het einde des jaars nog niet waren gevonnisd.
In het onder ons rechtstreeksch bestuur staand gedeelte van
het gouvernement Celebes en onderhoorigheden valt eene gestadige
vermindering van het aantal geregistreerde slaven waar te nemen
(zie Indisch Staatsblad 1875 n*. 140 en 287). De goede behandeling dier slaven door hunne meesters is evenwel oorzaak dat velen
den toestand van slavernij boven dien der vrijheid verkiezen. Van
één geval van slavenhandel werd bericht ontvangen , dat bij den
raad van justitie te Makasser aanhangig werd gemaakt. In de
vorstenrijken van Celebes hangt het bezit van slaven nauw samen
met het oeconomisch en politiek bestaan der bestuurders. De
vorsten op Celebes bezigen hunne slaven voor het bebouwen van
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de r e l d e n , het verrichten van hof- en huisdiensten, en verder,
bij bet ten strijde trekken , als voorvechters tevens lijfwachten.
In de residentie Menado bestaat feitelijk geen slavemij (ook niet
in de zelfbesturende landschappet» tot dat gewest behoorende).
Door den resident van Ternate werden twee gevallen van menschenroof vermeld, ter Noordkust van Nieuw-Cluinea gepleegd door
bewoners van het eiland lthoon. In het eerste geval betrof de mof
een man , die echter door zijne verwanten werd losgekocht. Het
andere geval betrof 4 mannen, afkomstig van het eiland Andai.
De pogingen , door den juist ter plaatse aanwezigen posthouder
van Zuid-Halmaheira in het werk gesteld om de vrijlating der
geroofden te verkrijgen, bleven vruchteloos. Zoodra het goede
seizoen voor eene reis naar Nieuw Guinea's Noordkust weder zou
zijn aangebroken, stelde de resident zicli voor door zijn persoonlijk
optreden de uitlevering alsnog te bewerken.
Omtrent de slavernij in sommige gedeelten der residentie Timor
(zie Koloniaal Verslag van 1892 en 1893, blz. 59 en 65) werden
geen nadere bijzonderheden medegedeeld. In het afgeloopen jaar
werd door den besturenden ambtenaar te Waingapoe (MiddenSoemba) de vrijheid teruggegeven aan een op het eiland in sla
vernij gehouden Endehnees; de m a n , die zijn meester ontvlucht
w a s , werd naar zijne geboorteplaats teruggezonden. Toen ons be
stuur ter oore kwam dat eene vrouw en een kind door inboor
lingen van Kiwang Ona (Larantoeka) verkocht waren aan een
inboorling van Lamahala (Solor-eilanden), werd die zaak onder
zocht , met het gevolg dat de kooper door het zelfbestuur met
eene geldboete werd gestraft, en bij den betrokken radja op u i t 
levering van de verkoopers werd aangedrongen, echter vooralsnog
zonder succes.
Pandelingschap. Evenals in vorige jaren (zie vorig verslag blz.
65) werd in het afgeloopen jaar in Iudragiri (residentie Riouw)
door bemiddeling van den controleur aan eenige pandelingen,
ditmaal 6 , tegen betaling van een gedeelte hunner schuld, de
vrijheid hergeven.
Te Maros (Celebes en onderboorigheden) kwamen een tweetal
overtredingen der verbodsbepalingen tegen het nemen van pande
lingen (Indisch Staatsblad '872 n°. 114) ter kennis van het be
stuur. Elders in ons rechtstreeksch gebied op Celebes werd van
eigenlijk pandelingschap niet vernomen. Daarentegen kwam het
meermalen voor dat schuldenaren, boven de afbetaling in g e l d ,
de voorkeur gaven aan het vrijwillig verrichten van arbeid ten
behoeve van hunne schuldeischers. Ook kwam het voor dat door
inboorlingen overeenkomsten werden aangegaan, waarbij zij zich ,
tegen vooruitbetaling van eene geldsom, tot het verrichten van
diensten ten behoeve der geldschieters verbonden. Het bestuur
werkt evenwel het aangaan van dergelijke overeenkomsten , welke
van het eigenlijk pandelingschap in wezen weinig verschillen,
zooveel mogelijk tegen.
§ 9. Personen en instellingen

met het rechtswezen

in

verband.

Praktizijns. In 1893 werden bij het Hooggerechtshof één rechts
geleerd praktizijn aangesteld, bij den raad van justitie te Samarang t w e e , en bij dien te Soerabaija eveneens t w e e ; voorts werd
aan den substituut-griffier van den raad van justitie te Padang
de waarneming der functiën van advocaat en procureur bij dien
raad tij lelijk opgedragen , welke maatregel ten aanzien van den
substituut-griffier van den raad van justitie te .Makasser werd be
stendigd bij de successieve benoeming van een tweetal nieuwe titu
larissen.
Een rechtsgeleerd praktizijn bij den raad van justitie te Soera
baija overleed in den loop vun het j a a r ; twee ambtgenooten al daar
werden op verzoek eervol ontslagen (één als landsadvocaat), terwijl
een derde bij hetzelfde colleg' aangesteld rechtsgeleerd praktizijn
wegens herhaalde misdragingen werd afgezet.
Notariaat.
Bij ordonnantie van 18 September 1893 (Indisch
Staatsblad n°. 235) werd eene nieuwe lezing vastgesteld van art.
4 van het reglement op het notaris-ambt in Nederlandsch-Indië
(Indisch Staatsblad 1860 n°. 3 ) , welk artikel reeds gewijzigd was
bij art. 7 van Indisch Staatsblad 1863 n'. 170. De thans uitge
vaardigde ordonnantie had ten doel om buiten twijfel te stellen
dat ook op plaatsen, waar meer dan twee notarissen gevestigd
zijn, in sommige gevallen, bij tijdelijke verhindering van óóo
hunner, een caudidaat-notaris als tijdelijke vervanger kan worden
aangewezen.
Iu de buitenbezittingen, waar de inspectie van de protocollen
der notarissen tot dusver, behalve op plaatsen waar een raad van
Handelingen der Staten-Generaal.
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justitie gevestigd is, algemeen uitgeoefend werd door de hoofden
van gewestelijk bestuur, zijn deze laatsten bij ordonnantie van
29 Mei 1894 (Indisch Staatsblad n°. 113) van dit toezicht ontheven,
voor zooveel betreft die overige standplaatsen van notarissen en
fungeerende notarissen, waar een landraad, voorgezeten door een
daartoe afzonderlijk aangesteld rechtsgeleerde, gevestigd is, zijnde
aldaar met de bewuste inspectie voortaan belast de president van
dat rechtscollege.
Rij Indisch Staatsblad 1893 n°. 201 werd bepaald, dat met 1
Januari 1894 te Amboina, waar tot dusver de gewestelijke secre
taris als notaris fungeerde, een afzonderlijk notaris zoude worden
aangesteld. Die aanstelling is te rechter tijd geschied. Zoo ook
do benoeming (respectievelijk met i Juli 1893 en 1 Maart
1894) van een afzonderlijk notaris te Menado in de residentie van
dien naam en te Medan ter Oostkust van Sumatra (zie vorig
verslag blz. 65). De uitvoering van denzelfden maatregel voor
Tandjoug Pandan (Uillitou) en voor Pontianak (Westerafdeeling
van Borneo) wacht nog voor elk dier plaatsen op de vervanging
van den ambtenaar, die er thans het notariaat als bijbetrekking
bekleedt.
Uithoofde van het gering bedrag der inkomsten, welke het
notariaat te Serang (Bantam) is gebleken op te leveren, is de
aldaar in 't laatst van 1893 ontstane vacature voorloopig onvervuld
gelaten en de waarneming van die betrekking mitsdien tijdelijk
aan den gewestelijken secretaris opgedragen (Februari 1894).
In een voorstel van den resident van Amboina om, met intrek
king van het notariaat te Saparoea (waar de functiën van notaris
worden uitgeoefend door den besturenden controleur), de afdeelinr'
van dien naam te brengen tot het ressort van den te Amboina resideereuden notari3, werd door de Indische Regeering niet getreden.
Ter vervulling van de door mutatiön (ook door het vervullen
van nieuw ingestelde vaste notariaten) opengevallen plaatsen, wer
den in 1893 10 candidaat-notarissen tot notaris benoemd, van wie
er echter één nog in hetzelfde jaar op verzoek weder als notaris
eervol ontslagen werd. l) Van de bedoelde 10 candidateu hadden
het diploma verworven : 1 in 1880, I in 1884, 1 in 1885 , 3 in
1887 , 3 in 1889 en 1 in 1890.
Ter zake van verschillende overtredingen van het reglement op
het notarisambt werd een notaris door den raad van justitie te
Soerabaija voor den tijd van 3 maanden geschorst en tot betaling
van f 1000 geldboete veroordeeld.
Tolken. Ook gedurende 1893 werden de diensten van de zes in
IndiS aanwezige Kuropeesche tolken voor de Chineesche taal nog
op (iezelfde wijze benuttigd als op blz 66 van 't vorig verslag is
vermeld; vijf hunner bleven namelijk op dezelfde standplaatsen
met hun gewonen werkkring belast, en de zesde behield zijne
tijdelijke opdracht, thans onder den hoofdinspecteur voor de opiumaangelegenheden (verg. vorig verslag blz. 179), in het belang
van de proef met de exploitatie van het opiummiddel in eigen
beheer. Overigens bevindt één iu Juni 1892 wegens ziekte uit Indië
vertrokken tolk voor de Chineesche taal zich nog met verlof in
1
Europa.
Ten gevolge van eene wenschelijk gebleken verlenging van h u n
I verblijf in China zullen de drie in het najaar van 1892 aldaar
i aangekomen adspirant-tolken niet reeds na een éénjarig verblijf
j iu China, zooals aanvankelijk het plan w a s , maar eerst in October
1894 voor den Indischen dienst beschikbaar komen. Het is namelijk
j in algemeeneu zin wenschelijk geacht den voorgeschreven studie| tijd iu China van één jaar op twee jaren te brengen. In verband
I daarmede zijn de voorwaarden betreffende de aanneming van leerI liug-tolken voor de Chineesche taal ten behoeve van den Indischen
! dienst, bepalende o. a. (zie Indisch Staatsblad 1873 n». 123) dat
| het maximum van hun studietijd onder genot van eene bijdrage
i van staatswege bedraagt vijf jaren , waarvan één in den regel in
■ China wordt doorgebracht, blijkens Indisj.li Staatsblad 1893 n°. 291
in dier voege gewijzigd, dat zes jaren als maximum is a a n g e 
nomen , waarvan hoogstens twee in China worden doorgebracht.
Tevens is nader geregeld het bedrag der toelage, welke tijdens
het verblijf in China genoteu wordt. De drie te Leiden in opleiding
zijnde leerling-tolken gaan thans hun derde studiejaar tegemoet.
W a t het personeel der niet van landswege tezoldigde vaste
translateurs betreft, verdient alleen vermelding dat in 1893 te Batavia
ook een trauslateur voor de Armenische taal werd aangesteld.
') Ook nog een ander werd op verzoek eervol als notaris ontslagen. Overigens
overleed een notaris, en vertrok er een met buitenlaudseh verlof, zoodat liet
aantal uit dien hooide tijdelijk uit Xedrrlandseh-Indié' aïwezige notarissen
(verg. vorig verslag bis. 05) bij het einde van 18'J:! geklommen was tot vijl'
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Weet- en boedelkamers. De opgaven , over 1893 ten behoeve van
deze rubriek ontvangen , doen zien dat voor de vijf ween- en
boolelkauiers en hare agenten werd uitgegeven (vdgens voorloopige opgaven) f 357 042, tegen f 357 194 (volgens definitieve
opgaven over 1892, terwijl aan beheerloon en leges ontvangen
werd f 107 748 (in 1892 f 133 049) Zooals in 't vorig verslag
herinnerd werd , komt de netto-opbrengst van de interessen der
door de weeskamers massaal uitgezette gelden geheel aan de geadministreerden ten goede, waarom dan ook jaarlijks het hun te
valideeren rentecijfer berekend wordt in verhouding tot de over
het betrokken jaar niet de uitzettingen verkregen uitkomsten (over

j 1893 is dienovereenkomstig 4 pet. als rentevergoeding aangeno; mm) '), terwijl aan do gea Iministreerden der boodelkamers MM
j vaste rente wordt tegoedgedaan (van 1888 af 5 pet., doch vóór
! dien tijd 6' pet. 'sjaars). De gedachten wisseling over de vraag, of
MM andere regeling ten opzichte van het door de wees-en boedelkamers te vulideeren rentecijfer aanbeveling verdient, is in Indië
nog niet ten einde gebracht. Inmiddels is aldaar ook eene herziening
van het tarief van leges voor deze lichamen aan de orde gesteld.
Ten aanzien van de uitkomsten van het beheer over 1#93 bij
elke wees- en boedelkamer in het bijzonder beschikt men hier te
lande slechts over onderstaande cijfers.
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a) 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) I>e kapitalen,
van 3 April 1894.
c)

Na aftrekking

waarover b.j elke weeskamer over 18.'3 rente was u i t t e keeren ivoor dat jaar bepaald op 4 pet.), vindt men opgegeven in de Javascho Courant
van f 810 wegens kosten op de uitzettingen gevallen en van f 11 645 wegens geleden verliezen werd netto gekweekt f 254 847.

Wat de agentschappen der wees-- en boedelkamers betreft, werd
hier en daar , waar zulks zonder verhooging van uitgaven mogelijk
bleek , tot doelmatiger regelingen overgegaan met opzicht tot het
splitsen of vereenigen van dergelijke ressorten en tot het verhoogen
of verlagen van de bezoldiging in verband met den toe- of afgenomen omvang der werkzaamheden ; zie dienaangaande de beschikkingen in Indisch Staatsblad 1893 n°. 272 en 1894 n°. 41 , 51 en 92.

G. Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
§ 1. Algemeene Rekenkamer.
De voorzitter der Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië ,
de heer J. A. VAN DORSSEH , werd bij Koninklijk besluit van
'3 November 1893 n°. 31 op zijn verzoek eervol als zoodanig ontslagen , met ingang van den datum , waarop hij die betrekking
zou nederleggen , en bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
den 6den dier maand n°. 55 benoemd tot directeur van financiën.
]n afwachting dat in de bestaande vacature zou worden voorzien, droeg de Indische Regeering, krachtens art. 6 der instructie
voor de Rekenkamer (Indisch Staatsblad 1866 n°. 158 en 1882
n°. 264) bij besluit van 28 November 1893 nc. 34 de waarneming
van het ambt van voorzitter tijdelijk op aan een der leden , den
heer H. VAN ALPHEN J.R.ZN. , die twee dagen later als waarnemend
voorzitter werd beëedigd en als zoodanig in functie trad Sedert
werd bij Koninklijk besluit dd. 30 Januari 1894 n°. 8 tot voorzitter benoemd de heer B. M. H. HËUVELDOI-, laatstelijk tijdelijk
lid van het college, met verlof hier te lande.
Overigens kwam in de samenstelling van de Indische Rekenkamer, waarin, in verban! met het nog met buitenlandsch verlof
afwezig zijn , wegens ziekte, van de leden , de heeren W. VAN
DER PIJL en 15. P. C. SOL , nog altijd twee tijdelijke leden zitting
hebben , geene verandering.
De fondsen tot bezoldiging van het bureaupersoneel der Rekenkamer, waaronder voor 1893 nog f 28 000 was begrepen van de
indertijd tot tijdelijke versterking der werkkrachten toegestane som
van f 40 000 's jaars (verg. vorig verslag blz. 67), zijn met
1 Januari 1894 ('Indisch Staatsblad 1893 n°. 310) na-Ier met f 6000
ingekrompen. Het restant ad f22 000 is aan de fondsen voor het
gewoon vast personeel der Rekenkamer toegevoegd.
Omtrent de werkzaamheden bij de verschillende bureaux van
het college gedurende het afgeloopen jaar is het volgende mede te
deelen.

De examinatie van de bewijzen van uitgaaf der algemeene ontvangers van 's lands kassen vond ook gedurende 1893 plaats over
een tijdvak van twaalf maanden, d. i. over de laatste vijf maanden
van het voorafgegane en over de eerste zeven maanden van het
toen loopende jaar.
Reeds onder uit. Juli 1893, d. i. twee maanden vroeger dan in
1892, liep het onderzoek af van de tot de uitgaven over het laatst
verstreken dienstjaar (ditmaal 1892) betrekking hebbende duplicaatordonnantiën en mandaten en van de overige verantwoordingstukken der verschillende departementen van algemeen bestuur
(ook die van oorlog en marine).
Het onderzoek van de verantwoordingen der ontvangsten en
van het materieel beheer over hetzelfde dienstjaar werd nagenoeg
ten einde gebracht; de geheele beëindiging moest afhankelijk
worden gemaakt van de beantwoording der uit de examinatie
voortgevloeide nota's van bemerking.
De werkzaamheden betreffende de stukken der vendu-administratie
vorderden mede goed. Onder uit. 1893 bleef nog slechts de kleinste
helft van de verantwoordingen over 1893 (zoogenaamde nieuwe
administratie) te onderzoeken , terwijl van de oude vendu-administratie nog slechts enkele verantwoordingen niet waren afgedaan.
Alle ontvangen verantwoordingen werden onderzocht.
Het onderzoek der rekeningen van de weduwen- en weezenfondsen, de wees- en boedelkamers, de schutterijen en van andere
rekeningen met derden werd geregeld voortgezet. Op eene enkele
uitzondering na, werden alle verantwoordingen over het jaar 1892
geëxamineerd.
') D e uitkomsten over 1891 en 1892 hadden nog een rentevoet van 4 ' ' .
pet. toegelaten. In "t algemeen valt eene langzame doch voortdurende daling
der door de weeskamers gemaakte winsten waar te nemen. Berekend over
vjjfjange tijdvakken w a s het rcnteejjfer gemiddeld over 1873 t/m 1677 6». ln
p e t . , over 1878 t/m 1882 6Vin, over 1883 t/m 1887 bijna (>' ,„ en over 1888
t/m 1892 4 7 io P er - * ! • hoofdoorzaak wordt genoemd de concurrentie, w e l k e
particuliere instellingen in toenemende mate de weeskamers aandoen in het
uitzetten van gelden op hypotheek. Bedongen de weeskamers vroeger g e makkelijk O pet. en m e e r , thans moeten zjj zich tevreden stellen met "> en
zelf 4'/- pet. voor groote l.eleeningen (hypotheken). Die concurrentie beeft
wjjders ten gevolge dat de n e e s k a m e r s niet zoo gemakkelijk als vroeger emplooi
vinden voor hare gelden , waardoor in den laatsten t\jd dan ook het (Jrootboek der Nationale Schuld is moeten worden te baat genomen , van w e l k e
beleggingen slechts ruim ."s pet. rente gemaakt wordt. Op 1 Januari 1894 beliepen de kapitalen op liet Grootboek der il'/; pet. Nationale Schuld ten name
v.in de weeskamers in N'ederlandsch-Indië ingeschreven f 1 299 800 nominaal.
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De in 't vorig verslag bedoelde proef, ten gevolge waarvan de
verantwoordi'jgen van gelden , vivres eu fourages betreil'ende het
departement van oorlog niet vooraf bij de gewestelijke intendanten ,
maar aanstonds bij do Vde afdeeling (hoofdbureau der militaire
administratie) van genoemd departement werden geverifieerd , blijkt
aanvankelijk goed te voldoen. De bedoelde bescheiden bereikten
de Rekenkamer nu twee maanden vroeger dan in vorige jaren.
Over het dienstjaar 1893 werden de verantwoordingen over drie
kwartalen bij haar ontvangen en onderzocht (die over het vierde
kwartaal werden in Mei 1894 verwacht).
Wat de hegi'ootingsrekeiiingen betreft, met het onderzoek van
die over 1891 , door den directeur van financiën bij haar voorgebracht op 27 September en 18 December 1893, kwam de Rekenkamer den 22sten van laatstgenoemde maand gereed. Met de
verificatie van de staten van restant-ontvangsten en onaangezuiverde
vorderingen was het college kort daarop mede tot en met het
jaar 1891 gevorderd. De algemeene staat over gemeld jaar kon op
17 Februari 1894 aan de Indische Regeering worden doorgezonden.

mentsbesluit dd. 23 April 1894 n". 0 (Indisch Staatsblad n". 96)
een nader voorschrift vastgesteld, behoudens Benige wijziging,
overeenkomende met de bij Indisch Staatsblad 1874 n". 264a ingetrokken § c van art. 2 van het hiervóór reeds aangehaalde Indisch
Staatsblad 1873 n°. 73.
In 1893 werd door den Gouverneur-Generaal ten aanzien van
47 beboetingeu gebruik gemaakt van de hem bij het Koninklijk
besluit dd. 8 Februari 1878 n°. 3 (Indisch Staatsblad n". 169)
verleende bevoegdheid om administratief opgelegde boeten , voor
zooveel zij het bedrag van f 2000 niet te boven gaan , geheel of
gedeeltelijk kwijt te schelden. In 16 gevallen werden de boeten
ten volle kwijtgescholden , en wel tot een gezamenlijk bedrag van
f 4184,13*. Van de 31 overige beboetiugen, te urnen beloopende
f 2701, werd f 2393 kwijtgescholden. De boeten waren hoofdzakelijk opgelegd wegens verzuimde aangifte voor het recht van
successie en overgang , of voor het overschrijvingsrecht van vaste
goederen , overtreding van verschillende verordeningen , enz.
H. A l g e m e e n burgerlijk beheer.

§ 2. Comptabiliteit.
Het onderzoek naar mogelijke bezuiningen in de uitgaven ten
Ter voorziening in eenige leemten , welke blijkens de onder- laste der begrooting van iNederlandsch-Indië, door den heer J. A.
vinding nog bestonden in de controle-middelen op de verantwoor- VAN DOHSSBK , toenmaals voorzitter der Algemeene Rekenkamer ,
ding van ontvangsten door algemeene ontvangers, strekte het tot November 1893, toen hij als directeur van financiën optrad ,
gouvernementsbesluit dd. 1 October 1893"n°. 4. De daarbij getroffen onder de leiding van den Gouverneur-Generaal voortgezet, heeft nog
voorzieningen , welke schenen te kunnen worden ingevoerd zonder tot veel voorbereidenden arbeid geleid, doch omtrent de meeste der
aan haar practisch nut onevenredige vermeerdering van arbeid en door hem behandelde punten is het met de betrokken autoriteiten
administratieven omslag met zich te brengen , komen hoofdzakelijk gevoerd overleg nog niet tot een definitief einde gebracht. Het ook
neder: 1°. op eene nadere wijziging en aanvulling van het in in de nota's van den heer VAN DORSSER aanbevolen denkbeeld om
1884 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4092) reeds gewijzigd door concentratie van personeel en materieel tot bezuiniging te
art. 5 der » Voorschriften (van 1873) voor de algemeene ontvangers geraken bij de uitvoering, het beheer en het onderhoud van buren de bulpordonnateurs" (Bijblad n°. 2718), in het bijzonder gerlijke en militaire bouwwerken in Indië is thans in studie bij
regelende wat door comptabelen is in acht te nemen bij het over- eene hier te lande samengeroepen commissie (Koninklijk besluit dd.
storten van ontvangsten bij de algemeene ontvangers, en 2°. in 1 Februari 1894 n°. 14). Inmiddels wordeu ook eDkele met het
nieuwe bepalingen nopens de opdrachten tot invordering aan alge- onderwerp in verband staande punten .ingevolgeopdracht van den
meene ontvangers, en zulks ter vervanging van hetgeen dien- Gouverneur-Generaal, door het legerhestuur nagegaan. Ten aanaangaande voorkwam in het laatste lid van art. 4 der » Admini- zien van de in 't vorig verslag sub 7°., 10°. en 11". bedoelde onstratieve voorschriften (van 1875) voor de departementen van alge- derwerpen is thans aan te teekenen dat reeds in beginsel is bemeen bestuur betrekkelijk de controle op de landsontvangsten en slist nopens eene doeltreffende regeling der teerkosten (tafelgelden)
uitgaven" (Bijblad n°. 2814). Het onderzoek naar hetgeen tot welke aan den lande in rekening kunnen worden gebracht bij
aanvulling der controlemiddelen op de gestie der algemeene ont- verblijf van gouvernementsreizigers aan boord van oorlogsschepen
vangers verder aanbeveling verdient, wordt in Indië nog voort- en andere laudsvaartuigen, zoodat de totstandkoming van nieuwe
gezet. In verband daarmede zijn ia het afgeloopen voorjaar aau bepalingen op dit stuk zich niet lang meer zal behoeven te laten
de Indische Regeering, op haar verzoek , omstandige inlichtingen wachten (punt 7°.); dat insgelijks wordt voorbereid eene regeling
verstrekt, verkregen van den Minister van Financiën , nopens de tot beperkmg der overplaatsingen , in den zin van het verleden
inrichting van de controle bij de verschillende administratiën van jaar sub 10°. vermelde, en dat de mogelijkheid van bezuiniging
in de organisatie van het departement der marine (punt 11), in
's Rijks middelen hier te lande.
welke richting reeds voorloopig stappen zijn gedaan (verg. blz. 50
Met betrekking tot de uit art. 6 van Indisch Staatsblad 1876 hiervóór), nog verder wordt onderzocht.
n°. 169 voor comptabelen voortvloeiende verplichting om van
afgeschreven vorderingen , zooolang er een debiteur is en de verTer opzichte van het in eene der nota's van den heer VAN
jaring niet is ingetreden, aanteekening te houden in een register, DOBSSBB behandelde vraagstuk eener geleidelijke uitbreiding van
vermeldende al hetgeen tot latere beoordeeling der zaak dienstig den verkoop van gouvernementsproducten in Indië , is de Regeering
kan zijn , en om dit register eenmaal 's jaars aan het hoofd van hier te lande, na rijpe overweging, tot de conclusie gekomen
gewestelijk bestuur aan te bieden , opdat deze ten aanzien van de (Maart 1894) dat er voorshands geen voldoende termen bestaan om
inmiddels niet verjaarde posten, voor zoover er door veranderde ten deze tot eene verandering over te gaan.
omstandigheden aanleiding toe bestaat, direct of indirect maatAls gevolg van voorstellen van den heer VAN DORSSBU bleek eene
regelen neme, werd bij gouvernementsbesluit dd.4 December 1893 vrij belangrijke besparing mogelijk door wijziging der formatie van
n°. 6 (Indisch Staatsblad n°. 293) nader tot eene beperking over- het personeel bij het vendukantoor te Batavia , waartoe werd overgegaan , in zoover dat voor nog een drietal categorieën van vorde- gegaan bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 300.
ringen , evenals reeds bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 264 ten
Na de beëindiging der opdracht van den heer VAN DORPSF.R zijn
opzichte van twee andere categorieën was geschied (verg. het ver- van wege den Gouverneur-Generaal nog ettelijke aanschrijvingen
slag van 1891 blz. 71), de bedoelde boekhouding werd afgeschaft. uitgegaan aan de hooflen van algemeen en gewestelijk bestuur,
Bij eene gouvernementscirculaire van dezelfde dagteekening werd alle met bet doel om van hen voorstellen tot bezuiniging en veraan de hoofden van gewestelijk bestuur het belang eener behoor- eenvoudiging uit te lokken , hetzij op bepaald aangewezen punten ,
lijke behartiging van de hun bij het aangehaald artikel opgelegde hetzij door in algemeenen zin aan hunne aandacht aan te bevelen
bemoeienis voor oogen gehouden eu werden ter zake tevens eenige om na te gaan of niet, ieder in zijn kring, op toestanden, forwenken gegeven met opdracht om jaarlijks in de maand September matie's of regelingen had te wijzen , die uitgaven vorderen , welke
aan de betrokken departements-chefs in 't kort mededeeling te hun voor vermindering vatbaar toeschijnen, zonder nadeel voor
doen van hetgeen zij tot uitoefening van het bedoelde toezicht den dienst. Uit verschillende reeds genomen beschikkingen , die
hebben verricht. Ter bevordering van eenvormigheid in de boek- op zich zelve echter niet van genoeg belang zijn om hier afzonhouding is tegelijkertijd eeu model vastgesteld voor het door de derlijk te worden vermeld, blijkt dat men op den ingeslagen weg
comptabelen aan te houden register van afgeschreven vorderingen. niet zonder vrucht werkzaam is.
In het belang van het toezicht der Algemeene Rekenkamer op
Over het in de Tweede Kamer der Staten-Generaal geopperd
beschikkingen van civiele en militaire autoriteiten , die als gedele- denkbeeld om , door het oprichten van een algemeen depot, te
geerden van den Gouverneur-Generaal bevoegd zijn tot handelingen geraken tot bezuiniging op de uitgaven voor schrijf- eu bureauwelke uitgaven ten laste van den lande ten gevolge hebben , voor behoeften ten behoeve van de verschillende takken van bestuur in
zooveel betreft het gebruik door hen gemaakt van Indisch Staats- Indië, is door den Gouverneur-Generaal de raad var. directeuren
blad 1873 n°. 73, houdende aanwijzing der gevallen waarin voor gehoord. Tegen de verwezenlijking van het denkbeeld zijn echter
de uitvoering van werken , leveringen en transporten van den regel door dien raad overwegende bezwaren ingebracht, waarmede de
van openbare aanbesteding is af te wijken, werd bij gouverne- Gouverneur-Generaal heeft verklaard geheel in te stemmen.
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In hoofdstuk ■ hiervoor is reeds gewag gemaakt van het stre
ven om, door overdracht aan de hoofden der departementen v-in
algemeen bestuur of andere autoriteiten , van miiider belangrijke
werkzaamheden , de taak van het hoogste centmal gezag te ver
lichten. Als voorbeeld , buiten het reeds aangeteekende op blz.
3 biervóór, kan nog dienen dat onder dagteekening van ld
Juli jl. n°. 12 door den Gouverneur-Generaal is bepaald, dat
de kostelooze verstrekking uit 's lands voorraad van geneesmiddelen
aan godsdienstleraren in den regel kan geschieden op machtiging
van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid.
Als directeur van financiën , in de plaats van oen tot lid van
deu Raad van Indiö benoemden titularis, den heer B. A ROVKKS
(zie blz. 3 hiervóór), trad op 9 November i893 de heer J. A. VAN
DoRSSER op (zie blz. 70 .niervóór), terwijl met ingang van 5 Juli 1*94
de heer A. C. ULJBK , wien op zijn verzoek een eervol ontslag uit
's lands dienst werd verleend, als directeur var. binnenlandse!) bestuur
verwingen werd door den heer G. A. ÖCHERKU, tot dusver resident
der Padangsche Bovenlanden (gouvernement Sumatra's Westkust).
Evenals in 1892 moesten in het afgeloopen jaar aan de verschil
lende departementen van algemeen burgerlijk bestuur , behalve aan
dat van financiën, extra-fondsen worden toegestaan voor het ver
richten van buitengewone werkzaamheden. De voor laatstgenoemd
departement toegestane gel len werden bij de begrooting voor 1894
definitief met een bedrag van f 9840 vermeerderd.
's Lands oud archief te Batavia werd in 1893 door onderscheidene
personen over allerlei /.aken geraadpleegd; vooral genealogische
uavorschingen badden plaats, maar ook justitieele en historische
ontbraken niet. Met liet inventariseeren van de talrijke, in de
laatste jaren, aan het archief toegevoegde stukken werd voortge
gaan. Volgens den in 1882 uitgegeven inventaris van 's lands (oud)
archief te Batavia bevonden zich toenmaals in dat archief 18 387
banden en bundels (over «Ie jaren 1602—18 i (5), en dit aantal kan
thans , door toevoeging van oudere en jongere stukken uit ver
schillende deelen van den Indischen Archipel, geacht worden minstens
te zijn verdubbeld.
Van het Nederlandseh-lndisch Plakkantboek zag te Batavia het
11de deel, loopende over de jaren 1788 — 1794, het licht, en even
eens de jaargang lböi van het » Daghregister gehouden in 't Casteel Batavia", terwijl voijjens berichten van Mei jl. toen reeds
grootendeels ook was afgedrukt de jaargang 1665. Het voornemen
bestaat om de te Batavia voorhanden serie dezer » Oagliregisters ",
waarvan de oudste jaargang het jaar 1640 betreft, aan te vullen
door publiceering hier te lande van de in 's Rijks archief te 's Graveuhage aanwezige 14 jaargangen, welke meereudeels van vóór
1640 dagteekeneu. Een dmirover met den Minieter van Uinnenlandsehe Zak;n gevoerd overleg heeft tea gevolge gehad dat zeer
onlangs besloten is om de bedoelde jaargangen , wellicht met uit
zondering van een tweetal minder belangrijke van lateren tijd
(17(56 en 1793), door de zorg van den algemeenen rijks-archivaris
geleidelijk 'uier te lande te doen uitgeven ten laste van de Indische
geldmiddelen. De 14 jaargangen in hun geheel worden berekend
8 deelen te zullen vormen.
J. Departement van binnenlandsch

bestuur.

I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR ; POLITIE.

Het in 1892 van hier uit bij de Indische Regeering aanhangig
gemaakte gewichtige vraagstuk eener reorganisatie van het ge
westelijk bestuur in Nederlandsch-Indiö heeft bij de voorbereiden !e
behandeling aldaar, voors'hands meer bepaaldelijk wat Java en
Madura betreft ' ) , tot zeer uileenloopende beschouwingen en voor
stellen geleid. Alvorens in den gebleken strijd van meeningen over
een zoo veelzijdig vraagstuk een beslist oordeel uit te spreken ,
acht de Gouverneur-Generaal plaatselijk overleg en plaatselijke
onderzoekingen noodig, ingefteld door een met ons bestuursor>ranis:ue in al zijne vertakkingen geheel vertrouwd hoofdambtenaar. Intusschen is de Landvoogd Lij eene depêche van 10 Juli
jl. in eene ontwikkeling getreden van de desiderata, welke in
algemeenen zin de richting aangeven, waarin naar zijne voorloopii^e inzichten de reorganisatie van het binnenlandse1! bestuur
op Java en Madura licfa zou moeten bewegen , en welker uitM Wat di- buitcnbczitti.igen betreft. heeft de Gouverneur-Generaal de
zaak nog niet principieel in behandeling genomen, b t a n e f c e a h< ti't de thans

voerbaarheid uit een financieel en staatkundig oogpunt inzonder
heid het onderwerp der in te stellen onderzoekingen zal moeten
uitmaken. Om de zaak in de aangegeven richting al aanstonds
verder te brengen , is tegelijkertijd (gouverneinentsbesluit dd. 10
Juli 1894 n°. 31) aan het lid van den Raad van Indië, den heer
J. MULI.BMEISTKU , opgedragen zich naarde verschillende gewesten
van Java en Madura, uitgezonderd de Vorstenlanden , te begeven ,
ten einde, met inachtneming van de door den Gouverneur-Gene
raal kenbaar gemaakte inzichten aangaande de inrichting zoowel
van het liuropeesch als van he* inlandsch bestuurspersoneel, een
plaatselijk onderzoek in te stellen nopens de wenschelijkheid en
uitvoerbaarheid uit een financieel en staatkundig oogpunt van
eene reorganisatie van het binnenlandsch bestuur op die eilanden
op de aangegeven grondslagen. Aan de opdracht is verder de uitnoodiging verbonden : i°. om, waar bij de bestaande bestuurs
inrichting overdaad mocht worden aangetroffen , aanstonds en in
afwachting dat de geheele bestuursorganisatie kan worden herzien,
de noodige voorstellen te doen , welke tot vermindering van uit
gaven kunnen leiden , en 2°. om tevens na te gaan of de regeling
der binnenlandscbe paardenposterij op Java en Madura aan de
besturende ambtenaren voldoende middelen voor hunne dienstreizen
verschaft, en of de daarvoor gedane uitgaven nuttig besteed mogen
heeten , waaromtrent mede c. q. de vereischte voorstellen worden
tegemoet gezien.
§ 1. Enropeesch bestuur.
De eenige thans te vermelden wijziging in de formatie van het
Europeesch personeel bij het binnenlandsch bestuur betreft de ver
meerdering van het aantal controleurs met één voor de residentie
Timor (verg. vorig verslag blz. 72). Hieronder volgt als naar gewoonte
een overzicht, aanwijzende hoe de binnen de perkeu der formatie
in dienst zijnde controleurs en adspiraut-controleurs bij het einde
van het jongstverloopen jaar over de verschillende gewesten waren
verdeeld.
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a) Hiervan was één aan de formatie onttrokken ten behoeve van de resi
dentie Sauiarang, waar hij i!e pla its verving- van een uit die ro-ideutie tijdelijk

nopens eene bcstuur-tn-organisatie doen kennen. Overeenkomstig het
uitgebracht advies van den Raad van Indië is "s directeurs rapport
handen gesteld van znn o p v o l g e r . niet verzoek 0111 zijne inzichten
nt te doen keiin .11.
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. Algemaaoe Secretarie ta BatawU warkaaam geataldan oontrolear dar ida Haaan
sutabe>luit dd, 7 Deoember is'J3 a*. :.

A Ia suite van hun kader werden op uit. 1893 gevoerd, als
boven de formatie In tijdelijke betrekkingen in dienst, 34 c o n 
//) Hiervan Mn uil Rembang, tar lijdelijke vervanging van dan iub a be- troleurs en 9 adspirant-controleurs, tegen 24 en 9 op uit. 1 8 9 2 ;
'leze vermeerdering vloeide voornamelijk voort uit de p l a a t s i n g ,
■■!i']i controleur.
<•; Uiarvu één 11J J ■ -! 11W wwkMa.ni gaetald In de residentie tCadioen, toueloda voorshands bij wijze van tij lelijken maatregel , van meer controleurs
tegemoet te komen aan Mt gemis VM <-eu MBtroleur, van daar weggenomen ter ia Atjeli en oiulerh-joi'ighedeu (ten behoeve van de aldaar i n g e 
versterking ron nat kader eontrolaarenda ambtanuan In da reaidaotu Bezoeki.
voerde scheepvaartregeling) en in Menndo (ten behoeve van de aan
d) Hiervan wal éón aan de formatie onttrokken. .cl.- zijnde' bij gouvernements- rakingen met de zelfbesturende landschappen aan de bocht van
baêlult dd. is Oetober i uo:t n°. u tij ieIijk toegevoegd aaa het lid van den Baad Tomini en ter noordkust van Celebes). Bene opsomming van al de
van India' . dat met cene commissie in OostJnva balaal was.
tijdelijke tewerkstellingen hierbedoeld vindt men in het volgende
e) Keu van deze OOntroleun was aan de formatie onttrokken en tijdelijk werk overzicht, waarin thans niet meer sprake is van de tijdelijke toe
zaam geeteld in de Battakache Doaaoan Tan Bardang. Zyne plaata u» da formatie voeging aan den directeur van binuenlandsch bestuur van een
werd waargenomen door een tijdelijk boven de formatie beenhlkhiar {reutelden controleur voor de bijhouding van de administratie der koffiecultuur
adspirnut-controleur.
op hoog g e z a g , omdat diens positie als zoodanig een einde heeft
,/■) Een van deze adspirant-controleurs was tijdelijk ter beschikking gesteld van genomen door zijne benoeming in A u g u s t u s 1893 tot a d j u n c t 
den resident van Atnboina en onder diens leiding speciaal belast met de magis- adviseur bij genoemde c u l t u u r , terwijl door de beëindiging van
tratuur ter hoofdplaats van dat gewest gedurende <le afwezigheid naar Neira (als de heerendienstonderzoekingen op Java en Madura insgelijks op
waarnemend assistent-resident van Bandn) van den controleur der afdeeling Amboina.
hield de tijdelijke werkkring van den eenigen controleur, die op
j) Een dezer controleurs ie ter beschikking van den resident speciaal voor de uit. 1892 n o g ten behoeve van dit onderzoek boven de formatie
landrente-aangelegenheden ia de afdeelingen Boeleleng en Djembrana. zoomede werd gevoerd.
om te kunnen worden gebezigd voor de politieke aanrakingen met da iulandsche
vorsten op Bali en Lombok; zie Indisch Staat-Mad IS91 n . M.
Afkomstig van het kader voor
Java en Madura.

