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zulks mocht blijken noodig te zijn, de residenten van twee of meer
aangrenzende gewesten, met uitzondering van de Vor3tenlandeo,
bijeen te roepen ter gemeenschappelijke bespreking van de door
hem te ontwerpen regeling.
Sedert het te dezer zake medegedeelde in 't vorig verslag (blz.
3 en 72) werd weder herhaaldelijk gelegenheid gevonden om de
bevoegdheid tot afdoening van minder belangrijke aangelegenheden
over te dragen aau de hoofden der departementen van algemeen
bestuur of aan andere autoriteiten. Verg. overigens hoofdstuk M.
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Mededeellngen van staatkundigen en
a l g e m e e n e n aard.

Kamer
§ 1. Betrekkingen

met het

buitenland.

De gouverneur der Straits-Settlements en die van Laboean (Britsch
Noord-Borneo) deden weder van dezelfde wel villend beid als vroeger blijken door het verlengen , op verzoek onzerzijds, van de in
Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken van h e t die koloniën tijdelijk werkende verbodsbepalingen tegen den uitK o l o n i a a l V e r s l a g van 1 8 9 5 , tot welks a a n b i e d i n g , voer naar Nederlandsch-Indië van buskruit en vuurwapenen.
overeenkomstig art. 6 2 , 1ste l i d , der Grondwet, door de K o n i n g i n Tusschen onze autoriteiten in de Westerafdeeling van Borneo
W e d u w e , R e g e n t e s , machtiging is verleend. Afgedrukt of* ter en die van Serawak hadden in Dajaksche aangelegenheden af en
Eerse zijn de hoofdstukken A t o t en met J (en bijlagen) van toe officieele aanrakingen pl-iats, welke geen afzonderlijke melding
et Oost-Indisch Verslag. D e overige gedeelten z u l l e n , op de verdienen, doch steeds het karakter van goede nabuurschap droet o t dusver gebruikelijke wijze, zoo spoedig doenlijk a a n de leden gen (verg. ook lager § 13).
der Kamer worden toegezonden. Binnenkort volgt ook het
Van de Engelsen-Australische parelduikers, die zich af en toe
Verslag betreffende W e s t - I n d i ë .
in het oostelijk deel van den Nederlandsch-lndischen Archipel ophielden , werd , sedert het verleden jaar medegedeelde , binnen 0113
territoriaal zeegebied geen overlast meer ondervonden. VermoedeLe Minister van Koloniën ,
lijk naar aanleiding van het onzerzijds te Londen ingebracht verBERGSMA.
toog (zie vorig verslag, blz. 4) kwam in Juli 1894 het Engelsche
oorlogsschip Lizard in de wateren der residentie Amboina, welks
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commandant, ingevolge bekomen opdracht, zich met den resident
in betrekking stelde ten einde te vernemen of van den kant der
bewuste parelvisschers geen reden tot klachten meer werd gegeven.
I. NEDERLANDSCH (OOST) INDIË.
Ter zike van de van Britsche zijde bij de Nederlandsche RegeeVERSLAG.
ring ingestelde , doch onzerzijds betwiste vordering uithoofde van de
gevangenneming en voorloopige gevangenhouding in NederlandschA. G r o n d g e b i e d e n B e v o l k i n g .
Indië van een Britschen onderdaan , den gezagvoerder van de Sydnevsche bark Costa Rica Packet (zie vorig verslag, blz. 4 ) , is ten
Bij de op 16 Mei jl. te 's-Gravenhage tusschen Groot-Britannië laatste van Nederlandsche zij le het voorstel gedaan om het geschil
en Nederland gesloten overeenkomst, bekrachtigd bij de wet van langs arbitralen weg te beëindigen. De over dit denkbeelden over
12 J u l i d. a. v. (Nederlandsen. Staatsblad 1895 n°. 96) heeft het de van Britsche zijde voorgestelde uitbreiding der arbitrage g e grondgebied van Nederlandsch Nieuw-Guinea, welks oostelijke voerde onderhandelingen hebben geleid tot eene overeenkomst met
grens van de noord- tot de zuidkust van het eiland tot dusver in Groot-Britannië, dd. 's-Grnvenhage 16 Mei 1895, waarbij bepaald
haar geheel gevormd werd door den 141sten graad Oosterlengte, is dat het geschil aan de uitspraak van een scheidsrechter zal woreenige wijziging ondergaan , doordien voor eeu deel van het aan den onderworpen en tevens de daarbij te volgen regelen zijn vastBritsch Nieuw-Guinea grenzend gebied, tengevolge van afstand gesteld. De overeenkomst is goedgekeurd bij de wet van 12 J u l i
over en weer van eenig grondgebied van nagenoeg gelijke opper- 1895 (Nederlandsch Staatsblad n°. 95).
v l a k t e , de verbeterde grensregeling is aangenomen zooals die in
In het najaar van 1894 werd door den Gouverneur van Britsch
1893 (zie het verslag van dat jaar, blz. 29/30) door wederzijds aan- Noord-Borneo , aan de hand van een bij hem ingekomen adres van
gewezen autoriteiten plaatselijk in onderling overleg was ontworpen. belanghebbenden bij tabaksondercemingen in het district KinabaDe laatst verzamelde jaaropgaven betreffen le de bevolkiugssta- t a n g a n , gewezen op den sedert 1891 verbeterden gezonlheidstoetistiek van Nederlandsch-Indië , afgesloten op uit. 1893 , worden stand onder het werkvolk in Britsch Noord-Borneo en uit dien
aangetroffen in bijlage A n°. I—IX hierachter. W a t betreft den hoofde ondersteund het verzoek der bedoelde planters dat de bemeerderen of minderen graad van nauwkeurigheid der in de tabellen zwaren, die tot dusver bestonden tegen het toestaan van het
opgenomen cijfers zij herinnerd aan hetgeen te dien opzichte in werven in Ne ierlanJsch-Indië vaa inlanders voor die bestemming
(zie laatstelijk het verslag van 1892, blz. 68), als opgeheven
vorige verslagen is opgemerkt.
mochten worden beschouwd. Da verstrekte op,gaven kwamen der
Indische Regeering echter niet voldoende voor om op grond daarvan
B. Opperbchcer.
tot eene verandering van gedragslijn te besluiten. Daartoe zou onzerIn de samenstelling van den Baad van Xederlandsch-Indië kwam zijds moeten worden beschikt over officieele sterfte-en ziektecijfers
eenige wijziging, doordat bij Koninklijk besluit dd. 13 April j l . onder de in Britsch Noord-Borneo te werk gestelde vreemde a r u». 31 aan den vice-president, den lieer \V. P. GROEXEVELDT, op beiders gedurende de laatste j a r e n , terwijl ook inlichtingen gezijn verzoek, met ingang van 5 J u l i 1895 een eervol ontslag uit wensebt werden omtrent de thans in bedoeld gebied geldende rege's lands dienst werd verleend, terwijl bij Koninklijk besluit dd. 5 lingen betreffende de rechton en verplichtingen van werkgevers
J u n i 1895 n°. 51 tot het ambt van vice-president werd geroepen en werknemers. De Indische Regeering verklaarde zich nuts lien
het oudste lid in benoeming , de heer W. O. GALLOIS. Tevens bereid de aangelegenheid nader in overweging te nemen, nadat zij
werd bij laatstgemeld besluit het college aangevuld door de be- de bedoelde gegevens, enz. alsnog van het Bestuur van Britsch
noeming tot lid van den heer G. A. SCHERKU , tot dusver directeur Noord-Borneo mocht ontvangen hebben.
van binnenlandsch bestuur.
Ten einde door persoonlijk onderzoek zich te vergewissen van
Het lid, de heer J. MULLKMKISTER, bleef nog belast met de bij- het lot der in Duitsch Nieuw-Gui.:ea als arbeiders gebezigde Nederzondere opdracht, hem laatstelijk — i n J u ! i i 8 i ) 4 — gedaan (verg. landsch-Indische inboorlingen w a s , blijkens het vorig verslag
vorig verslag , blz. 72), ten doel hebbende in de verschillende gou- (blz. 4 en 76/77), op verzoek der » Neu Guinea Compagnie " naar
veruementsrestdentiSn van Java en Madura een plaatselijk onder- haar gebied een Nederlaodach-Indiaoh a-.nbteuaar afgevaardigd.
zoek in te stellen in het belang van eene te ontwerpen reorganU Deze ambtenaar heeft van de autoriteiten aldaar alle gewenschte
satie van het binnenlandsch bestuur. Te dien einde bezocht de lieer inlichtingen ontvangen. Zijne bevindingen luidden in verschillende
MuLLEMEiSTEit in bet laatst van 1894 en de eerste maanden van oplichten alleszins voldoende , terwijl inj gelegenheid vond om n o g
1895 verschillende gewesten. In het begin van December 1894 i&g sommige wenschelijke verbeteriugen aan te geven , tot welker vergenoemd raadslid zich door den Landvoogd gemachtigd om, waar wezenlijkiug de werkgevers zich bereid verklaarden. Toen kort
's GRAVENHAGE , den Uden September 1895.
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daarop de consul "generaal van het Duitsche Rijk te Batavia weder
v e r g u n n i n g vroeg om op Java een zeker getal inlanders voor Duitsch
Nieuw-Guinea in dienst te n e m e n , vond de Indische Regeering
geen aanleiding meer om zoodanige werving langer opgeschort te
doen blijven, doch werden aan de vergunning al aanstonds eenige
door het onderzoek wenschelijk gebleken nieuwe voorwaarden verbonden.
In den laatsten tijd heeft zich de vraag voorgedaan , of en in
hoever voor de Indische Regeering aanleiding kon bestaan om wijziging te brengen in de tot dusver geldende criteria (zie het verslag van 1 8 7 7 , blz. 75) ter beoordeeling of vreemde oosterlingen,
die uit Nederlandsch-Indië in Siam aankomen, al of niet behooren
tot de » Nederlandsche onderdanen " in den zin van het met Siam
bestaande tractaat van 1803. Toen het voornemen om een Indisch
hoofdambteuaar naar Bangkok af te vaardigen , ten einde die
quaestie in overleg met onzen consul-generaal aldaar te behandelen , in de uitvoering op moeielijkheden s t u i t l e , vond de Regeer i n g hier te lande een Nederlandsen oud-staatsdienaar, die op het
p u n t stond eene reis naar het Oosten te ondernemen , bereid om
de bedoelde opdracht te aanvaarden. Deze, de oud-Minister van
Koloniën mr. W . K . baron VAN DEDEM , heeft zich echter niet van
die taak mogen kwijten, daar h i j , op zijne reis naar Siam te
Calcutta vertoevende, ter laatstgemelde plaatse overleed. De Regeering hoopt een hoofdam Dienaar te vinden, geschikt om de onafgedane taak te volvoeren.
Na de ontvangst van het bericht van het uitbreken van een
oorlog tusschen China en Japan werd in de Javascbe Courant van
7 Augustus 1894 n c . G3 aan de ingezetenen van NederlandschIndië bekend g e m a a k t dat de Nederlandsche Regeering besloten
had in dien oorlog de stiptste onzijdigheid tegenover de krijgvoerende Mogendheden in acht te n e m e n , en dat de NederlandschIndische ingezetenen zich mitsdien behoorden te onthouden van
elke handeling, die , in strijd met de wettelijke bepalingen van
het moederland of van Nederlandsch-Indië, dan wel in strijd met het
volkenrechl gepleegd, zou kunnen worden geacht vijandig te zijn
aan eene der oorlogvoerende Mogendheden of met strenge onzijdigheid niet te strooken.
Aangaande de in 't vorig verslag (blz. 4) bedoelde klachten van
op Portugeesch Timor ten handel gekomen Nederlandsch-Indische
inboorlingen over : onheusche bejegening die zij (in 1893) van de
zijde der Portugeesche autoriteiten zouden hebben ondervonden ,
en wederkeerig van deze laatsten over beweerde pogingen van
bedoelde inlanders tot invoer van wapenen en kruit zonder verg u n n i n g , hebben de over en weder ingewonnen nadere inlichtingen
geen gegevens opgeleverd om de klachten , voor zoover nog mogelijk , tot haar recht te doen komen. Intusschen is na 1893 van
dergelijke kleine botsingen niet meer gehoord.
Van de in den laatsten tijd tusschen Nederland en andere
Mogendheden tot stand gekomen verdragen tot wederzijdsche uitlevering van misdadigers, voor zooveel die verdragen ook op de
koloniën van toepassing ZIJD , hebben , door afkondiging in het
Indisch Staatsblad van 1895 n°. 82 en 112, in Nederlandsch-ludië
reeds verbindende kracht gekregen dat met Spanje dd. 29 0ctober
1894 , zoomede de overeenkomsten met België nopens het onderwerp
gesloten, zijnde het uitleveringsverdrag dd. 31 Mei 1889 en het
additioneel verdrag dd. 14 Februari 1895 , bij welk laatste dat van
1889 alsnog is uitgestrekt tot de Nederlandsche koloniën en bezittingen.
§ 2. Java en

Madura.