OMSCHRIJVING
DEB

Controleurs
1ste
klasse.

TEWERKSTELLING

Controleurs
2de
klasse.

Adspirantcontroleurs.

Afkomstig van het kader voor de
buitenbezittingen.
Contro
leurs
Iste
klasse.

Te

Contro
leurs
ïde
klasse.

Adspirantcontroleurs.

Te

In de residentie Batavia , in het belang der politie in de afdeeling Stad j
ea Voorsteden van Batavia
|
In hetzelfde gewest, als zijnde tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van leeraar in de Javaansche taal bij afd. B van het gym
nasium Willem I I I ter hoofdplaats

I

In de residentie Preanger Regentschappen voor het onderzoek nopens
eene iandrente-regeling op kadastralen grondslag

10

"

I

Tijdelijk toegevoegd aan den wetenschappelijke!! adviseur voorde koffie
cultuur,'en zulks met Loemadjang (residentie Probolinggo; als voorloopige
standplaats
In de residentie Djokjokarta voor bijzondere werkzaamheden

. . . .

In de residentie Madura voor het verzamelen van gegevens om tot
een vast stelsel voor de Madureesehe taal te geraken
In hetzelfde uewaet, ten einde onder de leiding van den resident werk
zaam te zijn in het belang van de aldaar te nemen proef met de exploi
tatie van het opiuromiddel in eigen beheer

•1

In het gouvernement Atjeh en onderhjorigheden ten behoeve van de
politieke aanrakingen met de bevolking

n

ï

■-

1

v

..

'■•

1

In hetzelfde gewest ten dienste van de aldaar ingevoerde scheepvaartregeliug
In het gouvernement Sumatra's Westkust voor het heerendienstonderzoek
In de residentie Riouw voor de nieuwe afdeeling Iudragiii

a

n

3

P

.,

. . . .

In de residentie Oostkust van Sumntra ten behoeve van de Delische
Battakatreak
In hetzelfde gewest ter vervanging van den tijdelijk in de Serdangsehe
Battakstreek werkzaam gestelden controleur (zie noot • hiervóór). . . .

1

"
••

r>

In d ' residentie Baoka belast met de waarneming der betrekkiug van
administrateur bij de tinmijncn
In de residentie Mcnado ten behoeve van de aanrakingen met de zclfbesturende landschappen aan de Tomini-bocht, zuomedc met die gelegen
ter noordkust van Celebes (verg. blz. 29/30 hiervóór.)

3

In de residentie Bali en Lombok voor de heerendienst-aangelegenhcden
in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana (verg vurig verslag bl/ SU.
Totalen. . . .

1

|

2

n
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1

!

C

ia

1-i

12
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a) De controleur voorde laudrente-aangelegenhe.len in genoemde afdeelingen. zoomede voor de politieke aanrakingen met de inlandsche vorsten op Bali en Lom o
behoort tot de 3 ia dit gewest vast in dienst zijnde controleurs (verg. hooger noot g).
De reeds in vorige jaren voor ettelijke gewesten op Java g e 
troffen regelingen betreffende het benuttigen van de diensten der
controleurs bij het binnenlandsch bestuur voor de opsporing van
opiumovertredingen werden in 1893 nagevolgd voor de Preanger
Regentschappen en Pekalongan en voor die afdeelingen der resi
dentie Soerabaija, waar hun dergelijke opdracht nog niet verstrekt
was (verg. vorig verslag blz. 181). Over de uitvoering van de
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894—1895.

verleende Koninklijke machtiging om in sommige ressorten de
bedoelde ambtenaren met politierecutspraak te belasten, is te
verwijzen naar het medegedeelde op blz. 60 hiervóór.
In de volgende gevallen werd in 1893/94 besloten tot verlegging
van de zetels van sommige ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur
op Sumatra en Celebes. Aan den assistent-resideut voor de politieke
aanrakingen met de onderhoorigheden en hoofden ter Westkust-van

[5. 2.J
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Koloniaal verslag van 181)4.
Atjeb w e r d , ten behoeve van de seheepvaartregeling, in stede van
Kotta Kadja, tot standplaats aangewezen Poeloe Raija ter Westkust
(gouvernementsbesluit dd. 3 Juli 1893 n°. 5), terwijl, in verband met
de voorgenomen verplaatsing van den militairen post in de ïoba-landen
(residentie Tapanoli) van Lagoeboti naarBaligé, bij Indisch Staats
blad 1893 n°. 200 werd bepaald dat naar laatstgemelde plaats
ook zou overgaan de tot dusver te Lagoeboti gevestigde controleur
der onderafdeeling Toba. ') In de, Padaugsche Bovenlanden kreeg
de controleur der onderafdeeling VII Kotta (afdeelingTanah Datar),
in plaats van Sidjoendjoeng, tot standplaats S a w a h L o e n t o ; zie
het op blz. 66 hiervóór reeds vermelde Indisch Staatsblad 1894
n c . 119. In Benkoelen werd den controleur der afdeeling Omme
landen van Benkoelen , in stede van Tabah Penandjoeng , de hoofd
plaats Benkoelen tot standplaats aangewezen (Indisch Staatsblad
1893 u°. 222). Ter Oostkust van Sumatra zullen twee standplaatsen
tnn controleurs verlegd worden : de controleur der afdeeling Laboean
öatoe zal overgaan van Laboean Batoe naar Laboean Bilik (gouvernementsbesluit dd. 23 Januari 1894 n°. 2 2 ) , en die der onder
afdeeling Tanah Poetih (afdeeling Bengkalis) van Tatiah Poetih naar
Bagan Api Api (Indisch Staatsblad 1894 n°. 94). Op Celebes zal de
standplaats van den assisteut-residuut der Oosterdistricten van het
ongezonde Balaugnipa verlegd worden naar Sin ljai (Indisch Staats
blad 1893 n°. 208).
Op blz. 69 hiervóór is reeds gewag gemaakt van de bij Indisch
Staatsblad 1894 n°. 113 gebrachte beperking in de bemoeienissen
der hoofden van gewestelijk bestuur in de buitenbezittingen , voor
zooveel betreft de inspectie van de protocollen der notarissen.
§ 2. Iulandsch

hestuur.

Overeenkomstig het in 1870, ter gelegenheid van de hervorming
van het stelsel van bestuur in de residentie Preanger Regentschap
pen , aangenomen beginsel, om de inkomsten van later optredende
regenten aldaar geleidelijk in overeenstemming te brengen met
de elders op Java aan het ambt verbonden voordeden, werd in
1893, toen — voor de tweede maal sedert 1870 — de regentszetel
van Bandong openviel, aan den nieuw opgetrelen titularis toe
gelegd een traktement van f 13 20(1 's jaars , zijnde de normale be
zoldiging van regenten op hoofdplaatsen van gewesten op J a v a ,
beuevens de gewone koffiepercenten (Vii gulden voor eiken uit
zijn regentschap aan het Gouvernement geleverden pikol). Zijn
voorganger, in 1874 opgetreden en wiens inkomsten destijds, bij
wijze van overgangsregeling, nog op een hooger dan het normale
bedrag waren bepaald geworden, genoot f 20 000 's jaars als be
zoldiging en f 0,50 per pikol als koffiepercenten, tot een maximum
van f 40 000 's jaars.
Krachtens de daartoe zeer onlangs verleende Koninklijke mach
tiging zal de regentszetel van Salatiga (afdeeling Salatiga der
residentie Samarang), in April 1893 opengevallen door pensionneering van den r e g e n t , niet meer worden vervuld, op grond van
de geringe beteekenis van bedoeld regentschap en het gemis van
een geschikten opvolger onder de zonen of verdere bloedverwanten
van den laatsten titularis. De beide districten , waaruit het op te
heffen regentschap bestaat, zullen met de twee vroeger daartoe
behoord hebbende districten, welke sedert 1 Januari 1867 de
tegenwoordige afdeeling Ambarawa vormen , doch bij die afschei
ding buiten eenig regeutsbestuur gelaten zijn , ingelijfd worden
bij het regentschap S a m a r a n g , met dien verstande dat het direct
bestuur over deze vier districten zal worden opgedragen aan een
aan den regent van Samarang ondergeschikten patih , ter stand
plaats Salatiga, en zulks met intrekking o. a. van de betrekking
van patih van het op te heffen regentschap.
In de residentie Pasoeroean onderging in Februari jl. (Indisch
Staatsblad 1894 n°. 46 en 47) het iulandsch bestuur in het district
Toeren (regentschap Malang), waar de toeneming der particuliere
landbouwnijverheid het aantal politiezaken aanmerkelijk had doen
vermeerderen , eene uitbreiding met één onderdistrictshoofd, ter
standplaats Ampelgading, aan welken inlandschen ambtenaar
twee oppassers werden toegevoegd. Aan het onderdistrictshoofd
van Bambangan (district Poerworedjo der afdeeling Bangil) werden ,
nevens de te zijner beschikking zijnde twee politieoppassers, nog
twee zoodanige beambten toegevoegd in verband met de uitbreiding
van de Europeesche uederzetting Lawang en het vertier aan de
spoorweghalte bij die nederzetting (gouvernementsbesluit dd. 15
Januari 1894 n°. 4).
De v r a a g , op welke wijze in de huisvesting der districtshoofden
op Java en Madura is te voorzien , waarover laatstelijk gehandeld
i) Over het voor dezen ambtenaar te bestemmen vervoermiddel te water
is gehandeld op blz. l-r> hiervóór.
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werd in het verslag van 1888 blz. 7 8 , is sedert tot oploMiog ge
bracht door het gouvernementsbesluit dd. 4 Augustus 1893 n°. 3 ,
houdende vaststelling van aan de eischen van spaarzaamheid be
antwoordende normaal-projecten voor de van landswege te bouwen
districtshoofdwoningen , in die — telkens op zich zelf uit te maken —
gevallen , waarin de wenschelijkheid of noodzakelijkheid van zoo
danige voorziening is aangetoond. Volgens de aangenomen o n t 
werpen zal de woning hoofdzakelijk bestaan uit een pendoppo,
een woonhuis en een bijgebouw , en zullen de kosten niet meer
mogen bedragen dan f 4 0 0 0 a f 6000 en in buitengewone gevallen
niet meer dan f 7000. Bij de toelichting van het aangehaald be
sluit hoeft de Indische Regeering uitdrukkelijk opgemerkt dat de
genomen beschikking geenszins ten gevolge mag hebben dat op
alle plaatsen , waar eene landswoning voor het districtshoofd ont
breekt, er eene volgens de vastgestelde ontwerpen wordt gebouwd.
Dit zal bijv. niet behoeven te geschieden , waar het geen bezwaar
blijkt op te leveren dat het districtshoofd, onder genot van buishuurindemuiteit, in eigen huisvesting blijft voorzien , terwijl zich
ook de gelegenheid kau voordoen om het een of ander vrijgekomen
landsgebouw tot districtshoofdswoning in te richten of om eene
geschikte inlandsche woning aan te koopen, waaraan dan zoo
nuodig een pendoppo kan worden toegevoegd.
Als een uitvloeisel van de zending in 1892 van een gouverne
mentscommissaris naar de residentie Menado (zie laatstelijk vurig
verslag blz. 22/23) is bij Indisch Staatsblad 1894 n c . 54 de be
zoldiging van de 20 tweede-districtshoofden in de Minahassa, die
voor 5 hunner f 60 's maands bedroeg en voor de overigen slechts
f 40 a f 50 's maands, meer in overeenstemming gebracht met
het standpunt dat zij in de inlandsche maatschappij innemen en
met de eischen van hun dienst. In navolging van de voor de
onderdistrictshoofden op Java eu Madura geldende regeling zijn
nu bij hi-t aangehaald Staatsblad de bedoelde tweede-districtshoof
den verdeeld in twee klassen , te weten tien der 1ste en tien der
2de klasse, respectievelijk bezoldigd met f 100 en f 6 5 ' s maands. : )
Ten opzichte van de districtsschrijvers in de Minahassa werd eene
regeling getroffen , met het doel om de vooruitzichten der laagst
bezoldigden te verbeteren, ü e uit deze maatregelen voortvloeiende
meerdere uitgaven werden ruimschoots opgewogen door de b e 
zuiniging , welke verkregen werd, doordien met uit. 1893 waren
buiten dienst gesteld de 17 inlandsche beambten, die in de
Minahassa als opzieners der cultures in functie waren en wier
werkzaamheden gevoegelijk op de tweede-districtshoofden konden
overgaan. De opheffing der bewuste betrekking vond sedert plaats
bij gouvernementsbesluit dd. 17 Februari 1894 n°. 13.
Een door den directeur van binnenlandsch bestuur ingediend
gewijzigd ontwerp van een nieuw reglement op de verkiezingen het
ontslag der dessahoofden op Java en Madura (zie vorig verslag
blz. 70) is bij de Indische Regeering in behaudeling.
Samenvoeging en splitsing van dessa's had in 1893 plaats in
de volgende gewesten van Java en Madura.
Aantal gevallen waarin in 1893
wer.1 omgegaan tot:
OEWKNTKX

samenvoeging
van dessa i.
Bantam
Batavia
Ciicribon
Preanper Regentschappen
Tagal
Pekalongau .
Samarang .
.lapara . .
Soerabi'ija .
Pasoeroean .
Probolinggo
Bezoek i . .
Banjot'iiius .
Kador. . .
Kediri . .
Madura . .

splitsing van
dessa's.

i) 1
A

1
c) 14
d)
11
11
1

2
i) 5
'1

,,

f)

/)
.'/) 3
M

rfl
II

*] i

1

1

o

■] Dit geval betrof dl mK««"»g van eene karcpong.
i) Drie dezer gevallen betroffen de splitsing van één in drie dessa's.
e, In één dezer gevallen werd do&r den Gouverneur-Generaal eene beslissing
:
) De vraag, of het getal tweede-districtshoofden niet te verminderen ware
met twee van de vier, die in de districten Kakas-Hembokken en TomohonSarongsong werkzaam zijn . is na raadpleging van den resident ontkennend
beantwoord.

5. [2.]
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genomen, Bovendien werd . van vier deern
rfj A

eenige fehuehten gevoegd bij andere

en gehucht {•voeg I l ij M M enden b

f) In twee gevell«n b
Ing van gehuchten plaat*.
/ I
. ponat n i 'ii geei lital. doch de deelen weder vereenigd tot nJoawe
knn.poiit's ondar .e-.eiidr » naen,
f Boven dien weroVn twea deaea'a loodaiifg (reaplitat dat daaruit ■ iii<^ daaaa'a
gevormd warden.
I Bovendien werd aan gehucht tot Mlfetendige deeea verheven.
«') In 5 deur II gevallen werd door den Gouverneur-Generaal eene beslissing
genoiueij. Overigen* la nog gentel! dat ven twee daaaa'a eenige gahuehtan gevoegl werden luj andere de
Ten gerieve von de dessahoofden in een deel der districten
Tengger en Onding (residentie Probolinggo), Djaboeng (residentie
Soerabaija) en Adiarsa (residentie Krawang), voor wie het overstorten van de door hen geïnde belastingpenningen bij den be
trokken ondercollecteur, wegens de groote afstanden, bezwaar
opleverde , werden achtereenvolgens n;et 1 September 1893 , 1 April
en 1 J u n i jl. dichterbij geplaatste inlandsche ambtenaren (drie
koffie-iukooprakhuismeesters, twee onderdistrictshoof Jen en eeu
zoutverkcoppakhuir.meesterj als hulpondercollectenrs aangewezen
(gouvernementsbeslnit dd. 13 Augustus 1893 n". 6 , 0 Maart en
30 April 1894 n«. 24 en 19).

8 '■■>.

Bestuur over vreemde oosterlingen.

Met het oog op de moeite die bet herhaaldelijk kost om g e 
schikte Cbineesche officieren aan te wijzen, heeft de Indische
Begeering de vraag gestel 1 in hoever de inrichting van het be
stuur over de ('hineezen op Java en Madura onder de tegenwoor
dige tijdsomstandigheden nog voldoet. Het instellen van een onder
zoek daarnaar was aanvankelijk opgedragen aan het toenmalig
lid van den Raad van Indië (thans vice-president) den heer \V.
P. GROBNBVELOT , die over deze zaak het advies der residenten
inwon. Sedert echter de opdrachten met betrekking tot onze jegens
de vreemde oosterlingen op Java en Madura te volgen gedragslijn
ziin overgegaan op den aan den directeur van binnenlandsch
'tiestuur toegevocgden inspecteur F. FOKKENS , beeft deze nopens
de aan te brengen verbeteringen in het bestuur over de Cbineeren
op Java en Madura in den aanvang van 1894 voorstellen gedaan
(verg. noot 2 op blz. 3 hiervóór), welke voorstellen volgens de
joDgste berichten in behandeling waren bij het departement van
binnenlandsch bestuur.
Hangende de bier besproken onderzoekingen werd op Java en
Madura niet tot eenigen nieuwen maatregel met betrekking tot
het bestuur over de Chineezen of andere vreemde oosterlingen
overgegaan, en werden evenmin nieuwe wijken voor ingezetenen
van die landaarden aangewezen. Wel werd door de residenten van
Probolinggo, Pasoeroeau , Soerabaija en Soerakarta wijziging g e 
bracht in de grenzen van «Ie binnen hun ressort gelegen wijken
voor vreemde oosterlingen (Javasche Courant dd. "28 April, 22 Sep
tember, 27 October en 7 November 1893).
W a t de buitenbezittingeu betreft, ia alleen aan te teekeneu dat
op elke der afJeelingshoofdplaatsen Goruntalo eu Amoerang (resi
dentie Menado), zoomede te Dobo op de Aroe-eilanden (residentie
Amboina) het bestuur over de Chineezen aan een luitenant dier
natie werd opgedragen (Indisch Staatsblad 1894 n*. 4 0 , 8 4 en
100), terwijl wijken voor vreemde oosterlingen , geen Chineezen
zijnde, werden ingesteld , behalve te Gorontalo , ook ter hoofd
plaats Menado (Indisch Staatsblad 1894 n*. 01). Voor den met het
bestuur over de Arabische wijk te Bandjermasin (residentie Zuider
en Oosterafdeeliug van Borneo) belasten titularis werd de titel
van » hoofd : ' veranderd in dien van « k a p i t e i n " der Arabieren
(Indisch Staatsblad 1894 n». 73).

§ 4. Verder» aanteekeningen betrefeude het bestuur en ie
politie ut sommige gewesten.

de gestadige uitbreiding dier hoofdplaats, de beschikbare pnlitieniiddelen niet meer toereikend waren, is intusschen , bij wijze van
tijdelijkun maatregel , tot eene strikt noodige versterking daarvan

overgegaan. Ingevolge gouvernemeutsbesluit dd. 13 December 1893
ti". 'd is namelijk in den aanvang van 1894, tot hulp van den
assistent-resident voor de politie, een controleur boven de formatie
aangewezen , in navolging van hetgeen sedert April 1892 ook te

Batavia bet geval Is. Voorts is een Buropeesche beambte onder
de benaming van »eerste-waterscbout" aangesteld, terwijl de
resident gemachtigd werd om het minden politiepersoneel in de
afdeeling Soerabaija uit te breiden met 1 Europeesch opziener,
2 Europeesche onderopzieners, 1 inandoor en 45 politieoppassers,
en ten behoeve van het districtsbestuur ter hoofdplaats nog 0 in
landsche schrijvers in dienst te stellen. Van het nieuwe oppassers
personeel zijn de man loor en 0 oppassers bestemd voor den dienst
op de rivier (te hunnen behoeve zou tevens eene sloep worden
aangeschaft), 4 oppassen voor de waterschouten en de 35 overige
oppassers voor d m straatdienst in de drukste en 't meeste toezicht
behoevende gedeelten van de booflplaatB. Als bezuiniging stond
hiertegenover eene inkrimping van het politiepersoneel op de afdeelingsboofdplaata Grissee in dezelfde residentie, w a a r d e betrekking
van schout en 0 politieoppaaaenplaatacn opgeheven werden (Indisch
Staatsblad 1893 n». 295a en 313).
In het belang van de veiligheid in da vaarwaters nabij Madura
werden ook voor 1893 weder eenige gelden ter beschikking gesteld
van den resident van dat gewest ter uitrusting van gewapende
vaartuigen en tot belooning van pers.men, die zich verdienstelijk
maken bij het opsporen en arresteeren van de aanra-iders van
bandelsprauwen in Straat Madura.
Korpsen gewapende politiedienann , als in sommige gewesten
der buitenbezittingen worden aangetroffen , zijn in 1891 bij u i t 
zondering- toegestaan ten behoeve van de afdeelingen Tjiringin en
Lebak der residentie Bantam. De ondervinding beeft echter geleerd
dat het moeite kost op de bestaande dienstvoorwaarden bedoelde
korpsen samen te stellen uit lieden van bet gewenschte gehalte.
Om hierin verbetering te brengen, zijn omtrent hunne bezoldiging ,
aanwerving enz. bij Indisch Staatsblad 1893 n». 1 7 1 , voorioopig
bij wijze van proef, eenige nadere regelingen vastgesteld.
In de Padang.-ehe Bovenlanden is o n l a n g s , vooralsnog mede
bij wijze van tijdelijken maatregel, den controleur van Sawah
Loento eenig buitengewoon politiepersoneel toegevoegd , met het
oog op het bijzonder toezicht aldaar gevorderd wegens de ontvlucbtingen onder de bij de naburige gou vernements-kolenontginning tewerkgestelde dwangarbeiders (verg. blz. 6(5 hiervóór).
Hieronder volgt nog het een en ander over wijzigingen in de
administratieve indeeling van enkele gewesten of onderdeden daarvan.
Soerakarta. Als gevolg van de tusscben het Europeesch bestuur
en den soesoehoenau gevoerde overleggingen kwam met 1 October
1893, in verband met de op blz. 5 hiervóór bedoelde reorganisatie
der politie in het gebied van den soesoehoenau , tevens eene nieuwe
territoriale indeeling van dit gebied tot stand. Daarbij werd o. a.
opgeheven het regentschap Kartasoera , een maatregel , die zich
aanprees in het belang der politie en ten gerieve van de justiti
abelen a l d a a r , terwijl de opheffing geen bezwaar opleverde, omdat
er alle aanleiding bestond, o m , op grond van verschillende tegen
de:i regent bestaande grieven , dezen uit zijn ambt te ontslaan ,
waartoe dan o:dc door dep. soesoehoenau werd overgegaan. De tot
het opgeheven regentschap beboorende vijf districten (Kartnsoera,
ketitang , Bendodaleman, Djenon en Taraman) werden ingesmolten,
meerendeels met verli°s van hunne, benamingen , bij één of meer
der afdeelingen Soerakarta , Klatten en Boijolali, de grenzen van
welke afdeelingen , evenals die van de afdeeling Sragen M , mede
in het belang van een goeden gang van zaken op politioneel
gebied, overigens nog gewijzigd werden doordien: het district
Djatiauom en het grootste deel van het district Koeripan , tot
dusver behoord hebbende tot de afdeeling Boijolali, gevoegd wer
den bij de afdeeling Klatten; het district Salam, tot niertoe onder
Boijolali, g-etrokken werd bij de afdeeling S r a g e n , terwijl het
district Kalioso van de afdeeling Boijolali overging naar de afdee
ling Soerakarta , en het onderregentschap Karang-anjar (zie de
noot hieronder) van laatstgemelde afdeeling naar Sragen , waar-

Over hei vraagstuk betreffende eene betere verdeeling onzer
bestuursmiddelen, ook door nieuwe indeeling van gewesten, is
in het begin van dit hoofdstuk gehandeld.
Aan hetgeen in hoofdstuk C (zie blz. 0 hiervóór) is gezegd over
') Deze vier aideelingen aanvatten de gezamenlijke sooaoehoenanslanden ,
de in behandeling zijnde voorstellen met betrekking tot eene behoudens enkele enclaves. gelegen ia de vijlde aldeeling Wonogiri, welke
reorganisatie der politie in de gouvernementslanden van Java en laatste overigens bestaat uit liet geboete in het oosten en zuidoosten van het
Madura kan worden toegevoegd dat in Juli jl. , toen het vanden gewest samenhangend Mangkoe Negoroaeh gebied. Ken ander deel der MangXegaran maakt Ijjjiin geheel uit het onderrcgentschap Karang-anjar,
directeur van binnenlandsch bestuur gevraagd nader advies was I koe
laatstelijk izie Indisch Staatsblad 1888 n». til) beboorende .tot de aldeeling
ingekomen, de zaak bij den Raad van Indië is aanhangig gemaakt. ' Soerakarta, doeh bij de thans vastgestelde greasregeUag tot de afdeeling
Te Soerabaija, waar ree Is sedert geruimen tijd, in verband met j •Sragen tr.bracht.
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tegenover Bragen am Boerakarta afstond ongeveer ',, deel van
net district Êaraagdoeren eu bet zelfstandigonderdistrictNglabaa.
In verband met een en ander iljn thans de booger genoemde rler
afdeelingen ing* leel i al lus!
afdeeling Boerakarta: «. regentschap Boerakarta, bestaande uit
de districten Kott.-i Soerakarte, Kartasoera, rlalioso en Ghrogol,
en A. onderregeatschap Boekonardjo, bestaande uit de dietricten
Soekohardjo en Tawangsari;
afdeeling Klutten . enkel beetaande uit liet regentschap van dian
naam, waartoe behooren de districten Klatten, D]atianom,
Tandjoeng, Itedji, Prambanan en Qoenoeug;
afdeeling Boijolali: a. regentaenap Boijolali, beetaande uit het
district van dien naam , en b. regentschap Ampel, beetaande uit
de districten Ampel, Simo, Earanggedeb en Grogol;
en afdeeling Bragen, enkel beetaande (voor zooveel het soesoohoennnsgebied betreft) uit het regentschap van dien naam , waartoe
behooren de districten Bragen, Blimbing (vroeger Sumboengmatjan), Gesi (vroeger Madjenang), Getuolong (vroeger Salam),
Masaran (vroeger Grom pol) en Djogomasan (vroeger Karangdoeren).
Sumairax Wettkust. De tot het ressort der 1'adangsche Benelenanden beboorende Mentawei-eilauden, die tot dusver gerekend
■werden deel uit te maken van de onderafdeeling Hoofdplaats
Padang, werden bij Indisch Staatsblal 1893 n». 251 ingedeeld bij
de onderafdeeling Ommelanden van Padang. Bij gelegenheid van
de verplaatsing van den bestuurszetel der onderafdeeling Vil Kotta
(afdeeling Tauah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden)
van Sidjoendjoeng naar Sawah Loento bleek het wenschelijk het
dichter bij laatstgemclJe standplaats dan bij Fort van der Capellen
gelegen laras Talawi af te scheiden van de onderafdeeling Fort
van der Capellen , waartoe het tot dusver behoorde, en bij eerstgemelde onderafdeeling in te deelen. Daartoe werd overgegaan
bij Indisch Staatsblad 1894 n«. 119.
Benkoelen. Eenige in 1888 van de afdeeling Ommelanden van
Benkoelen afgescheiden en bij de afdeeling Benkoelen gevoegde
doessoens en zelfstandige passars, respectievelijk ten getale van
26 en 4 . werden bij gouvernementsbesluit dd. 3 September 1893
n°. 14 weder bij eerstgenoemde afdeeling getrokken.
Westernj'/heling van Borneo. Hangende het in overweging ge
nomen plan om de door assistent-residenten bestuurde afdeelingen
Sambas en Montrado te vereenigen ouder den te tram bas geplaatsten
assistent-resident, — welke maatregel i.fhankelijk werd gesteld
van eene sedert (in Juni jl.) door het Opperbestuur verleende
machtiging om twee plaatsea van adspirant-controleur in dit
gewest blijvend te doen innemen door controleurs, — is de in den
aanvang van 1893 opengevallen betrekking van assistent-resident
van Montrado niet vervuld , maar de waarneming aan een con
troleur opgedrageu.
Bij gouvernementsbesluit dd. 10 Juni 1893 n°. 3 werd bepaald
dat de aan den controleur der onderafdeeling Boven-Kapoeas (af
deeling Sintang) toegevoegde ambtenaar voor de BatangLoeparlanden, ter standplaats Nanga-Badoa, als hoedanig tot dusver
een adspirant-controleur was aangewezen (verg. het verslag van
1890 blz. 69), ook kan zijn een controleur, en zulks met het doel
om dien eigenaardigen werkkring zoolang mogelijk in dezelfde
handen te kunnen doen blijven. Ten einde van het speciaal voor
de Bataug Loepar-landen in 1887 in dienst gestelde korps ge
wapende poütiedienaren meer partij te kunnen trekken als grens
politie, is in Juni 1893 de resident tevens gemachtigd om ge
deelten van dit korps ook buiten de eigenlijke Batang Loeparlanden dienst te laten doen. Nog altijd was de hierbedoelde politie
macht tijdelijk toegestaan , maar bij gouvernementsbesluit dd. 22
Januari 1894 L". 23 is tot hare blijvende indienststelling machti
ging verleend, met dien verstande dat zij , in samenstelling eenigszins gewijzigd , voortaan deel zal uitmaken van het in 1892 (zie
het verslag van dat jaar Llz. 67) voor de overige gedeelten van
het gewest in dienst gestelde korps gewapende poütiedienaren.
Het vereenigde korps bestaat nu uit 156 man, waaronder 22
gegradueerden (8 st rgeanten en 14 korporaals).
§ 5. Bijzondere onderwerpen.
Emigratie tan inboorlingen naar buiten X'derlandsch-Indië. Van
de bij de Indische Regeerinjr ingekomen verzoeken om , met dis
pensatie van het bepaalde bij art. 1 van Indisch Staatsblad 1887
n°. 8 , vergunning te erlangen tot werving van NederlandschIndische inboorlingen voor het verrichten van arbeid buiten Neder-
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landaeh-Indifi, werden er, sedert het medegedeelde in 't vorig
verslag blz. 72/73, twee ingewilligd, respectievelijk bij gouvernementsbesluiten dd. 2s Maart en 7 Mei 18!»4 n*. 9 en 1»;. De
eerste beschikking strekte to* inwilliging rao een verzoek van da
factorij der Nederlandscbe Handelmaatschappij te Batavia om, met
Intrekking van de baar in Mei lK;):j verleende vergunning be
treffende de werving van een 600-tal inlanders van Java en
Hadura roor plantage-arbeid in Suriname, nader vargunning te
erlangen tot werving voor hetzelfde doel van p. m. 800 dier
inboorlingen. ') Bij de andere beschikking werd, aan een gemach
tigde! te Batavia van ondernemers in Australië, ten behoeve van
suikerondernemingen in Oueensland de werving toegestaan van
een lOÜ-tal inlanders van Java.
Ha 1 de Indische Regeering reeds vroeger bij dergelijke vergun
ningen bijzondere bedingen gesteld in het belang der werknemers ,
bij gouvernementsbesluit dd. 28 Februari 1894 n°. 5 is ten deze
eene, algemeene voorziening getroll'en , door de vaststelling van een
model-werkcontract, op den voet waarvan , bij vergunningen als de
besprokene , tusschen werknemers en werkgevers moet, worden over
eengekomen. '■) Bij de vaststelling van dit model, in zijn geheel
opgenomen in de Javasche Courant van 9 Maart 1894, is rekening
gehouden met hetgeen , ook op grond van de van teruggekeerde
koelies afgenomen verhooren , de ondervinding geleerd had dat
voorziening vorderde, terwijl voor het overige in Hoofdzaak is ge
volgd het voor de resideutie Oostkust van Sumatra geldende model
werkcontract tusschen werkgevers en van elders afkomstige werk
lieden op ondernemingen van land-of mijnbouw. Het heeft in Indiö
een punt van overweging uitgemaakt, of niet geheel met het voor
schotten-stelsel zou behooren te worden gebroken, op grond van
de misbruiken die daaruit kunnen voortvloeien , maar voorshands
is de Indische Regeering tot de slotsom gekomen «lat daartoe niet
eensklaps behoorde te worden overgegaan, maar dat een midden
weg ware aan te nemen. Daarom laat het model vrij om óf aau
de arbeiders, die zich voor den vreemde verbinden, eene zekere
som ineens te doen uitkeeren bij wijze van handgeld of engagementspremie, óf hun voorschot toe te kennen, maar om een overgang
te krijgen tot het stelsel van handgeld (hoedauige premie door
den arbeider niet behoeft te worden terugbetaald) is in het model
contract tevens eene bepaling opgenomen , krachtens welke ook de
aangeworvene tegen voorschot dit niet zal behoeven terug te
betalen indien hij gedurende een zeker aantal maanden na zijne
aankomst heeft gearbeid , zonder verzuim anders dan in gevallen
dat hij wegens redenen buiten zijne schuld verhinderd was te
werken. Ten einde verder te kunnen beoordeelen of de emigratie ,
met het oog op de hoegrootheid der Ioonen , inderdaad in het
belang der betrokkenen kan worden geacht, zijn tegelijkertijd de
gewestelijke bestuurders bij gouvernementscirculaire uitgenoodigd
om in het vervolg er op te letten dat in de verzoekschriften om
vergunning tot het werven van inlanders voor den vreemde wordt
medegedeeld welk loon iiun aldaar zal worden uitbetaald.
Toen in het najaar van 1893 eene nieuwe vergunning werd
gevraagd ter aanwerving van Nederlandsen-Indische inboorlingen ,
voor koelie- en anderen arbeid in Duitsch Nieuw-Guiuea , had de
Gouverueur-Generaal geen aanleiding om over de klimaatsgesteldheid en in 't algemeen over de omstandigheden der vreemde werk
lieden aldaar gunstiger te oordeelen dan eenige maanden te voren ,
toen de Indische Regeering te rade was geworden (zie vorig verslag
blz. 73) eene beslissing omtrent het toestaan van verderen uitvoer
van inlanders naar Duitsch Nieuw-Guinea op te schorten totdat de
lieden , die krachtens de in 1890 verleende vergunningen daarheen
waren vertrokkeu, zouden zijn teruggekeerd en met de te hunnen
aanzien opgedane ondervinding rekening zou kunnen worden ge
houden. Nadat hiervan aan den consul-generaal van Duitschland
te Batavia, door wiens tusscheckomst de aanvrage was ingediend,
gemotiveerd was mededeeling gedaan , is van die zijde op de zaak
teruggekomen , met het gevolg dat de Indische Regeering besloot

') De sedert uit Paramaribo ontvangen berichten omtrent den ziekelüken of
uitgcputten toestand waarin een deel dezer immigranten by aankomst aldaar
bleken te verkeerrn . hebben twijfel doen ryzen of op hunne verscheping van
.Java in 't algemeen wel met de noodige zorg is toegezien. De üouverneurQeaMSal is dezerzijds uitgenoodigd (Juli jl.) om ter zake een nauwgezet
onderzoek te doen instellen.
;
) De hooger vermelde vergunning aan de factorij der N'ederlanist he Han
delmaatschappij werd nog verleend met afwijking van liet model-werkcontract,
op grond o. a. dat een deel der voor Suriname bestemde JavaneD . reeds ge
worven krachtens de sedert ingetrokken vergunning van Mei 1893'. was aan
genomen op andere voorwaarden , en verder uit overweging dat op de goede
behandeling der Xederlandsch-Indisclie arbeiders in de bedoelde kolonie met ge
rustheid gerekend mag worden, waaromtrent ten aanzien van andere landen
buiten Xedcrlands'.-li-Indië niet in gelijke mate zekerheid bestaat.
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gebruik: te maliën van liet aanbod der >- Neu Guinea Compagnie,

om, op luin: kosten, dan toestand der op een 5-tal ondernemingen
in Dmtsch Nieuw-Guinea
arbeidende Nederlandicb-Inditcbe inboor*
tingen te doen negw"1 door een derwaarta ai te raardigan Neder*
landacb-Inditcben ambtenaar. Bene opdraobi ran die strekking it
bil irouveruementsbeslait dd. 24 Mei 1894 D . 39 gedaan aan den
heer II. E. B. BOHXALKAOTBK. leeretarii der residentie Banjoemaa,
I)e/.e zou omstreeks medio Juni de reis nanr Friedrich-Wilnelmahafen
ondernemen, vanwaar hij , naar gerekend werd, zonder onvoor
ziene vertraging, reeds in de tweede helft van Juli op Java kon terug
zijn.
blijkens eene beschikking van 26 September 1893 werd door
de Indische Hegeering ook bezwaar gemaakt de werving van
Javanen toe te staan voor het verrichten van arbeid op tabaks
ondernemingen in Siam, waartoe namens de Biam Agricultural
Compauy (limited) het verzoek was godaan. l)e afwijzing was
voornamelijk gegrond op de omstandigheid dat het betwijfeld
moest worden of in Siam wel voldoend toezicht zou kunnen wor
den uitgeoefend op de behandeliog van geïmmigreerde werklieden ,
zoodat het vrij onzeker was of het vertrek als arbei Ier derwaarts
■wel in het belang van de betrokkenen kon worden geacht.
Bij voortduring trekken tal van inlanders uit ODze bezittingen
op eigen geluk naar Singapore en verbinden zich meestentijds
daar om -werk elders te verrichten, voor zoover zij namelijk geen
kans zien om met eigeD middelen of de hulp van te Singapore
gevestigde vrienden of bloedverwanten zich ter plaatse als vrije
•werklieden of neringdoenden te vestigen. Ook velen reizen door,
met eigen middelen of voortgeholpen door wervers, naar de om
liggende MaleiscLe staatjes. Voor zooveel ons consulaat-generaal
te Singapore nopens deze immigratie bij inlandsche berichtgevers
gegevens heeft kunnen verzamelen, zouden in 1893 aldaar zijn
aaugekomen 5637 Nederlaudsch-Indische inboorlingen (tegen 4583
in 1892), namelijk 2409 uit Bandjermasin, 1466 van Bawean en
1762 van Java. Tegen 1234 in 1892, gingen in 1893 slechts 722
Ne lerlandsch-Indisehe inboorlingen (600 Javanen , 76 Bandjareezen,
45 Baweanners en 1 Boeginees) te Singapore werkcontracten aan
ten overstaan van den » protector of emigrants", namelijk 492
voor onze eigen bezittingen (408 voor Sumatra's Oostkust l ) , 45
voor Indragiri en 39 voor Palembang), 40 voor Malakka en 190
voor Britsch Noord-Borneo. Emigratie van Nederlaudsch-Indische
inboorlingen naar Duitsch Nieuw-Guinea en Duitsch Oost-Afrika
had in 1893 te Singapore niet plaats Wel werd eene enkele maal
(en nogmaals in Januari 1894) door wervers voor Duitsch NieuwGuinea getracht om te Singapore aanwezige inlanders uit den Nederlandsch-Indischen Archipel als inboorlingen van Singapore, Malakka
of Djohore te doen doorgaan , maar deze pogingen werden verijdeld.
Grenzen van gewestelijke en afdeeUngshoofdplaatseu. Bij Indisch
Staatsblad 1893 n°. 212 werden de grenzen voor de hoofdplaats
Bandjermasin (residentie Zuider- eu Oosterafdeeling van Borueo)
uitgebreid, terwijl voor de afdeelingshoofdplaats Gorontalo (residentie
Menado) de grenzen werden vastgesteld- bij Indisch Staatsblad 1894
n°. 32.
Brandgevaar. Het voor de verschillende gewestelijke hoofdplaatsen
en ook voor ettelijke andere plaatsen op en buiten Java reeds
bestaande verbod tegen het bezigen als dakbedekking van atapof
andere licht ontvlambare materialen bij het oprichten van nieuwe
woningeu of gebouwen in bepaalde door de gewestelijke bestuur
ders aan te wijzen wijken of buurten werd in Juli en Augustus
1893 (Indisch Staatsblad n°. 161 en 207) en in Januari 18J4
(Indisch Staatsblad n°. 2) uitgestrekt tot de afdeelingshoofdplaats
Poerwodadi (residentie Samarang), de onderafdeelingshoofdplaats
Dobo op de Aroe-eilanden (residentie Amboina) en de verschillende
afdeelingshoofdplaatsen der residentie Preanger Regentschappen.
Ter gelegenheid van deze laatste toepasselijkverklaring bleek de
omschrijving van de straf, tegen de overtreding van het verbod be
dreigd , zooals die omschrijving in de vroegere verordeningen ter
zake voorkwam, wijziging te behoeven. Tot verbetering van dit punt
strekte de ordonnantie van 1 Januari 1894 (Indisch Staatsblad
E». 1).
•
Ontplofbare stofen. Omtrent een ander onderwerp van veiligheids
politie werd door de Indische Regeering eene nadere regeling geM Meer en meer schijnt er door ondernemers t'-r Sumatra'.s Ooatkntt de
voorkeur :ian gegeven te worden om werklieden rechtstreeks uit Java te be
trekken. I.uidens opgaven van liet residentiekantoor te Medan werden in 1893
ter Sumatra's Oostkust in 't geheel 2396 Nederlandsen-Indische werklieden
HHlillllilll . namelijk 1690 van Java en 700 uit Zuid-Korneo.
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troffen bij eene ordonnantie van 18 September 1893 (Indiaob Staatsblad ir. 234), houdende vaststelling van een reglement op den invoer ,
bel bezit, den aanmaak, het vervoer en bet gebruik van (nier
voor 's landt dienst bettende) ontplofbare stollen in Nederlundsch-

Indie, en zulks met intrekking van de bepalingen, welke bij
Indiaob Btaatablad 1889 is. 215 nopens bet onderwerp waren alt*
geraardigd, doefa rei; is spoedig gebleken waren niet voldoende te
zijn en zelfs in de praetqk aanleiding gaven tot bezwaren , omdat
ontplofbare Itoffèn, meer bijzonder dynamiet, voor industrieeie
doeleinden vaker benoodigd zijn dan men aanvankelijk zich schijnt
te hebben voorgesteld. Ten gevolge van nader ingekomen adviezen .
ook die van <ie kamers van koophandel en nijverheid en van de
handelsverenigingen in Inditf, wijkt het thans uitgevaardigde
reglement in sommige opzichten af van het ontwerp, indertijd
door middel van de Javasche Courant (zie het nommer van 17 Mei
1892) bekend gemaakt met het doel om ook het publiek in de
gelegenheid te stellen op eventueele leemten de aandacht te
vestigen , waarvan evenwel geen gebruik was gemaakt. Evenals
in de vroegere bepalingen worden ook in het thans uitgevaardigdreglement onder ontplofbare stoffen niet gerekend buskruit, slag
hoedjes en patronen voor draagbare vuurwapeuen , noch ook vuur
werken.
Straalverliehli/u/. Nadat daartoe bij de Indische begrooting voor
1894 de noodige fondsen waren beschikbaar gesteld , is bij gouvernementsbesluit dl. 13 Januari 1894 n°. 3 machtiging verleend om
te Soerabaija eenige wegen eu andere plaatsen , die daarvan, in
het belang der openbare veiligheid, moeielijk langer verstoken
konden blijven, in de gasverlichting op te nemen door de ont
steking van nog 91 lichten, ten gevolge waarvan het aantal
publieke gaslantaarns op gemelde hoofdplaats roortaan 521 zal be
dragen.
Zooals reeds is medegedeeld op blz. 16 der Memorie van Ant
woord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende
de Indische begrooting voor 1893 (Zitting 1892—1893, 4 , n°. 38)
zou in 1893/1894 ook te Batavia de straatverlichting uitbreiding
ondergaan en wel met 160 lichten, welke, ingevolge eene met
de concessionaris
voor de gasverlichting op de beide genoemde
hoofdplaatsen : ) , ingevolge gouvernumentsbesluit dd. 25 September
1892 n°. 1, bij suppletoire overeenkomst van den 27sten dier maand
getroffen regeling, tot uit. September 1895 voor hare rekening
zullen branden , terwijl hetgeen na dien datum voor deze meerdere
lichten door het Gouvernement zal zijn te betalen (volgens het
nog van toepassing zijnde art. 12 der concessievoorwaarden be
dragende f 70 'sjaars per lantaarn) wordt opgewogen door eene
bij de besproken regeling teven3 overeengekomen verlaging van
den gasprijs voor particuliere en voor gouvernementsgebouwen en
inrichtingen van 28 tot 20 cent per kubieken meter, welke ver
laging voor particulieren reeds een aanvang heeft genomen met
1 October 1892, doch voor gouvernementsgebouwen eu inrichtin
gen zal ingaan met 1 October 1895. Verder is bij de voormelde
overeenkomst van 27 September 1892 nog bedongen dat de kosten
van eersten aanleg vau straatlantaarns, waarvooringevolgeart.il.
alinea 6 , der concessie tot dusver — zoolang te Batavia het aantal
straatlichten niet tot 975 zou geklommen zijn — te betalen was
eene vergoeding ineens van f 60 per stuk, reeds aanstonds voor
rekening van de gasmaatschappij zouden komen, terwijl overigens
de concessie nog in dien zin gewijzigd werd dat de in uitzicht
gestelde verlaging der verlichtingskosten voor eiken straatlantaarn
van f 7 0 tot f69 'sjaars, welke verlaging ingevolge art. 13,
alinea 1 , zou intreden zoodra het aautal straatlichten op beide
plaatse.i te zaaien 1482 bedroeg, eerst zal ingaan wanneer het
getal 1642 bedraagt. Met inbegrip van de voormelde uitbreiding
met 160 stuks , welke uiterlijk op 1 Augustus 1894 moest zijn tot
stand gebracht, zal het aantal straatlichten te Batavia thans tot 1026
zijn geklommen, makende met de 521 te Soerabaija een totaal van
1547.
II. 1'EK*OOM.IJKE M B t t m .
§ 1. / C M n Madicra.
Nadat gebleken was dat de quaestie eener geleidelijke verhooging
voor sommige gewesten of gedeelten van gewesten van het als
equivalent voor afgeschafte heerendiensten , tot dusver algemeen
naar den maatstaf van f 1 per heerendienstplichtige 'sjaars, van
'-< De Xederlandseh-Indische liasinaatschappij te Rotterdam, over wier
concessievoorwaarden zie de n<*> tt&t en M6S van lat lsyblad op liet In
disch Staatsblad.
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de daeaai geheven hoofdgeld, en eener, inverbandmatloodanige
TerbOOgillg, buiten bezwaar van 's lands kus tut stand te brengen
verdere ontheffing van hoerendiensten nog alleen TOOT de residentie
Pasoeroean in staat van wijzen verkeerde ' ) , zijn intusschon , onder
dagteekening van 4 en X Augustus 1893 , bij een tiental ordon
nantie:! voor genoemd gewest en voor negen andere (met namen :

Oberibon, Tagal, Pekalongan, Samarang, Japara, Probollnggo,

Madioen , Kediri en Madura), voorts bij drie ordonnantie!) respec
tievelijk voor de afdeelingen van Noord-Soerabaija , voor die van
Zuid-Soerabaija en voor de mede tot Soerabaija behoorende afdeeling Bawean, en eindelijk bij twee ordonnantiën respectievelijk
voor de afdeeling Bunjoewangi der residentie Bezoeki en voor de
vier overige afdeelingen van dat gewest (zie voor een en ander
Indiseh Staatsblad 1894 n°. 172 t/m 185 , zoomede n°. 189) afzonder
lijke heerendienstregelingen vastgesteld , waarbij de afschaffing van
heerendiensten is beperkt binnen de grenzen der tegenwoordige
opbrengst van het hoofdgeld in elk der bedoelde gewesten of ge
deelten van gewesten.
Door de vaststelling van deze vijftien regelingen , en van de
zeven , welke reeds vroeger in toepassing zijn gebracht, namelijk
voor Bantam (van 1 Mei 1893 af), Krawang, Preanger Regent
schappen en Kembang (van 1 Januari 1892 af), Ranjoemas (van
1 Maart 1891 af), Bagelen (van 1 September 1890 at) en Kadoe
(van 1 Januari 1890 af) : ) , is thans voor alle gouverneiiientslanden van Java en Madura (alleen uitgezonderd de onderdistricten
Pledang en Bendoengan , uitmakende bet gouverneinentsgebied in
de afdeeling Buiteuzorg der residentie Batavia , waarvoor dus ook
na 1 Januari 1894 nog blijft gelden de algemeene heerendienst
regeling in Indisch Staatsblad 1890 ir. 248) wettelijk bepaald wie
heerendienstplichtig zijn , en wie van het verrichten van heeren
diensten zijn vrijgesteld.
Verder zijn daardoor van de verschillende categorieën van beeren
diensten , die ingevolge de algemeene heerendier,stregeling nog
zouden mogen gevorderd zijn geworden . de/l kitte/ afgeschaft:
a. de diensten voor het aanleggen , herstellen en onderhouden
van groote post- en binnenwegen (!iet verzamelen, vervoeren
en voor zooveel noodig verbrijzelen van bet voor die wegen benoodigd verhardingsmateriaal daaronder niet begrepen) in Cheribon ,
Samarang , Japara , Kembang , op Bawean , in Banjoemas (althans
•wat de begrinde wegen betreft). Bagelen en Kadoe ;
b. de diensten voor bet aanleggen vau vorenbedoelde wegen ,
en voor het verzamelen en transporteeren van het voor die wegen
benoodigde verhardingsmateriaal, op Madura;
c. de diensten voor het begieten van meerbedoelde wegen in 1'robolinggo;
d. de diensten voor het aanleggen , herstellen en onderhouden
van bruggen en duikers, gelegen in groote post-en binnenwegen ,
ouiten de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen , iu Krawang ,
Cheribon, Tagal, Pekalongan , Samarang, Japara, Rem bang ,
Soerabaija , met uitzondering van de afdeeling Bawean , Pasoeroean,
Probolinggo , Banjoemas , Bagelen , Kadoe , Kediri en op Madura ;
e. de diensten voor het herstellen en onderhouden der dijken
langs de Brantas-, Porroug- en Soerabaija-rivieren in Kediri,
Zuid-Soerabaija en Pasoeroean ;
f. de diensten voor het bewaken van waterwerken in Krawang,
Cheribon, Tagal, Japara, Rembang, Noord-Soerabaija, ZuidSoerabaija (bier werd het bewaken van waterwerken in heerendienst alleen afgeschaft voor de Lengkong- en Djagir-werken),
oj Bawean , in Pasoeroean , Probolinggo , Kadoe en op Madura ;
g. de diensten voor het bezetten van wachthuizen in XoordSoerabaija (afdeelingen Grissee, Lamongan en Sidaijoe).
Wijders u het maximum aantal dagdiensten , hetwelk van één
heerendienstplichtige jaarlijks mag gevorderd worden, terugge
bracht : voor Madura en de afdeeling Bawean der residentie Soerabaiia tot 12, voor Cheribon en Pekalongan tot 21 , voor de Preanger
Regentschappen , Pasoeroean en Kediri tot 30, en voor de overige
gewesten en afdeelingen tot 24 ; met dien verstande evenwel dat
dit maximum ten behoeve van den aanleg van irrigatie werken
kan worden opgevoerd: in Pekalongan tot 30, in Bantam , Kra'I

Op de

verhooging voor Paaoeroenn van ü<-n aanslag in ln't hoofdgeld

naar den maatstaf van t i,50 (ia stede van i' i> per nerTeadtemtufleaHge
'Hjaars en op de uit de hoogere opbrengst te bestrijden uitgaven ter verdere
afschaffing van lieerendiensten aldaar was reeds l».i de Indische begrootinir
voor IMS gerekend. Om de in 't vorig verslag, ld/.. 75, vernielde reden is
echter ;ot di" verhooging— vnor.-hands ha wijze van tijdeljjken maatregel —
M M i m u m g l M 'zie de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1893 n° 186)
met 1 Januari 1894, tegelijk niet de invoering der aanstonds te vermelden
gewestelijke h'ir.-ndienstregeüng voor 1'asoeroean.
t) Over deze laatste zeven regelingen is reeds in vorige verslagen in bij
zonderheden gehandeld.

wang, Cheribon, Tagal, Japara, Soerabaija (uitgezonderd de
afdeeling Bawean), Probolinggo , Bezoeki, Madioen en Kediri tot
86*, (MI in de Preanger Regentschappen (wat dit gewest betreft
ook ten behoeve van den aanleg van wegen), Samarang, Rem
bang, Pasoeroean en Banjoemas tot 42.
Overigens schrijven de besproken regelingen voor dat de dienst
plichtigen in geen geval verder dan 8 palen (2'/ s uur gaans) van
hunne woningen mogen worden tewerkgesteld , behalve in de
Preanger Regentschappen , waar overschrijding van dien maxlmumafstand nog blijft toegelaten , doch alleen krachtens in elk bijzonder
geval door den (louverneur-Generaal te verleenen machtiging. 8)
Uitgenomen wat betreft de regeling voor Pasoeroean , zoomede
die voor Japara, Noord-Soerabaija en Madioen , werden al de andere
in Augustus 1893 uitgevaardigde heerendienstregeüngen slechts
vastgesteld bij wijze van tijdelijken maatregel, in afwachting dat
kan worden overgegaan tot verhooging van het hoofdgeld tegen
algeheele afschaffing vau heerendiensten.
Bij dezelfde gouvernementsbesluiten , waarbij de besproken vijf
tien heerendienst-ordonnantiën werden uitgevaardigd, werden tevens
de noodige voorschriften en modelstaten vastgesteld ter uitvcering
van de ordonnantiën 4 ), en de vereischte beschikkingen genomeu
tot regeling van de geldelijke gevolgen der uit de nieuwe rege
lingen voortvloeiende beperking van heerendiensten , terwijl tevens
fondsen werden beschikbaar gesteld, te bestrijden uit de opbrengst
van het hoofdgeld , om eenige wettelijk nog in stand gebleven
beerendiensten s) tijdelijk mede in vrijen arbeid te doen uitvoeren.
Dit laatste betrof:
in Pasoeroean (in verband met de in noot 1 hieronder bedoelde
tijdelijke verhooging van het hoofdgeld aldaar) de diensten voor
aanleg, herstel, onderhoud en begieten van de groote post- en
binnenwegen , zoomede — doch dit alleen wat betreft drie met
name genoemde wegen — die voor het verzamelen en truusporteeren van het benoodigde verhardingsmateriaal;
in Japara , de diensten voor het verbrijzelen voor zooveel uoodig
van het voor de groote post- en binnenwegen benoodigde verhardingsinateriaal;
in Bantam , de Preanger Regentschappen , op Bawean, in Bezoeki
en in Madioen de hiervóór sub d vermelde diensten;
en in Samarang de diensten voor het bewaken van waterwerken ,
en voor het onderhoud der hoofd- en secundaire leidingen van
de Demaksche waterwerken.
Zooals uit vorenstaande mededeelingen volgt, bleef voor de gouvernementslanden op Java en Madura gedurende het afgeloopen
jaar de algemeene heerendienstregeling in dezelfde gewesten als
in 1892 van kracht, uitgenomen de residentie Bantam , die daar
onder nog slechts viel gedurende de eerste vier maanden van 1893.
Volgens de gehouden aanteekeningen, gespecificeerd sub I en
II in bijlage N hierachter, zijn gedurende 1893 in heerendienst
gepresteerd: ingevolge de algemeene regeling, in 13 gewesten,
zoomede gedurende de maanden Januari tot en met April in Bantam ,
14 967 970 dagdiensten, en in de b' gewesten, die reeds vóór
1 Januari 1893 elk hunne eigene heerendienstregeling hadden,
zoomede (echter eerst van 1 Mei 1893 af) in Bantam, 5 080 990
3

i Zoodanige machtiging wvrd nog iu 1899 verleend wat betreft het te-

werk.stelleu binnen afstanden van 10 a 15 palen, ten behoeve van het onder
houd f'ii de BersTelHag **■ de groote pust- en binnenwegen, van de dienst
plichtigen van 'M dessa's in de afdeelingen Tjiandjoer, Soekapocra en
Snekapo ra Kollnt. De rcahli lil werd echter aangeschreven om na ommekomst
van het jaar 1899 te rapport, eren nopens de vraag, of de dientengevolge op
verder dan 8 palen gevorderde diensten niet te bezwarend waren gebleken.
*) De bij ges rail <!•• > ijitien besproken heerendienstregelingen behoorende
n van uitvoering" 'iin reeds afgedrukt in deel XXVII! van het
Hijblad op het Indisch Staatsblad (zie de nos. 4789, 4797, 4807, 481'_', 4823
en 4881 i. Daar het te verwachten is dat In latere alleveringen van gemeld
Isijlilad ook zullen worden opgenomen de bjj de overige negen ordonnantiën
behoorende voorschriften, schijnt het — immers vooralsnog — onnoodig de
bedoelde stukken als bijlagen aan liet Koloniaal Verslag toe te voegen.
'*) Een tabellarisch overzicht, aanwijzende de in de verschillende gewestci
of gedeelten vau gewesten op Java en Madura, krachtens de daarvoor uit
gevaardigde ificnlf i IHIi n hoi ïvndienstregelingen, wettelijk nog in stand geaoaden
di' usten vindt men sub III van bijlage N hierachter.
Mc t betrekking tot de diensten ten behoeve van de groote wegen blnkt
uit iu den aanvang van 1894 door den directeur van binnerdandsch bestuur
verstrekte inlichtingen (in antwoord op eene hem van gouvernementswege
gedane vraag) dat bij de heerendienstregelingen gelet is op het vermijden van
noodelooze breedte der groote wegen, voor zoover het berijdbare (verharde)
grdeette betreft Waar een aangenomen maximum werd overschreden, is de
begrindingsbreedte verminderd. Op sommige plaatsen ook heeft men den
geheelen weg versmald (het niet-verharde gedeelte daaronder begrepen), maar
in den regel is dit niet goed doenlijk , vermits een dergelijk werk bjj wegen ,
voorzien van schaduwbooinen en van alvoergoten, een kolossalen arbeid zon
vereischen , niet gecvenredigd aan de daarmede te verwerven vermindering
van het g"woon onderhou I.
r vcior<ehiilt'
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1894. [NaderL (Oost-) Indte.]

dagdiensten , of te zamen 20 048 960 dagdiensten , dat II 638 '-'u2
meer dan in 1892.
Bij eene residentiesgewijze vergelijking van de opgaven over
beide jaren blijkt, dat in 1893 méér heerendienstarbeid is verricht
in Bantam, de Preanger Regentschappen, Cherihon, Tagal, Rembang , 1'asoeroean , Bngelen , Kediri en op Madur:i. Voornamelijk
moet zulks hieraan worden toegeschreven, dat ten gevolge vun
zware regens over het algemeen meer werk noodig was voor het
in goeden staat houden van wegen en waterwerken ; in de Preanger
Regentschappen en Cherihon voorts hieraan dat sommige wegen , die
niet elk jaar begrind plegen te worden, gedurende 1893 begrinding
behoefden , waarbij voor eerstgenoemd gewest nog kwam dat, tot
tegengang van de onttrekking van koffie aan de verplichte leve
ring , voornamelijk in de afdeeling Bandong. het aantal wacht
huizen vermeerderd werd; op Madura was de meerdere heerendienstarbeid hieruit te verklaren dat de weg langs de zuidkust,
ten gevolge van hevige winden , buitengewoon door zeewater be
schadigd werd; in Rembang viel te wijzen op de zwaardere be
grinding welke de wegen in de afdeeling Toebau behoefden , ten
gevolge van liet drukkere houtvervoer wegens toeneming van het
aantal houtkapondernemingen ' ) , en in Pasoeroean , op het tot stand
brengen , onder de leiding van het personeel der irngatie-afdeeling
Brantas, van tal van kleine verbeteringen ann de onder zijn be
heer staande waterwerken , inzonderheid in de afdeeling Malang.
Ten behoeve van gewoon onderhoud en zware herstelling ■ tl
waterwerken moesten ook in Samarang en Japara meer dagdiensten
gevorderd worden dan in 1892, vooral ten gevolge van talrijke
doorbraken in de dijken langs de Toentang- en Serang-rivieren, doch
die vermeerdering van arbeid werd overtroffen door de verminde
ring van werk voor het onderhoud enz. van wegen en voor het
bezetten van wachthuizen. tëvenzoo werden in Soerabaija belangrijk
minder dagdiensten gevorderd voor het onderhoud van wegen ,
tegen eenige vermeerdering van den heerendienstarbeid voor onder
houd en herstelling of uitdieping van eenige dammen en leidingen.
In Probolinggo, Banjoemas en 'Madioen., doch vooral in laatstge
noemd gewest, werd eene belangrijke vermindering gebracht in
de diensten voor het bezetten van wachthuizen, lntusschen moest
in Madioen, vooral in de afdeelingen Madioen en Xgawi, meer
arbeid aan de wegen worden besteed dan in 1892 . wat laatstgemelde afdeeling betreft, ook om reden, door eene te vergedreveu
zuinigheid , de wegen aldaar in de laatste jaren niet voldoende
onderhouden waren geworden. Ook in de afdeeling Probolinggo
der gelijknamige residentie vorderden de wegen ineer werk , waar
tegenover staat, dat in de afdeeling Loemadjang van hetzelfde
gewest het onderhoud der wegen geringer eischen stelde, doorüei:
een tweetal suikerondernemers aldaar voor het vervoer van riet
gebruik maakten van karren , op rails loopende. In Kadoe oe
den over het algemeen minder diensten dan in 1892 gevorderd te
worden wegens den goeden staat, waarin de heerendienstwerken
daar verkeerden. Wat de gewesten Batavia , Peka'ongan en Bezoeki
betreft, vallen nopens de vermindering van het totaal der ge
presteerde dagdiensten, in vergelijking met 189^, genne bijzonder
heden van aanbelang te vermelden.
Dat de in 1893 verrichte heerendienstarbeid — zoo wordt in de
verslagbijdrage van den directeur van binnenlandscii bestuur op
gemerkt — over het algemeen genomen geen zware last voor de
bevolking kan geweest zijn , mag hieruit worden afgeleid , dat in
doorslag per vol-dienstplichtige (de half- en kwart-dienstplichtigen
voor de helft of een vierde van hun aantal daaronder begrepen)
niet meer zijn gepresteerd dan 3 k 4 dagdiensten op Madura .
5 ii ( in Batavia en Banjoerras, 6 a 7 in de Preanger Regent
schappen , Cneribon , Japara en Rembang, 7 a 8 in Bantam ,
Pekalongan en Kadoe, 8 a 9 in Krawang, Samarang, Bezoeki,
Bagelen en Madioen, 9 :i 10 in Kediri, 10 a 11 in Soerabaija en
Probolinggo, ruim 13 in Pasoeroean en 14 ii 15 in Tagal. Uit de
Preanger Regentschappen wordt bovendien gemeld, dat het gros
der bevolking zich door de toepassing van het zoogenaamde
golongan-giliran-stelsel verlicht acht, wijl daardoor ook de meer
gegoeden verplicht zijn om, voor het verrichten van hun aandeel
in de algemeene heerendiensttaak , óf zelf uit te komen, of wel
een plaatsvervanger te stellen , en zich niet meer, zooals vroeger
wel het geval pleegde te zijn , eenvoudig aan de nakoming van
die verplichting kunnen onttrekken , aangezien zulks door hunne
medeleden van de golongans, waartoe zij behooren, niet zou
worden gedoogd (zie ook wat lager over wanprestatie van heeren
diensten wordt gezegd).
Onder genot van eene tegemoetkoming van 10 cents per man
:
i De vraag, ot' In-t niet billijk zou zun de ondcrn-niers. door wier trans
porten ile in heerendienst te ondirhouden wegen ln-bbt-n Ie Ijlden . in il<* kosten
van het zwaardere onderhoud te doen b f d n g e a , maakt in Imtië een punt
van behandeling uit.

daags warden, ter voltooiing van den weg in de afdeeling Soekaboemi (Preauger Begentsobappen), bedoeld op bis. 74 van bat
vorig verslag, in 1893 nog 33 271 dagdiensten gepresteerd; terwijl
tan de verbetering Tan «'enige leidingen in bat district RandarSidaijoe (Pekalongan), waarvan mede t. a. p. m liet rorigTaialag
readl gesproken is, 4157 dagdiensten warden besteel, waarvoor
aan de dienstplichtigen een daggeld van 15 cents per man werd
toegekend. Voorts werden aan de in .Samarang en .lapara voor
het dichten van de doorbraken in de dijken langs de Toentangen Serang-rivieren tewerkgestelde dienstplichtigen tegemoetkomin
gen uitgekeerd , die uiteeuliepen tusschen 125 en 25 cents per
hoofd daags, In Samarang werden voor bedoelden arbeid in het
geheel 02 008 dagdiensten gevorderd; in Japara 77.">3.
In Japara, .Soerabaija en Kediri werden ook in 1893 dwang
arbeiders en politioneel gestraften tewerkgesteld bij het onderhoud
en de begrinding van alle of van een deel der wegen op de
afdeelingshoofdplaatseii. In gelijkervoege werd gehandeld in Madioen,
waar bovendien 40 a 00 dwangarbeiders werden aangewezen tot
bet verleenen van btllp aan de bevolking bij het onderhoud en
de verbetering van een deel van rieu weg tusschen Ponorogo en
Patjitan. Eindelijk werden ook een gedeelte der wegen op de
afdeelingshoof iplaats Kendal (Samarang) en een vijftal sluizen in
de nabijheid dier plaats met behulp van gestraften onderhouden. : )
Met betrekking tot het stelsel van plaatsvervanging voor het
verrichten van heerendiensten en den afkoop van die diensten ,
hetzij voor een deel, dan wel in hun geheel, en al of niet te
zaiiie:: met cultuur- en dessadiensten , vallen , na hetgeen dien
aangaande in de jongste Koloniale Verslagen is bekend gesteld,
thans geene nieuwe bijzonderheden te meiden. Alleen wordt aangeteekend dat, blijkens de over 1893 ontvangen rapporten, in
nagenoeg alle gewesten op Java en op Madura het stellen van
plaatsvervangers het veelvuldigst voorkwam bij het bezetten in
beerendiecat van wachthuizen.
Wegens het eigenmachtig tewerkstellen van heerendienstplich
tigen , ter verlegging van eer. bestaanden weg, werd in Mndioen
een assistent-wedono oir zijne betrekking ontslagen. In Banjoemas
werd de wedono van Adjibaiang aangeklaagd, o. m. ook wegens
het vorderen van diensten van de bevolking ten eigen bate. Be
doelde inlandsehe ambtenaar werd uit 'slands dienst ontslagen.
Het onderdistrietsboofd in Japara, tegeu wien , blijkens het voor
komende op blz. 70 van het verslag van 1892 , ter zake van eene
dergelijke onwettige vordering van diensten eene vervolging was
ingesteld, werd sedert door den raad van justitie te Samarang
voor dat feit veroordeeld. Tegen dessahcofden werden wegens het
hierbedoelde vergrijp nog herhaaldelijk klachten ingediend. Het
kwam echter wel voor. dat die klachten bij onderzoek schromelijk
overdreven bleken te zijn. lntusschen werden de schuldig be
vonden hoofden gestraft, dan wel uit hun ambt ontzet.
Tegeu het verleenen. door dessahoofden, van ongemotiveerde
vrijstellingen van het verrichten van heerendiensten zal, na de
vaststelling der in hoofde dezer afdeeling vermelde afzonderlijke
heerendienstregelingen voortaan niet meer klem kunnen worden
opgetreden. Uit Krawang wordt bericht
dat tot tegengang van
bedoeld misbruik ook de toepassing- van het hiervóór reeds ge
noemde golotigan-giüran-stelsel dienst deet.
Wanprestatie vun heerendiensten , ofschoon somwijlen zich voor
doende , is, naar bericht wordt, over het algemeen geen veel
vuldig voorkomend verschijnsel. Waar dergelijke onttrekking ge
constateerd wordt, is de oorzaak in den regel te zoeken in onver
mogen of andere voorbijgaande omstandigheden , terwijl de nalatige
gewoonlijk langs minnelijken weg en anders door eene bestraffing,
ingevolge art. 83 , sub 2°. , van het reglement op de rechterlijke
organisatie , voldoende tot inkeer is te brengen. Overigens valt er
nog op .te wijzen dat hij , die bepaald onwillig blijkt om zijn
aandeel in de aan de dessa opgelegde heeiendiensttaak af te wer
ken , zich in zijne dessa zoo onmogelijk maakt, dat hij, tenzij
tot inkeer komende, de dessa moet verlaten. De Indische Regeering
acht dan ook geen bijzondere voorziening noodig ter voorkoming
dat gewillige heerendienstplichtigen tevens moeten werken voor
de onwilligen. Zij kwam tot deze conclusie, nadat haar dezerzijds
(in 't laatst van 1892i de vraag was gesteld , of speciale en snel
werkende civiel-rechtelijke voorzieningen tegen de bedoelde nalatigen noodig konden zijn.
:

> in de thans oetvaagen mededeeliagea wordt alsnog gewag gemaakt vaa

ei-iiH beschikking der ladisrhe Regeertag van December 1 8 t t , waarbij de
meeniug werd te kennen gegeven «lat art. 10 van het strafwetboek voor in
landers er zich niet tegen r e n e t , o.n, waar liet dienstbelang dit vordert,
veroordeelden tut dwangarbeid buiten den ketting voor niet langer dan «V-n
jaar, lOOWH'ds politioneel geatnAM , te werk te stellen ook buiten de gren
zen der aMeeltagaaOoalplaatsea, mit-i binnen bet ressort van de rechtbank ol
d-r rechter door wien zj zyn gevonni-d.
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Koloniaal verslag van ï6'.)i.
Ten opzichte vim de regelingen voor 'l»; verschillende gewesten
bij residentsbeeluit getroffen nopeni de deatapolltie-dieniten en de
pantjen-dientteo ten behoeve van de dessaboofden, en hier en
daar wk ten behoeve van andere laden der deeeebesturen, wordt
voor <lit verslag gemeld dat zij meerendeeli oog van t.; reeen ten
datum zijn om nopens li.ire werking reedt nu een grondig oordeel
t e kunnen vellen. Du regelingen betreffende de pantjen diensten
kunnen trouwens, voor zoover daardoor wijziging wordt gebracht

in bestaande toestanden, slechts geleidelijk in toepassing worden
gebracht,

naar gelang de optreding van nieuwe

dessahoofden

daartoe gelegenheid gei ft. Intuatcben zijn in den, loop van 1893
vau de hoofden van gewestelijk bestuur opgaven gevraagd be
treffende den omvang der beide genoemde categorieën van gemeente
diensten , welke opgaven bij de afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor dit hoofdstuk nog b;j bet departement van binneulandsch bestuur in behandeling waren.
De scherpe afbakening der dessapolitie-diensten gaf aanleiding
dat door een hoofd van gewestelijk bestuur op Java de vraag werd
gedaan , hoe in den vervolge diende plaats te vinden het vervoer
van stukken van overtuiging in straf- en overtredingszaken . vau
de standplaatsen der onderdistrictshoofden naar die der districts
hoofden , en van deze naar de afdeelingshoofdplaatsen. In overeen
stemming met de inzichten der Indische Regeering is toen door
den directeur van biuneulandsch bestuur bij eeue circulaire van
24 Juli 1898 aan de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en
Madura medegedeeld , dat de uitgaven voor bedoeld vervoer, ten
behoeve waarvan niet over diensten van de bevolking mag worden
beschikt, moeten worden aangemerkt als proceskosten , die c. q.
op den veruordeelde kunnen worden verhaald . en dat er geen be
zwaar tegen bestaat om die kosten, onverschillig of de vervolging
al dan niet tot eene veroordeeling heeft gdleid, te brengen ten
laste van het departement van justitie.
De aanslag van de lieerendienstplichtige bevolking in de g o u 
vernementsgewesten op Java (Batavia uitgezonderd) en op Madura
in het hoofdgeld, bedoeld bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 6 8 ,
bedroeg in 1893 f 2 823 4 2 3 , welk b e d r a g , op enkele guldens n a ,
geheel binnenkwam, zoodat, na aftrekking van de 8 pet. collecteloon , zuiver beschikbaar was
f 2 597 549
waarvan werd uitgegeven (of toegestaan), nagenoeg
uitsluitend voor het doen verrichten in vrijen arbeid
van de in 1882 en later definitief afgeschafte diensten
(verg. de uitvoerige specificatie in bijlage 0 hierachter)
1 893 953
en dus overbleef
f
703 596
Evenbedoeld bedrag van f 703 596 en de bij de begrooting voor
1893 , uit de overschotten van het hoofdgeld vau vroegere jaren ,
beschikbaar gestelde som van f450 000 werden in de eerste plaats
weder aangewend voor de betaling van den koeliearbeid aan brug
gen en duikers in zoogenaamde heerendienstwegen buiten hoofd
plaatsen van gewesten en afdeelingen , voor welke werken (buiten
K r a w a n g , Rembang , Banjoemas , Bagelen en Kadoe , waar van
de vordering van deze categorie van heerendiensten reeds vóór
1893 voorgoed was afgezien) sinds 1886 niet over heerendienst
plichtigen pleegt te worden beschikt. Voor dat doel werd in het
geheel (de vijf zooeven genoemde gewesten en Pasoeroean ') niet
medegerekend) toegestaan f 256 196 (zie de kolommen 23 en 24
van bijlage O). Voorts werden uit het samengevat bedrag van
f 703 596 en f 450 000 nog gekweten: de aan heerendienstplich
tigen toegekende tegemoetkomingen , waarvan hiervóór melding is
g e m a a k t ; de koelieloonen voor het onderhoud van de dijken langs de
Brantas- , Soerabaija- en Porrong-riviereu in Kediri en Soerabaija s ) ,
voor welk onderhoud reeds sinds verscheidene jaren niet meer
van heerendienstplichtigen wordt gebruik g e m a a k t ; en eindelijk de
koelieloonen , welke betaald moesten worden , ingevolge in 1893 en in
vroegere jaren verleende machtigingen , tot uitvoering in vrijen arbeid
van andere werken , ten behoeve van welke volgens de vigeerende
bepalingen nog over heerendienstplichtigen had kunnen worden
beschikt. Voor zoover zij in 1893 verleend werden, hadden laatstgemelde machtigingen o. m . betrekking op : de verdere verbetering
van den postweg tusschen Soemedang (Preauger Regentschappen)
en de grens van Cheribon (koelieloonen f 8443); de herstelling
van de op Madura door zwaren golfslag beschadigde gedeelten
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van den weg tusschen Kainal en Kedoengdoengff 17 853), en van

de steen en taluds langs den weg van Bampang naar Pamakassan
(f 20 043); het verhoogen van de dijken langs de Serang-rivier in

Samarang en Japara (f 22 090); het vernieuwen van de Tjokrojasenen Wawar-kanalen in Hagelen (f 135 000); het verbeteren der
Manggis leiding in Kadoe, en het maken van de secundaire lei
dingen in haar irrigatiegebie 1 (f 27 801) ').
Alleen in K r a w a n g , de Preanger Regentschappen en Kadoe,
waar afzonderlijke! heerendienstregelingen werkten, zoomede in
Bezoeki , waar de algemeene regeling van 1890 nog van kracht
bleef, was in 1893 de zuivere opbrengst van het hoofdgeld on
voldoende voor de bestrijding van alle wegens afschaffing van
diensten ten laste van het hoofdgeld gekomen uitgaven (die voor
het vervoeren van gouvernementsreizigers en hunne goederen,
voor zoover zij met het hoofdgeld plegen te worden verrekend,
niet eens medegerekend). De tekorten voor die gewesten bedroegen
respectievelijk f 5 4 7 9 , 24 2 1 8 , f 1915 en f 4828. Hierbij dient te
worden opgemerkt, dat de gewestelijke becijfering der tekorten
en der overschotten op het hoofdgeld ditmaal zuiverder is dan
vroeger, in zoover als de uitgaven voor het kappen en sleepen
van hout ten behoeve van in heerendienst uit te voeren werken,
en die voor den koeliearbeid ten behoeve van bruggen en duikers
op hoofdplaatsen (zie de kolommen 16 en 17 van de meerbedoelde
bijlage O) thans voor het eerst voor elk gewest in het bijzonder
zijn opgegeven overeenkomstig de specificatie , welke ten grondslag
heeft gestrekt voor de raming ten behoeve van de begrooting.
De nieuwe bepalingen bij de ordonnantie in Indisch Staatsblad
1893 n°. 68 vastgesteld nopens den aanslag en de inning van het
hoofdgeld als equivalent voor afgeschafte heerendiensten zijn reeds
uitvoerig in 't vorig verslag (blz. 75) besproken. Van de bij die
ordonnantie geopende gelegenheid om van den totaalaanslag in het
hoofdgeld, voor de districten, onderdistricten of dessa's van een
gewest of gedeelte van een gewest waar eene afzonderlijke heeren
dienstregeling w e r k t , een naderen omslag tot stand te b r e n g e n ,
is tot hiertoe nog geen gebruik gemaakt. Tot eene nadere repartitie
vau den dessa-aanslag onder de hoofdgeldplichtigen in de dessa
(zie art. 7 van de aangehaalde verordening) is echter in verschil
lende streken wel overgegaan.
§ 2.

BuitenbezittïiVje'ii.