Belangrijke gebeurtenissen op politiek gebied hadden in het afgeloopeu jaar op Java en Madura niet plaats en de rust en orde
werden er niet verstoord.
In de afdeeling Lebak der residentie Bantam legde het bestuur
de hand op den bewerker der in 't vorig verslag (blz. 5) bedoelde
geestdrijverij, zekeren hadji MOIIAMAD SALEH , geboortig van
Ploembon (residentie Cheribon), die door allerlei k u n s t g r e p e n ,
enkel gericht op stoffelijk voordeel, onder de minst ontwikkelde
bestanddeelen der bevolking van genoemde afdeeling, waa'r hij
al sedert eenige jaren vertoefde, zich een zekeren roep van
wondermacht had weten te bezorgen. Aan zijne reeds vrij talrijke
volgelingen (moerids) nam hij een eed af en reikte hij herkenningsteekens u i t ; voorts hield hij druk bezochte bijeenkomsten en
zinspeelde dan , in een aan de » kafirs" (niet-Mohammedanen)
vijandigen z i n , op de politieke toekomst van B a n t a m , waarbij
hij zich zelven eene groote rol toedacht. Daar er geen voldoende
zekerheid bestond, gelet op de geringe kans om bezwarende getuigenissen tegen hem te verkrijgen , dat op eene strafrechtelijke
vervolging van MOHAMAD SALEH — hoewel zijne handelingen
daartoe termen opleverden — eene veroordeeling zou v o l g e n ,
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terwijl het toch , wegens het gevaar dat op den langen duur uit
dergelijke de lichtgeloovigen- in de inlandsche maatschappij opwindende praktijken kon voortspruiten, raadzaam was den bewusten hadji, die ook buiten Bantam reeds eenigen naam had
gekregen , onschadelijk te maken , werd hij bij gouveruemontsbesluit dd. 18 J u n i 1894 n°. 8 9 , met toepassing van art. 47
Regeeringsreglement, naar de hoofdplaats Amboina gerelegeerd.
Eenige vroeger, wegons medeplichtigheid aan de Tjilegonsche
onlusten van 1888, uit Buntam verwijderde inlanders kregen in
1894 vergunning om naar dat gewest terug te keeren. Do Indische
Regeering vond daartoe vrijheid in navolging van eenige dergelijke beschikkingen van 1893. Niet op alle verzoeken om in die
gunst te deelen , werd echter gunstig beschikt.
Dezelfde persoon , die zich blijkens het vorig verslag (blz. 5)
in de afdeeling Limbangan der residentie Preanger Regentschappen
als godsdienstleeraar uitgaf, zonder door het inlandsch bestuur
als zoodanig te zijn erkend , wilde in het laatst van 1894 in genoemde streek weder zijne leer prediken, doch de regent wees
hem bijtijds terecht. In de afdeeling Bandong van hetzelfde gewest
werden een paar personen om eene dergelijke reden door den
politierechter gestraft.
In den aanvang van 1894 trachtte zekere MOHALIE , alias
DJOEDJOENG , afkomstig uit Leuwiliang (afdeeling Buitenzorg der
residentie Batavia), in de kampong Djati (district ï a n a h Abang
van hetzelfde gewest) propaganda te maken voor den » heiligen
oorlog ". De politie was echter spoedig op de hoogte van hetgeen
op de gehouden bijeenkomsten verhandeld werd , zoodat deze beweging in hare geboorte gesmoord werd. Op het particuliere land
Tjampea in dezelfde afdeeling Buitenzorg gaven de leeringen van
zekeren goeroe AMAN in Februari jl. aanleiding tot geestdrijverij
onder diens moerids, één van wie zoover ging van genoemden
AMAN als de belichaming te beschouwen van een vroegeren vorst
van J a v a , en daarom een 2 5 - a 30-tal personen tot eene nachtelijke vergadering had opgeroepen , ten einde den goeroe als vorst
te erkennen. Zoodanige bijeenkomst moet werkelijk hebben plaats
gehad , maar tot eenige voor de rust nadeelige gevolgen leidde
zij n i e t , te minder toen reeds een paar dagen later de drie belhamels zich in handen van het gerecht bevonden.
Overigens werden geene bewegingen op Mohammedaansch godsdienstig gebied waargenomen en werd omtrent nieuwe sekten of
ijveraars niets bekend. De deelnoming aan de bedevaart naar
Mekka was over 't geheel in 1894 weder even aanzienlijk als in
1893 , niettegenstaande uit verscheidene gewesten het aantal van
hen , die de vrij kostbare reis aanvaardden , kleiner was. De toeneming was daarentegen zooveel te grooter in Soerabaija, Pasoeroean en op Madura.
Met de inlandsche hoven op Java bleef eene goede verstandhouding bestaan. Zoowel de soesoehoenan van Soerakarta als de
sultan van Djokjokarta gaven steeds blijken van hunne goede
gezindheid. Zoo riepen zij de tusschenkomst van de betrokken
residenten in om aan den Gouverneur-Generaal, en door diens
bemiddeling ook aan de Kroon , hunne oprechte gelukwenschen
over te brengen met het aanvankelijk succes van ons optreden
op Lombok. De Landvoogd liet hun voor hunne gelukwenschen
dank zeggen, terwijl later vanwege het Opperbestuur de ontvangen mededeeling beantwoord werd met de verzekering dat de
geuite gevoelens van verknochtheid aan de Kroon met waardeering waren aanvaard. De zelfstandige prins PAKOE AI.AM van
Djokjokarta gaf mede blijk van zijne belangstelling in den g a n g
van zaken op Lombok; cp zijnen last werd eene wajang-voorstelling gegeven, waarvan de opbrengst strekte ten voordeele van
de verminkten en de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden
op Lombok. Ook deze handeling werd van regeeringswege met
waardeering bejegend.
De soesoehoenan van Soerakarta k w a m de bij zijne verheffing
(in Maart 1893) jegens het Gouvernement op zich genomen verplichtingen getrouw na. Omtrent verschillende punten heeft de
vorst zich toen bij voorbaat tot medewerking verbonden, voor het
geval het Gouvernement vroeger of l^ter ter zake vaste of betere
regelingen wenschte tot stand te zien g e b r a c h t . ' ) Dienaangaande is
in dit verslag nader het volgende te melden. Eene r e g e l i n g ,
volgens welke ter hoofdplaats Soerakarta, zoomede op de afdeelingshoofdplaatsen , stukken grond ter bewoning in altijddurend
recht van opstal zullen worden uitgegeven , is reeds in werking
getreden, nadat een ter zake door de Indische Regeering goed') Ten opzichte van een 12-tal punten werd te dien aanzien door den
vorst, weinige da<?en vóór zijne verheffing, en tevens door den ryksbe.
stierder , eene verklaring onderteekend, welke ook aan de Staten-Generaai
is medegedeeld. Zie de gedrukte stukken der zitting 1893-1894-127
n». 2.
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gekeurd ontwerp ook de instemming van den soesoehoenan verkregen had. Ten einde na te g a a n , welke schadeloosstelling eventueel aan den soesoehoenan zou hehooren te worden uitbetaald
als de Solosche enclaves in Samarang tot gouvernementsgebied
werden g e m a a k t , is eene commissie benoemd, die volgens het
gewestelijk verslag binnenkort met haren arbeid een aanvang zou
maken. Voorts is de resident gemachtigd om met de betrokken
inlandsche bestuurders onderhandelingen te openen om ook te
geraken tot eene uitwisseling van de Solosche enclaves in de
Mangkoe Negara n en van de Mangkoe Negorosche enclaves in het
gebied van den soesoehoenan. Over eene herziening van het reehtswezen in Soerakarta (en evenzeer in Djokjokarta) zijn bij de
Indische autoriteiten voorstellen in behandeling. De met 1 October
1893 ingevoerde reorganisatie der politie in het gebied des soesoehoenans (zie het vorig verslag, blz. 5 en 223/224) bleef goed voldoen ; wel is waar bleek dat de daarmede verband houdende belasting op de onbebouwde eigendommen — die over het algemeen
geregeld werd betaald — minder opbracht] dan aanvankelijk geraamd w a s , zoodat het inlandsen bestuur spoedig voor een tekort
zou hebben g e s t a a n , maar door eene betaling der politieambtenaren
gedeeltelijk in grond en door het intrekken van overbodige ambten
is het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven hersteld. De
rijksbestierder bleef bij voortduring zijne taak op loffelijke wijze
vervullen. Onder de nieuwe docr h e m , na raadpleging van en
goedkeuring door den resident, uitgevaardigde verordeningen voor
de onderdanen van den soesoehoenan zijn te noemen : een rooireglement, eene regeling betreffende het kosteloos procedeeren
voor des soesoehoenans rechtbanken door onvermogenden , bepalingen omtrent het bezitten, vervoeren , verkoopen en koopen van
uit Djokjokarta afkomstig z o u t , enz.
Terwijl op verzoek vau den soesoehoenan aan drie zijner broeders
militaire rangen werden verleend (een kreeg den rang van majoor
bij den generalen staf van het Indische leger, tweedien van kapitein bij
bedoelden staf), werd aan een vierden broeder , die wegens het desbewust gebruik maken van valsche bankbiljetten en uithoofde van zijn
ergerlijken , onverbeterlijken levenswandel door hem uit bet gebied
van Soerakarta was verbannen, gedurende den tijd dier verbanning de hoofdplaats Ternate als verblijf aangewezen.
De toestand van het Mangkoe Negorosche gebied liet, uit een
financieel oogpunt beschouwd , nog steeds te wenschen over. Het
afgeloopen jaar was voor de ondernemingen van het hoofd van bet
Mangkoe Negorosche Huis echter gunstig en er bestaat hoop op verbetering , nu bij de vanwege dien prins gedreven suiker-, koffieen indigo» cultures vele verbeteringen en bezuinigingen zijn ingevoerd.
Als een blijk van erkenning van zijne goedediensten is aan
den rijksbestierder van Djokjokarta de groote gouden ster voor
trouw en verdienste toegekeud.
Van het gemediatiseerde sultanshuis van Cheribon was 't laatst
sprake in het verslag van 1886 (blz. 2 ) , toen namelijk gewag
viel te maken van het overlijden in October 1885 van pangeran
radja NATA NINGRAT , die door de Indische Regeering in 1880 als
hoofd der Kasepoehan (een der drie takken van bedoeld sultansgeslacht) was erkend. Gedurende de minderjarigheid van den in
1877 geboren eeuigen wettigen zoon des overledene, raden mas
ALOEDA , werd sedert — en wordt ook thans nog — met goedkeuring van de Indische Regeering (gouvernementsbesluit dd. 10
Mei 1889 n 0 . 19) het beheer der Kasepoehan , onder het toezicht
van den resident en den regent van Cheribon, gevoerd door raden
aijoe mas ADIMA , de wettige eehtgenoote van wijlen pangeran
radja NATA NINGRAT voornoemd. In 1894 nu vond het Gouvernement aanleiding o m , als blijk van waardeering voor de verdienstelijke wijze waarop de w e d u w e , met medewerking van haren vader,
zich van hare taak kwijt, en uit erkenning van het prijzenswaardig
gedrag van de leden der Kasepoeban-familie, aan genoemde raden
aijoe den titel van >ratoe", aan haren vader dien van »pangeran"
en aan haren zoon dien van > pangeran adipati" te verleenen.
Werd in het vorig verslag (blz. 6) reeds medegedeeld dat in
het eerste kwartaal van 1894 het hoogste inlandsch gezag in de regentschappen Serang (Bantam) en Sidaijoe (Soerabaija) in andere handen was overgegaan , in den loop van dat jaar vielen op Java en
Madura nog zeven regentsplaatsen open. De regenten van T r e n g galek (Kediri), Madjalengka (Cheribon), Modjokerto (Soerabaija) en
Sampang (Madura) kwamen te overlijden , en werden opgevolgd:
de eerste en de laatste, onder wier zonen of nabestaanden, deels
wegens jeugdigen leeftijd, deels om andere redenen geene keuze
kon worden gedaan, respectievelijk door den regent van Probolinggo (Mei 1894) en door den patih van Pamakassan (Februari
1895); de tweede (in J u l i 1894) door een half broeder, tot dusver
adjunct-hoofddjaksa, en de derde (in October) door zijn oudsten
zoon , tot dusver districtshoofd. De naar Trenggalek overgeplaatste
regent van Probolinggo had mede geen zonen of nabestaanden,
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geschikt om hem op te volgen ; als regent van Probolinggo werd
daarop benoemd (October 1894) de regent van Banjoewaugi (Bezoeki),
die deze verplaatsing had aangevraagd. Daar ook hij geen zoner.
of nabestaanden had om in het regentschap dat hij verliet zijne
plaats in te nemen , viel voor het bestuur over Banjoewaugi de
keus op den patih der afdeeling Djember (Bezoeki). Als regent
van Blitar (Kediri), in de plaats van den hoogbejaarden titularis,
die, na bekomen eervol ontslag op verzoek , zijne waardigheid
nederlegde , werd in November 1894 benoemd diens oudste zoon ,
tot dusver districtshoofd.
Nadat bij gelegenheid der pensionneering in April 1893 van den
regent van Salatiga (Samar.mg) diens b e t r e k k i n g , om de in 't
verslag van 1893 (blz. 3) vermelde redenen , voorloopig onvervuld
was gelaten, is in Februari 1895 (Indisch Staatsblad n°. 35) tot
opheffing van dien regentszetel besloten. Toen in Januari jl. de
regent vau Bezoeki kwam te overlijden, is besloten ook deze
vacature voorloopig niet aan te vullen , en zulks in verband met
de, bij een voorloopig ingesteld onderzoek , veronderstelde mogelijkheid om de afdeeüngen Bezoeki en Panaroekan te vereenigen ,
waarmede de intrekking van een der beide gelijknamige regentschappen gepaard zou moeten gaan.
Weinige maanden vóór zijn overlijden was aan den regent van
Bezoeki, als een blijk van waardeering van zijne ijverige plichtsbetrachting en langdurige goede diensten , het praedicaat »adipati"
toegekend, eene onderscheiding die ook ten deel viel aan de
regenten van Sidoardjo (Soerabaija) en Pamalang (Tagal), terwijl
de hooger bedoelde regent van Blitar , bij gelegenheid van zijne
aftreding, begiftigd werd met de groote gouden ster van trouw
en verdienste, en de regent van Tngal met de kleine gouden ster.
Deze laatste onderscheiding werd ook verleend aan den patih van
Pamakassan , sedert — zooals hiervóór is gezegd — benoemd tot
regent van Sampang. Belooningen van verschillenden aard werden
voorts toegekend aan tal van tot het inlandsch bestuur behoorende
verdienstelijke personen van lagereu rang. Daarentegen moesten
weder eenigen van hunne ambtgenooten wegens ongeoorloofde handelingen of plichtverzuim ontslagen cf gerechtelijk vervolgd worden.
Ten aanzien van de veiligheid van personen en goederen is het
volgende gemeld. Gevallen van moord en doodslag kwamen het
meest voor in de residentiöu Madura (112), Probolinggo (40),
Soerabaija (38), Rembang (35) en Bezoeki (29). Het aantal g e d u rende 1894 gerapporteerde ketjoepartijen (roof in gewapende bende)
bedroeg in Soerakarta 16 ' ) , in Soerabaija 5 , in Rembang 4 , in
Kediri 3 en in Samarang 1. In Djokjokarta kwam er geen
enkele voor, waarop waarschijnlijk niet zonder invloed zal zijn
geweest de in 't vorig verslag (blz. 6) vermelde opvatting van
twee roofbenden : één, op welke in haar geheel de hand was gelegd (op hetzelfde oogenblik dat zij — in April 1893 — haar slag
dacht te slaan), en één waarvan al de leden, op den aanvoerder
n a , in handen der politie waren gevallen (achtereenvolgens in
November en December 1893). Bleken sommigen der laatstbedoelden , tegen wie de bewijzen het zwakst waren , weder uit de
voorloopige hechtenis te kunnen worden ontslagen , hetgeen niet
wegnam dat de politie hen in het oog bleef houden , ten aanzien
van al de overige gearresteerden, ten getale van 30 (daaronder één
die in 1894 was gevat en afzonderlijk aan het rooven was geweest),
brachten de onderzoekingen aan bet licht dat zij ongunstig bekend
stonden en ook bij eeu grooter of kleiner getal vroeger gepleegde
roofpartijen betrokken waren , zoodat liet belang der openbare rust
en orde dringeud vorderde dat hun belet werd hun bedrijf voort te
zetten. Vermits het juridisch bewijs van hunne schuld slechts tegen
een klein getal hunner zou kunnen geleverd worden en de billijk:—
heid scheen mede te brengen hen allen op gelijken voet te behandelen, besloot de Indische Regeering hen bij politieken maatregel
onschadelijk te maken (art. 47 Regeeringsreglement). Bij gouvernementsbesluit dd. 26 Juli 1894 n°. 3 werden al de toen nog in
leven zijnde 17 leden der eerste bende (één was inmiddels overleden) naar verschillende plaatsen buiten Java gerelegeerd, terwijl
tot een gelijken maatregel ten aanzien van 10 der overigen (wat
de 2 anderen betreft bestond er reden eene beslissing nog op te
schorten) werd overgegaan bij gouvernementsbesluit dd. 21 J u n i
1895 n°. 5. In de gewestelijke verslagen betreffende Soerakarta en
Kediri wordt voorts g e w a g gemaakt van verschillende gevallen van
roof op den publieken weg. De resident van laatstgenoemd gewest
noemt het aantal niet, doch die van Soerakarta rapporteert er 8. Een
>) Het bericht in het vorig verslag (blz. C), volgens hetwelk uit Soerakarta ontvangen mededcelingen deden vermoeden dat in de toeneming van
het aantal ketjoepartijen aldaar meer dan anders lieden uit Djokjokarta, en
wel o. a. gewezen manschappen van het ontbonden Pakoe Alamsche legioen,
de hand zouden hebben gehad, is gebleken onjuist te zyn en te berusten op
een door niets gestaafd vermoeden van den regent van Klatten. Bedoelde
manschappen toch hebben steeds op eerlijke manier in hun onderhoud voorzien
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enkel geval deed zich voor , zoover vernomen werd , in elk der gewasten Japara , Banjoeinas, Djokjokarta en Kadoe , terwijl in Rembang
van 2 gevallen werd geboord. In Soerabaija en op Madura kwamen
respectievelijk 5 en 3 gevallen van aanrauding van prauwan ter
kennis van het bestuur. Dit laatste gaf aanleiding om prauwen ,
bemand met verkleede gewapende politieoppassers uit te zenden,
ten einde deze aanrandingen tegen te gaan. Diefstal van vee kwam
als gewoonlijk veelvuldig voor. Dat er o. a. in Soerakarta in 1894
meer gevallen van dezen aard aan het licht kwamen dan in 1893,
schrijft de resident toe aan do betere werking der politie als gevolg van de reorganisatie waarvan hiervóór sprake was. ') Vaak
wordt veodiefstal door de bedrijvers gekozen als een middel om
zich een losprijs te laten betalen (liet zoogenaamde teboesan).
De staat der volksgezondheid gedurende 1894 kon over het algemeen gunstig genoemd w o r d e n , zij het ook dat in verschillende
gewesten weder in meer of min uitgebreide mate koortsen voorkwamen , en dat de pokziekte, hoewel niet epidemisch , zich vertoonde in de resideutiën Batavia en Djokjokarta, zooniede in de
afdeelingen Demak en Grobogan (Samarang), Japara (residentie
van dien naam) en Blora (Rembang). Ten aanzien van den gezoudheidstoestand ter hoofdplaats Soerabaija waren de berichten al zeer
g u n s t i g ; wederom werden daar eenige poelen en moerassen gedempt.
Onderden veestapel kwam in vele gewesten het mond-en klauwzeer
voor, waaraan echter slechts weinig dieren stierven; andere onder
het vee geconstateerde ziekten vereischen geen afzonderlijke vermelding.
De uitkomsten van den rijstoogst waren bijna overal bevredigend ,
in sommige streken zelfs zeer gunstig. Mislukkingen op groote
schaal hadden niet plaats. Uit Bagelen is gemeld dat de opbrengst
der padivelden geringer was dan In 1893 , en uit Krawang dat
de oogst niet mesr dan middelmatig was te noemen ; in beide gewesten moesten wegens gebrek aan water vele velden onbeplant
blijven , terwijl in Krawang om dezelfde reden ook misgewas ontstund. Andere voedingsgewassen dan rijst slaagden over het algemeen eveneens goed , niet het miust de djagong in Bezoeki en
Rembang Ook de tabakscultuur viel voordeelig u i t ; in Bezoeki
bleef echter de quantiteit beneden de verwachting, doch was de
qualiteit uitstekend , terwijl in de afdeeling Lodok (Bagelen) een
goed beschot verkregen werd , maar wegens de vele regens op de
qualiteit viel af te dingen. In de afdeeling Malang (Pasoeroean)
zagen vele inlanders, die anders tabak verbouwden , meer voordeel
in de teelt van plantriet voor suikerfabrieken. Dientengevolge was
aldaar de met tabak beplante uitgestrektheid tot de helft i u g e krompen. In de afdeelingen Soeniedang en Limbangan der residentie Preanger Regentschappen werden proeven genomen met het
aankweeken van Ranau-tabak , in de afdeeling Tjiandjoer van hetzelfde gewest met de cultuur van Deli-tabak ; beide soorten slaagden goed. Van de koffieplantsoenen werd over het algemeen een
bevredigend product verkregen; in de meeste gewesten stak de
opbrengst gunstig af bij die van 1 8 9 3 , en in de afdeeling Malang
(Pasoeroean) leverde de koffiecultuur zeer goede uitkomsten op. Voor
de suikerindustrie gaf de buitengewone d a l i n g , welke de suikerprijzen op de wereldmarkt ondergingen , groote teleurstelling. s)
Over het algemeen werd , luidens de ontvangen bestuursbericbten ,
in den toestand van den bundel gedurende 1894 weinig verschil
niet het voorafgegane jaar opgemerkt. Door den achteruitgang van
de prijzen van enkele landbouwproducten, vooral van rijst, kreeg
de inlandsche bevolking in verschillende streken minder geld in
h a n d e n , hetgeen drukte op den afzet van import-artikelen, waarvan de val van eenige handelaren het gevolg was. Uit Soerabaija
wordt gemeld dat de minder goede qualiteit van vele ingevoerde
artikelen op minder gezonde toestanden wijst. In Pasoeroean was
de tokohandel levendig, dunk zij de ruime koffieproductie, die ,
inzonderheid in het Malangsche, heel wat geld onder de bevolking bracht. Te Tjilatjap (Java's zuidkust) werd aan uitvoerrechten viermaal zooveel als in 1893 ontvangen, en men verwacht
dat de invoerrechten a l d a a r , die in 1894 slechts weinig toenamen,
in 't vervolg mede zullen stijgen, nu , door de in het najaar van
1894 gereed gekomen aansluiting van Tjilatjap aan den Preangerspoorweg, in de Preanger Regentschappen directe invoer via Tjilatjap kan plaats hebben in concurrentie met de havenplaatsen
Batavia en Cheribon op Java's noordkust.
') De overleggingen in Indië betreffende het ontwerpen van eene betere
inriehting der politie in de gouvernementslanden van Java en Madura waren,
tijdens de afsluiting fin dit hoofdstuk, nog niet zoover gevorderd dat ter
zake reeds voorstellen aan het Upperbestuur konden worden aangeboden.
') Van welke aanzienlijke beteekenis de voordeelen zyn, die de inlander
aan het bestaan van suikerondernemingen ontleent, kan o. a. blijken uit het
verslag van 1892, blz. t'09, noot 1.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Buitengewone bewegingen onder de bevolking werden niet waargenomen. Uit verschillende streken had weder emigratie plaats naar
sommige buitenbezittingen (Deli, Koetei, de Lampongsche Districten,
enz.), zoomede naar de Straits-Settlements en Suriname. In de afdeeling Malang (Pasoeroean) vormen zich meer en meer nederzettingen van uit andere gewesten, vooral uit de Vorstenlanden en Madioen,
afkomstige lieden, d i e , na eenigen tijd als koelie op de ondernemingeu gewerkt te hebben , aangelokt door den rijken bodem , zich
daar voorgoed vestigen. Ken gedeelte der bevolking van Madura
verhuist op vaste tijden van het j a a r , samenvallende met den
padi oogst, den koffiepluk on den inaal-tijd der suikerfabrieken,
naar Oost-Java om na korteren of langeren tijd terug te keeren;
tegenwoordig blijven echter velen in de afdeeling Djember (Bezoeki)
om daar gronden te ontginnen. Ook gaan tal van lieden van Madura
tijdelijk naar Java met handelswaren, welke d'iar verkocht of
tegen padi of djagong verruild worden, terwijl velen uit de dicht
bevolkte streken van Bagelen gewoon zijn om gedurende 5 ft. 6
maanden van het jaar in andere gewesten •werk te zoeken. Ten
vervolge van hetgeen in het vorig verslag (; !z. 6/7) met betrekk i n g tot de Javaansche nederzetting in Zuid-Soekapoera (Preanger
Regentschappen) werd aangeteekend, wordt thans bericht dat in
1894 nog 42 nieuwelingen uit Bagelen zich daar kwamen vestigen en 15 geboorten onder de immigranten plaats Tonden, terwijl
daarentegen 69 lieden naar hunne oude woonsteden terugkeerden
en 16 sterfgevallen voorvielen , zoodat het aantal kolonisten van
428 tot 400 daalde.
Als gewoonlijk hadden in verschillende streken overstroomingen
plaats , die schade aan wegen , bruggen en plantsoenen toebrachten.
De Merapi gaf nog altijd teekenen van verhoogde w e r k i n g , waardoor eenige aanplantingen op de bellingen van dien vulkaan in het
Solosche werden verwoest, terwijl vier dessa's in Djokjokarta,
behoorende tot de indigo-onderneming Bandjar-ardjo, geheel vernield werden. Aan de daardoor van have en goed beroofde bevolking werd van bestuurswege hulp verleend. Op den 18den en
19der. October 1894 had in de Preanger Regontschappen eene uitbarsting van den Galoenggoeng p l a a t s , die sedert 1822 in rust
was geweest. De uitbarsting, die veel van het bergbosch beeft
vernield, doch geen menschenlevens k o s t t e , deed in den omtrek
eene ware paniek ontstaan, daar duizenden hunne woonplaatsen
verlieten om elders een goed heenkomen te zoeken. Ook hier werd
aan de vluchtelingen, waar noodig, van bestuurswege voeding
en huisvesting verstrekt. Eenige dagen later , toen de ingevallen
regens de ontzaglijk groote hoeveelheden a s c h , die in de nabijheid der kraters zich hadden opgehoopt, plotseling afvoerden,
ontstond op verschillende plaatsen een moddervloed , die aanzienlijke schade aanrichtte. Van een geologisch standpunt werden de
kraters ongeveer een maand na het gebeurde in oogenschouw
genomen door een hoofdingenieur van het mijnwezen, die nopens
zijne bevindingen een voorloopig rapport u i t b r a c h t , dat gepubliceerd
is als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 22 Februari 1895
n°. 15.
§ 3. Atjeh en