Voor zooveel omtrent het aantal heerendienstplichtigen in som
mige der buitenbezittingen en omtrent den aard en den omvang
vau den door hen gepresteerden arbeid tabellarische opgaven zijn
ontvangen, worden de cijfers thans in eene bijlage opgenomen
(zie bijlage P hierachter)*), waarop alleen eene uitzondering is
gemaakt ten aanzien van de beknoptere aantooning betreffende
den in de residentie Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo in
heerendienst verrichten arbeid; de cijfers daaromtrent worden aan
getroffen onder de hier volgende gewestelijke mededeelingen. Uit
de in deze § niet behandelde gewesten vielen nopeus de persoon
lijke diensten der ouder'sGouvernements rechtstreeksch gezag staande
inboorlingen geen nieuwe bijzonderheden te vermelden. Overigens zij
herinnerd dat in de gewesten Riouwen cnderhoorigheden, Westerafdeeling van Borneo , Ternate en Timor , zoomede in de afdeeling
Banda der residentie Amboina, krachtens de indertijd uitgevaar
digde bepalingen , van gouvernementswege alleen heerendiensten
mogen gevorderd worden tot wering van rampen van hoogerhand,
dan wel tot afwending van algemeen gevaar, terwijl in die g e 
deelten der residentie Oostkust van S u m a t r a , waar de bevolking
tot de gouveniements-onderdauen behoort, in 't geheel geen heeren
diensten bestaan.
Sumatra's
Westkust.
Op het stuk der heerendiensten bleven
voor dit gouvernement nog van kracht de voorloopige bepalingen,
vastgesteld bij de ordonnantie van 12 December 1877 (Indisch
Staatsblad n°. 248), zoomede de ingevolge de gouvernementsbesluiten dd. 12 Augustus 1881 n». 25 en 20 Mei 1883 n°. 20 in
werking gebrachte proefregelingen , waarvan o. a. sprake is in het
verslag van 1882 (blz. 74) en in dat van 1884 (blz. 71). Bedoelde
proefregelingen werden , naar de gewestelijke gouverneur bericht,

1
) Wat dit gewest betreft, werd eene snm van f 24 421 ten behoeve van
3
) Bh' eene vergelijking met kolom 25 van bijlage O houde men in bet
bruggen en duikers buiten hoofdplaatsen , hfj wijze van tjjdelijkrn maatregel,
reeds over 1893 ten laste van bet hoofdgeld gebracht. Dit bedrag is dan ook oog, dat bier uitsluitend de (Mpfttcai bedragen zjjn opgegeven.
begrepen in de hooger vermelde som van f 1 803 953.
«) Voor zooveel betreft de vijf gewesten buiten Java en Madura, voor
2) De koelieloonen voor het onderhoud der dijken in 1'asoeroean zijn mede welke na uit. 1890 nieuwe heerendienst-ordonnantiën zijn in werking getreden,
reeds in 1893, bjj wjjze van tijdelijken maatregel, ten bate van bet hoofd bevat gemelde bijlage tevens eenigc opgaven, ontleend aan de door de geweste
geld gebracht. Daarvoor is in "t hooger vermeld bedrag van f 1 BM MS eene lijke bestuurders, in voldoening aan de rvoorsehriften ter uitvoering" dier
ordonnantiën, opgemaakte nieuwe registers van de verdeeling der hcerendiensten.
som van t 1500 begrepen.
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.steeds trouw opgevolgd en bij de uitvoering daarvan werden geënt | werking van den resident nadere inlichtingen gevraagd , speciaal
ook nopens het beweren dat, zelfs bij voldoende aanzuivering, de
moeielijk heden ondervonden.
De dieneten ten behoeve van wegen en bruggen drukken vooral
zwaar in de reejdentie Tapanoli, waar de zeer dun gezaaide bevolking een uitgebreid wegennet heeft te onderhouden , en door
hevige bandjira telkens zware schade aan genoemde werken wordt
toegebracht. Evenals in vorige jaren is er daarom ook in 1893 naar
gestreefd den heerendienstplichtigen in genoemd gewest eenige
verlichting aan te brengen , door in de minst bevolkte streken
het onderhoud der wegen hetzij door dwangarbeiders, hetzij in
vrijen arbeid te doen plaats vinden. Ook werd in sommige gevallen
aan de dienstplichtigen eene tegemoetkoming voor voeding toegelegd. Ook van de dienstplichtigen in de Padangsche Bovenlanden
en van die in de afdeeling Priaman (Padangsche Benedenlanden)
moest in 1893 zware arbeid gevorderd worden ter herstelling van
de door hevige bandjirs op het einde van ]892 verbroken communicatie in de Anei-kloof. Aan de opgokomenen werd echter eene
tegemoetkoming van 15 cents per rnan en per dag toegelegd.
Voor het verrichten , vooral van de bijzondere diensten , plegen /.ij ,
die eenigszins bemiddeld zijn , plaatsvervangers te stellen tegen
een dagloon van 40 tï 60 cents.
De in 't laatst van 1892 bevolen onderzoekingen ter voorbereiding
van eene definitieve regeling der heerendiensteu (zie vorig verslag
blz. 76) zouden, naar het zich liet aanzien, in ïapanoli en de
Padangsche Beuedenlanden nog in 1894 en in de Padangsche
Bovenlanden in het voorjaar van 1895 beëindigd kunnen worden.
BenAoeleu. Volgens de gehouden aanteekeningen nopens de in
1893, ingevolge de heerendienstregeling in Indisch Staatsblad 1891
n°. 170, ') gepresteerde dagdiensten zou deze belasting in arbeid —
döoreengenomen voor de verschillende afdeelingen van het gewest,
doch ongerekend de hoofdplaats — zijn neergekomen op gemiddeld
25 a 26 dagdiensten per dienstplichtige, tegen 29 a 30 in 1892
en 30 e 31 in 1891.
In de afdeelingen Ommelanden van Benkoelen en Manna kwam
het 977 malen voor dat heerendienstplichtigen moesten worden gestraft wegens nalatigheid in het verrichten van de hun opgelegde
diensten. Uit de overige afdeelingen zijn ten deze geen opgaven
ontvangen. Overigens meldt de resident dat verscheidene dienstplichtigen de hun opgelegde diensten afkochten, doch dat de
iioofden de ontvangen af koopgelden menigmaal ten eigen bate aanwendden, een misbruik waartegen door de besturende ambtenaren
zooveel mogelijk wordt gewaakt, doch dat onder de bestaande
omstandigheden niet altijd is tegen te gaan.
Voor onderhoud , verbetering en verharding van wegen , zoomede
voor het bouwen van nieuwe bruggen werd, waar noodig en doenlijk,
ook wel gebruik gemaakt van de krachten der in het gewest aanwezige dwangarbeiders.
Over het denkbeeld om de heerendiensten in dit gewest af koopbaar te stellen of te vervangen door eene belasting in geld (zie
vorig verslag blz. 77) is sedert gerapporteerd door den in October
1892 opgetreden resident. Bleek het laatste alternatief geen aanbeveling te verdienen, op grond dat de algemeene draagkracht der
bevolking zoodanige conversie vooralsnog niet zou gedoogen, terwijl,
gelet op de schaarschteaan vrije koelies in het gewest, ook moeielijkbeden zouden worden ondervonden om de diensten in vrijen arbeid te
doen verrichten , ten aanzien van eene door den resident aanbevolen
facultatieve af koopbaarstelling, ouder controle van het bestuur,
van een'deel der heerendiensten, namelijk van die ten behoeve
van wegen, bruggen en duikers, kwam de Indische Regeering
lot de conclusie dat dit punt voorloopig nog in beraad diende te
worden gehouden (Mei 1894). Op de hoofdplaats van het gewestc
zijn , ingevolge Indisch Staatsblad 1874 n°. 276, juucto 1876 n .
58, de dienstplichtigen vrij van het verrichten van diensten ten
behoeve van den aanleg en het onderhoud van wegen en bruggen ,
doch zijn zij verplicht, in stede daarvan, eene belasting van f 2
per hoofd en per jaar op te brengen. Ook van de «werkbare" mannen onder de vreemde oosterlingen ter hoofdplaats wordt gemelde
belasting geheven, waarvoor die categorie van ingezetenen is
vrijgesteld van het onderhoud der wegen en bruggen in hunr.e
eigen wijkeu. Met het oog op de vele afschrijvingen, die gedurig
op deze belasting noodig blijken, zijn zeer onlangs nopens hare

opbrengst geen voldoend equivalent zou opleveren voor de daaruit
te bestrijden uitgaven.

Lamponysctie Districten. De toepassing van de nieuwe heerev.dienstregeling voor dit gewest (Indisch Staatsblad 1892 n*. 39 en
Bijblad ii". 4661) gaf in 1893 geen reden tot klagen. Wel kwamen
nu en dan gevallen van nalatigheid voor , doch deze werd alleen
geploegd door die dienstplichtigen, welke niet behoorden tot de
gezeten inwoners der kampongs, waarvoor zij moesten uitkomen,
en de gang van zaken ondervond daardoor geen belemmering. Te oordeelen naar de gehouden aanteekeningen zouden
in 1893, evenals het jaar te voren, gemiddeld 24 a 25 dagdiensten
per heerendienstplichtige zijn gepresteerd, berekend bij doorslag
over de gezamenlijke afdeelingen van het gewest.
Door gegoede handelaren en door hen, die voor zaken tijdelijk
hunne woonplaatsen moesten verlaten, werd, evenals in vorige
jaren, met goedvinden van de hoofden en onder controle van ae
besturende ambtenaren , hetzij een betaald persoon , hetzij een famllielid als plaatsvervanger aangewezen.
Palembang. Nopens het aantal heerendienstplichtigen in dit
gewest en den door hen gepresteerden arbeid zijn , bij uitzondering,
geen opgaven ontvangen. Alleen blijkt dat het aantal aangeslagene:! (inlanders en vreemde oosterlingen) in de ter hoofdplaats
geheven belasting van f 3 per hoofd 'sjaars als equivalent voor de
vrijstelling van dieDsten ten behoeve van den aanleg en het onderhoud van wegen en bruggen (zie Indisch Staatsblad 1877 n°. 198)
beliep 12 329. In de afbetaling dier belasting valt op den duur
eenige verbetering te bespeuren. Van den aanslag over 1893, ad
f 36 987, was op het einde des jaars geïnd f 25 443. Aan achterstand over vroegere jaren werd in 1893 een bedrag van f 3300
ontvangen.
De in 't vorig verslag bedoelde, sedert beëindigde onderzoekingen
tot voorbereiding eener herziening van de bestaande heerendienstregeüng (Indisch Staatsblad 1878 n°. 33) hebben aan het licht gebracht dat hier en daar in Palembang ook heerendiensten pleegden
te worden gevorderd, welke niet in de regeling waren genoemd.
Aan die ongeoorloofde diensten is door den resident gaandeweg een
einde gemaakt. Voorstellen tot herziening van de bestaande heerendienstregeling waren door den resident ingediend en bij het
departemeut van binnenlandsch bestuur in advies.
Baiika en uadcrhooryjhedeu. in dit gewest v werden in 1893. even
als in het voorafgegane jaar, onder de werking van de nieuwe
heerendienstregeling (Indisch Staatsblad 1891 u°. 171 en Bijblad
n°. 4660) door eiken dienstplichtige gemiddeld ruim 30 dagdiensten
gepresteerd. Zij die te werk waren gesteld voor het verbeteren van
den weg tusschen Muntok en Pangkalpinang ontvingen weder eene
tegemoetkoming van 30 cents per man daags.

Billiton. Onder de werking der voor'oopige heerendieustregeiing
in Indisch Staatsblad 1878 n°. 180 werden in 1893 in dit gewest door
6466 dienstplichtigen (welk getal nagenoeg niet verschilt van het
cijfer over 1892) gepresteerd 41 578 dagdiensten voor onderhoud van
wegen , bruggen en districtsgevangenisseu en 80 654 dagdiensten
voor het overbrengen van brieven en het doen van wachtdiensten,
welke cijfers , volgeus de over 1892 ontvangen opgaven , hadden
bedragen 3i> 884 en 64 948. Hierbij dient aangeteekenu te worden
dat het bezetten van wachthuizen op Billiton tot de gemeentediensten wordt gerekend , doch dat, ingevolge eene ouderhandsche
schikking, op de wegen , waarlangs bnevenvervoer plaats vindt,
dat vervoer door de wachthebbende kamponglieden pleegt te geschieden , in verband waarmede de wachthuizen langs die wegen
ook overdag worden betrokken (verg. het verslag van 1889,
blz. 87).
Voor het overbrengen van gouvernementsgoederen en reizigers
zijn in 1893 geene dienstplichtigen opgeroepen. Op de distrietsboofdplaatseu waren voor dat doel steeds vrije koelies in voldoend
aantal te krijgen.
Het ontwerp eener nieuwe heerendienstregeling, waaromtrent
het in 't vorig verslag bedoelde advies van den inmiddels opgei) De in de voorschriften van uitvoering der heerendienstrcgeling (zie bjj- treden nieuwen gewestelijken bestuurder sedert ontvangen is, was,
iage O van het verslag van 1891, zoomede n0. 4659 van bet Bjjblacl op het tijdens de afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor deze
Indisch Staatsblad) voorkomende opsomming van de in heerendienst te onder- paragraaf, bij de Indische Regeering in behandeling.
houden groote post- en binnenwegen heeft bjj gouvernementsbesluit dd. 9
Januari 1894 n°. 9 eenige herziening ondergaan, door eene gewijzigde omWesterafdeeliiig tan Borneo. Van de onder 'sGouvernements rechtschrijving van sommige dier wegen en de toevoeging van nog eenige nieuwe
streeksch gezag staande inboorlingen in dit gewest mogen, luidens de
trajecten.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1894—1895.
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ordonnantie in Indisch Staatsblad 1870 n". 2 6 , geene verplichte
persoonlijke diensten, beloond of onbeloond, gevorderd worden
anders dan wanneer zulks ingeval van algemeene rampen tijdelijk
mocht m o d i g zijn. Nadere voorzieningen ten deze worden evenwel
Doodig g e a c h t , gelet ook op den feitelijken toestand met betrekking
tot de voorziening in sommige diensten. De zaak m a a k t , ook uit
een meer algemeen o o g p u n t , nog een punt van overleg uit.
Zv.id.er- en Oosterafdeeluiy tan Borneo. Nopens de in 1893 in
dit gewest gepresteerde heerendiensten , meerendeels in onbetaalden
dienst (voor het onderhoud vun wegen en bruggen in de kampongs
en het bezetten van wachthuizen) en overigens in betaalden dienst
(voor het overbrengen van landsiienaren en gouvernementsgoederen
en gelden) zijn de volgende opgaven ontvangen :

I)i'~i'lükbanr

aantal

AFDEELINGEN.

i.i-erendianaV
plichtiyen.
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Hiervan kwamen er in betaalden dienst gemiddeld dngelnks 09 op, namelijk
i:. ile afinc _r B idjermaain «n Ommelanden. AmMnthai ra Martapoera
respectievelijk 26, 19 en i s . in de eHeelrag Doeaoenlanden ".> en ,:n de nid'-elicg
Dajakian'i<'ii slechts I. Zooveel doenlijk wordt in bet laudstervonr te wi.ter door
i b .rei. van prmnwen voorzien.
De bij de voorloopige heerendienstregeling in Indisch Staatsblad
1879 n°. 92 erkende «gebruikelijke diensten bij sommige inlandsche
hoofden in de afdeelingen Bandjermasin en Ommelanden, Amoenthai
en Martapoera", zoogenaamde kemitdiensten, worden door de bevolk i n g reeds sedert lang niet.meer gepresteerd; in stede daarvan brengt
zij, als bijzondere belasting, zekere af koopgelden op aan districtshoo f den , djaksa's en geestelijken , die deze afkoopgelden als eene
noodzakelijke suppletie van hunne inkomsten beschouwen. Die
gelden worden echter niet door de geheele bevolking opgebracht
en niet al de genoemde inlandsche titularissen hebben uit dien
hoofde inkomsten. Om de daardoor ontstane ongelijkheid weg te
nemen en een meer regelmatigen toestand te verkrijgen, is in
Indië het denkbeeld in behandeling om de kemitgelden te doen
vervallen, tegen verbooging der bezoldigingen van de districtshoofden , djaksa's en geestelijken. De meerdere uitgaven aan bezoldigingen zouden dan moeten worden gedekt door eene verhooging
van de in het gewest werkende hoofdelijke belasting. Tot dusver
is de uitvaardiging van eene nieuwe heerendienstregeling van de
oplossing dezer quaestie afhankelijk gesteld.
Celebes en ondcrhoorigheden.
Volgens de gehouden aanteekeningen nopens de in dit gewest gepresteerde heerendiensten , krachtens de regelingen in Indisch Staatsblad 1891 n°. 113 en Bijblad
n°. 4 6 5 8 , zijn in doorslag over de verschillende afdeelingen in 1893
slechts 9 a 10 (in 1892 8 a 9)dagdiensten per heerendienstplichtige
gevorderd geworden.
Menado. In aansluiting aan hetgeen in 't vorig verslag (blz. 23
en 79) nopens het onderwerp werd bericht, is thans aan te teekenen
dat de resident in de tweede helft van 1893 heeft gerapporteerd
nopens het denkbeeld om in de Minahassa de heerendiensten te
vervangen door eene belasting in geld. Uit 's residents advies blijkt
dat hij , met het oog op den oeconomischen toestand van de groote
meerderheid der dienstplichtige bevolking in onderscheidene districten , den tijd voor zoodanigen maatregel nog niet gekomen acht.
Voorts werd door hem gewezen op het bezwaar d a t , bij het gemis
van een koeliestand in de Minahassa, eene afschaffing van de heerendiensten den aanvoer van werkkrachten van elders zou noodig maken
om de werkzaamheden , tot dusver in heerendienst verricht, in vrijen
arbeid te doen uitvoeren. Ook het denkbeeld eener facultatieve
afkoopbaarstelling meende de resident te moeten ontraden. Het
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advies van de Indische Kegeering wordt nog tegemoet gezien, Ten
opzichte van de , ingevolge de bestaande heerendienst-ordonnantie
(Indisch Staatsblad 1881 n° 193), te vorderen diensten verklaart de
resident, dat z i j , mits goed geregeld en binnen het bij de ordonnantie aangenomen maximum van 36 dagdiensten 'sjaars blijvende,
voor de bevolking niet te bezwarend zijn. Volgens de gehouden
aanteekeningen omtrent den in 1893 in de .Minahassa verrichten
litcrendienstarbeid (zie bijlage P hierachter) kwam de prestatie per
afdeeling neer op het ravolgend gemiddeld aantal dagdiensten per
heerendieustplichtige: in de afdeeling Menado 2 9 , Kenia 2 8 ,
Ï o n d a n o 2 0 , Amoerang 25 en Belang 21 , dat is , bij doorslag over
al de afdeelingen gezamenlijk, op 24 a 25 dagdiensten per dienstplichtige.
Met betrekking tot de gemeentediensten in de Minahassa is nog het
volgende gemeld. Na de adviezen van hoofden en ambtenaren te
hebben ingewonnen , werd door den resident, onder dagteekeuing
van 8 September 1893 , een besluit uitgevaardigd , houdende , d a t ,
in verband met de adat kabiasaün , a l l e n , die bij Indisch Staatsblad
1881 n \ 193 van heerendiensten zijn vrijgesteld , ook vrij zijn van de
pinontol- en toeloengan-diensten, van de negorij-wachtdiensten
en van de diensten ten behoeve van de kleine of negorijwegen. Bij
eene latere beschikking werd door hem nog bepaald dat een dienstplichtige hoogstens 12 dagen in het jaar mag worden opgeroepen
voor het verrichten van gemeentediensten (die ten behoeve van de
negorij hoofden en de wachtdiensten daaronder niet begrepen).
Aangaande ce afdeeling Gorontalo , voor welker gouvernementsdistricten eene afzonderlijke heerendienstregeling van kracht is
(Indisch Staatsblad 1889 n° 250), wordt enkel bericht, dat in de toepassing dier verordening geen moeielijkheden werden ondervonden,
en dat de dienstprestatie luttel was (in 1893 — verg. bijlage P hierachter — 2 a 3 dagdiensten per dienstplichtige).
W a t de Sangi-en Talaut-eilanden betreft, i s , in overleg met de
verschillende rijksbesturen , het aantal dagen , waarop de bevolking
verplicht is op te komen tot het presteeren van diensten, zeer verminderd en verder ter zake van die diensten eene regelirg getroffen , welke, voor zoover plaatselijke toestanden zulks toelaten , in
overeenstemming is gebracht met d i e , welke voor de Minahassa
wordt gevolgd. Zoo zullen op gemelde eilanden van het verrichten
van heeren- en negorijdieusten ook vrij zijn , behalve de bij het
Europeesch bestuur geregistreerde moerids of bedienden van Europeanen , de onderwijzers en kweekelingen van de door den resident
erkende kwtekseholen voor de opleiding van inlandsche onderwijzers
of inlandsche godsdienst voorgangers. Verder i s , in overleg met de
rijksbesturen op Groot-Sangi (die van Taroena , Manganitoe, Kandhar
en Taboekan) en op Siauw , nog bepaald , dat heerendienstplichtigen
(als roeiers of dragers) , mits tegen behoorlijke b e t a l i n g , zullen
worden verstrekt ten behoeve van de dienstreizen der zendelingen.
Amboina. Ook aangaande den in dit gewest in heerendienst gepresteerden arbeid zijn thans opgaven ontvangen , die men hierachter
aantreft in de meervermelde bijlage P , waarbij voor zooveel noodig
zij opgemerkt dat die opgaven alleen betrekking hebben tot de buiten
de afdeeling Banda gelegen gedeelten van het gewest, vermits in
gemelde afdeeling niet anders dan tot wering van algomeen gevaar
heerendiensten mogen gevorderd worden. Uit de verstrekte opgaven
blijkt dat in doorslag de dienstprestatie neerkwam op2a3ilagdiensten
per heerendienstplichtige.
Bij de toepassing der nieuwe heerendienst/egeling (Indisch Staatsblad 1892 n 67 , zoomede Bijblad n° 4662) werd in zoover eeuig
bezwaar ondervonden, ala de resident huiverig was om ook van de
bevolking der hoofdplaats van het gewest heerendiensten te vorderen ten behoeve van wegen en b r u g g e n , wijl tot hiertoe voor
dezen arbeid steeds van gestraften was gebruik gemaakt. Ter
voorziening in deze moeielijkheid heeft de resident in overweging
gegeven voor de hoofdplaats Amboina een gelijken maatregel te
treffen als voor Makasser is genomen bij Indiscii Staatsblad 1891
n°. 111 , de invoering namelijk van eene belasting in geld als
equivalent voor ontheffing van heerendiensten. Omtrent bedoeld
voorstel wordt in Indië nog overleg gepleegd.
Balï en Lombok.
De in 't vorig verslag (blz. 79/80) besproken
onderzoekingen ter voorbereiding van eene definitieve regeling der
heerendiensten in de gouvernements-afdeelingen Boeleleng en Djemb r a u a , ter vervacging van de voorloopige bepalingen ter z a k e ,
opgenomen in Indisch Staatsblad 1883 n°. 3 8 , werden in 1893 neg
niet beëindigd.
De vordering van diensten bleef, volgens den resident, ook in
1893 tot het hoogst noodige beperkt en kan voor de bevolking
niet bezwarend genoemd worden. Cijfers ter zake zijn niet ontvangen.

5. |2.j
koloniaal verslag' van 1894.
III.

LANDELIJKE INKOUBTBN.

Landrente.
Bleef voor 1893, Let laatste jaar van het bij Indisch
Staatsblad 1890 u°. 53 aangenomen vijfjarig tijdperk van fixatie
der landrente, de onzuivere aanslag der geregeld beplante velden
en der andere voor vast aangeslagen gronden nog op het bestaande
bedrag (f16 465 768) behouden, de wisselvallig bebouwde gronden
werden voor 1893 bruto aangeslagen voor f308 7 3 2 , zijnde f16 318
minder dan voor 1892. Daarbij waren de afschrijvingen wegens
misgewas (ad f 772480) f 248 031 hooger dan in 1892, welk nadeelig verschil echter teruggebracht werd tot f 174 4 2 0 , omdat
de vrijstellingen wegens het onbeplant blijven van gronden (ad
f 348 701) f 73 611 lager waren dan in 1892. De zuivere aanslag
kwam derhalve te staan op f 15 653 3 1 9 , tegen f 15 844 057 (vol
gens verbeterde opgaven) over 1892, derhalve in 1893 f 190 738
minder. In elf gewesten bleef de zuivere aanslag beneden het cijfer
van 1892 met een gezamenlijk bedrag van f 346 8 2 7 , doch voor
de negen andere gewesten viel te wijzen op een voordeelig ver
schil van gezamenlijk f 156 0 8 9 , zooals in bijzonderheden kan
worden nagegaan uit de gewestelijke specificatie in bijlage Q
hierachter.
M e e r e n meer wordt er naar gestreefd de invordering van deze be
lasting geleidelijk en met inachtneming van «Ie plaatselijke om
standigheden te doen geschieden , hetgeen gezegd wordt aan de
behoorlijke afbetaling zeer bevorderlijk te zijn. In alle gewesten
was dan ook, op slechts luttele bedragen na , de landrente bij het
einde des jaars geheel aangezuiverd. In 't geheel was op uit. 1S93
niet meer dan f 3170 achterstallig. Bovendien bleef te verhalen
:" 1481 ter zake van wel geïnde, maar door dessahoofdenofdessaijeambten verduisterde en door de schuldigen of hunne bloedver
wanten nog niet gerestitueerde landrentegelden. Deze cijfers steken
gunstig af bij de uitkomsten over 1892, toen bij het einde des
jaars van de aangeslagene!; nog te innen bleef f 17 480 en wegens
verduisterde landrentegelden over dat jaar f 8299.
De sedert eenige jaren in sommige gewesten of afdeelingeri van
oestuurswege ingevoerde regelingen , ten einde in de dessa eene
beter te controleeren en voor zo.iveel noodig voor het gros der
aeiasüngplichtigeri begrijpelijke landrente-administi'atiete verkrijgen,
vinden, volgens de ingekomen berichten, gaandeweg meer ingang,
zij het ook dat de toegepaste controlemiddelen nog vaak hunne
werking misten door onverschillighek! van de zijde der belasting
plichtigen zelven.
De werkzaamheden in de Preanger Regentschappen te:> behoeve
van eene proefneming met eeue regeling der landrente op kadastralen
grondslag werden gedurende 1893 met gelijke werkkrachten als
:n 1892 voortgezet, namelijk met vijf seetiëu kadasterpersoneel eu
met een tiental boven de formatie tewerkgestelde ambtenaren van
het binneulandsch bestuur (bij elke sectie 1 controleur en 1 adspirant-controleur). ') Volgens eene opgaaf van 1 December 1893
was toen het landrente-kadaster gereed in 12 districten (2 van de
afdeeling Baudong, 3 van elke der afdeelingen Soekaboemi, Tjiindjoer
eu Limbangan en 1 van de afdeeling Tjitjalengka) en onderhanden
in 6 districten (2 in laatstgemehk afdeeling en 1 in elke der vier
eerstgenoemde).
In verband met de omstandigheid, waarop hooger reeds gewezen
i s , dat de termijn van fixatie van den (belangrijk verlaagden)
-; Wordt reeds sedert 189S (verg. vorig verslag bis. 60j tloor alle in
liet gwwest vast geplaatst* controleur» i>jj het binnenlaadseb bestuur a u bet
loogensnmde ■chattingswerk ten uien-te van een beteren landrente MI
deelgenomen. tot eene Inkrimping v u liet bierbedoeldo gedetacheerde perloneel zou. naar verwacht werd, in 1894 zijn over te paan. De uitgaven in
verband met die detachecring hadden tot i December 1898 bedragen f 162600,
'••rwijl de kadastrale metingen in de Preanger Regentschappen (waaronder
ook die voor de vennenwlng van liet eigendomakadaster van een viertal
booAipisntaen en roer de iin-tin.' der bdrflke prfpachtspcrceelen in dedistricten
waar «1»- opnmkiag van het Isndfontc ksdsatrr reed» voltooid >... wede :•■:
1 December 1898, gekort bebbea f519936. Berekend over de 168804 bouws
bonwgKmd . waarvan tot op gemeld tijdstip Int landrente-kadaster \va< op
gemaakt . .ouden dus de metingen te staan zjjn gekomen op p. in. t 8,12 per
bouw . maar dit cijfer en ook kei gemiddeld per jaar en per sectie verrichte
kan niet als maatstaf gelden voor hetgeen nog te doen overbluft, omdat io
de 't eerst onderhanden genomen districten, wegens verschillende oorzaken ,
veel duurder en langzamer is gewerkt dan in die, welke later aan de beurt
kwamen, en bovendien de aard der bebouwing in de districten . waarheen ':;;
: vrvolg de metingen zullen zijn over te brengen , tot beperking van bet
kadiistrale werk ad leiden. Of grond van een en ander, en bjj de mogelijk beid
dat, door het vrijkomen van kadasterpersoneel elders, wellicht gelegenheid
zal bestaan om bet getal opnemingsscctien van 5 op 6 te brengen , meende
de directeur van binnenlandsch le-stuur, blijkens een rapport van Januari jl.,
dat de voltooiing van het landrente-kadaster in de 1'rcanger Rojreiitscbappfin
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aanslag van 1889 ; ; na 1893 een einde heeft genomen , zal voor
1894 de aanslag zoowel in de Preanger Regentschappen als in de
overige gewesten herzien moeten worden. Jn November 1893 heeft
de Gouverneur-Generaal den directeur van binnenlandscli bestuur
van instructiën voorzien omtrent de grondslagen waarop, in de
gegeven omstandigheden , die herziening zou moeten plaats hebben.
Ten einde tijdig gereed te komen, en uit overweging bovendien
dat h e t , in het stadium waarin de proefneming in de Preanger
Regentschappen verkeerde, geen aanbeveling kon verdienen, thans
in de overige gewesten bij den aanslag naar nieuwe beginselen te
werk te gaan , is door den Gouverneur-Generaal gelast dat bij het
in de eerste maanden van 1894 tot stand te brengen herzieningswerk zal zijn voort te bouwen op de grondslagen, waarop de
laatstelijk gegolden hebbende laudrentecijfers waren verkregen,
d. w. z. met gebruikmaking van de gegevens, aan het licht gebracht
door het indertijd bij gouvernementsbesluit d«l. 23 October 1879 n°. 3
(Bijblad op het Indisch StHatsblad n°. 3490) voorgeschreven onder
zoek , daarbij rekening houdende met vooruitgang of achteruitgang
in de draagkracht der bevolking *) en met den eisch om , waar
gebreken geconstateerd zijn , deze te doen verdwijnen. Diezelfde
werkwijze zou ook gevolgd moeten worden voor die afdeelingen
der Preanger Regentschappen , waar men nog niet over kadastrale
gegevens ten behoeve van de voor dat gewest beoogde nieuwe
iandrenteregeling beschikt. In die afdeelingen , waar dit wel reeds
het geval is (zie hooger), zal ten dienste van de herziening enkel
zijn rekening te houden met de gronden , die sedert 1889 belasting
plichtig zijn geworden, en met die welke opgehouden hebben
dat te zijn.
Omtrent de uitkomsten der herziening in de verschillende g e 
westen zijn hier te lande nog geen opgaven bekend. Uit mededeelingen , ten behoeve van de ontwerpbegrooting voor 1895 ont
vangen , is echter gebleken dat op de door de residenten in den
aanvang van 1894 belegde bijeenkomsten met de betrokken Europeesehe- en inlandsche ambtenaren , ter bespreking van de voor
bereiding van den aanslag voor het loopende j a a r . nader gecon
stateerd i s , d a t , buitengewone omstandigheden daargelaten , de
landrente in het laatst verloopen vijfjarig tijdperk zonder bezwaar
door de bevolking is opgebracht, en dat sedert het tot stand brengen
van den aanslag voor 1889 in verschillende gewesten de oeeonomische
toestand eenigermate is vooruitgegaan , hetgeen geacht werd aan
leiding te kunnen geven tot eene matige verhooging van den aan
slag en dus tot een gedeeltelijk terugkomen op de in de jaren
1887/1889 tot stand gebrachte verlagingen.
Nopens de gedragslijn ten aanzien van de landrente na 1894 to
volgen is nog geen beslissing genomen. W a t betreft de ontworpen
landrente-ordonnantie speciaal vcor de Preanger Regentschappen
(zie vorig verslag blz. 81) is aan te teekeiien , dat eenige den d i 
recteur van binnen landsch bestuur ven regeeringswege m e l e g e deelde opmerkingen terzake hem hebben aanleiding gegeven tot de
aanbieding (in April jl.) van een gewijzigd ontwerp, dat thans bij
de Indische Regeerirg in behandeling is.
Het heeft in [ndië een punt van overweging u i t g e m a a k t , of men
reeds bij de voorbereiding van den aanslag voor 1894 bedacht zou
moeten zijn op voorzieningen om de vastheid van den aanslag voor
de individuen te vermeerderen , maar, blijkens eene mededeeling van
December 1893 , heeft de Gouverneur-Generaal er de voorkeur aan
gegeven om dit punt te laten rusten tot na afloop van den nieuwen
aanslag.

toen nog .;. hoogstcna 4 jaren sou behoeven te vorderen. I!;j de schatting
v :n de vermoedelijk n >g op te meten uitgestrektheid bouwgrond is niet uit
net oog verloren dat onk in de nog onderhanden io nemen dktMetea de wer
kelijk nanwesigc oppervlakte aan tawah* rn droge velden waar* hiinlijk grooter
zal Wijken dan waarvoor zij tot nogtoe bekend s.oml, zij bet dan ook in
niet zoo aanzienlijke mate als bij de tot dusver verrichte metingen was aan
bet licht gekomen (au tawah* was tot dnavergemiddeld p. m. 40 pet. meer
bevinding geconstateerd . terwijl de bcvoiidii oppervlakte aan droge velden
dikwijl het vjjt- of sesvoad had bedragen van die, welke in de landrente
waren aangeslagen \
:
> De Baatte betrof alleen de geregi ld beplante velden en de andere voor
vast aangeslagen gronden [erven , boomgaarden ra nlpshoisrihnn) Nadat de
■ ii:,<,irir aanslag van deze velden en gronden voor 1888 reeds verlaagd was
van i' 19891776 tot f17 654110, werd voor l.SS'.i bedoelde aanslag nader
teruggebracht tut f16486788, achtereenvolgens dus eene vermindering met
f 1887 666 en f 1 088 342.
3
) Nu met 1 Januari 1^94 de verplichte teelt en levering van koitie aan
den lande in Itantam. Japara sa Rembing hebben opgehouden (zie vorig
verslag blz. 211), en met 1 Januari 18'JÓ die ontheffing ook voor Krawang
is bevolen Indisch Staatsblad 18!)4 nü. 102), zal voortaan aldaar eek land
rente worden geheven van het product der door de bevolking aangelegde
koffletuinen.

[5. 2.J
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Hclustinij op de vischvijcers. De oorzaken , die voor 1893 verla- i
ging of rerbooging van don ifmtlfg in deze belasting (zie Indisch
Staatsblad 1893 n*. 30) teweegbrachten , wareu van uiteenloopenden aard. 'rerwijl IJKT en daar vijvers door overstroomingof ver- ;
ukdariog van bestemming (in de ■Heeling Bkloudjo der resideutie \
Soera'uiiija worden eenige vijvers onteigend ten behoeve van de Por- |
rong-werken) tijdelijk of voorgoed buiten de belasting vielen , of J
wel afgenomen productiviteit der vijvers tot verlaging van den i
aanslag leidde, werd elders de aanslag uitgestrekt tot nieuw aan- j
gelegde of weder in gebruik genomen vijvers, of werd, op grond :
van betere gegevens omtrent hunne uitgestrektheiden beteekenis ,
tot verhooging4 van den aanslag overgegaan. In hoever in debe
trokken elf gewestfin de aanslag over 1893 verschil opleverde met ;
dien over 1S92, kan uit het volgende overzicht blijken.
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verslag (bis. 81) is thans ileobtl te vermelden, dat weder besloten
ia tot verhuur van die grotten in de residentie Beukoeleu , welke
tijdtdijk buiten exploitatie waren gelaten, namelijk die in de afdèelingen .Manna, Seloema en MokkoMokko. Te rekenen van 1
Juli 1894 zijn zij voor den tijd van 2'/, jaar in huur afgestaan aan
een Chinees , tegen betaling van f 300 'sjaars. Voor de grotten
in de afdeeling Kroi1 van hetzelfde gewest, waarvan de 10-jarige
huurtermijn met uit. 1894 afloopt, is bedongen f 2600 'sjaars.
Landelijke inkomsten en verhuur tan visc/tvijters in het gouvernement CHebes en onderaoorig/i/den. Sedert 1 Januari 1894 worden
de aanslag en de invordering van de vertieniugsbelasting in dit
gewest door vollediger bepalingen beheerscht; zie de regeling in
Indisch Staatsblad 1893 n». 259 ' ) , bij Indisch Staatsblad 1894 n \ 43
nog eenigszius gewijzigd , hoofdzakelijk in verband met eene in
middels tot stand gekomen veranderde administratieve indeeling
van enkele afdeelingen. De belasting bedraagt'/n van het geoogste
rijstgewas en wordt opgebracht in geld , berekend naar een jaarlijks
door het hoofd van gewestelijk bestuur voor elk district, afzonderlijk
voor padi en voor rijst, vast te stellen maatstaf, gegrond op de
vermoedelijke marktwaarde van het product. Die maatstaf wordt
vastgesteld zoodra het te velde staande gewas tot zoodanigeu graad
van rijpheid is gekomen dat met genoegzame zekerheid over de
vooruitzichten van den oogst kan worden geoordeeld. De aanslag
is individueel. Wat de heffing over 1893 betreft, zijn geen bijzon
derheden gemeld. Als » opbrengst" over dat jaar wordt opgegeven
f216 498,29, tegen f 253 074,60 (volgens verbeterde cijfers) over 1892.
Als tesangheffing (aandeel van het Gouvernement in de opbrengst
der aan inlanders in gebruik afgestane gou veruements-padivelden)
kwam in 1893 binnen f 7748,70, tegen f 10 888,20 iu 1892.
De verhuur van gouvernements-vischvijvers (te Te'.lo) bracht
weder f 1020 op, evenals over 1892.
Cijns uit onderhoorigheden der residentie Afenado. Een overzicht
van den stand dezer belasting bij het einde van het jaar 1893 vindt
men in het volgende staatje.

13 179 i :' 308 i»8
Achterstand van
1891 en vroeger. ]

Vogel/test- en andere grotten; viudploatstn tan leAüdptiatn*. De
bedongen huursommeu voor de in een 8-tal gewesten van
Java aan particulieren of aan de bevolking in huur afgestane
gouvernementsgrotten voor het inzamelen van vogelnestjes of mest
stoffen (over de verpachte grotten of klippen wordt gehandeld in
de bijlagen van hoofdstuk M). blijkens het vorig verslag (blz. 81)
voor 1893 bedragen hebbende f 5fi 953 , kwamen voor 1894 in totaal
te staan op f 58 448, hoofdzakelijk doordien wegens de grotten in
de Vorsteulanden huur verschuldigd zal zijn over het volle jaar,
hetgeen in 1893 slechts over elf maauden het geval was. Teneinde
de productiviteit te vermeerderen , werden de in de residentie Banjoemas aanwezige meststofgrotten, die reeds over 1893 onverhuurd
waren gebleven , ook voor 1894 niet verhuurd.
Onder evengemold totaal van f 58 448 is alleen wegens de grotten
in Hagelen, krachtens een huurcontract voorde jaren 1872 t/m 1896, be
grepen f 37 100, in de geregelde voldoening van welke huursom
echter in de laatste jaren moeielijkheden ondervonden zijn. Het in
't vorig verslag (blz. 81) bedoelde verzoek van een der borgen
van den overleden huurder werd door de Indische Regeering in
beginsel ingewilligd, mits de erfgename des huurders hare mede
werking ter zake verleende. Intusscbeu bleek dat de boedel onder
benelice van inventaris was aanvaard , weshalve, alvorens de
toestemming der (in Europa gevestigde) erfgename uit te lokken
in de ontworpen transactie met den hooger bedoelden borg, tegen
haar eeue procedure il aangevangen (zie art. 1035 Indisch Bur
gerlijk Wetboek) tot zekerheidstelling voor de waarde der goederen
in de boedelbeschrijving begrepen en tot opdracht van de liquidatie
des boedels aan de weeskamer. Deze procedure was , bij de afsluiting
te Batavia van de mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag ,
nog niet afgeloopen. Volgens ontvangen opgaven zouden in 1893
de bedoelde grotten in Bagelen opgeleverd hebben 3709 3 4 Amst.
ponden vogelnestjes (voor bijna V, gedeelten "2de en 3de soort), tegen
3782 1 /, A m s t - ponden in 1892.
Voor' de verhuur van een gedeelte strand in de Preanger Regent
schappen tot het winnen van schildpadeieren was ook voor 1894
(zie vorig verslag blz. 81) te rekenen op f 1540.
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f 10 105

t

1

050 |

U00

954

1 954

7 180 f 1 4 010 1 1 8 9 1 9

50

f 1 4 015

o) Krachtens gouverneuieiitsbesluit dd. 6 A u g u s t u s 1891 n* 9 bedraagt de door
het landschap Bwool op te brengen cijns reeds sedert 1 Januari 1891 i 1000 s j a a r s .
I n 't vorig verslag had dus niet bet oude b e d r a g van f 400. maar mede reeds het
verhoogde cijfer moeten zijn opgegeven. Vermoedelijk is ook f 1000 over 1891
betaald, vermits op 1 Januari 1893 geen achterstand schijnt te hebben bestaan.
ij Bij gouvernementsbesluit dd. 27 J a n u a r i 1894 n°. 10 werd de cijns van Taroena
over 1893 alsnog van f 1100 verminderd tot f 1 9 5 4 . en voor 1894 bepaald op t'1016.