onderhoorigheden.

Over het algemeen kon de politieke toestaud in Groot-Atjeh
gedurende het tijdperk, waarover dit verslag loopt, bevredigend
genoemd worden.
In de eerste maanden van 1894 waren de sagi der XXVI Moekim
(met uitzondering van de l i l Moekim Kerk oen) en de sagi der
XXV Moekim (behalve de zuidwestelijke hoek der IX Moekim)
van kwaadwilligen gezuiverd, terwijl dezen zich ia de sagi der
XXII Moekim hoofdzakelijk ophielden in de V Moekim Montassik.
Reeds in bet vorig verslag (blz. 9) werd medegedeeld «lat TOEKOB
DJOHAN PAHALAWAN (voortaan hier kortheidshalve enkel te noemen
T. DJOHAN) , in vereeniging met T. N J A BANTAII , panglhna sngi
der XXVI Moekim, en T. TJOET , hoeloebalang van de XIII
Moekim Toengkoep aldaar, den 28sten Januari 1*94 te velde was getrokken in de V Moekim Montassik en de III Moekim Kerkoen ,
de «tellingen van den vijand te Lamsoet (sagi XXVI Moekim) en
te Senelop (sagi XXII Moekim) genomen had en dat deze stellingen
eerst door onze bondgeuooten , maar weldra (tijdelijk) door onze
troepen bezet waren geworden. De insgelijks in die streek (tijdelijk) door militairen bezette posten Kroeng Gloempang en Anagaloeng en het daartusschen gelegen Senelop werden door eene keten
van wachtposten met elkander verbonden , welker bewaking werd
toevertrouwd gedeeltelijk aan het in ' t vorig verslag (blz. 9) bedoelde korps geregelde hulptroepen van T. DJOIIA.N , gedeeltelijk
aan twee hoofden uit de V Moekim Montassik, W A K I I . JOESOKF
van Hobo en PANGI.IMA NJA I a van Tjot Djamhne , da-.ir de hoeloebalang der V Moekim Montassik, wegens zijn geringen invloed
op de bevolking, daartoe niet in staat was. Toen hierdoor een
einde was gemaakt aan de belemmering van onze communicatie met
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Anagaloeng ran de zijde van dan rechteroever der Atjeh-rivier,
wendden de kwaadwilligen zich tot den linkeroever. Zoolang
Lamaoei niet bexel waa, wor l die communicatie verankerd door
>p eenigea afstand westwaarts van den weg naar Anagaloeng
Belegen en door militairen bezet wachthuis te Blaag Tjoet (aagi
XXII Ifoekim), doch na de intrekking vim dit wachthuis werd
de beveiliging van den weg aan date zij ie opgedragen aan TOBEOI
MOBDA BAÏD, hoofd der VU Moekim Bald («agi XXlI Moeldm), dia
daartoe aan wachtpost oprichtte te Tjoebada, in de nabijheid van de
vroegere mesljid Anak Bateh. Den oden Hei, enkeleoogenblikken
nadut een onier officieren zich overtuigd bad ran de aanwesigheid
der bezetting en den toestand van wapening en munitie, waaraan
niets o n t b r a k , viel die post op voor T. BAÏD zeer compromitteeretrle wijze in banden van den vijand, die echter, toen T. BAÏD
ondanks zijne beloften werkeloos bleef, den 9den dier maand door
onze troepen weder verdreven werd , terwijl ter zijde van den
w e g , ter hoogte van Blang Tjoet, een (tijdelijk) door militairen
bezet, wnchthuis werd opgericht. Sedert werd de zorg voor de
bewaking van de in de VII Moekim Baïd noodig geoordeelde
Atjehsche wachtposten niet meer opgedragen aan T. B A Ï D , maar
aan zijn halfbroeder T. TJOET MACHMOKD van Laintengah.
De oni vijandig gezinde imam der III Moekim üaroe, (sagi XXV
Moekim) T. RAJOET (zie vorig verslag , blz 7) beschoot aanhoudend
onze stelling te Boekit Daroe van de nabijgelegen berghellingen,
zonder dat daartegen onzerzijds iets afdoende kon worden gedaan.
Om hieraan een einde te m a k e n , werd gevolg gegeven aan een reeds
bij herhaling door T. N J A MOHAMAD , den waarnemenden hoeloebalai g der tot dezelfde sagi behoorende IX Moekim , gedaan en d<>or
andere hoofden ondersteund verzoek om Biloel te uezetteu en werd
besloten de bezetting van Boekit Daroe daarheen te verleggen. In
den nacht van 20 op 21 Mei werd aan dit plan uitvoering gegeven
door eene kleine troepenafdeeling, aan welke de weg werd gewezen door T. N J A MOHAMAD en T. HOBSIN LONGSATTAH ,

wiens

moeder te Biloel woonde; het bedehuis te dier plaatse viel zonder
slag of stoot in onze handen en werd, hoewel het werk herhaaL
delijk door den vijand werd bemoeielijkt, tot een tijdelijken , door
militairen bezetten, post ingericht. Ken 9den J u n i werd de tijdelijke post te Boekit Daroe, waar sedert het bezetten van Biloel
geen schot meer gevallen w a s , opgeheven , en de bezetting van
den wachtpost te Boekit Terin , die van uit Boekit Daroe geschiedde ,
aan den hoeloebalang der III Moekim Daroe toevertrouwd, in welk
district de rust niet meer verstoord werd. Zonder dat de arbeiders
eenigen overlast ondervonden werd vervolgens van Liimpe.'ieroet
over Tjot Goeë een karreweg naar Biloel aangelegd , maar in het
laatst van Juni begonnen kwaadwilligen het onzen transporten
naar laatstgenoemden post lastig te m a k e n , zoodat het noodig
geoordeeld werd T. DJOIIAN met zijne hulptroepen tegen hen te
doen optreden , waardoor zij van lieverlede gedwongen werden ai'
te 'rekken. Eindelijk werd n o g den 4den Juli een tijdelijke post
te Lamkoenjit, mede in de sagi der XXV Moekim, opgericht,
vermits T. RAJOET steeds gelegenheid von 1 om uit de aan den
voet van het gebergte gelegen kampong-randen onze transporten
naar Biloel t e blijven bestoken.
Den 17den Juli deed de vijand weder een inval in de oostelijke
kampongs der I X Moekim, waarvan de bevolking achter onze
versterking te Biloel vluchtte. De bende werd echter door eene
onmiddellijk van Kotta Radja uitgerukte militaire macht met een
niet onbelangrijk verlies teruggedreven. Niettemin bleven aanhoudead geruchten in omloop dat nieuwe invallen in de IX Moekim
ophanden waren. Daarom werd die streek van 2 5 Juli t o t 4 August u s weder door T. ÜJOHAN en de zijnen bezet, terwijl door het
met het geschut van Biloel onder vuur nemen van Lamkrak , een
broeinest van verzet bij uitnemendheid, het verblijf van den
vijand aldaar bemoeielijkt werd. Sedert werd de rust binnen de
IX Moekim nog slechts eene enkele maal verstoord , en wel op
den 18den Januari 1 8 9 5 , toen de vijand er in slaagde de door
lieden van T. N J A MOHAMAD bezette , bij Biloel gelogen inlandsche
versterking Lamsot te nemen en er eenige wapenen buit te maken ,
wat echter voor den toestand in genoemd district geene gevolgen
bad. In den regel vertoonde de vijand zich slechts dan , wanneer
de bezettingen vau Lamkoenjit en Biloel afgelost moesteo worden,
terwijl op den 2den en 4den Februari 1895 evengenoemde plaatsen
eenig kanonvuur te doorstaan hadden , dat ons echter geen verliezen berokkende.
Onze versterkingen te Senelop, Kroeng Gloempang en Anagal o e n g , benevens de door de hulptroepen van T. DJOHAN bezette
wacathuizen , werden nog menigmaal uit de tegenover liggende
kampi.ng-randen beschoten en den 19Jen Januari 1895 werd
Senelop , echter zonder voor ons nadeelige gevolgen , door 's vijands
geschutvuur bestookt. Voorts werden den 22sten d. a. v. de
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895 — 1896.

Tweede Kaïuer.
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Atjebacbe wachtposten Kaijoeleh en Mon Pandjang overrompeld ,
doch den volgenden dag door T. TJOKT MACHMOKD, met behulp
van ons artillerievuur, heroverd. Zoowel in deze overrompeling
als in het gebeurde hij Lam-ot (zie hiervóór) schijnt T. BAÏD eene
dubbelzinnige rol geapeeld te Leiden
Behalve door de straks genoemde hoofden der V Moekim
Ifontaaaik en de binnen onze tijdelijke posten linie gelegen moekim
Lamrijampoe werd door hoofden en bevolking van dit district
weinig of geen aanraking met, het bestuur gezocht. Ook in de
VII Moekim Baïd was Ie toenadering van hoofden en bevolkinggering. In de IV en VI Moekim (sagi XXV Moekim) bleef de rust
gehandhaafd en in de geheele sagi der XXVI Moekim was dit
evenzeer het geval, uitgezonderd enkele onbeduidende beschietingen van onzen tijdelijken post Tjot Hang en eene bestoking op
8 Mei 1894 van het vivres-transport derwaarts.
G a v e n , zooals uit het voorafgaande bliikt, de bezettingen
der door de bevolking buiten oi:ze geconcentreerde linie betrokken wachtposten nu en dan teleurstelling, de houding van het
door T. ÜJOHAN opgerichte korps geregelde hulptroepen, waarover hij drie zijner bloedverwanten tot onderbevelhebbers heeft aangesteld , en dat overigens 40 panglima's en '200 minderen t e l t ,
gaf over het algemeen stof tot tevredenheid Aan de hem gedane
oproepingen om te vel ie te trekken gaf T. DJOHAN steeds prompt
en spoedig gehoor, en de hem telkens ten gebruike afgestane
wapenen werden met de niet verbruikte munitie geregeld ingeleverd. De voor hem op gouvernementskosten te Pakan Badak
nabij Lamljamne gebouwde woning kwam gereed en bovendien
liet hij zich te Lampisang en te Anak Paija (Lepong) eene Atjehsche woning zetten , waaraan veel geld is ten koste gelegd. Over
het algemeen kon over de hoofden der verschillende binnen den
kring onzer tijdelijke versterkingen gelegen streken in GrootAtjeh een gunstig getuigenis worden atgelegd. De moekimhoof Jen ,
de eigenlijke volkshoofden , komen op het eind van iedere maand
ter hoofdplaats zoowel om het hun toegekende traktement te
ontvangen als om de hangende zaken te bespreken '). De band
tusschen hoofden en ambtenaren wordt zoodoende versterkt en het
gezag der hoeloehalangs over de mindere hoofden neemt dientengevolge eveneens toe.
De hoeloebalang der IV Moekim Ateuh (XXVI Moekim), die tot
dusver steels getrouw de zijde van T. NJA BANTAH gehouden h a d ,
verdween met een deel zijner bevolking uit zijn gebied , de hem
door 'lit sagihoofd ten gebruike afgestane geweren me ienemende.
De bevolking keerde echter spoedig t e r u g , onder aanvoering van
T. R A D J A , een jongeren broeder van den gevluchten hoeloebalang,
doch deze laatste bleef, evenals de tegelijkertijd met hem verdwenen
hoeloebalang der III Moekim Kerkoen , zich Lij de partij van verzet
ophouden. In plaats van T. ATKÜH , een onbeduidend, aan opium
verslaafd persoon , voerde sedert diens broeder T. TJOET het bes t u u r ; de hoeloebalang der III Moekim Kerkoen , zoo mogelijk nog
onbeduidender, wiens gezag door geen zijner i ma o,s erken i werd ,
is niet vervangen. Dok de imam van Pango (mede behoorende tot
de XXVI Moekim) week u i t , doch keerde op 1 3 J a n u a r i 1895binoen de linie t e r u ^ , nadat hij zich van de toestemming van T. NJA
BANTAH verzekerd had. Onbeteekenende geschillen met het sagih0')fd moeten tot het uitwijken aanleiding hebbei gegeven.
Uitgenomen de on lerwerping in April 1895 van den laatstelijk
uit de Tamiangsche gebeurtenissen (zie o. a. vorig verslag, blz.
2 0 , noot 2) bekenden T. NJA MAKAM van Lamnga (XXVI Moek i m ) , viel in het verslagjaar in Gro^t-Atjeb van toenadering der
ons vijtndige bendehoifien weinig te bespeuren. Dat >.IA MAKAM
thans onze zijde koos, was te danken aan uen invloed van T.
DJOHAN , die daartoe reeds sedert ruim een jaar pogingen bij hem
h a l aangewend , zonder dat het echter tot hiertoe tusschen hen
beiden tot eei e persoonlijke ontmoeting gekomen was. Deze vond
eerst plaats te Lamnga in ie eerste dagen van April. Den l8den
dier maand maakte T. NJA MAKAM , vergezeld van T. DJOHAX ,
zijne opwachting bij den assistent-resident te Kotta Radja , die hem,
namens den gewestelijken gouverneur , tegemoetkomend bejegende.
T. N J A MAKAM was daarop weder naar Lamnga teruggekeerd om
zijne vrouw en kinderen te halen en zich, daar hij lijdende w a s ,
te Kotta Radja onder geneeskundige behandeling te stellen.
De politieke mededeelingen betreffende de onderhoorigheden vinden lager eene plaats. Eerst laat men hier nog volgen wat omtrent
den algemeenen toestand van het geheele gewest over 1894 is
gemeld.
') Ten dienste van de hoofden , die ter bespreking van aangelegenheden
te Kotta Radja moeten vertoeven, wordt van gouvernementswege eene pasanggraban gebouwd, welk gebouw iu April jl. zijne voltooiing naderde.
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Binnen iu geconcentreerde linie HU i:: de streken tusschcn die
linie en da tijde'ijke posten Liet de veiligheid van personen en
goedereu bijna n.ets te wensoben over; het eenige misdrijf, dat
uu en dan gepleegd werd, was veediefstal, waarvan deaatdeidiug
gezocht wordt in de omstandigheid dat de veestapel in de boven*
streken der Vil Moekim Baïl en der V Moekim Indrapoeri (aagi XXII
Moekim) door ziekten geteisterd w e r d , coodat bet gêstolene vee daar
gemakkelijk en tegen goeden prijs roti de hand kon wordtin ge
Het vervoer van de voor onaa tijdelijke posten bestem Ie dageUjksche vivres vond, vooral in de laatste maanden, allerwegen door
Atjem ra plaats , die slec:it-< een paar maal door kwaadwilligen lastig
gevallen werden, eu de Chineezen , die deze poëten van verschil*
lende audere voor deb soldaat benoodigde xakeu vooraagau , konden
in den regel zouder eenig gelei ie been en weer trekken, blinder
g u n s t i g was het met de veiligheid op de zeeposten gesteld. Af en
toe toch werden onze etablissementen te Kdi, Telok Bemawé en
Segli beschoten, terwijl buiten onze vestigingen , vooral in de
Edische atreken , diefstal, noord en doodslag niet zeldzaam ware: .
Desertie van dwangarbei Iers uit het door ons bezet gebied
in Groot-Atjeh had meermalen plaats. Ook deserteerden aldaar
drie inlandtcbe militairen; één van beu meldde zich echter weldra
weder a a n , en een ander werd door de bevolking der VI Moekim
gevat en teruggebracht. Van de zeeposten deserteerden twee
Europeesehe mditaireu, name ! ijk te TeLk Scmawé (zie daarover
lager).
Buitengewone verhuizingen onder de bevolking ha iden niet plaats.
Binnen de geconcentreerde linie nam het zielental door den terugkeer van enkele vroeger uitgewekenen in geringe mate toe , doch
in het gebied daarbuiten en het meest in de X l l i Moekim Toengkoep
keerden ettelijken t e r u g , vooral van de Oostkust van Atjeh Het
trekken van Atjehers naar de peper pro luceerende landschappen ,
inzonderheid die ter Oostkust ron8umatra, om aldaar bij de pepercultuur werkzaam te zijn , was belangrijk minier dan in vonge
j a r e n , eensdeels ten gevolge van de handhaving der beperkende bealmgeu op het reizen van Atjihers over zee (verg. vorig verslag,
lz. 9 ) , anderdeels omdat in vele streken rust en orde terugkeerden en daar genoeg eigen werk te verrichten viel. Het gevolg
daarvan was dat tijdens den peperoogst overal groot gebrek aan
plukkers heston 1 en veel peper verloren ging.
De gezondheidstoestand liet in het gehecle gewest weinig te
wenschen over. In de maanden September, October en November
deden zich echter meer gevallen van koorts en buikziekten voor
dan gewoonlijk. De pokzwkte kwam hier «:" daar sporadisch voor.
In Tampat Toean (Atjeh's Westkust) werd op verzoek der bev 1king de vaccine ingevoerd.
Onder het vee heerschte herhaaldelijk het mond- en klauwzeer,
meestal ingesleept door van buiten het gewest aangevoerd «lachtvee. Ook werd runderpest geconstateerd , ten gevolge waarvan de
veestapel in de IV .Moekim bijna geheel uitgestorven moet zije.
De veranderde politieke toestand in Groot-Atjeh kwam den bande]
in ruime mate ten goede; de toeneming der welvaart, welkedaarvan het gevolg was, bleek uit het aantal nieuwe woningen dat
te Kotta Radja .eirees en nog steeds vermeerdert, uit <!e vernieuwing en verb tering welk" Buropeesche firma's hunne tok i-lokalen
delen ondergaan, en uit de BAnvragen om bouwterrein. Itideon»
derhoorigheden leed de handelsbeweging ten zeerste door den lagen
dollarkoers en de minder gunstige uitkomsten vandi-n peperoogst.
In J u l i 1894 werd te Segli (Noordkust), bij wijze van ujdelijken maatregel (zie blz. 7 ) , een licentiestelsel met buitengewone
baasUbeffing op den uitvoer van producten ingevoerd, waarvan
bet gevolg was dat men in bet gebied van de Pedir-streek,
dat voor de kustvaart gesloten w a s , niet meer zijne toevlucht
behoefje te nemen tot clan lestien handelsvervoer over land naar
Mer.loe en van daar over zee naar Telok Bemawé. Kon blijkens
het vorig verslag (blz. 9) in de ter Westkust gelegen landschappen M o e w a n g , P a t i n , L a g e n , Telok Gloempang, BigasenTjel»
l a n g destijds de scheepvaartregeling r.og oiet worden ingevoerd, omdat met de radja's geen overeenstemming was te verkrijgen omtrent
de hun toekomende aandeelen in de hassil-radja, waarvan ook
T. DJOHAN een aandeel vorderde, eindelijk werd in Januari 1895
die overeenstemming verkregen (zie ojk lager onder Westkust) eu
als gevolg daarvan kon in Februari in de genoemde landschappen
de kustvaart worden toege>taan, zoodat sedert op de gelnele
Westkust de seheopvaartregeliug in haar vollen omvang in werking
is. Poeloe Raija, de stapelplaats van het noordelijk deel van Atjeh s
W e s t k u s t , waar verschillende cultures we Ier beginnen te ontluiken,
nam in bloei toe en er verrees eene llinke passar, die nog steeds
uitgebreid wordt. In Simpang Olim (Oostkust), dat tot dusver voor
de prauwvaart gesloten was gehouden (zie het vorig verslag, blz. 11),
vo'leed !nen in Mei 1894 aan den gestel den eisch tot uitlevering van