Landelijk'- inkomsten in de a/deelingen Boeleleng en üjembraua
op Bali. Van die soebaks (waterschappen), welke — in Boeleleng
(in Djembrana scheen dit reeds vroeger niet meer het geval te zijn) —
nog steeds in kepengs of Chineesche duiten betaalden , kwam de
in 't vorig verslag (blz. 82) bedoelde herzieuing der sawahbelasting
(Indisch Staatsblad 1891 n°. 97) in 1893 tot stand, zoodat voor het

Bnitenbezittingen.
')

Vogelnestgrotten, In aansluiting aan het medegedeelde in 't vorig

Tegt ljikertyd w e r d de inning d e z e r belasting do r niid
(zie Indisch S t a a t s b l a d 18M n". 100).

schriften
iiifteii gereg
geregeld

vaa d w a n g -

K6

C.

[3.

Z\

Tweede Kamer. *5

Koloniaal reralag van 1894. [NadarL (Oost-) Indië.J
aanslagjaar 1893/94 in Boeleleng do geheele aanslag in rijnt, in OOnrersia verkregen grondrecht servituten verbonden worden , welke
Djembrana in padi heeft plaats gehad. Eu sedert wurdt voortgegaan iin't het begrip van erfelijk individueel bezit niet vereenigbaar zijn.
Vervanging van de periodieke verdeeling der communale bouwmet de herziening der belasting voor die reeds vroeger in rijst (of
padi) betalende .soebaks, welke, in vergelijking met andere soebaks, gronden doof het stelsel van vaste aandeden deed eb in 1893
t onevenredigst zijn belast. Tot dusver is nog alleen de onzuivere voor in 3 deaaa'l van bet district Sedan der residentie Hembang.
In 't vorig verslag (blz. 82) werJ geconstateerd dat eenige dessa's
aanslag over 1893/94 gemeld, als hoedanig verkregen werd: voor
Boeleleng in rijst 63 085 timbangs van '/, pikol of 21028 pikol, in Pekalongan dit laatste stelsel verlaten nadden en weder tot
en voor Djembrana ia pidi 15 278 timbangs van */t pikol of 11 458 jaarlijksche verdeeling der bouwgronden waren teruggekeerd. Uit
pikol. Over 1892/93 beliep de onzuivere aanslag f zie vorig ver- nader verstrekte ophelderingen nopens de toedracht dezer veranslag blz. 82): voor Boeleleng 19 762 pikol rijst + 778398 Chi- dering blijkt dat — een enkel geval uitgezonderd — daarbij niet
neesche duiten '), en voor Djembrana 11325 pikol padi, terwijl, zoozeer moet worden gedacht, gelijk het verleden jaar medegezooals nu blijkt, de afschrijvingen op dien aanslag, wegens rnis- deelde zou doen veronderstellen, aan pressie door of ter wille van
gewas en het onbeplant blijven van velden , hebben bedragen voor suikerfabrikanten , als wel aan de zucht der grondbezitters om zooBoeleleng 3389 pikol rijst en voor Djembrana 522 pikol padi. Uit- veel mogelijk gezamenlijk de geldelijke voordeelen te genieten,
getrokken in geld, heeft de sawahbelasting over 1892/93 opgebracht: welke de verhuur van grond ten behoeve van bedoelde onderin de afdeeling Boeleleng f 98210,70 en in de afdeeling Djembrana nemers oplevert.
Met betrekking tot de vrij talrijke dessa's in de afdeeling Djomf 18 003,125, tegen respectievelijk f 94 012,40 en f 13 701,25 over
bang (residentie Soerabaija), waar, luidens het vorig verslag,
1891/92.
De met 1 Januari 1892 in beide afdeelingen ingevoerde belasting insgelijks communaal bezit met vaste aandeelen bestaat, wordt
op de tegal velden en tuinen (Indisch Staatsblad 1891 n° 117) blijkt thans bericht dat de vaste verdeeling der bouwvelden niet overal
thans over dat eerste jaar te hebben opgebracht—bij een aanslag het karakter draagt van den toestand, aangeduid met de woorden
voor Boeloeleng (ingevolge verbeterde opgaven) van 23 017 162 » sawah atok", m. a. w. dat het aan een gogol toegewezen aanChineesche duiten en voor Djembrana van 2 416 279 Chineesche deel in den bouwgrond niet telken jare op dezelfde plaats ligt;
duiten — respectievelijk f 48 162,50 en f 5 048,30. Over 1893 is dat zulk een toestand in dessa's, die gewoon zijn hare gronden
vooralsnog enkel de aanslag bekend , ad 22 803 368 en 2 404 546 jaarlijks aan de suikerfabrikanten te verhuren, nagenoeg onbestaanChineesche duiten, hetgeen, tegen het door den resident vastge- baar mag genoemd worden, maar dat tocli, waar zulks eenigsstelde equivalent van f 2,50 per 1200 Chineesche duiten, zou zins mogelijk blijkt, de jaarlijksche verdeeling der bouwgronden
wordt vervangen door eene 5-, 8- of 10-jaarlijksche.
neerkomen op f 47 507 en f 5009.
Ten aanzien van hetgeen in het vorig verslag werd gezegd
nopens de in het district üjaboeug der afdeeling Modjokerto (mede
IV.
AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN'; UITGIFTE VAN GROND.
in Soerabaija) waargenomen neiging tot versnippering van den
bouwgrond, blijkt uit thans ontvangen nadere mexledeelingeu dat
§ 1. Java en Madara.
die versnippering slechts in enkele dessa's voorkomt en, ofschoon
Conversie van communaal m erfelijk individueel grondbezit. Evenals de heeren- en cultuurdiensten in die afdeeling niet zwaar te noemen
in de twee voorafgegane jaren kwam ook in 1893 conversie op zijn , moet worden toegeschreven aan de zucht der bevolking om
den voet van het Koninklijk besluit dd. 11 April 1885 n°. 22 den verplichten arbeid voor iederen dienstplichtige nog te verlichte::
(Indisch Staatsblad n°. 102) niet voor *)'. Volgens de Koloniale door vermeerdering van het aantal gogols.
Verslagen der laatste jaren heeft sedert 1880 zoodanige verandering
Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door agrarischen eigenin den vorm van het grondbezit in 't geheel plaats gegrepen in
slechts 49 desaa's (1 in Cheribon, 7 in Tagal, 3 in Rembang, dom. In 1893 werden op Java en Madura 43 aanvragen tot verkrijging
10 in Soerabaija, 8 in Bagelen en 20 in Madioen), maar oi' in al van agrarischen eigendom aanhangig gemaakt, gezamenlijk bedie dessa's de nieuwe bezitsvorm wel zuiver is in stand gebleven, trekking hebbende tot een grondbezit (in vier gewesten) van ruim
is uit de hier te lande voorhanden gegevens niet volledig na te 180 bouws, terwijl de 86 aanvragen van 1892 (uit drie gewesten)
liepen over gezamenlijk 186 bouws. Op geen der aanvragen van
gaan *).
In 1893 achtte de Indische Regeering het noodig om de Euro- 1893 was bij het einde van het jaar reeds eene eindbeslissiug gepeesche en inlandsche bestuursambtenaren te doen wijzen (zooals vallen , maar van de 108 op uit. 1892 nog aanhangig geblevene,
geschiedde bij eene circulaire van den directeur van binnenlandsch gezamenlijk betreffende ruim 385 bouws, werden er in 1893 toebestuur dd. 20 October 1893) op de pressie, welke, in streken waar gewezen 26 (20 in Cheribon , 2 in Samarang en 4 in Madioen),
de communale bezitsvorm overheerscbend is, van de zijde der gezamenlijk voor ruim 115 bouws, en afgewezen 4 , betreffende
dorpbestuurders of der gemeenteleden niet zelden wordt uitgeoefend ruim 45 bouws. In drie dezer laatste gevallen vond de afwijzing
om den erfelijk individueel bezeten grond in het dessaverband te plaats, op grond dat de aanvragers (allen in Madioen tehuis bedoen oplossen , en op de plicht van het bestuur om elke aanran- hoorende) niet bleken de ontginners te zijn van den in agrarischen
ding van het erfelijk individueel grondbezit krachtig en stelselmatig eigendom gewenschten grond, terwijl de vierde aanvraag werd
tegen te gaan. De Regeering meende dat, waar in de bewuste streken afgewezen, omdat op een deel van den aangevraagden grond, ter
tot conversie van communaal in erfelijk individueel bezit is overgegaan, grootte van ruim 1 bouw in de Preauger Regentschappen , eene
de geconverteerde gronden vaak na korteren of langeren tijd weder warme zwavelbrou voorkwam , welke in communaal bezit was,
opgelost worden in de gemeenschap , terwijl elders aan het door de en voor het overige op den grond gebruiksrechten werden uitgeoefend door anderen dan den aanvrager. Daar gedurende 1893 geen
enkele aanvraag door intrekking of door overlijden van den aani) Naar Urn maatstaf van f 8,50 per 1800 kepenga gelijk te stollen met vrager kwam te vervallen, bleven er bij het einde des jaars 121
ruim i' lG:i0.
aanhangig, gezamenlijk betreffende 405 bouws.
:
) In Japara gaven een zevental desta'f in het (listriet van dien IMUUB liet
Uit den volgenden staat kan blijken dat de sedert de uitvaarvoornemen te kennen om, na bekomen vergunning van den resident (welke diging van het Koninklijk besluit dd. 16 April 1872 n°. 29 ('Invevguuning verleend werd), eenige tot die dessa's behoorende langs liet
zeestrand gelegen sawalis, welker beplanting telken Jare, door liet binnen- disch Staatsblad n°. 117) aanhangig gemaakte aanvragen bij het
dringen van zeewater, pleegde te mislukken . te veranderen in zeeviseli- einde van 1893 een totaal hadden bereikt van 2263, verdeeld over
viivers, met gelijktijdige verdeeling van deze onder alle ,. werkbare" mannen. p. m. 15 700 bouws, en dat van die aanvragen er 1199 in haar
De bedoelde sawabs besloegen gezamenlijk r>0S,/; bonwt. Of de voorgenomen geheel en 8 gedeeltelijk waren toegewezen, tengevolge waarvan
verandering en verdeeling reeds heeft plaats gehad, is nog niet gebleken.
op uit. 1893 1207 perceelen agrarischen eigendom , ter gezamen') De Indische Kegeering wordt uitgenoodigd om deze alsnog te ver- lijke uitgestrektheid van 5205 bouws, in de openbare registers
waren ingeschreven.
strekken.

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen 1894—1895.

80

[S.

2.]

Koloniaal renlag van 18U4. [Kederl. (Oost-) lodie.]
Gedurende bet tijdvak 1872 t/m 1803 WIT<1 het oodentnaad :iu!itul aanvragen oat ■frsrisehen
eigendom (betrekking hebbende op de dwraeveni vernielde uitgestrektheid.:
aanhangig

i i :•: w K s T E

1872 t / u i

N.

1893.

1802.

Aantal l ' i t g e strektaan
vra beid (in
gen. bouwt).

lii.i.'.an;

10'
188'
12
210
IM
II.
108
l N
I
is
73
3
I
163

heid (in
bouws).
a)

3

0<

50

383*

S33

MI**
: oo8"0

zanten.

Aantal

aan
vra
gen

heid (in
bouws).

«)

6

23«<

17
205

10
KM
430"»
M|tH

|

I J

8

30»«'

Hf*
;)IS9
4400
ii;-,"-'-»

31
.1

20

117"

2220 15519»*

43

180»*

vra
gen.
4
4
7
11!)
12
74
68
5
74
131
I
17
06

.Ml50>H'

! 97:»'ï>
3(|347

M8*«
}UI

4400

-J.;-:19
31

3
I
103

! IM441

50O
479

124 cjM*
! 1'.I8«'

Op ojt .
n o g in
behandeling
gebleven.

Uitge
UitgeUitge
Aantal
Aantal
strekt- Aantal strekte
strektaan
aan
aan
heid (in
heid
(in
heid
(ia
lieid
t in
vra
vra
vra
holiwsy.
gen. bouws). gen. bouws). gen. bouw»)
a'i
a)
■)
l'itge.
strekt-

10374!

0

410»

7
II

-

JJ::I

5

284<*ï

00
SI

367 «0
1 8014M

20
8

I4IM

H5S4
1001"

•1

60 "
e) 3 1 7
SIC300
863178
7«'
75347
20I'«
3><"

4) llijjj
875"""
lOiW
|,41l

M*
M7*>"
4:

16

n

M

[•44

31

1 290 1 "»
03
SM
- 134 e) I 7 0 0
9) 10 j , 700<3^

91
23
28

1 189'"
||tli
7714e

0 0703'J

338

"93"

2 15 J> »" 0 0 5

12 540
Ó45J

O|S80

1
4
3

ÏJ6»*«

11310»
3 i " 7,14103»

22031 ISGM*»U, 1207

Vervallen door
intrekking als
anderszins.

Afgeweten.

I oegc wezen.

*—i l:x. aan

210
235
II
108
106
■
18
73

! iTiO'-'

808« 5
1240'"
!081<-

500
450

Totalen.

vra-

23<*>
10
MM

!

Krawang
P r e a n g e r Regentschappen .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Sejnaiang
•Japara
Rembang
Soerabaija
Paeoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
K<=diri

Te

Aantal . strekt22K
aon

afgedaan of ingetrokken.

gemaakt.

ïsn

4 019»

20

57'»»
117 6*

121

4013' 6

n) D e met kleinere cijfers aangeduide onderdeden van bouwi zijn vierkante Rijnlandsche roeden van ' S M bouw.
Hieronder één aanvraair die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.
n) De afwijzing betreft een deel der gronden . waartoe de pub b bedoelde a a n v r a a g betrekking had.
<i": Hieronder 4 aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
(J Hieronder ook de 4 aanvragen bedoel! in de voorgaande noot. voor zooveel namelijk betreft die gedeelten der gronden die niet in agrarischen eigendom konden
worden afgestaan.
Hieronder 3 aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
g) Hieronder ook de 3 aanvragen bedoeld in de voorgaande noot, voor zoovee! namelijk betreft die gedeelten d^r gronden die niet in agrarischen eigendom konden
wórden algestaan.
//) Hieronder 8 aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
t'j Hieronder ook de 8 aanvragen bedoeld in de voorgaande noot.

Ingevolge art. 19 van het aangehaald Koninklijk besluit mag ontvangen gewestelijke medeleelingen niets nieuws.
in agrarischen eigendom verkregen grond niet vervreemd worden
aan niet-inlanders, tenzij in de daarbij omschreven gevallen , en
Verhuur xan grond door inlanders aan niet-inlanders. Niettegen
dan na verkregen toestemming van den Gouverneur-Generaal. staande sedert 't laatst van April 1893 (Indisch Staatsblad n°. 112)
Bij gouvernementsbesluit dd. 22 Augustus 1893 n°. 39 werd huurovereenkomsten van den hierbedoelden aard niet meer aan
zoodanige toestemming verleend, en wel tot overdracht door den zegelrecht zijn onderworpen, bleveD toch ook in 1893 de gevallen
agrarischen eigenaar aan een Chinees van twee stukken grond , dat inlanders hun grond verhuurden aan niet-inlanders in den
groot respectievelijk 865 en 1065 M'., gelegen in de Chineesche regel nog buiten het bestuur omgaan. Terwijl de op den voet der
(Indisch Staatsblad 1871 n°. 163, juncto
wijk ter afdeelingshoofdplaats Kraksaiin (residentie Probolinggo). verhuurordonnantie
Van het recht om op agrarischen eigendom hypotheek te vestigen Indisch Staatsblad 1879 n°. 209) geregistreerde contracten in 't
werd in 1893, voor zooveel daarvan uit de voor dit verslag ont geheel slechts over 8729 bouws liepen , wijzen de ontvangen op
vangen mededeelingen blijkt, gebruik gemaakt ten opzichte van gaven omtrent de mondeling of bij niet-ingeschreven schriftelijk
14 perceelen in Madioen, die onder hypothecair verband aan contract tot stand gekomen verhuringen op een totaal van 104 307
bouws.
Europeanen werden beleend.
Veelal worden de in agrarischen eigendom verkregen gronden
Voor het meerendeel werden de verhuurde gronden gebezigd
aan niet-inlanders verhuurd. Na hetgeen daaromtrent reeds in i voor de teelt van suikerriet, zooals uit het volgend vijfjarig overvorige verslagen is aangeteekend, behelzen de tbans ter zake | zicht kan blijken.
Uitgestrektheid Ia bouws gehuurd bij geregistreerde
overeenkomsten :

JARKN".

voor de
teelt van
suikerriet

1161
S10 2

;:::.

3801

2451

voor de
teelt van
padi of
van
padi en
tweede

voor de

Uitgestrektheid (in bouws) gehuurd bij mondelinge
of bij schriftelijke niet-geregis: ieerde
overeenkomsten (voor zoover bekend):

voor de

teelt van

oprich

andere

t i n g van

'Je

teelt van

ge

ge

zatncn.

wassen. r '

wassen

bouwen.

i)

57
653
217
176
118

i Ml
23 030
3 277
3 543
6 120

22
24
2S
0
31

voor de

8
31
8
7
8

227
850
291
520
729

suikerri;'..

52
03
76
86
•1

211
503
878
978
03 4

voor de
teelt van
padi of
van
padi en
tweede
ge
wassen, a)
4629
5370
4663
50 00
0705

voor de

voor de

teelt v a n

oprich

andere

t i n g van

wassen.

ge
bouwen.

3801
5154
7966
7747
6447

84
08
55
39
31

Algemeen
Te
totaal.
zamen.

60
74
89
99
104

728
125
502
833
307

105
97
107
113

984
856
350
030

a) Voor de teelt enkel van padi waren in de behandelde vijfjaren g e b u u r d : bij geregistreerd contract achtereenvolgens 5 7 . 0 3 3 , 15G, 149 en 57 b o u w s , en buiten
liet bestuur om (voor zoover bekend) nch'ereenvolgens 3196, 4285, 3130. 3502 en 4306 bovws.
|
Van achtereenvolgens 2033, 25 0 4 4 . 2 9 9 9 , 3 358 en 7 253 b o u n s der in deze kolom bedoelde gronden waren de verhuurders ïndividueele bezitters. Onder de in
1803 bij geregistreerd contract verhuurde gronden waren ook begrepen GO1/; bouws in agrarischen eigendom bezeten gronden (in Madioen). H e t getal geregistreerde
overeenkomsten beliep in elk der opgegeven jaren respectievelijk 2024. 16 3 3 5 , 2 9 0 3 , 3 179 en 0 280. H e t getal ondernemers, die de door hen gesloten h u u r o v e r 
eenkomsten ter registratie aanboden , beliep : in |«89 237 . in 1890 20C . ia 1891 61 , in 1802 9 4 , N it. I M l 73 , en onder dezen achtereenvolgens 44 , 31 , 23 , 28 en 17
vreemde oosterlingen.
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Koloniaal verslag van 1894. [Nederl. (Oost-) In.lië.]
De huurprijzen der voor de suikercultuur gehuurde gronden
liepen als gewoonlijk zeer uiteen, en wel, zooals uit de over
1893 verstrekte opgaven blijkt, van f 6 tot 1' 90 per bouw, al
naar gelang van verschillende omstandigheden die daarop van in
vloed zijn. Gewestelijk zijn de volgende cijfers genoemd: Cheri
bon f 20 a f 60, Tagal f 20 a f 55, Pekalongan f 12 a f 35 ,
Samarang f 20 ■ f 80 , Japara f 15 k f90, Kembang f 10 af 18,
Aantal bouw
op amliTi!
Soerabaija f 25 ü f 50, Pasoeroean f 12 a f 75, Probolinggo f 15
Aantal bouws
wijze
i f 6 0 , Bezoeki f' 40 a f 50, Banjoemas f 30 a f 50 , Bagelen
gehuurd
gehuurd b[j
f 25 a f 75, Kadoe f 40 a f 60, Madioen f 0 a f 05 en Kediri
(voor zoover
I e urnen. f 25 a f 30.
(i E W E S T E N .
geregistreerd deze ver
Klachten over niet nakoming van huBiie verplichtingen, hetzij
huringen bij
contract,
liet bestuur
van de zijde der verhuurders, hetzij van de zijde der huurders,
bekend
kwamen hier en daar voor in Samarang, Japara, Soerabaija en
\venlen>.
Bezoekt. Zij waren in de drie eerstgenoemde gewesten over het
algemeen van denzelfden aard als die in het vorig verslag vermeld ;
in de meeste gevallen werd de zaak op minnelijke wijze geschikt.
10
Preanger Regentschappen
10
In Bezoeki kwam het herhaaldelijk voor , dat op gehuurde gronden
Cheribon
115
7 175
7 190
Tagal
,1) B 116
82
8 868
voor rekening van den huurder en tegen voorschot geteelde tabak
Pekalongan
t) o 101
7«.i
0 270
aan de rechthebbende ondernemers onttrokken werd door tusschenSamarang
501
I 342
3 003
:
>
personen , in dienst van andere ondernemers, die den inlandschen
Japara
66
12 170
11 886
planter wisten over te halen om de gesneden tabak heimelijk aan
545
Kern bang
410
9G4
hen te verkoopen. Ten einde dit kwaad zooveel mogelijk tegen
Soerabaija
/i)24 758
24 758
233
Pasoeroean
7 507
7 SM
te gaan , werden bij de op blz. 222 van 't vorig verslag reeds ver
0
Probolinggo
8 530
3
g 527
melde ordonnantie van 8 November 1893 (Indbch Staatsblad n c . 279)
11 750
Bezoeki
6 706
5 053
voor Java en Madura strafbepalingen uitgevaardigd tegen het ver
3 847
Banjo^mas
'.) 31 847
voeren en ontvangen van tabaksplanten of bladeren gedurende den
578
Bagelen
1 73G
161
nacht. Verder klaagden in dat gewest nog eenige huurders over
Kadoe
310
I) S16
4 002
m)
Kadioea
80
het opnieuw huren door anderen van de door hen bij geregistreerd
>) 3 012
374
11450
i
76
contract gehuurde gronden , vóórdat de huurtermiju verstreken was.
Door het plaatselijk bestuur te Djetnber waren de ter registratie
aangeboden op zoodanige wijze aangegane huurovereenkomsten niet
101 807
113 030
i voor registratie vatbaar geacht, doch ia hooger beroep — zie
art 9 der verhuurordonnantie — was door den directeur van bini De hi'Tbedoelde terreinen waren bestemd voor de oprichting van steen-, nenlandsch bestuur het tegendeel uitgemaakt. Eene nadere be
pannen- en pottenbakkerijen.
handeling der bedoelde klachten .stelde echter in 't licht dat de
!i) Hiervan 7 bouws bestemd voor den aanleg van . ene trambaan ten b e  verhuurordonnantie ook op dit punt voor verbetering vatbaar was ,
hoeve van eene suikerfabriek.
en om hierin alvast te voorzien, in afwachting van eene nog niet
• ) Hiervan voor de teelt ra padi 4 8 . o» voor de teelt van cassave en genoegzaam voorbereide algemeene herziening der verhuurbepalingen (zie lager), werd uitgevaardigd de ordonnantie van 16 Februar
ea.ao 'J4 bouws.
1894 (Indisch Staatsblad n°. 52), waarbij, nevens eene betere formu
■O Hiervan 480 bouws voor »l. teelt van padi.
leering van het verbod om in de overeenkomst wederinhuur te
bediugen (art. 6 der verhuurordonnantie), bepaald is dat de weder
<•) Hiervan 1041 bouw- voor de teelt van indigo.
inhuur van reeds verhuurden grond door den tegenwoordigen
D Hiervan 0 en 12S bouws voor de teel* respectievelijk van pad) en van
huurder, dan wel het huren van dien grond door anderen, alleen
andere gewassen.
gedurende twaalf maanden vóór de ommekomst van de loopende
f) Hiervan 125 bouw- voor de teelt van indigo,
overeenkomst is toegestaan, en dat reeds verhuurde gronden
h) Hiervan 8027 en 181 bonwi voor de teelt respectieveiök van padi en voor het geheel of een gedeelte van den daarbij overeengekomen
huurtijd niet opnieuw mogen worden verhuurd.
van k a Q u g .
Van deze gelegenheid werd verder gebruik gemaakt om allen
i) Hiervan 2 bouws voor de oprichting van gebouwen.
twijfel op te heffen nopens de in Juli 1893 door de Indische Re
geering reeds toestemmend beantwoorde vraag, of de ambtenaar,
7) Hiervan 5S12 bouws voer de teelt van tabak.
belast met de registratie, bevoegd is, alvorens zijn ministerie te
1 Hiervan 18 en 457 bouws voor de teelt respectievelijk van padi ea indigo. verleenen , een onderzoek naar de gesloten transactièn in te stellen,
1 Hiervan 10. ,jl en 169 bouws voor de teelt respeetlevcljjk van tabak, zonder zich uitsluitend te houden aan het geschrift, waarbij de
van padi en van ander' gewassen.
overeenkomst is geconstateerd. De nieuwe aanvullingsordonnantie
maakt nu uitdrukkelijk melding van een door den registreerenden
• . Hiervan CO'.'; bouws voer de teelt van padi en tweede gewassen.
ambtenaar in te stellen onderzoek , en wel een onderzoek niet enkel
«) Hiervan 500. :J7 en 881 bouws voor de teelt respectievelijk vaa padi ea van de akte, maar van de overeenkomst. Voorts is de tot dusver
tweede gewassen . van karjang en van andere gewassen.
bestaande vrijheid om de akten op te maken in slechts één taal
e) Biervan 81 bouws voor de teelt van indigo.
(hetzij de Nederlandsche, hetzij de Maleiscue of de landstaal) op
geheven , en opmaking in de Nederlandsehe en de Maleische taal
f) Hiervan 80, 8154 en 150 bouws voor de teelt respectievelijk van padi ,
(of de landstaal) voorgeschreven. De besproken nadere voorzieningen
van indigo en van andere gewassen.
werden toepasselijk verklaard op de overeenkomsten die na 16
De termijn, waarvoor verhuurd werd bij geregistreerde over Februari 1894 ter registratie zouden worden aangeboden, onver
eenkomsten , was voor de teelt van padi zelden langer dan één schillig wanneer zij waren aangegaan. Op dit laatste werd echter
jaar, voor de suikercultuur gewoonlijk een oogstjaar, voor de teelt bij de ordonnantie van 3 Maart 1894 (Indisch Staatsblad n°. 64)
van tabak in Bezoeki echter 4 a 5 jaren , terwijl, waar men den uitzondering gemaakt voor zooveel betreft die slechts in één taal
grond bestemde voor het oprichten van gebouwen , dan wel voor gepasseerde akten, welke overeenkomsten betroffen , gesloten vóór
de indigocultuur , de grond mede meestal langer dan voor één jaar den dag der uitgifte van laatstgemelde ordonnantie (6 Maart).
verhuurd werd. •)
In 't vorig verslag (blz. 85 en 222) werd reeds gewag gemaakt
van verkeerdheden die bij de particuliere landbouwindustrie in de
1) Naar aanleiding van bel rerfOek eener te Soerabaija gevestigde naam- residentiön Pasoeroean en Bezoeki waren aan den dag gekomen,
looze vrnnootseliap , w d k e «ieh i e vestiging van een nieuwen tak van industrie
behalve bij het sluiten van werkcontracten door de ondernemers,
Hieronder volgt een gewestelijk overzicht van de in het vooraf
gaand staatje in totaal vermelde grondverhuriugen van 1893, mot
afzonderlijke vermeldiDg, althans voor sommige gewesten, voor
welke doeleinden de gronden door anderen dan suikerfabrikanten
werden gehuurd.

op Java ,het vervaardig» :i v.in lucifers,! ten doel stelde, om. voor langer dan
den voorgeschreven niaxiiinnii-lerinijn van 5 j a r e n , in de residentie Soerabaija
en in het aangrenzend gedeelte van Kediri gronden van de inlandsche bevol
king te mogen huren (p. m. 600 bouwsi ter beplanting met wildhout, ver
klaarde de Indische Begeerfesg zich bereid i gouvernementsbesluit dd. 29 De
cember 1803 n'1. tg) iu <lit speciale geval dispensatie van d** artt. 4 en 5 der
verhuurordoiinar.tie te veriivnen , mits , na aanwijzing van de voor het op-

gegeven doel verlangde gronden en na mededceling v.in de met belanghebbenden
overeengekomen voorwaarden , zou bljjken dat uit ander n hooide geen bezwaar
bestaat om in de beoogde 20-jarige buur te bewilligen (welke termijn de ver
huurordonnantie alleen toestaat waar het geldt gronden in agrarischen eigen
dom bezeten;.
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ook bij het iiuren door hen van da vo r hun bed^fnoodige gronden
van do inlandsehe bevolking. Aangeiien ook de residentie 8oerabaJja
niet gehad vrij van dia misbruiken werd genoemd , en de naoga*
lijkhe'i niet uitgesloten waa dal ook nog In andere gewesten op
Java dergelijke verkeeriheden voorkwauien , achtteda GouverneurGeneraal het wenschelijk (on daartoe werd overgegaan bij aeoe
kabinetscirculaire van 5 Februari 1894 n°. 18) om , m afwachting
van de maatregelen welke het reaaltaat souden zijn van ile in
't vorig verslag (zie ook bil. 3 hiervóórj besproken zending van
het lid van den Raad van Indië , den heer J . .MUI.I.K.MKISTBK ')> den
bestuurders der verschillende gewesten op J a v a , waar uitsluitend
op overeenkomsten met de bevolking werkende landbouwondernemingen worden aangetreden , op te dragen zich zooveel mogelijk
persoonlijk en plaatselijk op de hoogte te stellen van de gebruiken ,
die bij de diverse door niet-inlanders gedreven cultures in hun
gewest bestaan, speciaal ook wat de vraag betreft, in welke gevallen en waartoe de hulp van hooger en lager geplaatste inlandsche hoofden, tot dessahoofJen en dessabestuur t o e , door
de ondernemers pleegt te worden ingeroepen, en om , waar
het mocht blijken dat misbruiken of ongeoorloofde handelingen
ingeslopen of van vroegeren tijd overgebleven waren , het hunne
te doen om met voortvarend beleid, zonder verstoring van den
goeden g a n g van zaken bij de industrie, daaraan voorgoed een
einde te maken. In de aanschrijving werden de betrokken residenten
er op voorbereid dat de Gouverneur-Generaal zich voorstelde te
zijner tij 1 ieder hunner naar Batavia op te roepen ter bespreking
èn van nunne bevindingen, èn van de hunnerzijds c. q. genomen
maatregelen, zoomede van hetgeen daardoor reeds voorloopig mocht
zijn uitgewerkt. Inmiddels werd onder uit. Maart, en vervolgens
elke m a a n d , van de betrokken residenten een rapport ingewacht
omtrent hetgeen zij in opvolging van de circulaire zouden verricht
hebben.
Mag m e n , op grond van zeer recente berichten , aannemen dat
de kabinetscirculaire, te oordeeleu naar de in voldoening daaraan
door de gewestelijke bestuurders tot dusver ingediende m a a n d rapporten , reeds aanvankelijk hare werking niet heefl gemist, wat
betreft het zooveel doenlijk tegengaan van misstanden bij de vrije
landbouwnijverheid van niet-inlanders, — voor zooveel de suikereu de indigocultuur aangaat, is in Juli jl. besloten de indiening
der maandrapporten te doen staken, in plaats waarvan den betrokken
residenten eene reeks vraagpunten ter beantwoording is gesteld,
zoowel betreffende de grondverhuringen als aangaande de werkovereenkomsten. ■) De tot dusver ontvangen periodieke mededeelingen
toch bleken , bij de gevolgde uiteenloopende wijze van behandeling,
niet de noodige gegevens te bevatten om te mogen verwachten dat
daardoor , na voltooiing van het aangevangen onderzoek , een volledig en helder inzicht zou kunnen verkregen worden van den
actueelen toestand , d. w. z. van den toestand , zooals d i e , na de
in den loop vau 1894 genomen maatregelen, geworden is en vermoedelijk blijven zou, indien geene verdere wettelijke voorzieningen werden
getroffen , en zoodanig overzicht werd door den Gouverneur-Generaal , althans voer zoover de genoemde twee cultures betreft, ')
'i Omtrent Int samenstel der door genoemd raadslid, als vracht vnn zijne
onderzoekingen en besprekingen in de versrhiUende ealtanrcentra, nanbevolen voorzieningen — over sommige van welke ook de belanghebbenden in !
de gelegenheid gesteld zijn zich uit te laten — is door de Indische Regeering nog
geen principieels beslissing penomi B. Zooals verder alt den tekst blijken «al, moeten nog nadere gegevens nrordcn bijeengebracht. Inmiddels is (ersskevaade
door den heer )In.i.iMn-Tiu ontworpen nieuwe verhuurordonnnnti" in Mei JL
door eene eoniinissi- uit de nlkerfabrikanten eene memorie aan dea <!ouverarm--! ;<"'e:aal ingediend . welke in handen is gesteld van genoemd raadslid. Volledigheidshalve z.y bier nog aangi li linniil dat. op initiatief van dea
heer Mrti.KMinsTKi:, b[i gonvernenientsbeilait dd. 7 Juli 18M n°. 10, by !
wijze van proef voor de Jaren ÏS'.U n 1S!).">, voor zooveel aosdlg ia gouieea) I
overleg met de Nederlandsen Indische fl|MWi wogiiinli hs|i|il). eeaa regeling is
getroffen om werkvolk, dat ten behoeve van landbouwomicrncmingen in I
Oost-Java is in dienst genomen, in de gelegenheid te stellen neb op de
goedkoopste wijze per ipoor te verplaatsen.
*) In menig opzicht zullen de r sidenlen ikh voor de b antwoording kunnen
bedienen van de gegefCBS, die omtrent de betrekkelijke punten door hen reeds
verstrekt waren aan bat rsadsUd MCI.LEMEISTEB , tijdens diens conualssiereis over J a \ a , waarvan hooger sprake is.
*) Enkele van de te beantwoorden vragen hadden niet tot de suiker- en
de bKugoeaHaar betrekking, maar betroffen de grondverbariagea, speciaal
aan vreemde oosterlingen, ter beplanting met inlandsehe gewassen, terwijl
ook gegevens zouden moeten verstrekt, verband houdende niet de vraag of
het niet billijk ware de ondernemers (niet enkel suiker- en indigo-tabriUantcn , maar ook e. q. houtkap- en andere ondernemers) te doen bijdragen iu
de kosten vau het zwaardere onderhoud der voor hunne transporten gebruikte
heerendicestwegen.

onmisbaar geacht om te kunnen beoordeelen of er urgentie bestaat
tot liet wijzigen van de bestaande wettelijke bepalingen, in de
eerste plaats die omtrent de verhuring van grond door inlanders
aan niet-inlanders.

in afwachting van de maatregelen, waartoe dus & q. later zal
zijn over te g a a n , is intusschen , bij wijze van nood-voorziening,
bij ordonnantie van 9 April 1894 (Indisch .Staatsblad w>. 87) voor
Java en Madura eene voorloopige regeling getroffen (en zulks met
instandhouding van de resolutie In Indisch Staatsblad 1830 n°. 10
omtrent de oprichting van fabrieken en neringen in Nederlandsch-Indtë)
ten einde het in werking brengen van nieuwe suikerondernemingen,
berustende op overeeukomsten met de bevolking, te kunnen verhinderen , waar dientengevolge de oeconomische belangen dezer
laatste zouden kunnen worden verstoord of bedreigd. Volgens die ordonnantie is h e t , onafhankelijk van het bepaalde bij de zooeven aangehaalde resolutie van 1836, op Java en Madura verboden zonder
vergunning van den Gouverneur-Generaal ondernemingen als zooeven bedoeld in werking te brengen. De Gouverneur-Generaal kan,
alvorens te beslissen , een onderzoek van deskundigen op kosten van
den aanvrager bevelen, aan de vergunning zoodanige beperkende
voorwaarden of bepalingen verbinden als hem in elk bijzonder
geval noodig zullen voorkomen, en voorts, bij niet-behoorlijke
naleving van de gestelde voorwaarden , de staking der onderneming
tijdelijk of voorgoed gelasten. Het doel en de strekking dezer
regeling zijn uiteengezet in eene tot de betrokken hoofden van
gewestelijk bestuur gerichte circulaire (opgenomen in deJavasche
Courant van 15 Mei 1894), waarbij zij gewezen worden op hunne
verplichting om de gegevens te verstrekken , welke den GouverneurGeneraal in staat moeten stellen om te beoordeelen of het wenschelijk
is eene aangevraagde vergunning al dan niet te verleenen , en h u c
voorts eenige wenken zijn gegeven omtrent de punten waarop bij
het telkens ter zake in te stellen onderzoek behoort te worden gelet.