de nog gevangen gehouden vrouwelijke passagiert va:i het stoomschip
Rn'ij'1 Kimt/si Atjth, en t e n de aanstaande radja van dat landschap
TOBKOI MoKDA OBSOBV (zie lager) in Juni d.a. v. '.e Kdi zijne opwacbting kwam maken en zijn verlangen te kennen gaf om zich
aan ons g i z a g te onderwerpen, werd ook dat landschap op den
5den dier maand voor de scheepvaartregeling geopend, lief de
Gajoe-landen nam bet verkeer niet onbelangrijk toe; te Telok
Setnawé werden herhaald.dijk paarden en vee van daar aai gebracht
terwijl ook de handel in ivoor er toenam, /.en der firie voorname

radja's van de Gajoe-landen, de kedjoeroean BotsiT, maakte In
Augustus zijne opwachting bij het bestuur te Telok Bemawé en
bleef daar eenige dagen voor handelsbelangen. Met uitzondering
van eene geringe hoeveelheid goederen, die van Atjeh's Westkust,
namelijk van Boetoefa en Tampat Toean , naar P a l a u g ( S u m ; tra's
Westkust) werd uitgevoerd, bleef Pinang uitsluitend de haven
van i n - en uitvoer v. or de Atjeh scha onderhoorigheden.
Xog steeds schijnt contrabande in belangrijke hoeveelheden ter
Atjeh's Oostkust en in het daarbij aansluitend gedeelte van het
kustgebied der residentie Oostkust van Sumatra ingevoerd eu verder
over land naar de Ajvdische binnenlanden te worden vervoerd. In
December 1894 is besloten een door inlanders benend recherchevaartuig (stoomjnclit) in dienst te stellen , ter controleering van
do scheepvaart langs bedoelde kuststreken. Dit vaartuig, dat
te Singapore in aaottOUW was gegeven, rekende men omstreeks
medio 1895 in gebruik te kunnen nemen. Verder is in December
1894 de gouverneur van Atjeh gemachtigd om voor het t e g e n gaan vun den verboden invoer van oorlogsbehoeften ter Oostkust
van zijn gewest ook te bezigen Atjebscbe vaartuig-en, daartoe,
zoo dikwijls hij net noodig mocht achten , te huren en uit te rusten
tot een aantal van ten h.ogste drie tegelijk.
Behalve in Merdoe (Atjeh's Noordkust), waar ten gevolgo van
heenchende onlusten weiuig werk was gemaakt van de bearbeiding der sawa!: velden, en in Tjoeuda en Bajoe ter Oostkust,
waar het gewas van veldmuizen te lijden h a d , koulen .:e uitkomsten van den rijstoogst zoowel in Groot-Atjeh als in de onderhoorigheden bevredigend genoemd worden. Toch moesten aanzienlijke hoeveelheden rijst worden ingevoerd. In Oroot-Atjen nam het
aantal bebouwde velden binucn en buiten de linie toe. Gelijk
hi>üger reeds vernield i s , bleven de uitkomsten van de pepercult u u r minder g u n s t i g ; wel werd ter Xoord- en ter Westkust meer
peper uitgevoerd dan in 1893, doch hoogstwaarschijnlijk was onder
het uitgevoerd product eene groote hoeveelheid begrepen , die er in
de laats'e jaren opgeschuurd was en thans door de opheffiug der
kustsluiiing kon worden verscheept. Reeds werden vele pepersanplantingen verwaarloosd, omdat de cultuur wegens de lage
marktprijzen van het product niet meer loonend is. Ten gevolge
van he! sedert Juli 1894 te Segli geldend licentiestelsel (zie hoogerj is de uitvoer van pinangnoten in 1894 weder toegenomen.
De klapperoogst slaagde goed , vooral ter Noordkust, waar 9o00
pikol copra werd uitgevoerd, tegen 800 in 1893.
Op het eiland Web is in April 1895 een aanvang gemaakt met
de werkzaamheden tot oprichting van het aan de Sabang-laai te
vestigen particuliere koienatstion (zie vorig verslag, blz. 9 en
255/256). De nieuwe \ersterkmg te S a b a n g , tot welker bouw in
October 1893 machtiging werd verleend, werd in Februari 1895 betrokken.
Omtrent het voorgevallene in de verschillendeonderhoorigheden
ka:: nog iiet volgende worden vermeld.
Noor&kiul. T. RADJA 1'AKEU en andere voorname hooiden der
Pe ür-federatie boden onder zekere voorwaarden aan om, dooreen
optreden hunnerzijds tegen de kwaadwilligen der vele wakf-kampongs in de aan zee gelegen moekim Pekan Baroe- Pekan 8 o t ,
te trachten aan de vijandelijkheden tegen onze vestiging te Segli
een einde te maken. De door bedoelde Pedirsche hoofden g e stelde voorwaarden kwamen hierop neder, dat onzerzijds wapenen
en munitie verstrekt en de ocrlogskosten voorgeschoten zouden
worden, en dat het te veroveren gebied hun gezamenlijk zou
worden toegewezen. Voor de teruggave van de te verstrekken
oorlogsbehoeften eu gelden zou T. RADJA PAKKH zich persoonlijk
borg stellen. Na eeuige onderhandeling werd het voorstel aangeriomen . onder het voorbehoud echter dat het gezag in de moekim
Pekan Baroe-Pekau Sot zou worden opgedragen aan een , in overleg
met bet bestuur, te kiezen hoofd, zoodat onzerzijds altijd nog
een meer of min directe invloed op Jen g a n g van zaken zou
kunnen worden uitgeoefend. Ten einde op alle gebeurlijkheden
voorbereid te v.'vn , werd de bezettiDg te Ssgli in April 1894 met
eenige infanterie en artillerie versterkt. Na laDge beraadslagingen
werd besloten dat. de operatiën op 5 Mei een aanvang zouden
nemen , doch te elfder ure lieten de verbondenen weten , dat zij
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de taak, dia zij op zit-i. geoomen hadden , liever alléén zouden
volvoeren, waarme e genoegen genomei werd, mits sij niet langer
dan acht dagen zouden dralen, In A'aarbeid eobter waren zij
huiverig1 het plan tot uitvoering te brengen, omdat zij vreeaden 'j
dat de federatie Qigben zich met *.e bende «Ier geestelijke party
zou verbinden om te verhoeden dat bet Benige 'naar nog overga
bleven zeegebied [n banden zou komen van de Podir-feler&tie,
welke door bet verbond naat len pretendent—aultan TOBANKOB
.MoiiAM.M) DAOED in de Pedir-streek r is overwicnt gekregen
bad. Daar T. KADJA PAKBB en zijne bondgenooten, ondanks de
aanmaningen van bet bestuur, werkelooa bleven, werden ten
slofe In Juli 1894 alle onderhandelingen afgebroken en keerde
nn nok bet laatate deel der overigena ree i i.i M i teruggezonden tijdelijke troepeuversterking naar Oroot-Atja i t e r u g , terwijl, om «ie gemaakte koeten t e d e k k e n , de booger vermelde maatregel genomen werd on: — tijdelijk — den uitvoer van producten
toe te staan op door het beatuur af te geven lieentiSn m e t buitengewonc bassil-befflng. Bindehjk op 24 september 1 s 9 4 beproefde
T. RADJA PAKEH , in veresniging m t T. BINTAHA TJOEMBOEK , een

ander hoof! der Pedir- federatie, en met T. BINTARA PALEUH , welke
laatste zich sedert aenige jaren van de Gighen-federatie beeft
afgescheiden, om (ie bende der geestelijke jiiirtij uit (!en omtrek
van Segli te verdrijven. Wel gelukte het aan T. BINTARA TJOKMHOEK de voorwerken van Xo'ta Soekoem t e n e m e n , doch daar
T. BINTAUA PALECH zich op het laatste OOgenblik afeebeidde en
aan de vijandelijke benden vrijen doortocht door zijn tan 1 verleende, terwijl T. HADJA PAKEH de noodigd hulp ontnield, was
T. BINTARA TJOEXIBOKK , voor de overmacht zwichtende, genood*
zaakt het door be:n veroverd terrein prijs te geven.
De boeloebalanga 'ier Gighen-federatie badden intusschen bunne
aanvallende beweging tegen den pretendent-sultan voortgezet en
begonnen meer en meer veld te winnen in tiet gebied van T.
ÜINTARA

KRM'.LA,

zoodat

de

pretendent

TOEAXKOE

MOIIVMAD

D A O E D , nochtans met weinig succes, naar alle knatlandachappen
ter Xoordkust zond om ondersteuning in volk en geld te vragen.
Eindelijk sloot T. LAMPOEPOE , een der met de Gighen-federatie
verbondenen , den pretendent-sultan in zijne kotta te hernam in , en
maakte bet bem aldaar zoo onboudbaar dat TOEANKOR MOHAMAD
DAOED in den nacht van 14 op 15 December 1?<94 met zijne familie
en verier gevolg Kotta Kemafa verliet, na zijne woning aan de
vlammen te hebben prijs gegeven. In strij 1 met de adat werd hij
door de verbondenen der Gighen-fedsratie vervolgd, zoodat zijn
aftocht in eene wil ie vlucht oversloeg, totdat hij eindelijk Kwala
Batoe aan de kust van Pedir bereikte en den üOsten van genoem Ie
maand in de woning van ï . RADJA PAKEH werd opgenomen.
De pretendent-sultan tracht thans van d e boeloebalangaoW knstlandschappen hulp te verkrijgen tot het bestraffen van de Gighenfederatie. Twee zijner raadgevers, die als onruststokers bekend
staan en in do Pedir-streek reeds veel kwaal stichtten, zouden
daarvoor op reis g a a u , docii werden te Segli in verzekerde bewaring gesteld Wel trachtte PANGI.IMA POLIM van de XXII Uoekim
eene verzoening tot stand te brengen, doch de door hem g e stelde, zelfs zeer aanlokkelijke voorwaarden hebben den pretendentsultan niet van zijne wraakzuchtige plannen kunnen terugbrengen.
Onze versterking ^n het civiel etablissement te Segli wer'.en
van tijd tot tijd door de kwaalwUligeu verontrust, doch verliesen leden wij daardoor niet.
In Bndjoeng ontstond twist tusschen T. POLIM , die blijkens
het verslag van 1893 (blz. 0) zijn vader T. I.AKSAMANA als radja
was opgevolgd , en zijne beide stiefbroeders. Daar T. POLUI de
geestelijke partij steeds van geld en oorlogsbehoeften voorzien had
en nimmer in persoonlijke aanraking met onze ambtenaren was
ge.\eest, zoo lat idj ook nog uiel als lakaamana waa erkend, ! —
stond er geen aanleiding om van bestuurswege versoenend tusschen
beide te treden. Aanvankelijk werd T. POLIM uit Bndjoeng verd re ver., doch, gesteund door eenige andere hoofden , o. a. T . ISMAIL
AIJER LABOE , keerde hij terug en wist hij er zich staande te
houden. De beide stiefbroeders wachten uu slechts eene goede
gelegenhei! af om op T. ISMAIL AIJER LABOE wraak te nemen en

hebben geenszins er van afgezien om T. POLIM opnieuw te verdrijven.
ïn afetdoe , wa>ir de oorlogstoestand bleef voortduren , was de radja
TOEKOE MOEDA TJIHIK feitelijk van alle gezag verstoken; hij hield
zich meestal buiten zijn land o p , doch ging niettemin voort met

') Die vrees bleek niet ongegrond. De radja van Giglien T. BINTAUA
KEMAKGAS en de zijnen toch verleenden steun aan T. BISTARA SAMA INDBA

t>Ü de herovering van diens gebied, dat blijkens het verslag van 1892 (blz. 6)
door den pretendent-sultan was geannexeerd geworden.

bel afgeven van passen voor den uitvoer van producten, met het
doel zich voor bet verlies van zijne inkomsten schadeloos te stellen.
Hieraan werd in Juli !X94 een eii.de gemankt door da bepaling
dat alle loor bem afgegeven passen a!a ongeldig beschouwde
o i " dia passen voorziene vaartuigen naar Segli of Telok Semawé
bracht zouden worden, zoolang TOBKOB MOBDA TJIHIK niet
in zijn land zou zijn teruggekeerd. In September deel hij daarop
eene poging om zich van zijn verloren gezag weder meester te
maken. Hij bleef in zijn land en in November kwam tUMcben hem
en T. BIM SBCH een v.-rge ijk tot atacd. In December kreeg TOEKOE
Mor.Dv TJIHIK we Ier vergunning om jassen uf te geven, en kort
daarop slaagde het beatuur er i- eene regeling t e treffen, waarbij
bij erkend werd als raija van Merdoe, en bepaald werd dat T.
BIN SBOH nis onvolger, en T. BIM 1'EKAN a l s panglima p r a n g zou
optreden, terwijl de bassilbelaating roortaan zal worden geïnd
door bet bestuur en uitgekeerd voor de helft aan den radja, voor
de andere helft aan de twee laatstgenoemde grooten. Door deze
overeenkomst zijn tevens nlle bezwaren komen te vervallen , die
tot nogtoe tegen de erkenning en bevestiging van TOEKOE MOEDA
TJIHIK door het Gouvernement bestonden.
In de bovenlanden van Samalanga werden twee volgelingen van
T. TJIHIK vermoord door een volgeling van zijn tegenstander T .
SBCH KOBAT. Toen de controleur te Telok Semawé daarvan l/ericht k r e e g , spoedde hij zien derwaarts om de zaak te onderzoeken en te bewerken dat T. 8sOH KOBAT aan T. TJIHIK voldoening
verschafte. Wegens ziekte van den eerste konden de onderhandelingen met heëndigd worden, doch in Februari 1895 verscheen
T. SECH KOBAT te Telok Semawé, waar bij a : n het bestuur verklaarde dat bij aan <ie adat tegenover T. TJIHIK had vol laan en
dat hij zou trachten om de bij gelegenheid van den moord gea goe leren op te sporen en terug te geven. De naderende
iiobammednautcbe vasten belette voorshanls de verdere afdoening
dezer zaak.
Over de gezindheid van T . TJIHIK SKMAOEN van Pasangan viel
over bet algemeen niet te klagen ; ten aanzien van de scheepvaartregeling acbik te hij zich geheel naar de wenseben van het beatuur.
De boeloebalanga van Kloempang Doea, Sawang en Nisam dienden herhaaldelijk klachten bij het bestuur in tegen T. TJIHIK van
Pasangan , doen deze bleken ongegrond te zijn. In Kloempang
Doea trachtte ziel; als SECH PASANHAN (een aedert "JO jaren naar
de Gajoi-landen uitgeweken familielid van den radja van KloempangDoea) te doen doorgaan een van diens volgelingen, lie i u dertij 1 met heui uitgeweken was. Deze pseudo-tfBCH PASANOAH
gaf voor den heiligen oorlog te willen vieren, waartoe bij zich
een zwaard van bijzondere afmetingen bad laten vervaardigen.
Zijne identiteit werd echter ontdekt, waarop hij de vlucht n a m ,
met achterlating van bet z w a a r d , dat aan het bestuur werd uitge1 ver !.
De maharadjs von Telok Semawé werd, wegens door hem h e r i. aal ielijk aan den lande bewezen diensten, met de kleine gouden
ster voor trouw en verdienste begiftigd.
Van onsen post aldaar deserteerden in den nacht van 25 op 20
Juli 1894 .wee Kuropeesohu onderofficieren, meienemende '.i g e weren en 110 patronen, uadat zij een gearresteerden Atjeherbadden bevrijd. Zij ontvluchtten naar B l a n g A r a , één der vier landachappen van bet aan Tjoenda onderboorige Boeloeh, waar zoow t l do- r ons bestuur als door T TJIHIK TJOENDA op hunne uitlevering werd aangedrongen Ben van .ie geweren kwam in September weder in onze banden
De krachtige hulp, door T. TJIHIK van Tjoenda aan ons bestuur
verleend om de bedoelde geweren weder in handen te krijgen ,
wikkelde hem in moeielijkheden met de kedjoeroeana van Boeloeh ,
wier volk zelfs twee Tjoen laache kampongs verbrandde. Het best.iur mocht «r echter in sUgeu eene overeenkomst tot regeling
van de onderlinge verhoudingen te treilen , waartoe drie van de
vier kedjoeroeans reeds toetraden. De vierde, dia van Blaag A r a ,
schijnt van toetreding weerhouden te worden door zijnen zoon
N.i.v KEDJOEUOEAN, >lie bet er op toelegt zijn ouden vader te vervangen met voorbijgang van den wettigen opvolger. T TJIHIK vau
Tjoenda werd. op 4 Februari 1S9Ó op plechtige wijze te Kotta
Radja, onder nadere (sedert verleende) goedkeuring der Indische
Regeering, erkend eu bevestigd : i s radja van dat landschap.
In Kerti is men 'net nog niet eens. wie den in December 1893
overleden radja zal opvolgen, liet bestuur over dat landschap wordt
intnsseben gevoerd door TJOET N J A , weduwe van den voorlaatsten
ranja, die volkomen in staat is het land rustig te houden.
In Biang Mangat maakte T. .MOEDA DALAM zich van het bewind meester, na het hoofd van het landschap vermoord te hebben.
De broe ier van den vermoorde , de eerste rechthebbende , vluchtte
naar Telok Semawé, uit vrees hetzelfde 1 >t te z illen ondergaan.
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Met de hoofden der overige landschappen in de Pasei-streek werd
zoo goed als ge ïi aanraking verkregen.
Oostkust. Tegelijk mi t do koraal te Edi (sie hiervóór) van TOKMOEDA ÜB80BF, toon van den vroeger door ons verdreven
radja v u SimpangOlim, herhaalde TOKKOB MOBDA LAMKOTA. , da
door ons erkende radja van Simpang Olim, het reeds meermalen
door hem gedaan verzoek om het bestuur over zi/n land te mogen
nederleggeu en door roBKOH MOBDA OBBOBF te worden vervangen.
Nadat hiertoe machtiging verleend was, vond de installatie van
KOK

laatstgenoemde op 4 Februari

181)5 te Kotta Badje plaata, met

TOEKOE MOEDA LAM KOT A ' s gelijktijdige ontbefllug van h e t bestuur

over Simpang Olim.
De bestuunU-r va:. TandjongSemantoh vertoefde gedurende een
groot gedeelte van 1894 in Deli en te Pinang en Liet zich weinig
aan de belangen van zijn land gelegen liggen.
De

radja

van Djolok-Rusar, TONGKOE BINTAKA PEKUN , tevens

opperbeer van Djolok-Ketjil, Boeging, liagob en Edi-Tjoet,
was meestentijds te E d i , waar hij het bestuur goeie diensten
bewees bij de berechting van verschillende zaken. L)e hoogbejaarde
radja van Edi-Tjoet overleed in October 1894 en zijn zoon KADJA

wond en twee geweren met munitie geroofd werden. Enkele dagen

later werden weder eenige kwaadwilligen nabij het etablissement
ii, doch met een paan geweerschoten verjaagd.
De voogden van den jeugdigen radjs van Eü-liesar dn

er herhaaldelijk op aan om hunne voogdijsebap te mogen nederleggen , daar de radja den mannelijke» leeftijd bereikt had en alle

Edische hoofien zich met hunne geschillen reeds tot bem wendden.
liij werd daarom den 4ien Februari 189Ö, gelijktijdig met de
erkenning en bevestiging van de bestuurders van Simpang Olim
en Tjoenda, te Kotta Radja plechtig geïnstalleerd De inkomsten
van den radja van Edi-Beëar zijn, ten gevolge van den achteruitga-:g van de peperproductie, zeer verminderd. Daar dit geweten
wordt aan het verloop van werkvolk, dat sedert den dood van den
ouden radja geen voorschotten meer bekwam, i s , in overleg met
den besturenden ambtenaar, besloten om weder een begin te maken
met liet geven van voorschotten eu wel in den vorm van rijst en
van land bouwgereedschappen.
Aan den radja van P e d a w a - B e s a r , HAIIIB MOHAMAD , een flinke