Ontginning door inlanders tan moesten (niet tot de dessa's behoorenden) grond. Blijkens de ter zake ontvangen opgaven werd
gedurende 1893 in de gouvernementslanden van Java en op Madura
aan 28 010 inlanders op aanvrage domeingrond ter ontginning
afgestaan, op den voet van Indisch Staatsblad 1874 n°. 7 9 , en zulks
tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 22 884 b o u w s , welk
laatste totaal over de vijf voorafgegane jaren gemiddeld per jaar had
bedragen 30 349 b o u w s , ter ontginning afgestaan aan gemiddeld
35 931 aanvragers. Van de vódr 1893 verleende vergunningen van
dezen aard kwamen er in dat jaar 4 3 0 5 , betrekking hebbende tot
3071 bouws, te vervallen, in hoofdzaak wegens het niet nakomen
van de bij de vergunning gestelde voorwaarden , terwijl zulks in
de vijf voorafgegane jaren gemiddeld per jaariiet geval was geweest
met 1746 vergunningen, die betrekking hadden tot gemiddeld
1575 bouws.
Dat eigenmachtige ontginning nog vaak voorkomt, kan hieruit
worden afgeleid dat in 1893 2754 overtredingen van dien aard
werden geconstateerd (tegen 2785 in 1892), waarvan alleen 738
in Rem bang. De schuldigen werden, overeenkomstig art. 8 der
ontginningsordonnantie, gestraft met tenarbeidstelliug aan de
publieke werken voor den kost zonder loon , terwijl hun de verdere bearbeiding der gronden werd verboden, totdat zij in het
bezit zouden zijn vau het gevorderd ontginningsbewijs.
Waar de ontginningsvergunningen betrekking hebben tot
hellend terrein, moet, volgens art. 5 der ordonnantie, als er
gevaar bestaat voor afspoeling van de bouwkruin, den ontginner de verplichting worden opgelegd om terrassen aan te leggen.
Eigenlijke terrasseering vindt echter in vele streken weinig bijval
bij den inlander; uit de afdeehng Trenggalek (Kediri) wordt gemeld dat van eene strenge handhaving van dit voorschrift werd
afgezien , omdat het bleek te leiden tot verlating van de velden.
Over het algemeen wordt echter de bevolking gezegd minder
weerzin te betoonen tegen eene gemakkelijker methode vau terrassena a u l e g , palintang genaamd , waartoe zij vaak uit eigen beweging
overgaat en welke terrasseering daarin bestaat, dat bij de ontginning steenen, takkebossen, boomstronken dan wel onkruid
verzameld en in rijen dwars op de helling van het terrein opgestapeld worden , waardoor langzamerhand vanzelf terrassen ontstaan.
De vraag, in welke opzichten de ontginningsordonnantie herziening behoeft, is in Indië nog aan de orde naar aanleiding van een
door den directeur van binnenlandsch bestuur, overeenkomstig de
hem gedane opdracht (zie vorig vers;ag blz. 86), in Maart jl. aangeboden ontwerp voor zoodanige herziening.
Het volgende overzicht bevat eene gewestelijke statistiek van
de in 1893 uitgereikte ontginningsbewijzeD.
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Oemiddeld
liet rol dus
plkr v e r 
•as. dor aangevraagde terreinen — bij boiehikUog va:.:
Totnu I
gunning (per
persoon)
assistent-residenten.
residenten,
dixtrictsh'.ofden ,
onderstaande
uitgestrekt
heid (in
rfezn men
gezamen•-ezampnder
I r bij de bonws van 500
tan onder lijk voord* aan onder lijk voord* aan ouder- Ink voordel
' ,
■ sunen die vergunningen vierkante
volgende |
volgende
volgende
staand
staand
staand
■«doolde Rijnlandsche
ontginuitge
uitgeuitge
uingsver- uitgestrekt
roeden):
aantal
aantal
aantal
strektheid .
strektheid
strektheid
Bêdoo [in
.
, gunningen
„ ,
personen. (in bouws). pcrsouen. (iu bouwt). personen. in bouws).'
bouws).
' i verkregen.
üouwi. Roeden,
Vergunningen I M iiiluii ii-rs tut natu-inning ¥»n domeingrond, in
Is'.iu verleend eu w e l — naar gelang van de grootte ol de begrenzing.
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Bantam

+ 499

Krawnng
Preanger Regentschappen
Cherihon
TaL'al
Pekalongnn
Samarnng
Japa
Rembnng .
Soerabaija .
Pasoeroean.
Probolinggo
Bezoeki. .
Banjoemas .
Bazelen. .
Kadoe . .
Madioen
Kediri . .
Madurn . .
Totalen
In 1892 waren de totalen

|

m i

ft Mi
i mi

i

MI

IM

no-

Mt

UK

55
218
726
2 317
(! il!)

158
83
1 103
HO
21 128
23 005

2 012

Ml

l Ml
500
1 030
130
817
UI
118
13
2!)
258
070
I 810
330
100
l"7
870
150

30

15

59
37

I'I 2

38
I H

01
8

00
155

270
1 042
55
207
33S
154
13
35
254
1 743
182
1 820
282
88
10
48 I

11 30»
24 145

335
719

378
611

0 547
4 782

095
032
oo
05
3,1
124
71
49
203
1 003
IM
2 Ml
204
09

ïo
97
7 202
2 686

1 »MI
614
7 358
1 198
2 042
503
1 158
282
183
261
1 79*
438
2 085
2 500
757
158
93
1 151
143
28 010
28 506

lllfl

*; «

'52
> 226
7"1
i Ml
540
032
414
167
216
722
511
I 301
! 110
438
106
117
967
158
22 884
27 442

290
101
355
292
268
402
446
234
456
413
478
83
131
400
289
335
129
42
52
408
480

*'. Bij de totalen van elk gewest is de oppervlakte tot geheele bouws afgerond.
6 Voor 570 bonws sawahgronden , deel uitgemaakt hebbende van het inPt 1 Januari 1891. w-gens verstrijking van de huur . aan het Gouvernement teruggekeerde
buurperceid Wauasppi. groot. 774 bouws , werden ontginiiiiiushewijzen uitgereikt aan de inluiden . aan ".ie de gewezen huurder (een Chinees; die gronden Ie, bewerking
had afgestaan, onder genot zijnerzijds van een aandeel iu de opbrengst.

Uitgifte tan grond in erfpacht.
Sedert bet medegedeelde in geheel of gedeeltelijk, eene andere dan de oorspronkelijke bestem
't vorig verslag (blz. 86) beeft bet nader een punt van overweging ming eregeven wordt. De quaestie van canon-verlaging voor de
u i t g e m a a k t , of het aanbeveling kan verdienen terug te komen op erfpachtsperceelen , welke vóór 1877 waren uitgegeven (zie o. a.
hetgeen tot nu toe bij de toepassing der erfpachtsbepalingen regel het verslag van 1891 blz. 93), waaromtrent de Indische Regeering
was geworden, om namelijk de uitgifte in erfpacht van woeste in Juli jl. haar gevoelen heeft doen kennen, is thans hier te lande
gronden op Java en Madura schier uitsluitend op aanvrage te in onderzoek.
doen plaats vinden. Nopens deze aangelegenheid, waarover ook in
In 't vorig verslag (blz. 86) werd melding gemaakt van eene
Indiö niet eenstemmig werd g e d a c h t , heeft de Regeering hier te bij Koninklijk besluit dd. 25 April 1893 n°. 50 (Indisch Staatsblad
lande in Juli jl. als hare meening aan het Indisch Bestuur doen n°. 151) in de erfpachtsbepalingen gebrachte wijziging, ten doel
kennen dat de tot dusver opgedane ervaring met de uitgifte van woeste hebbende het verkrijgen in erfpacht van kleine eilanden tot Java
gronden na openbare aanbieding niet pleit voor de wenschelijkheid en Madura behoorende te vergemakkelijken, in dier voege dat de
om aan dit stelsel, al of niet gewijzigd, de voorkeur te schenken, opmeting en kaarteering kan worden beperkt tot de gronden welke
immers zoolang, door eene aanbieding van één of meer perceelen van de uitgifte worden uitgezonderd en dat de af te stane uitge
op den voet der bestaande bepalingen , niet zou zijn gebleken dat strektheid aan geen maximum is gebonden. Bij eene circulaire
eene verandering iu de wijze van uitgifte in 's lands belang moet van den directeur van binnenlandsch bestuur dd. 28 Augustus
worden geacht.
1893 werden de betrokken residenten ingelicht nopens de p u n t e n ,
W a t intusschen den maatstaf betreft, naar welken voortaan liet waarop de Indische Regeering verlangt dat bij de behandeling
van op aanvraag uit te geven erfpachtsperceelen als canon te beffen hunnerzijds van aanvragen van de bewuste strekking worde g e l e t ,
bedrag zal worden bepaald, is reeds in Januari j l . tot eene regeling speciaal ook wat betreft de v r a a g , of bij eventueele uitgifte vau eenig
besloten, die voor 's lands kas eenige meerdere bate belooft. Was eiland cie handhaving van justitie en politie aldaar geen tegroote
in 1872 bepaald d a t , nanr gelang van den aard der gronden, f l bezwaren zal oplevereu, en of er gelegenheid bestaat zoowel om te
a f 5 per bouw 'sjaars als minimum-canou moest aangemerkt voorkomen dat door den erfpachter misbruik worde gemaakt van
worden, doch iu 1877, onder den ïnvloel van de inoeielijke om zijn meer geïsoleerden toestand als om zorg te dragen dat de afgestane
standigheden waarin toen de landbouwindustrie op Java ia 't al gronden werkelijk gebruikt worden voor landbouw en veeteelt.
gemeen verkeerde, met afschaffing van bedoeld minimum , voor
In verband zoowel met de belangen der gouvernements-koffiestreken met zeer goede gronden f 2,50 a f 3 en voor minder be cultuur , ingevolge de nieuwe regeling , als met het in de residentiön
voorrechte streken f 1 a f 1,50 per b o u w ' s jaars als norm gesteld , Probolinggo en Bezoeki nog in g a n g zijnde onderzoek (verg. o. a.
en nog lager ingeval van bijzondere omstandigheden (beperkte vorig verslag blz. 210/211) naar de g r o n d e n , dio iu aanmerking
watertoevoer, geaceidenteerd terrein, ongunstige gelegenheid voor komen voor eene uitbreiding der bij ordonnantie van 2 Juni 1890
afvoer, enz.), de nieuwe beginselen voor het bepalen van den canon (Indisch Staatsblad n". 115) vastgestelde boschreserve, bleven in
(waarvan bij circulaire van den directeur van binnenlandsch bestuur 1893 verscheidene erfpachtsaanvragen in advies, en bepaalde zich
dd. 25 Januari 1894 aan de residenten werd mededeeling gedaan , de (voorloopige) toewijzing van tot dusver onaige laan gebleven
om daarmede bij de reeds iu behandeling zijnde erfpachtsaanvragen aanvragen tot de toezegging van 31 perceelen , wolk getal in 1891
al aanstonds rekening te houden) schrijven als maximum f 5 per en 1892 achtereenvolgens bedragen had 159 en 92. Vau deze 31
bouw 's jaars voor , welk maximum zal zijn te vorderen voor gronden perceelen werden er 3 , na opgemeten en in kaart gebracht te zijn,
die van zeer goede hoedanigheid e n , zoowel wat den toevoer van nog in hetzelfde jaar afgestaan, tën daar bovendien definitief kou
water als de gelegenheid tot afvoer van produe.ten langs bestaande besloten worden tot uitgifte van 108 perceelen, waarop in vorige
wegen betreft, zeer gunstig gelegen zijn, terwijl wederom een jaren erfpachtsrecht was toegezegd, en van 2 perceelen zonder
minimum van f 1 is aangenomen, behalve wanneer gronden van voorafgaande toezegging , werden dus in 1893 in bet geiieal afgestaan
zeer middelmatige of slechte hoedanigheid moeten dienen tot het 113 perceelen (tegen 61 in 1891 en 154 in 1892).
vormen van betere grenzen , dan wel tot het weiden van vee of
Ingeschreven, dat wil z e g g e n , door de lauvragers aanvaard,
tot andere, niet op de cultuur betrekking hebbende doeleinden,
werden
de in bijlage R hierachter vermelde 127 porceeleu (waarvan
in welke gevallen tot een minimum van f 0,50 per bouw 'sjaars
kan worden g e g a a n , zoo noodig onder beding dat de pachtsom 60 die in 1893 en 67 die in vorige jaren waren afgestaan), met
voor verhooging vatbaar i s , indien blijkt dat aan de gronden, eene gezamenlijke uitgestrektheid van 31275 b o u w s , zijnde juist
evenveel perceelen en nagenoeg dezelfde oppervlakte, als waarop,
1894/95.

N°. * .

2.
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volgens verbeterde opgaven '), in 1892 erfpachtsrecht werd gevestig I. Van de in 1893 aanvaarde perceelen werden 3 — in de
residentie!) Krawang , i'r.ungcr Regentschappen en BuBtnag —
ingeschreven ten name van Chineezen, één ten name van een
Chinees en een Europeaan , en de overige ten name van Europeanen of cultuurinaatschappiji.'i] ; 39 er van dienden tot uitbreiding
van bestaande ondernemingen ; deze werden niet voor den vollen
termijn van 75jaren afgestaan , doch voor den verleren duur van
de erfpacht op vroeger aan de aanvragers uitgegeven gronden.
Ten opzichte van 9 perceelen iu de Preanger Regentschappen
en van 3 in Pekalongan werd in de erfpachts akte het beding
opgenomen dat de teelt van koffie zou zijn uitgesloten "),
terwijl met betrekking tot 3 perceelen in Probolinggo , welke doorsneden zouden moeten worden door den in aanleg genomen staatsspoorweg vau Probolinggo naar Djember, aan het gebruikelijk
beding omtrent ko.steloozen afstand door den erfpachter van de c. q.
voor openbaar verkeer te bestemmen strook gronds (zie Uijblad op
het Indisch Staatsblad u°. 3854) bij uitzondering de bepaling werd
toegevoegd, dat de ondernemer geen aanspraak op vergoeding zal
kunnen doen gelden bijaldien door het te kiezen spoorwegtracé
schade mocht worden toegebracht aan gebouwen of plantsoenen
op de erfpachtsgronden.
Voor de meeste der in 1893 aanvaarde perceelen , namelijk voor
67 van de 127, werd de cauon bepaald op f 1 per bouw 'sjaars,
voor 14 zelfs op f 0,75 of f 0,50. Ter zake van de 4G andere zal die
betaling bedragen: voor 2 f 1,25, voor 29 f 1,50, voor 12 f 2 ,
voor 1 f 2,50 en voor 2 (in de districten Senggoro en Karanglo
der afdeelinj? Malang van de residentie Pasoeroean) respectievelijk
f 4 en f 5,10.
In het volgende overzicht vindt men gewestelijk opgegeven het
aantal en de gezamenlijke uitgestrektheid van de op uit. 1893 in
handen van ondernemers zich bevindende erfpachtsperceelen op
Java en Madura , voor zooveel namelijk betreft die gronden, waarop,
toen zij in erfpacht werden afgestaan, nog geen titel was gevestigd '). Bij deze opgaveu is uit den aard der zaak rekening
gehouden met de verminderingen, ontstaan door overschrijving van
erfpachtsperceeleu ten name van liet Gouvernement, waar bet gold
perceelen of gedeelten van perceelen, die minder geschikt waren
gebleken voor beplanting en welke gronden op aanvraag der ondernemers door het Gouvernement teruggenomen werden, evenals
enkele perceelen die zich in handen van onvermogende ondernemers bevonden; bovendien kwam voor een 3-tal perceelen , die
wegens gerechtelijke invordering van achterstalligen canon of verponding executoriaal werden verkocht, de erfpacht te vervallen ,
doordien liet Gouvernement van de gronden kooper werd tegen
den inzetprijs van f 10 voor elk dier perceelen. Ten gevolge van
een en ander verminderde in 1893 de in erfpacht bezeten uitgestrektheid in 't geheel met 3090 bouws. Voor nad-re opgaven
nopens deze terugnemingen, ook wat verbeterde opgaven over 189U
en 1892 betreft, zij verwezen naar de hooger reeds aangehaalde
bijlage R. 4) Thans volge het evenbedoelde gewestelijk overzicht.

') In 't vorig verslag iblz. 86) w a s sprake van 125 perceelen en 17 M l
h o u w s , waarvoor gelezen moet worden respectievelijk 127 en 38 1 6 0 , zijnde
nader te Batavia gebleken dat 2 in 1892 aanvaarde p e r c e e l e n , te zamen groot
203 h o n w s (één in Bantam en één in J a p a r a ) , in de uit die g e w e s t e n ont
vangen opgaven bü vergissing niet w a r e n ïnedegeteld. (Hetzelfde blijkt boven
dien ten opzichte van een reeds in 1890 in Bezoeki aanvaard p e r c e e l , groot
520 bouws.)
5) Voor de in 1881 en 1883 uitgegeven perceelen Gerengredjo I in het
district Tanggoel der afdeeling Djember (residentie He/.oeki) en Dares in het
district Sinee der afdeeling N g a w i (residentie Madioen) werd bij gouvernementsbesluilen dd. 6 Mei en 14 September 1893 n'. 18 en 7 bewilligd in de opheffing
van het v e r b o d , en zulks in verband niet de staking der g n u v e r n e m e n t s kolflecultuur in die streken. Ook voor een (onder den naam ï j i h a r o e s III) in
andere handen overgegaan gedeelte (p. m. 81 bouws) van het in 1888 ingeschreven
erfpachtspen cel Negla (groot p. in. 99 bouws) in het district Batoewangi
der afdeeling Soekapoera-Kollot (residentie Preanger Regentschappen; werd
het verbod opgeheven (gouverncinentübcsluit dd. 1"> Januari 1893 n°. 18).
s
) Over die gronden (waarvan de uitgestrektheid op uit. 1893 w a s g e 
klommen tot 41 330 b o n w s ) , w e l k e , toen daarop erfpacht werd gevestigd ,
reeds als liuurgrondcn te boek s t o n d e n , wordt lager in eene afzonderlijke
rubriek gehandeld.

4

) Van de vergunning tot teruggave van een aantal perceelen of gedeelten
van perceelen , waartoe de Indische Kegeering zich in 1893 of vroeger onder
z e k e r e voorwaarden bereid had verklaard, w a s op uit. 1893 door b e l a n g h e b 
benden nog geen gebruik gemaakt.

Totalen over
de jaren
187» t/m ISO-.'.

Aanvaard iu
1893.

Aanvaard in de
0MM1M
21 jaren

OKWESTEN.
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
per
per
per
bouws. a)
bouws.
a\
ceelen.
ceelen. bouws. a)
ceelen.

Bantam
Krawang
P r e m g e r Regentschappen
Cheribon
Tugal
Pekalongan
Samarang
Japara
S^erubaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Bunjnemas
Bigelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Totalen

a)

7 562
4 113
5 045
71 408
23 084
39 294
1 249
805
4 330
8 933
78 497

3
2
4
13
21

2313
400
128
443
1 287
4 234
8 347

3
29

418
6 587

8
859
7
1 026
354
04 773
14
1 791
11
1274
52
9 379
66
8 022
20
4 241
23
5 488
197
72 095
78
27 318
120
47 641
1 249
4
13
805
22
4 330
44
9 351
j) 315 ./) 85 084

/<) 121G 4)314 051

127

31 275

.') 1343 l) 345 326

i)

8

4
c) 317
14
0
d)

44

01
e)

18

/) 21
3) »93
GS
k)

99
4
13
22
41
i) 280

859
329
58412
I 791
1 274
7 000

3
37

Ml
C30I

De uitgestrektheid van elk perceel is tot volle bouws afgerond.

6) Vermeerderd met 1 perceel, groot 8 b o u w s , van welks inschrijring — op
1 Februari 1892 — eerst na de afsluiting van het vorig verslag, te Batavia b e 
richt werd ontvangen , en verminderd met 1 perceel en 75 b o u w s , doordien het
executoriaal verkochte perceel Tjikadoe I ten name van het Gouvernement werd
overgeschreven.
e) Verminderd met 2 perceelen en 1275 bouws w e g e n s terugneming in hun
geheel van de perceelen Ooenoeng Waringin en Teg»l M o n t e n g , groot 356 en
235 bouws, en van gedeelten der perceelen Soekawana I . I I , I I I en IV (271
bouws), Taneuh Goa (223 bouws), Lodaja I (89 bouws) en Djajasana (101 bouws)
d] Verminderd met 2 perceelen en respectievelijk met 228 en 284 b o u w s , door
dien de executoriaal verkochte perceelen Breugkolang en Rowotjombrang ten name
van het Gouvernement werden overgeschreven.
e) Vermeerderd met 1 perceel, groot 195 bouws, van welks inschrijving — op
15 October 1892 — eerst na de afsluiting' van het vorig verslag, te Batavia b e 
richt werd ontvangen.
_ƒ) Verminderd met 1 perceel en 533 bouws (Soekosari) wegens terugneming'
van grond.
7) Verminderd met 2 perceelen (Djawar-omboh en Soembernanas) en 846 bouws
wegens terugneming van grond.
i) Vermeerderd met 1 perceel, groot 520 bouws, van welks inschrijving—op
6 Januari 1890 — eerst na de afsluiting van het vorig verslag, te Batavia be.icht
werd ontvangen.
1') Verminderd met 1 perceel (Kaliparang II) en 499 bouws, wegens terug
neming van grond. Voor 1 perceel (Bantaran). in 1880 uitgegeven, werd, na
hermeting 1 omdat «Ie grenzen , zooals deze in den ouden meetbrief waren omsehxeven,
niet op het terrein waren uit te zetten), een nieuw erfpachtscontract gesloten,
waardoor echter de uitgestrektheid, waarvoor het perceel tot dusver te boek stond,
geen verandering heeft ondergaan.
j) Vo!g»ns andere opgaven betreffende de erfpachtsgronden in Kediri zou het
aantal perecelen, hier bedoeld, moeten bedragen 316 en hunne gezamenlijke uit
gestrektheid 85 300 bouws , derhalve 1 perceel en 223 bouws méér. Welke dezer
opgaven als juist is aan te merken, kan uit de hier te lande beschikbare g e g e v e n s
niet worden opgemaakt.
i) Naar g e l a n g van het jaar van inschrijving was het aantal perceelen en de
uitgestrektheid — met toepassing van de tot uit. 1893 geregulariseerde verande
ringen . ontstaan door terugneming van gronden als anderszins — als volgt (waarbij
valt op te merken dat de hieronder genoemde cijfers over 1877 en 1881 , hoewel
gezamenlijk juist, voor elk dier jaren eenigszins willekeurig zijn moeten worden
gesplitst, voor zooveel betreft de in bijlage B vermelde gedeeltelijk teruggenomen
perceelen Soekawana I t/m I V in de Preanger Regentschappen):
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Jaren.
perceelen.
bouws.
raren.
perceelen.
bouws.
Per transport.
459
127 751
1873
1
350
1883
72
21 094
1884
70
1874
5 833
15 553
16
188S
96
24 083
1875
40
11 726
9 551
1886
5*
1876
41
9019
9 701
1887
69
19414
1877
39
11 248
1888
36
6 289
1878
48
15019
1889
19619
1879
78
51
15 300
1890
10 650
86
1880
60
23 680
1891
69
16 438
1881
78
25 443
1892
127
38 160
1882
85
127 751
Totalen 1 216
314051
nsporte ■eren 459
l)

Zie de aanmerking j bij ..Kediri".

De omstandigheid, dat, zooals o. a. bij de examinatie van ingediende erfpachtsaanvragen meermalen bleek , in sommige gewesten
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met de ontginning van gronden reeds een aanvang was gemaakt
vóórdat nog eenige rechten daarop werden uitgeoefend , of, hetgeen
ook wel voorkwam, dat daartoe- door het bestuur vergunning was
verleend vóórdat de titel van aankomst van het op den toegezegden
grond te vestigen erfpachtsrecht was openbaar g e m a a k t , gaf den
directeur van binnenlandse!» bestuur aanleiding (April 1893) om
de voorschriften , welke zoodanige ontginning verbieden (zie de
n 08 . 3008 en 3864 van hel Bijblad op het Indisch Staatsblad), bij
de gewestelijke bestuurders in herinnering te brengen.
Van de in 1893 of vroeger hetzij alleen nog toegezegde, hetzij
reeds definitief afgestane maar nog niet ingeschreven pereeelen
waren er op uit. 1893 2 4 0 , ten opzichte van welke — daar de
termijn voor de indiening van kaarten en meetbrieven of die voor
de inschrijving van de erfpacht nog niet verstreken was — de aanvragers nog aanspraken konden doen gelden. Het waren 58 reeds
afgestane pereeelen (gezamenlijk groot 14 388 bouws) en 182 pereeelen (naar schatting gezamenlijk groot ruim 121 279 bouws) die
nog slechts waren toegezegd. Aan verscheidene aanvragers, die
konden anntoonen zich niet tijdig de vereischte kaarten en meetbrieven te hebben kunnen verschaffen , werd uitstel verleend van den
termijn van zes maanden bij het toezeggingsbesluit gestipuleerd voor
de indiening daarvan, terwijl ook in sommige gevallen , doch in
mindere m a t e , termen werden gevonden tot verlenging van den
termijn , insgelijks van zes maanden, die bij definitieve toewijzing van
de begeerde pereeelen den aanvragers gelaten pleegt te worden voor
de inschrijving van het erfpachtsrecht in de openbare registers.
Het volgend staatje toont aan hoe de bedoelde toezeggingen of
definitieve toewijzingen over de verschillende gewesten waren verdeeld en hoeveel er dagteekenden van vóór 1893.
Toegezegd maar nog
niet afgestaan, a)

Afgestaan maar nog
niet aanvaard.

GEWESTEN.
Aantal
Aantal
perecelen. bonws. 0)

Aantal
pereeelen.

Aantal
bouws. b)
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In Bezoeki dateeren 38 van de in het staatje als tot dusver
enkel toegezegd vermelde 46 pereeelen (omvattende 68180 vim de
60N10 bouws) nog van 1891, ioen , in verband met de beschikbare
werkkrachten aan kadasterpersoneel (verg. het verslag van 1892,
blz 83), de opmeting niet tijdig kon plaats hebben. De meeste
dezer pereeelen (31 met eene uitgestrektheid van circa 55 000 bouws)

liggen In de streek tUMoben Djember en Banjoewaugi, waar van
particuliere zijde spoorwegaanleg wordt beoogd met s t a a t s h u l p ,
c. q. in den vorm van eene landconcessie tegen lagen canon. Aan
hetgeen in 't vorig verslag (blz. 157) nopens deze zaak is gezegd
is voorshands slechts toe te voegen dat de gegevens, iiuodig om
te beoordeelen of de nog ter vrije beschikking van het Gouvernement staande gronden in de bewuste streek niet eventueel benoodigd
kunnen zijn voor de gouveruements-koffiecultuur volgens de nieuwe
regeling, nog niet bijeen zijn, en dat inmiddels de tegenwoordige
Gouverneur-Generaal is uitgenoodig 1 om, zoodradit wel het geval is,
tevens zijne zienswijze over het beioelde plan te willen doen kennen.
Üe in 1893 afgewezen erfpachtsaanvragen, waarvan sommige
twee of meer pereeelen tegelijk betroffen, waren 73 in getal (daaronder 5 van Chineezen), welke afwijzingen in de meeste gevallen
(verg. de aanteekeningen in bijlage S hierachter) geschiedden,
hetzij ter wille van de tegenwoordige of toekomstige behingen der
inlandsche bevolking (om haar de noodige gronden te laten tot
uitbreiding van cultures, inzameling van boschproducten of het
weiden van vee), hetzij omdat de aangevraagde gronden te eeniger
tijd konden benoodigd zijn voor de gouvernements-koffiecultuui-. De
a'gewezen aanvragen, welke betrekking halden tot gronden in
Bezoeki, waren 20 in g e t a l , waarvan 18 die elk één of meer pereeelen betroffen in het district Rogodjampi der afdeeling Banjoewaugi. In 11 dezer laatste gevallen werden de gronden geweigerd,
omdat het daarop aanwezige bosch in stand diende te blnven in
het belang der watervoorziening van lager gelegene streken, en
overigens waren r o g 4 van de bedoelde 18 afwijzingen hierop gegrond dat de aangevraagde pereeelen deel uitmaakten van een
djatibosehcomplex, en derhalve niet vatbaar waren voor uitgifte
in erfpacht.
Hooger werd reeds aangeteekend dat van de bij de Indische
Regeeriug voorgebrachte (reeds door de plaatselijke ambtenaren
onderzochte) erfpachtsaanvragen er vele nog in advies werden g e houden , in verband zoowel met de nieuwe regeling der gouvernements-koffiecultuur als met het in een der boschdistricteti no°"
onderhanden onderzoek nopens de wenschelijkheid eener uitbreiding
van de boschreserve. Ettelijke andere erfpachtsaanvragen waren
nog in behandeling bij de plaatselijke of gewestelijke bestuurders.
Bij eene gouvernementscirculaire van 25 November 1893 werden
de residenten der gewesten , waar de meeste erfpachtsaanvragen
voorkomen (Preanger Regentschappen , Pasoeroean , Probolinggo ,
Bezoeki, Madioen en Kediri), aangeschreven om de aanhangige
erfpachtsaanvragen , in het bijzonder die welke betrekking hadden
tot reeds toegezegde pereeelen , met voortvarendheid te behandelen.
Tevens werd hun aanbevolen o m , bij de beoordeeling of de aangevraagde gronden al dan niet gereserveerd dienen te blijven voor
de gouvernements- of de volkscultuur van koffie, cok met de
toekomst rekening te houden, vooral ook opdat voorde bevolking
goede gelegenheid overblijve om zi.di aan de vrijwillige koffieteelt te
wijden. I n ' t bijzonder werd, bij eene gouvernementscirculaire van 3
Juli j l . , dit laatste ook onder de aandacht gebracht van de residenten der vier gewesten , waar de verplichte teelt en levering van
koffie zijn opgeheven of daartoe besloten i s , zijnde B a n t a m ,
Krawang, Japara en Rembang.

Bantam
Preanger Regentschappen .
Krawang
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soeral>:ijia
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Bagclen
Kadoe
Madioen
Kcdiri
Totalen. . .
/1881
1 t/m
De toezegging of de \ 1891
definitieve toewijzing
vond plaats in de 1892
jaren:
1893
Totalen als boven.

H

14 388

a) Waar ia de aanvraag als geschatte groutte van het perceel tweeërlei
uitgestrektheid was genoemd, of de opgegeven grootte verschilde met de
taxatie der commissie van onderzoek, is het kleinste cijfer genomen.
b) Voor elk perceel is de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.
c) Voor een dezer pereeelen — in het district Djember gelegen — werd,
toen het werd afgestaan (gouvcrnemcntsbcsluit dd. 29 December 1893 n°. 19),
alsnog gehomologeerd dat de indiening van kaart en ïneetbrief niet tijdig had
plaats gehad. Daartoe werj overgaan omdat deze overschrijding het gevolg
was van eene door den gouveracinentslandinctcr gemaakte fout in den aanvankelijk opgemaakten meetbrief, waardoor eene nieuwe opmeting der gronden
moest plaats hebben. Dit wordt hier aangeteckcud in verband met hetgeen
in 't vorig verslag (blz. 157) is gezegd, dat namelijk de Indische Regeering
besloten had om, inzonderheid wat de in sommige gedeelten deraideelingen
Djember en Banjoewaugi aangevraagde woeste gronden betreft, slechts dan
de gedane toezeggingen van erfpacht gestand te doen indien de belanghebbenden de gestelde termijnen inachtnamen.
d) Volgens hetgeen op blz. 89 voorkomt nopens de in 1893 toegezegde pereeelen zou hier gelezen moeten worden 28 pereeelen. Dit verschil vindt men
niet toegelicht.

Het over 1893 door de verschillende erfpachters — ook door hen
die gewezen huurgronden in erfpacht bezaten (zie de volgende
rubriek) — aan canon verschuldigde 1 edroeg f 1163 097,38',
zijnde ruim f 81 900 meer dan in 1892.
Uit het volgende overzicht blijkt hoe het in de laatste driejaren
gesteld was met de aanzuivering.
Aangezuiverd :
Verschuldigd aan
JAREX.

aan canon over aan canon over
het opgegeven »orige jaren.
jaar.
a)f

1891 .
1892 .
1893 .

.
.
.

Te zamen

830 710,81*;
1 051781.27 ' f I M S M B0'
1081791.17'
357 834,02
1 103 697.38''
33991285»
4 136 986.61» f l 122 135.78

«1 Achterstand op
f 219 543.69»).

f 528 731.03 *
530 432.77
789 158.29'
f l 848 322.70

Te
zamc.i.

f Hl IM
688*60,'
1 129 071.
f297045Ms

I Jam.ari 1891 over 1690 f 537 173.12 enovervori
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Derhalve bleef op 1 Januari 1894 nog aan te zuiveren
(f 4 136 986,64* — f 2 970 458,48=) f 1166 528,10a, namelijk op
den canon over 1893 f 823 784,53 en op dien over vorige jaren
f 342 743,63r>. Voor do gerechtelijke invordering van aan den lande
toekomende pachtpenningen , waar het te voorzien is dat daarmede
het gewenscht gevolg zal worden verkregen, wordt steeds het
noodige verricht. In vele gevallen echter komt ceno andere gedrags
lijn wenschelijk voor, ten einde het Gouvernement niet noodeloos
in proceskosten te doen vervallen.
Aan hoofdgeld voor de op de erfpachtsperceelen gevestigde ar
beiders (met 1 Januari 1888 afgeschaft) was over 1887 en vroeger
op uit. 1893 nog te innen f 580, tegen f 852,50 op uit. 1892.
Vervanging van huur door erfpacht. Terwijl, ingaande met 1
Januari 1894, erfpacht gevestigd werd op 5 perceelen, gezamen
lijk (volgens nadere opgaven) groot 1226 bouws, tot dusver deel
uitgemaakt hebbende van de als 2 perceelen te boek gestaan heb
bende huurgronden Simbang-Segaijoeng in Pekalongan '), zoomede
op de gronden (499 bouws), tot dusver uitgemaakt hebbende het
huurperceel Panoembaugan in de Preanger Regentschappen , kwam
daarentegen in den loop van 1893 voor 631 bouws gewezen huur
gronden de erfpacht te vervallen, wegens terugneming door het
Gouvernement van eea gedeelte (264 bouws) van het perceel
Golli in Samarang, en door terugkoop, bij gerechtelijke uitwin
ning, van het gewezen huurperceel Linggo-Loetoeng in Pekaongan (367 bouws). Ten gevolge van deze veranderingen stonden
op 1 Januari 1894 als erfpachtsperceelen te boek 41 330 bouws
oorspronkelijk in huur afgestane gronden. Deze perceelen, ten
getale van 96, waren over onderstaande vijftien gewesten ver
deeld als volgt:
Aantal
perGewasten
ceeien.
Bantam
1
Batavia
1
Krawang
1
Preanger Reg. . . .
IS
Cheribon
3
Pekalongan . . . .
7
Samarang:
34
Japara
1
Transportecren. . .
CO

1567 en 499 bouws, de huur te vervallen, echter met vervanging
(voor een deel der bedoelde gronden) door erfpacht (verg. de, voor
gaande rubriek), nadat in den loop van 1893 reeds was geëindigd,
zonder dat erfpacht verleend werd , de huur van het perceel Goenoeng
Poentang in Bantam (530 bouws) en van 2 in Kediri, met namen
Bonowati - Goeloewoeloeh en Simbarwangi (434 en 500 bouws).
De beide laatste perceelen, evenals het gewezen huurperceel Argalingga (Preanger Regentschappen), waarvan de huur sedert medio
Juli 1892 verstreken is, waren sedert door de voormalige huurders
in erfpacht aangevraagd, welke aanvragen in den aanvang van
1894 nog in behandeling waren.
Twee in 1887 en 1889 iu bruikleen afgestane stukken grond , behoorende tot het havenemplacement te Tandjong Priok (Batavia),
groot respectievelijk 288 en 1620 M', werden, gerekend van 1 Juni
1893, door het Gouvernement tot weleropzegge.ns in huur afge
staan, en daarvoor als huursom bedongen f 0,60 per M'. 'sjaars.
Overigens bevond zich voor een termijn van 9 jaren in handen van
een huurder een stuk gouvernementsgrond ter hoofdplaats Soerabaija.

V
Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid van de kleine
stukken grond , die gedurende 1893 voor woonerven en nijverheidsinrichtingen aan particulieren in eigendom werden afgestaan, be
droeg 1 607 655 M2, uitmakende ruim 226 bouws, waarvoor aan
koopsommen bedongen werd f 164 585,68'. Over de verschillende
gewesten zijn deze cijfers verdeeld als volgt.

GEWESTEN.

Aantal
Aantal
bouws.
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406
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13 94G
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15

Aantal
bouws.
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5 240
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869
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1 505
0 051
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41 330

o

Totalen.
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Het ter zake van deze perceelen aan canon verschuldigd en
betaald bedrag is verscholen in de sommen reeds hiervóór opge
geven (zie de voorgaande rubriek).
Omtrent de conversie in 'erfpacht van de huurrechten op het
hooger genoemde perceel Panoembangan (over de voorwaarden der
conversie betreffende Simbang-Segaijoeng is reeds in 't vorig ver
slag gehandeld) is nog aan te teekonen, dat, icgevolge het ont
bonden huurcontract (dat anders eerst op 17 Augustus 1897 zou
komen te verstrijken), als huursom verschuldigd was geweest f 2,75
per bouws 'sjaars, doch dat, in verhouding tot de tegenwoordige
■waarde van den grond , het voortaan (als canon) te betalen bedrag
bepaald werd op f 1,685 p e r bouw 'sjaars; bovendien zou echter
ter zake van verponding voorshands op f 450 'sjaars te rekenen
zijn. In 't vorig verslag was ook sprake van het toen nog aan
hangig verzoek van den huurder van Goenoeng Poentang (Bantam)
om de op 20 December 1893 eindigende huurrechten betreffende
dit perceel mede door erfpacht te zien vervangen. Aan de door de
Indische liegeering in Juli 1893 gestelde voorwaarde voor de in
williging van dat verzoek (plaatsing van betere merkteekenen ter
vervanging van de houten gren^pilaren) werd echter do<:r den
huurder niet tijdig voldaan , zoodat bij afloop van de huur zijne
rechten op het perceel kwamen te vervallen.
Verhuur van grond. Op 1 Januari 1894 was, van de indertijd
door het Gouvernement in huur afgestane woeste gronden , onder
dien titel — krachtens een op 10 Januari 1897 eindigend huur
contract en tegen eene huursom van f 2,01 per bouw 'sjaars —
nog alleen in gebruik het perceel Tanali Lajapan (Cheribon), ter
grootte van 798 bouws. Van de 7 perceelen toch, uitmakende 4328
bouws, welke blijkens het vorig verslag (blz. 89) op uit. 1892
nog verhuurd waren , kwam met uit. 1893 voor Simbang-Segaijoeng
(Pekalongan), uitmakende 2 perceelen , en voor het perceel Panoem
baugan (Preanger Regentschappen), respectievelijk ter grootte van
') De huur liep over 1567 bouws, doch bjj de verstryking daarvan (uit.
1893) zjjn de niet voor wederuitgilte in aanmerking komende 341 bouws ter
beschikking van de bevolking gesteld iu het belang der uitbreiding van haren
eigen landbouw.

Uitgestrekt
heid
(in M».).

Bedongen
koopsommen.

3 930
13 199
22 26-2
293 912
147 399
17 822
11237
39133
32 038
85 409
64 397
73 251
205 353
246 087
53 912
10182
39 455
97 041
114160
23 947

40,00
3 884,58
639,60
9 728,55
10208,02
814,42
2 839,60
4488,80
4 187,40
6 595,65
52 535,10
11368,65
6 532,60
13 111,70
3 066,32
921,65
3 881,12
2 894,55
1 693,45
1 679,925

1 594 156

f 147 111,685

O S D E B S H A N D S VERKOCHT TEGEN
TAXATIEPRIJS.
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Bagelen
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Kediri
Madura
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'

.

.

Totalen
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P U B L 1 V VERKOCHT R I J OPROD

(Indisch Staatsblad 1876 n". 117).

Bemtang

355
13 144

Soerabaija
Totalen
Totaal-generaal

.

13 499
1 607 SAS

801,00
16 673,00
f

17 474,00

f 164 585,685

Bij de behandeling van eenige eigendomsaanvragen in de residentie
Cheribon werd de vraag ter sprake gebracht, of het niet billijk zou
zijn bij de bepaling van den koopprijs rekening to houden met de
aan den vorigen iniandschen occupant uitgekeerde schadeloosstelling
voor het verlaten van den grond. De Indische Regeering heeft echter
hierin geen aanleiding kunnen vinden om wijziging te brengen in
de tot dusver, geheel in overeenstemming met de bestaande bepa
lingen , gevolgde practijk , dat bij afstand van grond in eigendom ,
dan wel met recht van opstal, de door de belanghebbenden voor
het verlaten van den grond aan de inlandsche occupanten uitgekeerde
schadeloosstelling geheel noch gedeeltelijk in mindering wordt
gebracht van de aan den lande verschuldigde koopsom.
Uiti/ifte van grond met recht van opstal. Onder dezen titel werden
in 1893 de volgende uitgestrek* heden afgestaan.
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Beschikking door het Gouvernement over grond In het Init van
derden. Voor de uitvoering van landswerken werd in 1893 in ver
schillende gewesten nu en dan beschikt over grond bij de iulandsche bevolking in gebruik, en zulks door onteigening bij minnelijke
schikking op den voet van de dienaangaande bestaande administra
tieve voorschriften. Te oordeelen naar het bedrag der uitgekeerde
schadeloosstellingen waren deze onteigeningen in eenige gewesten
nogal vau beteekenis. Zoo werd o. a. uit dien hoofde betaald : p. m.
f 120 700 voor gronden, benoodigd ten behoeve van waterwerken
in Samarang (Demaksche werken en Samboeng-leiding); p. m.
f 21 000 voor gronden, waarover beschikt werd ten behoeve van
den in aanleg zijnden staatsspoorweg Probolinggo-Djember-Panaroekan; p. m. f 8000 ten behoeve van de verbetering der Manggisleiding (Kadoe); p. m. f 5000 ten behoeve van de uitbreiding en
verbetering der irrigatiewerken in de afdeeling Panaroekan (Bezoeki),
zoomede p. m. f 2500 ten behoeve van de Babakan- en Kaboejoetan-irrigatiewerken in Tagal.
Per bouw berekend, werd o. a. betaald:
voor sawahs, in Japara (voor de dijken langs de Serang-rivier)
f 400; in Pasoeroean (voor de Pateguean-werken) f 230; in Probolinggo (voor den hooger bedoelden spoorwegaanleg) ruim f270;
in Bezoeki (voor irrigatiewerken) gemiddeld f 260, en in Bnnjoemas
(ten behoeve van den spoorweg Tjilatjap-Preanger Regentschappen)
gemiddeld ruim f 300 ;
voor tegalans, in Pasoeroean f 120 (monosoekotuinen f 90); in
Probolinggo f 80;
voor erven , in Japara f 250 en in Probolinggo f 125.

Tweede Kamer.
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en in de afdeeling Tondano 3 in verband met verhuurde nootniuskaattuinen. De uitgestrektheid grond, waarop ieder dezer overeen
komsten betrekking bad, beliep hoogstens één bouw. Klachten
over niot-iiakuniiüg .Ier overeenkomsten kwamen in beide gewi
niet voor. In zake de in overweging genomen wijziging van het
laatst aangehaald Staatsblad is nog geen beslissing genon.
Ontginning door inlanders van domeingrond. Dit onderwerp i3
bij ordonnantie alleen geregeld voor de gouvemementslanden it. da
residentie Menado (Indisch Staatsblad 1879 n°. 89) en voor het
eiland Bengkalis der residentie Oostkust van Sumatra (Indisch
Staatsblad 1889 u". 63). Over 't algemeen vinden die bepalingen
weinig toep ssing, hetgeen, wat de Minahassa betreft, naar gemeld
wordt, hieruit te verklaren is dat in onderscheidene streken aldaar
de niet noemenswaard toenemende bevolking nog genoeg djoerame:
(braakliggende) gronden bezit. In de afdeelingen Tondano en Belang
evenwel werden verscheidene stukken boscbgrond ontgonnen, waar
toe in laatstgemelde afdeeling 102 vergunningen door het districts
hoofd werden verleend ; in Tondano werd een negorijhoofd gestraft
wegens het eigenmachtig verleenen van zoodanige vergunningen.
Op Bengkalis werden in 1893 4 vergunningen tot ontginning van
domeingrond verleend.
Tegen eene aanbevolen wijziging der ontginningsordonnantie
voor de Minahassa (zie vorig verslag blz. 90/91; zijn bij de Indische
Regeering bedenkingen gerezen, weshalve de resident is aange
schreven (Augustus 1893) de urgentie nader toe te lichten.

Uitgifte van grond in erfpacht. Terwijl in 1893 van de ter
afdoening gebrachte erfpachtsaanvragen voor gouvernementsgronden in de buitenbezittingen 8 aanvragen werden afgewezen, meerendeels omdat zij al te groote uitgestrektheden betroffen (verg.
bijlage S hierachter;, werden er 44 ingewilligd, betrekking heb
bende tot eene bij schatting berekende of — doch dit slechts in 4
gevallen — bij opmeting gebleken uitgestrektheid van gezamenlijk
256 026 bouws, en wel 29 voor gronden in de gouvernementslanden
van Sumatra (7140 bouws ter Sumatra's Westkust, 31240 in de
Lampongsche Districten en 104844 in Palembang), 13 voor gronden
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (97 997
bouws). 1 voor p. m. 5 bouws in de Minahassa (residentie Menado)
en 1 voor 14 800 bouws op bet eiland Ceram (residentie Amboicaj.
De inwilliging geschiedde steeds onder voorwaarde dat zij als ver
vallen zou worden beschouwd als de belanghebbende niet binnen
het jaar na de dagteekening der regeeriugsbeschikking zich aan
meldde voor de inschrijving van het erfpachtsrecht.
Van de 44 afgestane perceelen (elke ingewilligde aanvraag be
schouwende als tot één perceel betrekking te hebben) werden er
nog vóór het einde des jaars 3 ingeschreven, terwijl van de in 1892
§ 2. Buitenbeziltingen.
en vroeger afgestane perceelen er 23 werden ingeschreven '). Deze
26 perceelen, gezamenlijk 102 043 bouws beslaande, werden alle
ingeschreven ten name van Europeesche of met hen gelijkgestelde
1°. üouveriiemciilslaiidcn.
ondernemers of vau cultuurmaatschappijeu (verg. bijlage R hier
','crtanglng van erfelijk individueel grondbezit door eigendom. achter). Slechts van 3 der aanvaarde perceelen (in Palembang),
Order de punten op agrarisch gebied, die met betrekking tot de gezamenlijk groot 18 012 bouws, werden vóór de inschrijving
Miuahassa (residentie Menado) in den laatsten tijd aan de orde zijn meetbrieven opgemaakt en werd dus de jaarlijksche pachtsom per
gekomen (zie vorig verslag blz. 23), behoort ook het reeds vroeger bouw bepaald en wel op f 0,20. Voor de 23 niet opgemeten perceelen
ter sprake gebrachte denkbeeld («ie o. a. het verslag van 1883 blz. 85) werd de canon op eene vaste som voor het perceel ia zijn geheel
om tot regeling van het hier genoemde onderwerp — waaraan tot vastgesteld. Als grondslag diende de geschatte oppervlakte, be
hiertoe voor andere buitenbezittingen de behoefte nog niet is ge rekend tegen een zeker bedrag per bouw; dat bedrag beliep voor
voeld — voor de residentie Menado bepalingen in het leven te 12 perceelen (69 052 1 .ouws) f 0,20, TOOI 1 perceel (10 000 bouw.-,
roepen, geschoeid op de leest van die, voor Java en Madura gel f 0,25, voor 6 perceelen (3285 bouws) f 0.50 , voor 3 perceelen
:
dende. Van den resident zijn nopens zoodanige regeling bepaalde (1194 bouws) f 0,80, en voor 1 perceel (500 bouws) f 1. )
voorstellen gevraagd.
Nam dus in 1893 het aantal erfpachtscontrac'en weder niet
onbelangrijk toe (in 1892 waren aanvaard 2-i per.-eelen, gezamenirl-:
Verhuur van grond door inlanders aan met-ialanders. Slechts groot 90 843 bouws), voor 3 perceelen en 3326 bouws kwam in
uit twee van de vier gewesten der buitenbezittingen, waar eene 1893 de erfpacht te vervallen, hetzij ingevolge rechterlijke uit
zoogenaamde verhuurordonnantie werkt, zijn voor deze rubriek eenige spraak , hetzij wegens minnelijke terugneming door het Gouver
mededeelingen ontvangen, en wel uit de Zuider-en Uosterafdeeliug nement (verg. daaromtrent het slot van bijlage R hierachter). Voorts
van Borneo en uit de Minahassa (residentie Menado). In eerstge
noemd gewest werd, op den voet van Indisch Staatsblad 1888 u°. 198,
in het district Tabalong der afdeeling Amoenthai vuor 20 jaren en
i) Y.:or 6 niel tëdig aanvaarde pen-celen, behoorende tot de i:i 189] af.
tegen een huurprijs van f 7,50 's jaars een stuk grond van de be gestane . werden in 1893 de aanvrager, vau hunne rechten vervallen verkil
volking gehuurd voor de oprichting van eene tabaksloods, terwijl
:
Hü de hooger bedoelde 44 beschikkingen v u 1898, houdende toewijzing
in diezelfde afdeeling iu gelijker voege de tabaksondernemers zich van) erfpaehtsaanvragen
werd iu 2 gevallen hel t i l caaon op t> brengen b*>
ook grond verschaften voor den tijd van één jaar ter beplanting dr;'g berekend nnar d. n. maatstaf
van i' 0,10 per bouw 's j a a r s , en verder o. u.
met tabak, welke overeenkomsten echter niet werden geregistreerd. (in respectievelijk 14 en 17 gevallen» naar den niaut.Ma:' van f 0,20 en f 0.25.
In de Minahassa werden in 't geheel (in 1893 of vroeger) 10 grondDe vraag is thans in Indië in behandeling, of VOO* de bultenbezitth
verhuur-contracten als bedoeld bij Indisch Staatsblad 1877 n°. 127 niet eene regeling behoort getroffen te worüen . waardoor s' lands k..
geregistreerd, namelijk in de afdeeling Kenia 7 voor de oprichting op den duur een onevenredig lagen c.non zou ontvangen , en wel door t-n
van de in 't vervolg aldaar uit te geven gronden voor het tweede
van tabaksloodsen ten behoeve van eene Europeesche onderneming, opzichte
en het derde 25-jarig tii Ivak der erfpacht eene opklimming te beital
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen 1894—1895.
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Koloniaal verslag van 1894.
werden er van ae vóór 1893 aanvaarde pereeelen één in de L a m pongsche Districten en één in de Minahassa (Menado) elk in twee
pereeelen gesplitst. In verband met een en ander stonden op uit.

Aanvaard
la
1873 t/m 1X92.
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A A N II E R K I N G E S.
o) Voor uovcr opgmnctan, '.f de uitgestrektheid wa e'k jerceel tot vol'e
liOUWS

afgerond.

*) H e t getal vóór 1198 aanvaardt peroaalan in de Eainpougsche Districten i»
van 4 op 5 gebracht . doordien een ga daalt» (p. m. 3G00 bouws) van het perceel
W a y I.iinu in 1x93 . door ovaracarfjviaa; tan name van a n d e r e n , een afzonderlijk
perceel is gaan u i t m a k e n

e) Verminderd met 480 bouws v e g e n * terugneming door het Gouvernement
a ïir. van een gedeelte vau het perceel 8 engai-Alan) (Louisaburg).
d) E e n der 3 pareMlan in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
13 s::r» betreft, da oostelijke groep der Postillon-eilanden, waarvan de erfpacht in 1891
is a a n v a a r d , echter zonder b"kendsto)ling van de uitgestrektheid. H e t opgegeven
aantal bouws heeft dus geen betrekking tot dat perceel.
1 141
e) "Vermeerd j rd met 1 perceel, doordien een gedeelte [p. ui. 30 bouws) der
gronden van Poene in 1893. door overschrijving ten name van anderen, een
11 357 afzonderlijk perceel is gaan uitmaken. Daarentegen zijn in mindering gebracht
3 pereeelen (Kanto 1, Kanto I I en Intjil) en 2840 b o u w s . waarvan bij rechterlijk
gewijsde het eri'pachtsrecht vervallen werd verklaard wegens wanbetaling van
canon
g e ■"mende vijf achtereenvolgende jaren.
I I 10"

knal I
Tapanoli

1893 in de gouvernementslanden der buitenbezittingen te boek 142
erfpachtsperceelen , ter gezamenlijke grootte van p. in. 343 511
b o u w s , over de verschillende gewesten verdeeld als v o l g t :

Aauvuard in
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nadere ■pacl- in <U-opgegeven
ticatie bijlage
i l jaren.
R. hierachter .

Aantal Aantal Aantal
perper- ; bouws.
ceelen.
ceelen.'
a)

Padangsche Benedenlanden
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f) Xanr gelang van het jaar van inschrijving was het aantal pereeelen c
210 757 uitgestrekthei 1 verdeeld «Is v o l g t :
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
bouws. Jaren.
pereeelen. bouws.
: erceelen.
Jaren.
17 OOI
-2 283 1874. .
710
Per tranip. 40
128
1884.
771
1876. 312
1885.
1494
1877. .
44 1878. .
470
1880.
2 5XÖ"
301
18S8.
3 943
1879. .
1--89.
8 o:).;
1 088
1880. .
18 888 1881 . .
47 i5'J
: i n 1890.
12
1881.
81 898
2 288
15
1882. .
!892.
.■■•.1
90 843
1883. .
108

Tranfportee.en
Menado

«1 29

i

2 .-,no

3t

Amboina

S9G

Totalen zie noot d> . . /)1IC

OUI 168

M

102043; 112

I

io

17C61

Totaal. . 116

211 4 0 8

I l 360

1) Oorspronkelijk infreschreven geweeat ais 4 pereeelen.
2) Als voreu als 2i percee'en.

343 511

i

In verband met het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1886 u°. 39
was in 1893 nog alleen voor de gronden , die vóór 1888 waren
aanvaard, pachtsom te betalen, derhalve (verg. noot ƒ hierboven)
voor 54 pereeelen , uitmakende 18 571 bouws. Het verschuldigde
beliep f 19 051,34, waarvan bij het einde des jaars , voor zoover
op uit. Maart jl. te Batavia reeds mededeeling was ontvangen van
de gedane stortingen ' ) , f 10 940,425 was voldaan, terwijl in
Januari en Februari 1894 nog werd gekweten f 439,13, zoodat aan
canon over 1893 op 1 Maart jl. te innen bleef f 7671,785. Aan
canon over 1892 werd in 1893 nog aangezuiverd f 12 349,55 en aan
canon over 1885 t/m 1891 f 4 2 6 8 , 4 4 , zoodat op uit. 1893 over
1892 nog bleef in te vorderen f 3439,93 en over vorige jaren
f 17 155,51' (een en ander buiten de c. q. in de residentie Menado
gedane afbetalingen ; zie de noot hieronder)
Bij het einde van 1893 bleven , voornamelijk in de residentiën
Lampongsche Districten e n P a l e m b a n g , nog verschillende erfpaehtsaanvragen in behandeling. In verband met de aanhangige plannen
om ter Sumatra's Westkust de uitbreiding van de koffiecultuur
als volksbelang te bevorderen, werd in November 1893 te Batavia
besloten om , tot tijd en wijle zal zijn uitgemaakt welke gedrags
lijn dienaangaande zal worden gevolgd, de behandeling van erfpachtsaanvragen betreffende gronden, gelegen in de kotfiestreken
ter Sumatra's W e s t k u s t , op te schorten. Ook het gewestelijk be
stuur zou derhalve de aanhangige of nog inkomende aanvragen
als hierbedoeld voorloopig in beraad moeten h o u d e n , waarvan
den aanvragers zou zijn kennis te geven.
Met gelijktijdige intrekking (Indisch Staatsblad 1893 n°. 196) van het
ter zake bepaalde bij Indisch Staatsblad 1891 n°. 5 (§ 6 sub a), hou
dende regelen in acht te nemen bij aanvrage in erfpacht van gouver1) Uit de residentie Menado ontbraken t o n nog opgaven, oo'* wat de
anz uiveringen over vorige jaren betreft.

nementsgronden in de bezittingen buiten Java en Madura, werd
bij ordonnantie van 13 Augustus 1893 (Indisch Staatsblad n°. 195)
de verplichting betreffende het plaatsen en onderhouden van
merkteekenen ter afbakening van zonder meetbrief afgestane per
eeelen in de buitenbezittingen beter geregeld , en zulks bij wijze
van aanvulling der in 1891 (Indisch Staatsblad n°. 4) tot stand
gekomen nadere bepalingen op het afstaan in erfpacht van gouvernementsgronden aldaar.
Recht tot boschexploitatie. Blijkens het vorig verslag waren iu
1892 of vroeger door de Indische Regeering aan sommige aanvra
gers hoogstens 20-jarige concessiën voor boschexploitatie iu u i t 
zicht gesteld, en wel in de gewesten Benkoeïen, P a l e m b a n g ,
Celebes en onderhoorighedeu en Amboina, maar nog slechts inéén
geval werd zoodanige concessie aanvaard, en wel — op 15 Maart 1893,
voor den tijd van 15 jaren , ingaande met 1 Januari 1894 — die , be
doeld bij gouvernementsbesluit dd. 3 Mei 1892 n*. 1 2 , betreflende
de exploitatie van de (niet voorde verschillende behoeften der be
volking benoodigde) bosschen op het eiland Tanah Djampea (gou
vernement Celebes en onderhoorigheden). Als cijns, te voldoen vóór
of op 31 December van elk j a a r , is door den ondernemer aan den
lande op te brengen over het eerste jaar f 200 en verder elk jaar f 200
meer , tot een maximum , over het tiende en elk volgend j a a r , van
f 2000. Hem is vrijheid gelaten de uitgekapte gedeelten derconcessiegronden met jong houtgewas te doen beplanten, met dien
verstande, dat indien hem de herbewoude terreinen , bij eventueele
aanvraag , niet in erfpacht mochten worden afgestaan, hij ze op eerste
aanzegging zal moeten ontruimen zonder aanspraak op schadevergoe
ding. De toezeggingen , bedoeld bij de gouvernementsbesluiten dd.
6 Februari 1891 n°. 29 en 16 April 1890 n». 3 9 , respectievelijk
betreffende boschterreinen op de eilanden Engano (residentie Benkoelen) en Boeroe (residentie Amboina), werden ingetrokken , omdat

5. 12.]

95

koloniaal verslag van 1894. |Nederl. (Oost-) Indië.]
omdat da aanvrager voor Kngano nog steeds in gebreke bleef
nadere aauwijzing te doen van de begeerde gronden , en de gegadigde voor Boeroe verklaard had van de toezegging af te zien. De in
Palembang (aan de Toengkal Sumatra-Tabakmaatschappij) toegezegde boachconcessie (gouvernementsbesluit dd. f> December 1892
n°. 31) is mede niet tijdig aanvaard. Naaf aanleiding van eene in
den aanvang van 1894 ontvangen mededeeling van den directeur
van genoemde Maatschappij, betreffende eene mogelijke overdracht
van hare eventueele rechten ten deze aan anderen, was sedert een
voorstel aanhangig gemaakt tot verlenging alsnog van den bij
hooger gemeld besluit voor de aanvaarding gestelden termijn van
ies maanden.
Met betrekking tot de twee andere in 't vorig verslag bedoelde plannen voor boschexploitatie, beide in de residentie
Amboina, respectievelijk op Ceram en op de Kei-eilanden, isaun
te teekenen dat voor Ceram de aanvrager nog geen stappen duw]
om , ter voldoening aan het gouvernementsbesluit dd. 9 Februari
1891 n°. 2 , de gronden nader aan te wijzen, terwijl, wat de
Kei-eilanden betreft, bij gouvernementsbesluit dd. 21 Mei 1894 n*. 9
de voorwaarden zijn vastgesteld, waarop, bij gebleken instemming
van de betrokken bevolking, eene boschconcessie aldaar zou kunnen
'MZ stand komen , en zulks ter vervanging van die , bij gouvernementsbesluit dd. 8 December 1889 nü. 3 aan eene handelsfirma te Batavia in uitzicht gesteld, die daarvan echter ten
behoeve van den nieuwen aanvrager had afstand gedaan (verg. het
verslag van 1892 blz. 87). De voorwaarden , waarbij in ruime mate
met ue plaatselijke toestanden is rekening gehouden , wijken in
sommige opzichten af van die in 1889 vastgesteld (verg. o. a. het
verslag van 1889 blz. 99). O. a. is thans als concessieterrein , in stede
van ongeveer 30 000 bouws, eene uitgestrektheid van p. m. 20 000
bouws aangeDomeu ; verder is het aan de bevolking te betalen kaploon bepaald op een minimum van f 10 per M3 , indien het hout
afkomstig is van boomen die op aanwijzing van den ondernemer zijn
geringd, en anders op minstens f 8 per M'., onder welke prijzen het
vervoerloon naar het strand begrepen is; terwijl de aan den lande op
te brengen cijns thans is vastgesteld op f 1 voor
eiken door den oudernemer uit het concessiegebied te verkrijgen M3. hout, en eindelijk hem
de verplichting is opgelegd om de uitgekapte boschperceelen , ten genoegen van den resident, weder met jong houtgewas te doen beplanten.
Verhuur tan gruud. In 1893 werden door het Gouvernement
geen gronden in huur uitgegeven. Van de over 1893 verschuldigde
huursom voor eenige onder Sumatra's Westkust ressorteerende,
met klapperboomen begroeide eilanden , bedragende f 434, werd
in dat jaar f 364 in 's lands kas gestort. Voor de in het gouverLeme^t Celebes en onderhoorigherien verhuurde landen, bekend
onder de namen Laijang en Totaka , was de huursom over 1893,
ten bedrage van f 731,445, op het einde van dat jaar uog niet
aangezuiverd. Ter zake van de zoogenaamde sagoJoesoens op Ceram
bleven in 1893 de huurschat over dat jaar en die over 1892 in
hun geheel en die over 1891 voor de helft onvoldaan.
,!)e verhuur van eenige gronden op Bali, bekend als domein ,
sawahs en tuinen , deed in 1893, bij verkoop van de bij wijze van
huurschat opgebrachte padi en klappers, eene som van f 004,77
in 's lands kas vloeien. Een gedeelte van de in 1892 ontvangen
kepengs (Chineesche duiten), waarmede de huurschat over dat jaar
was voldaan, werd eerst in 1893 verkocht, en de opbrengst daarvan, zoomede het belrag der nog over 1892 verschuldigde huursom
van f 3030, welke eerst in 1893 werd ontvangen, in 's lands kas
gestort.
Verkoop van grond. De in 1893 iu de buitenbezitting-en aan
particulieren in eigendom
afgestane stukken domeingrond besloegen
gezamenlijk 245 801 M!. of ruim 34 bouws, en daarvoor werd aan
koopsom bedongen f 11387,125. Per gewest waren de cijfers als volgt:
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Bovendien werden in de residentie Bali en Lombok nog twee ter
hoofdplaats : Boeleleng gelegen perceelen , tot eene uitgestrektheid
van 2898 M ., kosteloos in eigendom afgestaan, om reden de rechten ,
welke de occupanten van deze perceelen daarop konden doen gelden,
dateerden van vóór de invoering (met 1 Juli 1882) van 's Gouvernements rechtstreeksch bestuur in Boeleleng en Djembrana.
Uitgifte van grond met recht van opstal. Onder dezen titel werden
in 1893 slechts in één gewest der buitenbezittingen gronden afgestaan , namelijk in Palembang tot eene uitgestrektheid van 222 722
M'., waarvoor te voldoen was f 2005,80.
2°. Iiilaiiilsclic .stalen.
Bij de behandeling van het ontwerp eener model-overeenkomst
voor het vestigen van landbouw-ondernemingen in inlandsche staten
in de buiten bezittingen, hoedanig model, zooals reeds vroeger is
gemeld (verg. o. a. vorig verslag blz. 93), is vastgesteld bij gouvernementsbesluit dd. 3 November 1892 n°. 2 (Bijblad op het Indisch .Staatsblad n°. 4770), was het denkbeeld ter sprake gekomen
om in gewesten, waar uog geen particuliere land bouw-industrie
gevestigd was, vergunning te geven tot landbouwonderzoek, in
dien zin dat, zonder beding tot betaling van cijns, het aanleggen
van proefaanplantingen op kleine schaal zou kunnen worden toegestaan. De Indische Kegeering heeft echter van eene verwezenlijking van het denkbeeld afgezien, uit overweging dat de inlandsche
bestuurden in de leenstateu de bevoegdheid hebben om zoodanige vergunning te geven, mits zij zich gedragen naar de
maatregelen , welke het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur
noodig acht om te voorkomen dat de onderzoekingen in eene
ontginning of exploitatie ontaarden.
Blijkens het vorig verslag (blz 93) was in Maart 1893 door de
Indische Regeering beslist dat de uitsluiting als landbouwconcessionarissen in inliindsche staten van iu den vreemde gevestigde
niet-Xelerlanders en vennootschappen voortaan ook voor de residentie Oostkust van Sumatra zou geldeu, behoudens ten opzichte
van de aldaar ree Is goedgekeurde concessiecoutracten. Sedert is het
echter beter geoordeeld den toestand, zooals die met opzicht tot de
eerste uitgifte of de overdracht van iandbouwconcessien in de inlandsche staten van genoemd gewest vóór Maart 1893 bestond,
on veranderd te laten (verg. o a. het verslag van 1891 blz. 97j.
In Juni 1894 is derhalve aan den resident nader te kennen gegeven , dat afgezien is van het denkbeeld om in dit opzicht de na
Maart 1893 dagteekenende of alsnog uit te geven Iandbouwconcessien aldaar aan beperkter voorwaarden te binden dan de vroeger
in werking getredene. Daarbij gold de overweging dat vele landbouwonderuemingen ter Sumatra's Oostkust vreemd werkkapitaal
niet kunnen oi:tberen , uit welken hoofde beperkter voorwaarden
van overdracht voor nieuwe concessiën veel bezwaar zouden kunnen
opleveren. Daarbij kwam dat, in verband met de belangrijke uitgestrekthedeu grond, welke reeds zijn uitgegeven, de nieuwe ondernemingen tegenover de oude slechts weinig zullen beteekenen.
Bovendien was nader onder de aandacht gebracht, dat de gelegenheid om nieuwe concessifin te verkrijgen voor vreemdelingen (nietingezetenen) of in het buitenland gevestigde vennootschappen in
de toekomst niet geheel zou kunnen worden opgeheven, aangezien
in enkele der vroeger gesloten contracten het uitzicht op verlenging is geopend, terwijl het verder soms noodig blijkt, waar zich ,
door onvolledigheid of gebrekkige redactie der oude contracten,
quaesties voordoen , eene concessie te herzien op den voet der bepalingen van het nieuwe model, of om kleiue perceelen uit te geven ter
regeling of afronding van grenzen of tot uitbreiding van bestaande
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ondernemingen, 'i
Gedurende 1893 verminderde liet aantal ter Sumatra'a oostkust
n o g van kracht zijnde landbouwcontraoten van 291 tot 271. Er
werden namelijk 2 nieuwe contr.cten — één voor gronden in Lnngkat en één voor gronden ia Serdang — door den resident goedge
keurd (heide ingericht op den voet van het in November 1892
vastgestelde model), doch daarentegen kwamen 2 andere, die
slechts voor korte termijnen en kleine uitgestrektheden waren aan
gegaan ( I v o o r 200 bouwi i n D e l i e n l voor 100 houws in Langkat),
te verstrijken , terwijl er 20 (4 in Padang en Bedagei, 5 in Lang
k a t , 5 in Ser.iang, 3 in Assahan en 3 in Siak) op andere wijze
kwamen te vervallen , hetzij door ontbinding op verzoek van
beide partijen, hetzij door vervallenverklaring wegens niet-imkoming door de ondernemers van hunne verplichtingen. Voorts
werden 2 perceelen (één in Bedagei en één in Langkat) in
grootte verminderd, in verband waarmede de in de betrekke
lijke contracten voorkomende grensomschrijvingen werden g e 
wijzigd. In de afdeeling Deli, dat is in de landschappen Üeli,
P a d a n g , Bedagei, L a n g k a t en Serdang, bestonden op uit.
1893 179 landconcessiön, met eene gezamenlijke nominale uitge
strektheid van p. m. 394 000 bouws. 3) In het overig gedeelte van
het gewest, door de ondernemers veelal, in tegenstelling met Deli,
» de k u s t " geheeten , beliep het aantal laudooncessiën op uit. 1893
9 2 , met eene gezamenlijke nominale uitgestrektheid van p. m.
332 000 bouws J ) , namelijk 20 in Batoe B a r a , 30 in Assahan,
14 in Laboean Batoe en 28 in Siak. 4)
In de residentie Riouw en onderhoorigheden werden in 1893 2
landbouwcDntracten , betreffende respectievelijk 400 en 1000 houws
in Indragiri, waarvan het eene contract in October 1889 en het
andere in Mei 1891 een aanvang had genomen , wegens wanbe
taling van den cijns ontbonden. Daarentegen werden 2 op den
voet van het hooger bedoelde model ingerichte concessiecontracten,
elk betreffende ongeveer 5000 b o u w s , door den resident goedge
keurd. Dieutengevolge bleven in Indragiri nu nog 21 hmdbouwcontracten van k r a c h t , gezamenlijk betrekking hebbende toteene
geschatte oppervlakte van 172 000 bouws; van deze contracten
waren er 2 in 1890, 14 in 1 8 9 1 , 3 in 1892 en 2 in 1893 in
werking getreden , respectievelijk voor p. m. 30 000 , 1 0 2 000, 30 000
en 10 000 bouws.
Ook in de residentie Westerafdeeliug van Borneo werden in 1893,
met onderling goedvinden van partijen. wederom eenige landbouwcontracten ontbonden , ditmaal 5 , waardoor het aantal dier
contracten — alle voor gronden in het landschap Sambas — werd
teruggebracht van 42 tot 3 7 , gezamenlijk betrekking hebbende tot
eene geschatte oppervlakte van p. m. 301 000 b o u w s ; van deze
contracten waren er 15 in 1889 in werking getreden betreffende
120 500 b o u w s , 15 in 1890 betreffende 125 000 b o u w s , 5 in 1891
betreffende 42 500 bouws en 2 in 1892 betreffende 13 000 bouws.
In 7erband met eene beoogde nieuwe concessie in Sambas deed
de vraag zich voor, of de resident bevoegd kan worden geacht om
eene op den voet der vastgestelde model akte ougemaakte over
eenkomst goed te k e u r e n , ook indien daaruit blijkt, dat zij niet
alleen het vestigen van eene landbouwonderneming , maar tevens het
exploiteeren van de op het concessieterrein voorkomende bosschen ten
doel heeft. Deze vraag is door de Indische Regeering in het laatst van
1893 toestemmend beantwoord, uit overweging dat de uitgifte van
eene zekere uitgestrektheid woeste gronden voor het. vestigen van
eene landbouwonderneming vanzelf het recht in zich sluit om
over het op de gronden voorkomende houtgewas te beschikken.
Mochten echter landbouw en boschexploitate beide uitdrukkelijk op
den voorgrond s t a a n , dan zou in elk bijzonder geval overwogen
dienen te worden of, behalve de bepalingen van de model-akte
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voor landbouwConoeMien, In de te sluiten overeenkomst ook nog

andere voorwaarden behoorden te worden opgenomen. Wat ipeciaal
het concept-concessiecontract betrof, dat aanleiding gaf tot het
•tellen van de boogerbedoelde vraag, too zag de Indische Begee
ring in den grooten omvang van het concessiegebied (naar schatting
p. m. 100 OOU bouws) geen bezwaar tegen de goedkeuring van de
overeenkomst, omdat, daargelaten dat een belangrijk gedeelte der
bedoelde uitgestrektheid wegens den aard van den grond wel niet
tot ontginning zou kunnen komen, de overeenkomst bestemd was
in de plaats te treden van eene reeds vroeger verleende en sedert
vervallen concessie, welke voor de helft op den concessieaanvrager
was overgegaan. ») Het hierbedoelde coucessiecontract is sedert
tot stand gekomen onder dagteekenmg van 10 Januari 1894.
In het landschap Tajan-Meliouw, mede in de Westerafdeeling
van Borneo, waar, blijkens het verslag van 1892 (blz. 244), een
ondernemer zich de beschikking over gronden wenscbte te ver
zekeren ten behoeve van de getabpertja-cultuur, kwam zoodanig
concessiecontract nog niet tot stand (verg. ook wat ter zake gezegd
is op blz. 251 van 't vorig verslag).
Ten aanzien van de in 't verslag van 1892 (blz. 89) bedoelde
aangelegenheid betreffende het uitgeven van gronden op Poeloe
Laut (residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) heeft de
Indische Regeering besloten vooralsnog niet over te gaan tot de in
overweging genomen intrekking van art. 7 der » instructie" voor de
hoofden in de Tanah Boetnboe-landen (waartoe ook Poeloe Laut
behoort), krachtens welk artikel die hoofden bevoegd zijn o m ,
onder nadere goedkeuring van het hoofd van gewestelijk bestuur,
aan niet-inlanders gronden af te staan. Het is namelijk niet raad
zaam geacht op bedoeld punt in de bevoegdheden der hoofden van
de Tanah Boemboe in te grijpen, alvorens uit een in te stellen
nauwgezet onderzoek zal zijn gebleken welke rechten die hoofden
krachtens de adat op de ODbebouwde gronden uitoefenen, eneene
betere regeling van hunne positie, zoomede van hunne wettige
inkomsten zal zijn getroffen. D«ar het nochtans geen aanbeveling
scheen te verdienen intusscheu goedkeuring te verleenen op de
door het hoofd van Poeloe Laut gedane cessie van 202 bouws
aan twee Europeesche belanghebbenden , werd aan deze laatsten
te kennen gegeven dat tegen de gevraagde goedkeuring bij de
Indische Regeering bezwaar bestond (gouvernementsbesluit dd. 9
Januari 1894 n°. 1).
Met betrekking tot de indertijd in uitzicht gestelde goedkeu
ring op eenige land hou wconcessiën in het landschap Koetei, mede
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, blijkt uit
de voor dit verslag ontvangen opgaven dat tot dusver één landbouwcontract, betreffende ongeveer 10 000 bouws in Koetei, door
den resident is goedgekeurd, en wel reeds onder dagteekening
van 14 October 1892.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden kwam een
op den voet van het voorgeschreven model ingericht concessie
contract tot stand betreffende een terrein van p. m. 10 000 bouws in
het landschap Sanggar op Soembawa, welk contract onder dagtee
kening van 7 September 1893 door den gewestelijken gouverneur
werd goedgekeurd. Voor een gedeelte behoorden de afgestane
gronden tot de in ' t vorig verslag (blz. 93) bedoelde concessieaan
vraag, waarvan de belanghebbende, naar het schijnt, had afge
zien. Omtrent eene concessieaanvraag betreffende gronden in het
Mandharsche landschap Mamoedjoe, mede op Celebes, waarvan
sprake is op blz. 28 biervóór, zijn voor dit hoofdstuk geen nadere
mededeelingen ontvangen.
V.

AURA.KIRCHK EN KADASTRALE OPNEAJIXGEN.

§ 1.
Oostki
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56 c-onces:
ingezetenen waren van Ne lerlnndieh-Indië,
l.S ondernemingen.
:
i Hierbij valt op te merken dal de nominale Bitirestrektheid. vooral wat
de eoaeetaMSn in landschappen buiten de atdeeling l)e!i betreft, gezegd wordt
veel geringer te zijn dan de feitelijke uitgestrektheid . welke laatste vr.or de
concessiën in de atdeeling Deli geschat wordt op 574 000 l>ouws en voor de
concessiën in de overige aMeelingen (ongerekend Petelawaa) op 6J8 000 houws.
J

> Zie de voorgaande noot.

*) Xopens de tot dusver uitgegeven UndcOHeeasUSfl i:i het landschap 1 *«■!••
lawan, waarvan er echter nog geen enkele in werking is, gga geen opgaven
ontvangeu.

Agrarische

opnemingen.

In verband met hetgeen in 't vorig verslag (blz. 96) werd aangeteekend nopeus de aanstaande voltooiing van het aan de uit
komsten der agrarische onderzoekingen van 1867 1869 gewijde
» Eindresumé betreffende de rechten der bevolking van Java en
Madura op den g r o n d " , van welk werk de eerste twee deeler.
reeds sedert lang het licht hebben gezien en het derde of laatste
deel indertijd hier te lande in bewerking is genomen, is thans te
berichten dat in het voorjaar van 1894 een tweede vervolggedeelte
van gemeld deel III is afgeleverd en dat het slot dezer dagen is
ingediend. Daar de bewerker, de gepensionneerde Oost-Indische
hoofdambtenaar mr. W . B. BERGSMA, bij de doorhem behandelde
stof zich niet enkel bepaald heeft tot de uitkomsten der onder'»i Vermoedelijk wordt hier gedoeld op de concessie voor de 1',lloh-atret k,
van welke concessie sprake was in het verslag van 18!>0, blz. 88.

Tweede Kamer.
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zoekingen, maar ook de verordeningen en regelingen heeft vermeld ,
die met betrekking tot de ter sprake gekomen onderwerpen sedert
1868 zijn afgekondigd en in werking gebracht, maakte die bij
werking alsnog eene aanvulling noodig van de slotparagraaf van
bet in 1891 door hem aangeboden 1ste hoofdstuk van deel III,
handelende over de heerendiensten. Deze omwerking is te Batavia,
waar gemeld hoofdstuk nog niet volledig was afgedrukt, tijdig
ontvangen, 'l'hans worden ook de ontvangen laatste hoofdstukken
aan den Gouverneur-Generaal toegezonden.
§ 2.

Kadaster,

Ook in 1893 bleef een groot deel van het kadaster-personeel in
de residentie Preanger Regentschappen werkzaam ten dienste van
het opmaken van een landrente-kadaster (verg. blz. 83 biervóór).
Overigens waren zoowel in dat gewest als in 15 der 18 overige
gouvernementsresidentiüu van Java, zoomede op Madura, ambte
naren van het kadaster belast met de bewaring, bijhouding en
benuttiging van het eigendomskadaster, terwijl in 1893/94 de
opmaking van het eigendomskadaster in Uezoeki voortgezet, in
Bantam voltooid ') en in Krawang onderhanden genomen werd.
In al de 19 gouvernementsresidentiën van Java en op Madura zijn
de bedoelde kadaster-ambtenaren tevens belast met de uitoefening
der functiën van gouvernementslandmeter, terwijl in 10 gewesten ,
voor zooveel betreft de afdeelingen , alwaar vroeger de kadastraalstatistieke opneming gewerkt heeft, tot de taak vau het kadaster
ook behoort de bij houding van de daartoe betrekkelijke kaarten
en andere stukken. Sedert 1 Juli 1893 is het kadastraal-bureau
in de residentie Rembang ingesmolten bij dat van Japara, onder
den te Patti geplaatsten landmeter, om reden de kadastrale werk
zaamheden in eerstgemeld gewest niet van veel omvang zijn en de
plaatsen Patti en Rembang betrekkelijk dicht bij elkaar zijn gelegen.
Doordien in den loop van 1893 verscheidene ambtenaren yan
het kadaster buitenlandsch verlof erlangden, wier plaatsen niet
alle konden worden aangevuld (het in Juni 1893 te Batavia
gehouden examen voor adjunct-landmeter leverde slechts 3 ge
slaagden op) SJ, bestond gedurende de tweede helft van het jaar
de actieve sterkte van het Europeesche kadasterpersoneel uit 53
ambtenaren , zijnde 2 minder dan gedurende het eerste halfjaar.
Aan inlandsch personeel waren bij het kadaster in dienst, evenals
gedurende 1892, 390 hoofdmantri's, mautri's en élèves-mantri.
In 1893/94 waren voor de opmaking vau het landrente-kadaster
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Transportoeren.

in de Preanger Regentschappen aangewezen 18 liuropeesche en
160 iidandsciie ambtenaren van b*t kadaster, en voor de opmaking vun het eigriidoniskadaster In Bezoeki, Bantam en Krawang
respectievelijk 6 en 22.
Daar het in het voorjaar van 1894 zich liet aanzien dat da
samenstelling van het eigendomskadaster in de gouveruementslanden van Java nog in dat jaar zou gereed komen , en zich
inmiddels dringende behoefte had geopenbaard aan eene kadastrale
opneming van de hoofdplaats Tandjong Piiiang der residentie Riouw
eu onderhoorighedeu , waar het archief van den gewezen gouver
nementslandmeter *) in zeer verwarden toestand bleek te verkeeren,
is bij een gouvernementsbesluit dd. 17 Juli jl. machtiging verleend
om voor bedoelde opneming tijdelijk te doen beschikken over een
landmeter of adjunct-landmeter vau het kadaster en een 3-tal
mantri's.
Üver de vraag of, na afloop van het werk in de Preanger
Regentschappen, de kadastrale metingen ten behoeve van de landrenteheflïng ook elders zullen behooren te worden ondernomen ,
en in hoever, afgescheiden van hetgeen voor de landreutebeffing
verricht zou worden, het behoud vau het kadaster, uit een flna cieel oogpunt, te rechtvaardigen is, wordt in Indiö nog vau ge
dachten gewisseld. In verband daarmede zijn de in't vorig verslag
(blz. 96) bedoelde voorstellen betreffende wijzigingen in de bezoldi
ging eu de rangsverdeeling van het personeel nog blijven rusten.
De in Indiö voor het kadaster eu voor de bijhouaing van de
vroegere kadastraal-statistieke opneming in 1893 gedane uitgaven,
waarvoor bij onderafdeeling 46 van de IVde afdeeling der begroo
ting voor gemeld jaar was toegestaan f 599 580, hebben volgens
voorluopige opgaven bedragen f 589 364. Aan ten bate van den
lande geïnde salarissen voor verrichtingen vanwege het kadaster
ten gerieve vau het publiek vloeide in 'slands kas terug eene
som vau f 105 030.
Hieronder laat men , als naar gewoonte, een globaal overzicht
volgen vau de gedurende het afgeloopen jaar door het personeel
van het kadaster verrichte werkzaamheden , waarbij echter is op
te merken dat de opgaven alleen betrekking hebben tot nieuwe
kadastrale metingen, zoodat de metingen voor bij houding enz. er
niet onder zijn begrepen. Aangeteekend wordt nog dat de kaarten
ten behoeve van het landrentekadaster — waarop, behalve wegen
en rivieren , ook de perceelgrenzen worden aangeduid — worden
vervaardigd op de schaal van 1:5000, terwijl voor de kaarten
van het eigendomskadaster is aangenomen de schaal van 1 :500
of 1: 1000 naar gelang het terrein meer of minder is gepareelleerd.
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') In verband hiermede is nu sedert 1 Juli 1891 ook voor alle kadastrale
afdeelingen in Bantam voorgeschreven dat in de gerechtelijke akten betrek
kelijk zakelijke rechten op onroerend goed van de kadastrale kenmerken is
gebruik te maken. Hetzelfde werd ook nog bepaald voor twee nieuwe ka
dastrale afdeelingen der residentie Preanger Regentschappen, en wel voor de
districten liajabang (regentschap Tjiandjoer) en Wanaradja (regentschap Linibangan). Zie voor een en ander het gouvernementsbesluit dd. 22 Juni 1891
n°. 15 (Javasche Courant van den 26sten dier maand).
J) Het examen voor plaatsing bjj dezen dienattak wordt niet geregeld elk
jaar afgenomen. Daar het, op grond van de in 1893 opgedane ervaring (het
toen gehouden examen was slechts zes maanden te voren uitgeschreven),
wcnschelijk bleek den candidaten voortaan een minieren tijd van voorberei
ding te laten, werd reeds in Augustus 1893 bekend gemaakt dat het eerst
volgend examen zou worden gehouden in Juni 1894. Omtrent den uitslag

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlngen 1894—1895.

Ge. urende 1893

T»n dit examen is hier Ie lande nog geen bericht ontvangen.
') Ten einde wegens al te geringe inkomsten niet onhoudbaar te maken
de vervulling van het ambt vnn „gouverncnients gezworen landmeter",
waai dit in sommige gewesten, niet behooreude tot bet ressort van ambte
naren van het kadaster of van als fungeerende landmeten erkende waterstaatsambtenaren , in handen is — krachtens aanstelling van het hoofd van
gewestelijk bestuur — van voldoend gediplomeerde particulieren, bleek eene
voorziening noodiff om uit te maken dat liet aan actief dicm nde civiele en
militaire landsdienaren verboden is om , wanne r zulks niet uit hun ambt
voortvloeit of hun niet door de bevoegde autoriteit is opgedragen, bij hunne
betrekking het beroep van landmeter uit te oefenen of opmetingeu en waterpassingen voor particulieren te verrichten. Zoodanig verbod werd uitgevaar
digd bij gouvernementsbesluit dd. 22 Februari 1894 n°. 7 (Indisch Staats
blad n". 581.
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De getallen die tusschcn ( ) zijn vermeld wijzen het aantal perceelen aan.

i)

Uitgenomen wat de residentie Roerabaija betreft. hebben al de opgaven in deze kolom betrekking tot woeste gronden.

e)

Als hij noot i , met dien vcrsttnde nog dat de cijfers betreffende het mectwerk op Madura geen woeste gronden, noch visch\ ijvers , maar ambtsvelden betreffen.

é)

Hierhij zijn niet in aanmerking genomen de stukken en inlichtingen, die ten behoeve van 's lands dienst verstrekt werden.

e)

Iu Krawang dagteekenen de metingen ten behoeve van het eigendomskadaster eerst van 1893.

/)

Begrepen onder de in kolom 3 voorkomende cijfers.

f)

Begre|ien onder de in kolom 5 voorkomende cijfers.
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K..I..I !:i-| rereleg viin 1894. INederl, (O.st-) [uriie.1
J) Do in da errrte plaat! «tn

raa hebben betrekking tot iroaata gronden, da andere tol visrhvijver.s Xu 1893 werd da nating dar Tiach-rijferi In

rabaija foltootd.
i)

Batraft da gemeten amhtmelden.

j) Batraft da geineten f oaate gronden.
k) Uetrel't da gemeten \ isclmjvers

Omtrent het verrichte in 1893 door bet voor de bijhouding van I personeel (zie Bijblud op het Indisch Staatsblad ir". :;,.'>? , | '(J

de voormalige ladaatnuil-eUtbtieke opneming aangewezen inludeob I en 4:557) bevat bet rolgende overzicht eenige opgaven.
M. etwerk.
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a) Deze opgaaf betreft enkel het aantal dessa's waar jasan's genieten werden.
i) Onvolledig totaal; zie de voorgaande noot.
VI.

TRANSPORTEN.

tijlvak 1889 t/m 1893 was door den toenmaligen aannemer geen
subsidie be longen.)
Behalve bovenbedoelde transporten behoefden nog voorziening
de zoogenaamde Preanger- eu Bandjar/Tjilatjap-transporten , zoo
mede de reeietransporten te Soerabaija en te Tandjong Pinang
(Riouw). Vermits de openstelling van den spoorweg PreangerTjilatjap eerst in de tweede helft van 1894 ') werd verwacht,
■werden de bestaande overeenkomst voor het Preanger-transport en
die voor het Bandjar Tjilatjap-transport weder stilzwijgend verlengd
tot uit. 1894 , met gebruikmaking van de daarin bedongen voor
waarde, namelijk dat die contracten geacht worden van jaar tot
jaar te zijn verlengd, wanneer zij niet minstens drie maanden vdór
31 December van eenig jaar zijn opgezegd (zie vorig verslag blz.
98). Bij de verlenging van het Preauger-transportcontract is echter
bedongen, d a t , gerekend van 1 Januari 1894, het vervoer van
materialen en andere goederen ten behoeve van de militaire genie
buiten tuss"henkomst van den aannemer zal geschieden, een maat
regel die door het departement van oorlog: wenschelijk werd ge
acht. De achtereenvolgens voor 1892 en 1893 ten aanzien van het
transport ter reede Soerabaija getroffen regeling, volgens welke
door het bestuur met eigen of gehuurde middelen in dat transport
werd voorzien , is andermaal bestendigd moeten worden , vermits er
ook nu geen gegrond vooruitzicht bestond dat eeue openbare
aanbesteding onder de door het Gouvernement gestelde voorwaarden
kans van slagen zou hebben. Ook bleef het gewestelijk bestuur
van Riouw voorzien in het vervoer ter reede Tandjong Pinang.

Van de transport-aannemingen , waarmede het departement van
binnenlandsch bestuur bemoeienis heeft, liepen op uit. 1893 af
vijf contracten betreffende het vervoer der gouvernementskoffie uit
de residentiën Bantam , Japara , Probolinggo , Bezoeki en iladioen ,
en twee contracten betreffende het vervoer van gouvernements
reizigers en goederen respectievelijk ter reede jluntok (Banka) en
tusschen verschillende plaatsen in de residentie Westerafdeeling
van Borneo. Tot de vijf eerstbedoel«!e aannemingen behoorde ook,
uitgenomen wat Japara betreft, het vervoer van zout en gelden
of van z o u t , g e l d e n , materialen en goederen. Voor Bantam en
Japara behoefde het vervoer van gouvernementskotSe niet meer te
worden uitbesteed , in verband met het ophouden aldaar na uit.
1893 van de verplichte teelt en levering van dat product (Indisch
Staatsblad 1893 n°. 147). De uitbestedingen voor Probolinggo,
Bezoeki en Madioen hadden de sluiting van nieuwe vijfjarige con
tracten ten gevolge , krachtens welke voor de koffie een lager,
doch voor het zout een hooger transportloon zal moeten worden
betaald dan bij de afgeloopen contracten bedongen w a s , terwijl
wat betreft g e l d e n , materialen en andere goederen in den bestaan
den vrachtprijs (die trouwens in de voorwaarden van aanbesteding
was bepaald) geen verandering kwam (verg. de opgaven in bijlage
T). Ook het reedevervoer te Muntok werd opnieuw voor vijfjaren
gegund , en wel tegen veel lftgere prijzen dan over de jaren 1889
t/m 1893 bedongen waren. Aan de voorwaarden betrelïeude de
hooger bedoelde transporten in de Westerafdeeling van Borneo,
Daarentegen is weder , althans wat twee van de drie perceel«n be
waartoe behoorde het onderhouden van maandelijksche stoomvaart- treft, in handen van aannemers gekomen en wel voor de jaren 1 i-*94 t/m
vertindingen tusschen Pontianak en Sintang en tusschen Pontianak 1898 (zie mede bijlage T hierachter) het vervoer van gouvernements
en S i n g k a w a n g , was bij de gehouden uitbesteding eenige uit reizigers , gelden en goederen (ook van koffie) langs die trajecten ter
breiding tregeven door laatstbedoelden dienst uit te strekken tot Sumatra's W e s t k u s t , voor welke de in 't laatst van 189*2 gehouden
P a m a n g k a t en Sara bas. In verband daarmede en met de omstan aanbesteding-en waren mislukt (zie vorig verslag blz. 98/99), en
digheid dat voor de uitvoering der overeenkomst één of meer vrij op welke routes gedurende 1893 in de bewuste transporten vau
kostbare stoomvaartuigen door den aannemer zijn in de vaart te bestuurswege met eigen of gebuurde middelen was voorzien Voor
houden, werd de duur der aanneming, in plaats van op vijf jaren , de derde transport-aanneming ter Sumatra's W e s t k u s t , welke voor
zooals laatstelijk het geval w a s , bepaald op tien jaren. Bij de uit- 1893 buiten toewijzing was gebleven , namelijk d i e , betreffen ; e
bestedingsvoorwaarden waren, evenals vroeger, de door het Gou | het transport van Padang via Sassak naar de verschillende plaats-::
vernement te betalen vrachtprijzen bepaald , terwijl de iuschrijvings- in de tot de residentie Padangsche Bovenlanden behoorende assistentbiljetten moesten vermelden het bedrag der geëischte subsidie per
reis tusschen Pontianak en Sintang en tusschen Pontianak en
l} L u j d e n s ^
b e r i c l l t v a n A u g u s t l l 3 jK l i e t h e t z i c h m^tm
waBIieer
Sambas. Aannemer werd een Chinees, tegen eene subsidie per reis ; althan3 geen onvoorziene omstandigheden zich opdeden, dat de openstelling
van respectievelijk f 50J en f 750. (Bij de uitbesteding voor het ' omstreeks medio October 1894 zou kunnen plaats vinden.
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residentie Loeboe Sikuping (niet uitzondering van de afdeelingshoofdplaata van dien naam en de onderafdeeling Bondjol) en tusscben nl die plaatsen onderling , mltlflkto dn gnhondon Mnhflttnrllng
weder wegens te hooge inschrijving , zoo lat in dien dienst ge tu
rende 1894 oi)nieu\v buiten aanneming zal moeten worden voorzien.
Moeielijkheden met de aannemers ter zake van de uitvoering
van hunne contracten werden in 1893 niet ondervonden.
VII.

PAKETVAAUT EN ANDERE STOOMVAAKTDIENSTEN.

De uitvoering van de zijde der Koninklijke Paketvaart-Maat
schappij te Amsterdam ran hare overeenkomst met de Indische
Kegeering voor de bediening van de paketvaart iu den NederlandsehIndischen Archipel gaf gedurende 1893 (het derde contractsjaar)
over het algemeen reden tut tevredenheid. Sedert Januari 1893
beliep de Maatschappij dan ook geen enkele maal boete. In J u n i
1893 werden van regeeringswege twee kleine, stoomschepeu der
Maatschappij in buur genomen voor het overbrengen van militairen
van Java naar de Oostkust van Suniatra (verg. vorig verslag blz.
18). Zooala uit de bevaren afstanden kan blijken , bleef de Maat
schappij ook buiten de contractueels diensten krachtig werkzaam.
Het aantal geographische mijlen, door bare schepen afgelegd,
bedroeg namelijk:
i n : 1893.
94 987
op lijnen voor welke subsidie werd genoten . .
op regelmatige dknsten buiten contract . . . .
108 753
op extra-reizen
14 973
ter uitvoering van een voor de jaren 1892 t/ni
1894 met de Indische R e d e r i n g gesloten aanuemingscontruct voor het vervoer van, zout van
Madura naar Java's Zuidkust en Binjoewangi.
1 280
terwijl op de verschillende lijnen nevenstaandaan
tal reizigers werd vervoerd:
gouvernementsreizigers
particuliere reizigers

1891.

1891.

95 632
91 492
14 903

90 290
70 177
21 039

1 776

219 993

203 863

188 112

107 735
07 739

88 330
01 212

60 619
61 428

175 474

149 542

122 047
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voorloopig eene militaire dekking te doen plaateen ter gerust
stelling van de seheepsoflieieren en verdere bemanning.
In de inrichting van bare niet-verplicbte diensten bracht de
Maatschappij , sedert het medegedeelde in 't vorig verslag, waurbij
reeds rekening werd gehouden met de voor bet eerste halfjaar 1893
vastgestelde dienstregeling (zie o. a. een der bijvoegsels tot de
Javasche Courant van 10 December 1892), geen veranderingen
van aanbelang. I'ienaangaande is iu de voor dit verslag ontvangen
bijdrage van den directeur van binnenlandsch bestuur o. a. het
volgende gemeld.
In December 1893 werd op den niet-contractueeleu dienst n°. 2a ,
bij wijz» van proef, de haveuplaats Bintoehan (afdeeling Kauer
der residentie Benkoelen) aangedaan, welke proef gedurende 1894
geregeld om de acht weken zou worden voortgezet.
Uit den in 't vorig verslag bedoelden niet-cuntractueelen dienst
n°. 8 (beter aan te duiden als 8a) k w a m e n , volgens de dienst
regeling voor de tweede helft van 1893 (bijvoegsel tot de Javasche
Courant van 0 Juni 1893), te vervallen Pasir (Oostkust van Borueo)
en Bwool (Noordkust van Celebes), welke plaatsen toch reeds
buiten contract, op andere diensten werden aangedaan , namelijk Pasir
op de route , welke ten behoeve van den coutractueeleu maandelijkschen dienst n°. 8 bevaren wordt, en Bwool in den vierwekelijkschen
uiet-contractueelen dienst n°. 14 (Molukken-lija). Behalve de hoofd
plaats Bwool werd in het landschap van dien uaain op laatstgeuielden dienst tevens van tijd tot tijd aangedaan Lintido-Palehleh ,
naar gelang daartoe aanleiding bestond voor de behoeften eener
aldaar ondernomen goudexploitatie (verg. blz. 30 hiervóór). Daarentegeu i s , bij de dienstregeling voor het eerste halfjaar 1894 (bij
voegsel tot de Javasche Courant van 1 December 1893), uit den
zelfden niet-contractueeleu dienst n". 14 komen te vervallen
Kwaudang (afdeeling Gorontalo), mede ter Noordkust van Celebes ,
welke plaats toch om de vier weken contractueel wordt a a n g e 
daan (in den verplichten diensj n°. 9).
Op den coutractueelen dienst n*. 10 (Makasser-Golf van BoniKendari en terug) werd van tijd tot tijd, onverplicht, het eiland
Tauah Djauipea aangedaan , ten behoeve van eene aldaar tot stand
gekomen houtkap-onderneming (verg. blz. 94 hiervóór).
Overigens blijkt uit de laatstaangehaalde dienstregeling nog dat
op den tweewekelijkschen onverplichten dienst n°. 15 (SoerabaijaOostboek van Java - Bali - Lombok - Sumbawa en terug) de route
eenigszins gewijzigd werd. Van het opnemen in dezen dienst van
Pidjoe ter Oostkust van Lombok werd reeds in 't vorig verslag
(blz. 100) melding gemaakt.
Ter wegneming van de bezwaren , welke bij handhaving van
het verbod tegen het des nachts vervoeren , lossen en laden van
petroleum of andere licht ontvlambare oliën (art. 4 van Indisch
Staatsblad 1881 n°. 57) ondervonden werden op plaatsen , welke
de paketbooten, op hare door de Kegeering aan vasten tijd ge
bonden reizen , genoodzaakt zijn na zonsondergang aan te doen
en voor zonsopgang na een kort oponthoud weder te verlaten ,
werd bij ordonnantie dd. 4 Augustus 1893 (Indisch Staatsblad
n°. 188) de noodige voorziening getroffen. Met aanvulling van
gemeld art. 4 werd namelijk bepaald dat stoomschepen , in ge
regelden dienst varende en aan bepaalde uren van vertrek gebonden,
ook na zonsondergang dergelijke oliën in prauwen mogen ovorladen , mits de aldus beladen prauwen ter reede blijven tot de
volgende zonsopkomst.
Een overzicht van de aan anderen dan de Paketvaart-Maatschappij
toebehoorende Nederlandsen-Indische particuliere stoomschepen
vindt men in bijlage U hierachter.
De bij ordonnantie van 4 A u g u s t u s 1890 (Indisch Staatsblad
n°. 161) uitgevaardigde nieuwe regeling van het regeeringstoezicht
op stoomschepen — voor zooveel niet uitdrukkelijk uitgezonderd ') —
die in eene Nederlandsch-Indische haven personen of goederen aan
boord nemen , schrijft o. a. voor, dat de Gouverneur-Generaal
vaststelt aan welke eischen van bekwaamheid, naar gelang van
het te bevaren zeegebied , moeten voldoen de personen, die als
schippers, stuurlieden, machinisten en machinedrijvers , voor zoover
zij tot de voorgeschreven bemanning behooren , op voor passagiers
vervoer bestemde Nederlandsch-Indische stoomschepen zijn toe te
laten. Ter uitvoering van dit voorschrift werden in 1891 de noodig
geachte bepalingen uitgevaardigd , en wel om in werking te treden
voor de schippers en stuurlieden met 1 Januari 1892 en voor de

Omtrent het goederen- en productenvervoer zijn geen cijfers
medegedeeld. Jn het jaarverslag der Maatscnappij wordt echter
geconstateerd dat het verkeer zich steeds ontwikkelt, terwijl er
inzon ierheid op gewezen wordt dat het doorvoerverkeer van en
naar Kuropa , in verbinding met andere stootnvaartouderneuiingen,
weder getuigde van bevredigendeu vooruitgang.
De vloot der Maatschappij werd vermeerderd met de van de
Stoom vaartmaatschappijen »Puoeuix" en »Oceaan" te Amsterdam
overgenomen ■toonnehepen Bantam en Malta Vajirunhis,
metende
respectievelijk 1484 en 983 netto-registerton. Daarentegen werd
bet stoomschip Minister Fransen van de Putte van de hand ge
daan , zoodat de Maatschappij uit. 1893 31 stoomschepen bezat,
met eene gezamenlijke tonnemaat van 32 589 bruto- en 21056
netto-registertou. Met uitzondering van enkele ongevallen hadden
de schepen voorspoedige reizen.
Omtrent sommige der contractueele en niet-contractueele diensten
der Maatschappij is voor dit verslag het volgende gemeld.
Uit den coutractueeleu dienst n°. 1 (Batavia-Padang-Atjeh's
Koord- en Oostkust) kwam , ingevolge guuvernementsbesluit dd.
17 J u n i 1893 n°. 2 8 , voorloopig te vervallen de bediening van
het eiland Kngano (residentie Benkoelen), met dien verstande dat
gemeld eiland op een met gemellen dienst overeeukomenden nietcontractueelen dienst zou worden aangedaan , doch overigens op
den voet der bestaande overeenkomst. De Maatschappij zag zich
hierdoor in staat gesteld op genoemden dienst n°. 1 het traject
Batavia-Padang-Olehleh in zes dagen, of één d a g vlugger dan
vroeger, af te leggen.
In verband met bezwaren, die na het gebeurde ter Atjeh's
Oostkust aan boord van het particuliere ÏNederlandsch-Indisclie
stoomschip Jiaija Kongsi. Atjek (verg. blz. 10 hiervóór) door de
bemanningen van de op de Atjeh-lijnen dienstdoende paketbooten
werden geopperd tegen het bezoeken van sommige onbezette
Atjehsche kustplaatsen , werd in 't laatst van Juli 1893, voor
zooveel het aandoen van sommige dier plaat-en, met namen
Troemon , Tmupat Toean en Soesoeh, als behoorende tot den con
tract ueelen dienst n°. 2 (Padang-Westkustplaatsen-Olehleh en
t e r u g ) , verplicht w a s , door den directeur van binnenlandsch be
s t u u r , onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal,
bewillig I in een namens de Paketvaart-Maatschappij gedaan ver
') Zoo bjjv. (zie art. 22 der aangehaalde ordonnaatie, zoomede de ordon
zoek om bedoelde drie zuidelijke kustplaatsen ter Atjeh's Westkust
voorloopig niet aan te dorti, doch op dezen maatregel werd in de nantie in Indisch Staatsblad 1891 n°. 132): Xederlandsche of vreemde stoom
schepen , die krachtens een contract met hun Gouvernement belast zjjn met
eerste dagen van September teruggekomen , zijnde toen echter de j het geregeld vervoer van mails; behoorlijk gecertificeerde Xederlandsche of
gouverneur van Atjeh en onderboorigheden aangeschreven om op vreemde stoomschepen; Nederlandsch-lndische stoomschepen die uitsluitend
e paketbooten, welke bedoelde plaatsen hebben aan te doen, voor de riviervaart dienen, euz.
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Terwijl het voor het tijdvak van 1 Juni 1893 t/m 31 Mei 1894
mot beide Maatschappijen overeengekomen vrachttarief voor het
vervoer van gouvernementsgoederen van Nederland en Southampton
bij de aanvankelijke regeling- alleen ten opzichte van machinisten naar Nederlundsch-Indië (zie vorig verslag bijlage X), niet eene
Wtl bepaald, vrijstelling van examen , voor den rang waarin /.ij tusschentijds daarin gebrachte kleine wijziging, gerekend van 1
werkzaam waren, ook verleend werd aan de personen die vóór liet Juni jl. af weder voor een jaar verbindend is verklaard, werden
inwerkingtreden der bepalingen aan boord van een Nederlandsch- daarentegen de in gemelde bijlage insgelijks medegedeelde con
Indisch stoomschip reeds vervulden de betrekking van schipper, tracten , wegens het vervoer van gouvernementsproducten uit
Nederlandsch-Jndiö herwaarts , in Februari jl. tegen het einde van
eer.-,te-stuurmau of tweede-stuurman. Tevens werd toen de invoering
van verplichte examens voor de rangen van eerste- of tweede- het eerste jaar hunner werking (31 Mei 1894) door den Minister
muchinist (en voor machinedrijver) verschoven tot 1 Juli 1895. met van Koloniën opgezegd. Sedert zijn ter zake van dit onderwerp
"■elijktijdige regeling van de machinisten-examens op doeltreffender nieuwe voor den Staat voordeeliger vervoer-overeenkomsten ge
voet. De "ondervinding heeft echter geleerd (zie vorig verslag blz. sloten voor het tijdvak 1 Juni 1894 t/m 31 Mei 1893, doch weder
272) dat ten opzichte van de examens voor machinist nog verdere onder beding dat zij gerekend worden telkens voor één jaar te
vereenvoudiging wenschelijk en mogelijk was zouder aan veilig worden voortgezet, tenzij een der partijen zich minstens drie
heidsbelangen tekort te doen. Jn dien zin il bet onderwerp nader maanden vóór den vervaldag schriftelijk daartegen verklare. Uok
geregeld bij een gouvernementsbesluit dd. 8 Februari 1894 (Indisch deze contracten , over welke nader gehandeld zal worden in hoofd
Staatsblad n°. 49). Dientengevolge zal nu met 1 Juli 1895, in stuk M , afd. I , § 3 , vindt men in hun geheel afgedrukt in de
plaats van het bij Indisch Staatsblad 1892 n°. 208 vastgestelde reeds aangehaalde bijlage V.
> Reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma voor
Wat betreft andere meer of min geregelde stoomvaartdiensten
de betrekkingen van machinist en machinedrijver aan boord van op Nederlandsch-Indië zijn voor dit verslag geen andere opgaven
stoomschepen, varende op een Nederlandsch-lndischen zeebrief", ontvangen dan voor zooveel betreft de lijnen , die van uit Singa
onder dezelfde benaming een gewijzigd reglement in werking pore of Pinang door aldaar tehuis behoorende stoomschepen worden
tredea, waarbij zoowel voor den rang van eerste- als voor dien onderhouden. Die opgaven zijn vervat in de hiervóór (blz 100) bedoelde
van tweede-machinist een lichter examen (volgens programma A) bijlage U.
is voorgeschreven, en het afleggen, enkel voor den rang vau
Op blz. 58 van dit verslag is reeds gewag gemaakt van het met 1
eerste-machinist, van een omvangrijker examen (volgens programma Juli jl. in werking getreden voorschrift, waarbij de verplichting om
C) facultatief is gesteld , terwijl het examen voor de betrekking een voor de reis verbonden dienstdoend geneesheer te voeren is
van machinedrijver (programma B) onveranderd is gebleven. De opgelegd aan elk stoom- of zeilschip, dat met meer dan 200
eischen voor schippers en stuurlieden. > varende op Nederlandsch- inlandsche passagiers aan boord uit eene Nederlandsch-Indische
Ir.dïsche stoomschepen bestemd tot het vervoeren van passagiers ", haven vertrekt naar eenige plaats buiten Nederlandsch-ludië,
zooal? deze bij Indisch Staatsblad 1894 n". 49 opnieuw zijn vastge elders dan in de Strait-Settlements, zijnde voor reizen daarheen,
steld , kome:i met de vroeger uitgevaardigde, reeds van 1 Januari wegens den korten afstand , de maatregel onnoodig geacht.
1892 af geldende , geheel overeen. Sedert is echter eenige malen
VIII. VEEAIITSEXIJDIEXST.
gebleken dat het voor de particuliere stoomvloot in Indie niet altijd
doenlijk is schippers en stuurlieden te verkrijgen , die hetzij als
Uitgenomen in enkele gewesten was in 1893 , luidens do ont
bezittende het gevorderd diploma, hetzij als behoorende tot de vangen berichten, de gezondheidstoestand van den veestapel ia
categorieën van uitdrukkelijk vrijgestelden ' ) , aan de gestelde Nederlandsch-Indië bevredigend te noemen. Veetyphus werd alleen
eischen voldoen, en deze omstandigheid heeft in Juli jl. (Indisch gerapporteerd uit de afdeeiingen Siboga (residentie Tapanoli) en
Staatsblad n°. 159) de Indische Regeering doen besluiten de bij het Lahoean Deli (residentie Sumatra's Oostkust). In eerstgemelde afaangehaald besluit van 8 Februari te voren uitgevaardigde nieuwe deeling was in het begin van Augustus 1893 de ziekte overgebracht
» Regeling betrekkelijk de eischen , waaraan de schippers , de stuur door eenige uit de Straits-Settlements aangevoerde runderen , die
lieden, de machinisten en de machinedrijvers, varende op Nederlandsch- i even vóór aankomst ter reede Siboga gestorven waren en die men ,
Indische stoomschepen, bestemd tot het vervoeren van passagiers, i rjiet wetende dat ze door eene besmettelijke ziekte waren aangetast
moeten voldoen", in dien zin aan te vullen dat den Gouverneur-Gene geweest, aan wal begraven had. Toen de ziekte zich snel begon
raal de bevoegdheid wordt voorbehouden om ten opzichte zoowel van ! te verspreiden, werd overgegaan tot het afmaken van de aangetaste
schipper» en stuurlieden als van het machinepersoneel tijdelijk dieren , zoomede tot het afsluiten van de toegangswegen , waardoor
vrijstelling te verkenen van het afleggen van het voor hun rang de ziekte in betrekkelijken korten tijd geweken was. In 't geheel
stierven door deze epizoötie 141 runderen, 171 buffels en 353
voorgeschreven examen.
In 't vorig verslag (blz. 100) is uitvoerig gehandeld over de met j varkens, terwijl werden afgemaakt 125 runderen , G buffels en 1
1 Juni 1893 in werking getreden nieuwe contractueele regelingen ] varken. Van minder beteekenis was de veetyphus, die in de afdeedoor de Regeering hier te lande getroffen met destoomvaartmaat- ling Laboean Batoe ter Sumatra's Oostkust omstreeks denzelfden
schanpijen «Nederland" en > Rotterdamsche LloyJ ", wier schepen tijd zich openbaarde. Aldaar stierven 37 vau de 52 aangetaste
den geregelden wekelijkschen maildienst tusschen Nederland en dieren ; de overige 15 herstelden.
NederTandsch-IndiC onderhouden. Beide lichamen beijvereu zich de
Miltvuur heerschte in 1893 op Java epizoótisch in vijf residentiën.
noodige maatregelen te nemen om geleidelijk te geraken tot den Het aantal opgeteekeude gevallen belic[>: in Bantam 492, Batavia
versnelden dienst, die ingevolge de nieuwe postcontracten uiterlijk 225, Krawang 94, Preanger Regentschappen 290 en in Cheribon
vóór 1 Juni 1898 voor de geheele vloot der beide Maatschappijen 2lU , of gezamenlijk 1302 gevallen, waarvan 1291 metdoodelijken
afloop. In de buitenbezittingen vertoonde de ziekte zich epizoótisc:.
moet zijn verkregen.
De voor gelijken (15-jarigen) duur als de postcontracten dooi in het begin des jaars in een gedeelte der afdeeling Kauer (resi
den Minister van Koloniën met beide Maatschappijen gesloten over- dentie Benkoelen) en gedurende de maanden Mei t/m October op
eeukomsten betreffende het vervoer van gouvernemetitspassngiers het eiland Rotti (residentie Timor). Uit Benkoelen zijn geencijfernaar e:i uit Nederlandsch-Indië (zie vorig verslag, blz. 100. zoo opgaven ontvangen, doch wat Rotti betreft, waar vooral in Juni
me e de Javasche Courant van 11 Juli 1893) ondergingen eene de ziekte hevig woedde , wordt het aantal in gemelde zes maanden
voor het Gouvernement voordeelige wijziging, door navolging uok aan miltvuur bezweken buffels op ruim 10 000 geschat. Nadat
ten opzichte van de voor gouvernementspassagiers in rekening te de van Makasser overgekomen vee.-irts den toestand op Rotti
brengen overtochtsgelden , aanvangende met de op of na 1 Februari bad opgenomen , werd zoowel voor dat eiland als voor de onder1894 te aanvaarden reizen uit of naar Nederland , van eene door afdeeliugshoofdplaats Pariti op Timor (op welke laatste intusschen
de beide Maatschappijen voor particulieren ingevoerde verandering slechts zeer enkele gevallen zich voordedra) de in-en uitvoer van
in den leeftijdsgrens voor de rangschikking van te vervoeren kin vee en de uitvoer van zaken , van vee afkomstig of daarmede in
deren onder passagiers voor wie niet de volle passageprijs verschul aanraking geweest, tijdelijk door den resident verboden, welke
digd is. De tot deze wijziging betrekkelijke suppletoirs contrac maatregel in Januari jl. kon worden ingetrokken. Het sporadisch
ten dl. 9/17 Januari 1894 vindt men afgedrukt als bijlage V hier voorkomen van miltvuur werd gemeld uit de residentiën Tagal,
Japara en Rembang op Java , zoomede uit ile residentie Palembang.
achter.
Gevallen van mond- en klauwzeer , meestal van een zeer goed
I) Evenals de ingetrokken regeling stelt ook liet besluit van 8 Februari aardig karakter, werden op Java en Madura waargenomen m 16'
18<J4, voor zooveel betreft den rang waarin zij gediend hebben, van bet van do 22 gewesten , en in 4 gewesten der buitenbezittii gen. Met
voorgeschreven diploma uitdrukkelijk vrjj z[j die, vóór de inwerkingtreding inbegrip van de op uit. 1892 ziek gebleven beesten telde men in
van bet besluit, aan boord MM een Picdvrlaudsch -Indisrh sloomsr'niji reeds vervul
den de betrekking van schipper, eerste- of tweede stuurman, dan wel van die 20 gewesten gezamenlijk 4797 gevallen , namelijk op Java en
Madura 3672, in Palembang 239. ter O >stkust van Sumatra 166
eerste-, tweede- of eenigen machinist.

September 1802(Indiaeh Staatsblad n°. 208) werden den bepalingen
door nieuwe vervangen, waarbij o. a., in navolging van hetgeen
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in Atjeh en onderhoorigheden G72 en in de Westerafdeeling van
Borneo 48. Van de aangetaste beesten stierven er 28G, herstelden
3834 en werden bij het einde van 1893 nog als ziek opgegeven
677.
Overigens kwamen in enkele gewesten onder het vee ook gevallen voor van ziekten , die óf onbekend waren of niet geconstateerd konden worden, zooals in de gewesten Cheribon, Sauiarang
en Celebes en ondorhoorigheilen. In laatstgenoemd gewest stierven
al de 83 aangetaste dieren. Menige gevallen in Sauiarang, Soerabaijn 60 Bagelen werden aan grasvergifliging, in 1'ekalongan
(onder de karbouwen) aan leverziekte toegeschreven.
Omtrent het voorkomen van kwaden droes in 8 gewesten van
Java, zoomede in de gouvernementen Sumatra's Westkust en
Celebes en onderhoorigheden , zijn alleen cijfers gemeld betreffende
de Preanger Regentschappen, Öoerabaija en Kediri. Van de 250
beesten , aldaar opgegeven als aangetast door kwaden droes, bezweken er 1GG, werden 28 afgemaakt en bleven bij het einde des
jaars nog 5b' dieren aangetast.
Groote sterfte door influenza werd aangericht onder de paarden
op het reeds genoemde eiland Rotti (residentie Timor en onderhoorigbeden). Aldaar zouden zich niet minder dan 8320 gevallen
met doodelijkeu afloop hebbeu voorgedaan. Overigens hoorde men
nog van influenza onder dr paarden in de resi lentiën Bantam,
Preanger Regentschappen en Banjoemas. In eerstgenoemd gewest
stierven 36 vau de 47 aangetaste dieren. In de beide andere gewesten was de ziekte van zeer lichten graad.
Onder de gouvernements-veeartseu bleef gedurende 1893 de in
1892 door overlijden ontstane vacature onvervuld , terwijl achtereenvolgens in April en December 1893 twee hunner met buitenlandsch verlof vertrokken. Dientengevolge bleven er op uit.

1893 12 in functie, zijnde 3 minder dan de formatie. ') Voor
het eerst wen! in 1893 aan de gouvernements-veeartseu gelegenbeid gegeven om , ter erlanging van de daarvoor uitgeloofde buitengewone trakteinentsverhoogiug (Indisch Staatsblad 1891 nu 39), van
hunne bekwaamheid in ééu of meer inlandsche talen te doen blijken.
Beo. candidaat legJe met goed gevolg het examen in h-t Javaansch af.
liet aantal inlandsche veeartsen bedroeg, volgens de jongste
opgaven , 17. De regeling der voorgenomen nieuwe wijze van opleiding voor de/.e betrekking (zie het verslag van 1892 blz. 228)
is nog liij de Indische Regeering iu behandeling.
Aangaande de in 't vorig verslag besproken ordonnantie vau
20 April 1893 (Indisch Staatsblad n°. 110), houdende regeling der
verplichte quarantaine van uit het buitenland aangevoerd vee,
wordt gemeld , dat verschillende bepalingen dier ordonnantie gebleken zijn verduidelijking te behoeven, doch dat het noodig ie geoordeeld , alvore:is tan deze voorziening aan te brengen , daaromtrent
het gevoelen in te winnen van de hoofden van gewestelijk bestuur.
'feu behoeve van den veeartsenijkundigen dienst werd in 1893
uitgegeven f 80 .Mo (tegen f 80 G19 in 1892), daaronder f 10 G05
(in 1892 f 9174) wegene maatregelen ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke ziekten onder het vee.
i) In de eerste maanden van 1894 hebben 2 andere , wegens ziekte, Indië
ttfdelyk moeten verlaten, doch is een der in 1893 vertrokkenen weder naar
Indië teruggekeerd. Daar het Indisch Bestuur, ter aanvulling van het incompleet, de uitzending van I nieuwe veeartsen noodig achtte, heeft hier te
lande eene oproeping plaats gehad, ten gevolge waarvan in Juli jl. 3 der
zich aangemeld hebbende candidaten, die in 1889 en 1892 aan 's B.jjks veeartsenijschool het diploma van veearts hadden behaald, ter beschikking van
den Gouverneur-Generaal zijn gesteld. Z(j moeten nog in het najaar vertrekken.