persoonlijkheid , die door verschillende bewijzen van aanhankelijklieid eene onderscheiding verdiende, werd de kleine gouden ster
voor trouw en verdienste verleend. Intusscben schijnen zijne verkw istende levenswijze en de uitspattingen zijner familieleden een naNAGOEK werd den lsten November d. a. v. door TONGKOE BINTARA
PEKEN en de hoofden en oudsten van BdiTjoet, in tegen woordig- deeligen invloed uif te oefenen op den oeconomischen toestand van
heid van den besturende!) ambtenaar te Edi , als bestuurder van het zijn landschap , dat allengs door een goed deel der bevolking verlandschap erkend en bevestigd. De verhouding van RADJA NsQOBBtot laten wordt, waardoor de peperproductie er merkbaar afneemt.
TONGKOE BINTARA PKKEN , met wiei.s zuster bij gehuwd is , is zeer
In Perlak heerschte eene hoogst ontevreden stemming onder
goed. De sedert 1893 bestaande minder vriendschappelijke verbou- de hoofien , wden ra Ija T. TJIHIK sedert jaren hun aandeel in de
ding tusschen Bagob en Edi-Tjoet dreigde tot vijandelijkheden over hassil-radja, de zoogenaamde hassil-petoeah , niet had uitgekeerd ,
te slaan. Aan beide zijden werden venterkingen aangelegd! t e r - en onder de naaste familieleden van den radja wegens het hun
wijl het verkeer over land tusschen ('e beide landschappen ver- niet toekennen van eene jaarlijksche som voor levensonderhoud ,
broken werd. Ons bestuur is er echter na langdurige besprekingen waarop zij als erfgenamen van den ouden ra ija aanspraak maakten.
in geslaagd om de bestaande geschillen op te lossen en de hoof» Om aan deze oneenigbeden een einde te maken , werden van bestuurswege de betrokken hoofden naar Edi opgeroepen, waar allen verden met elkander te verzoenen. TONGKOE BINTARA PEKEN en RADJA
NAGOER verkeeren heiden in niet gunstige geldelijke omstandig* schenen. Na een langdurig en moeielijk onderzoek kwam eene
h e d e n , en daar hunne schulden ten laste van de onderhoorige be- regeling tot stand , waarmede algemeen ingestemd werd en volvolking komen , vindt deze geen voldoend bestaan in de peper- geus welke de hassil-radja voortaan door den controleur te Edi
c u l t u u r , die er verloopt. Het bestuur is nu bezig in de zaken dier zal worden geïnd en aan de rechthebbenden uitbetaald, terwijl
jaarlijksche toelagen werden toegekend aan T. TJIHIK'S naaste
beide hoofden orde te brengen.
In het landschap E li-Besar dreigde de rust verstoord te w o r - familieleden, die hem in het bestuur van zijn land ter zijde s t a a n ,
den door het bendehoofd NJA MOHAMAO van Perlak, die in Juli zooals aan den in het vorig verslag (blz. 11) genoemden panglima
1894 het Tamiangsch genie 1, waar hij de onrust h a l gaande, p r a n g BINTARA BRAHIM. De hoofden van de Perlaksche ouderhooriggehouden, verliet, volgens sommigen omdat hij geroepen was door heden Simpang Anas en Aloer Niri kwamen ook met oude vorderingen
het volk van Simpang Anas, eene onderhoorigheid van P e r l a k , voor den d a g , maar bet bleek ten aanzien daarvan , dat in de
dat hem steun beloofd had , ingeval hij tot den heiligen oorlog meeste gevallen de uitbetaling niet had plaats g e h a d , omdat de
hoofden en bevolking dier streken zich hadden schuldig gemaakt
wilde overgaan , — volgens anderen omdat tusschen hem en het
aan berooving van Ohineesche tongkangs en deelneming aan de
Tamiangsche hoofd RADJA SILANG twist was ontstaan. Nadat zijn
Tamiangsche onlusten , ter zake waarvan door bet bestuur boeten
a a n h a n g in Perlak zeer vermeerderd was , gaf hij aan de op onze hand aan den radja waren opgelegd. T . TJIHIK zal ten gevolge van de
zijnde Edische hoofden schriftelijk van zijn voornemen kennis om tegen soaeven bedoelde regeling 1 voortaan jaarlijks van zijne vroegere
onze versterking te Edi op te rukken en verzocht hij uit de Edische bo- inkomsten een bedrag van ongeveer % 12 000 moeten derven,
venlandi'u, waar hij inmiddels zijn verblijf had opgeslagen, vrijen door- waarbij hij zich evenwel nederlegde. Het mede aan Perlak ondert o c h t , hetgeen echter eenparig geweigerd werd. Hierdoor, zoo- hoorige Soengei Kaija verkeert in een zorgelijker toestand wegens
mede door gebrek aan levensmiddelen en geld , verliep de bende bet wanbestuur van SAID DJAFAR , die vermoe lelijk aan verstandsa l l e n g s , en nadat eene laatste vruchtelooie poging door hein in verbijstering lijdt, eu zich weder aan vele af/.et'erijen schuldig
September gedaan was om zien in Simpang Olim van het noodige maakte. Hij vertoef ie gewoonlijk te Edi of te Telok Semawé.
te voorzien, verliet N J A MOHAMAD het Edisch gebied om zich
Het landschap Langsar werd bedreigd dooreen inval uit Simpang
weder te vestigen in de boveustreken van Perlak.
Werd in het vorig verslag (blz. 11) reeds melding gemaakt van A n a s , waar men nog steeds op wraak zint over eene uu aciit
den overval op 1 Februari 1S94 van de naar da versterking te Edi jaren geleden , op aanwijzing van T. TJIHIK van Langsar, plaats
terugkeerende wacht van het blokhuis op oen Boekit Roetnbia gehad hebbende aanhaling van oorlogscontrabanie. Die bestuurder
(sedert bewaakt door de inata-tnata's van den radja), gedurende zelf vond in eene hem opgelegde boete wegens gepleegden zeeroof
Oen loop des jaars deed de vijand nog meer kleine overvallingen. op eene Chineesche, tongkang in de Kwala Langsar aanleid ing om
Zoo had in Maart een aanslag plaats op de kazerne dar gewapende een onbehoorlijke!) brief tot het bestuur te richten, waarvoor hem
politiedienaren aan de Kwala te E d i , waarschijnlijk met het doel tot straf eene nieuwe boete werd opgelegd.
HABID RAJOET , radja van Madjapahit, werd door het bestuur
om Beaumont-geweren machtig te worden. De ongeveer 20 man
sterke bende werd echter tijdig ontdekt en sloeg, met achterlating van het aangrenzende gewest Oostkust van Sumatra steeds vervan twee dooden , vier dontlerbussen en eenige blanke wapenen, op dacbt met KEDJOEROEAN KARANG en RADJA SILANG te heulen.
de vlucht. In April werden vijf mata-mata's van den radja van Edi , Dat tusschen hen eene goede verstandhouding bestond, blijkt uit
die bij hem op wacht zouden trekken , door een achttal met klewangs de mededeeling van HABIB RAJOET dat de genoemde Tamiangsche
gewapende Arjehers aangevallen, welke laatsten echter metachter- hoofden , over wie nader gehandeld wordt in § 9 van dit hoofdlating van één doode en drie zwaar gewonden , waarvan er twee stuk , hein na hunne onderwerping hun land zouden hebben
den volgenden dag overleden , werden teruggeslagen ; van de m a t a - afgestaan. Door bet bestuur is hem echter te kennen g e g e v e n ,
mata's werden er twee gewond. In Mei werd de Europeesche klerk voor dat van eenige rechten op bedoelde streek nimmer sprake kan
de scheepvaartregeling, op weg naar de visitatieloods, overvallen zijn , met welke beslissing hij verklaarde genoegen te nemen.
en verwond door een Atjeher, die evenwel door een te liulp snelWestkust. In Januari 1895 had , zooals reeds in 't voorbijgaan
lenden inlander werd afgemaakt. Een van de wacht komende matamata werd in Januari 1893 door twee Atjehers gedood , terwijl werd aangeteekend op blz. 6 hiervóór, eene verzoening plaats
een andere mata-mata en een inlandsch fuselier gewond werden. tusschen T. DJOHAN en de hoofden der kustlandschappen noordDe daders, die tevens een geweer buit maakten , waren nog o n - waarts van en met Tenom , met wie hij jaren lang in vijandschap
bekend, evenals de bedrijvers van den aanslag (in Maart jl.) op bet geleefd had. T. DJOHAN stond al zijne tot dusver genoten inkomsten
schilderhuis voor de controleurswoning, toen drie mata mata's ver- ter W e s t k u s t , voortspruitende uit de bassilbetHng, af, beloofde
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plechtig zich niet meer te zullen mengen in de bestuursaangelegenheden aldaar, en gaf aan de tegenpartij al het haar vroeger door
wapengeweld door hem ontnouiene t e r u g , terwijl deze zich verbond geen bloedwraak te nemen wegens de vroeger geuleegde
vijandelijkheden. Deze verzoening had een merkbaren invloed op
den goeden g a n g van zaken in deze streken.
Na de beëindiging, in Maart 1894, van de onlusten in Melaboeh
(zie vorig verslag, blz. 12) trachtte bet bestuur eene regeling te
treffen ten aanzien van de bezetting en de bewaking der veroverde
s t r e k e n , hetgeen wel met vele moeielijkheden gepaard g i n g ,
maar welke regeling toch in Juli d. a. v. in dier voege totstaud
kwam dat aan T. PANOBK de bewaking van Kotta Hassan en het
wester-zeestrand tot en met Oedjoeng Kala , aan SAID OETJUBT die
van

het

eigenlijke

Roending, en aan PANÜLIMA DALEM die van

Kotta Mangis , Kampong Darat en Semboek werd opgedragen. SAID
OETJÜKT maakte echter bezwaar geheel Koending te bezetten, en gaf
voor wegens gebrek aan inkomsten hiertoe niet in staat te zijn, waardoor hij hoopte van het bestuur vergunning te krijgen tot bet heffen
van nog ineer belasting dan reeds geheven werd. Daarom werd aan
T. PANOBK opgedragen ook Roending gedeeltelijk te bezetten,
doch toen hij daarmede zou beginnen en tot beveiliging zijner
positie nog twee beutings liet opwerpen, werd SAID UETJOET naijverig en liet o. a. deze twea bentings heimelijk slechten. Ook
had hij de hand in een aanslag op de passar te Melaboeh, op
1 Februari j l . , waarbij twee personen gedood werden, en in het
beschieten in den nacht van 9 op 10 Februari jl. van onze versterking ter genoemde plaatse. Eerst nadat het bestuur aan SAID
OBTJOKT had duidelijk gemaakt dat zijn dubbelzinnig gedrag ten
gevolge zou hebben dat hem de bewaking van Roending en
daarmede ook zijne inkomsten werden ontnomen, werd de rust
hersteld.
Behalve door het zooeven medegedeelde deden in Melaboeh de
kwaadwilligen neg van zien hooren in September 1894, toen zij in de
bovenlanden aldaar eenige vijandelijkheden pleegden tegen PANGLIMA
DALEM

en

T. Bix PAROEMBEI , die hen nochtans wisten te ver-

jagen. Ook drongen zij in den nacht van 26 op 27 October binnen
net door onze bondgenooten bezette Kotta Hassan (niet ver van
Melaboeh), vanwaar zij echter verdreven werden nog vóórdat
eenig kwaad was bedreven. Een en ander heeft echter geen invloed
uitgeoefend op den politieken toestand , die goed genoemd kon
worden. De opvolger in het bestuur over Melaboeh, RADJA NAGOER ,
laat iu de nabijheid van de passar aldaar eenige woningen voor
zich en zijne familie bouwen.
De rust in de landschappen ten zuiden van Melaboeh werd
slechts verstoord in Tampat Toean , waar te Rasian ejuige vijandelijkheden werden gepleegd door de aanhangers van het bendehoofd
TENUKOE JOESOBF (zie o. a. het verslag van 1893, blz. 8 ) , waartoe

ook behoorden de sinds 1887 verdreven familieleden van den radja
van Troemon (gouvernement Sumatra's W e s t k u s t ) , die zich reeds
geruimen tijd aan allerlei afpersingen en knevelarijen schuldig
m a a k t e n , zonder dat de bevolking er zich tegen durfde verzetten.
Zij kozen namelijk partij in eene sawah-quaestie tusscheu KETJIK
OEMAR en N G A MOBSA , beiden te Rasian woonachtig, die zoo
hoog liep dat men een 300-tal karbouwen van den eerstgenoemde
rooide en wegvoerde. Wel ontving KETJIK OEMAK van de bestuurders van Tampat Toean hulp in volk en m u n i t i e , doch TENGKOE
JOESOEF bleef de onrust gaande houden, ondanks de verliezen
die hij n u en dan in kleine gevechten leed. Ook trachtte hij de
bevolking ten zuiden van Tampat Toean te dwingen hare peper
en andere producten naar Troemon, in stede van naar Tam pat
Toean , te brengen , waardoor de hoofden ter laatstgenoemde plaats
in hunne inkomsten benadeeld zouden worden en de gouvernoments-hassil zou kunnen worden ontdoken. Deze pogingen werden
intusscheu door het zenden van een oorlogsschip naar deze kuststreek verijdeld, en mede als gevolg van dezen maatregel trok
TENGKOE JOESOEF met 40 gewapende volgelingen naar de Battakl a n d e n , met het voornemen , naar men vermoedde, om , in vereeniging met zekeren TENGKOE DOERACHMAN , neef van den radja
van Bakoengan, onrust te verwekken te Singkel of te Baros
(verg. lager § 5).
In het landschap Senagan trad een betere toestand in door de
toenadering tot het bestuur van het invloedrijkste hoofd aldaar,
T. MARAII POBTIH , die de eerste candidaat is om met het bewind
te worden belast. Sedert den dood van den laatsten bestuurder in
1878 was daarin nog niet op wettige wijze voorzien.
In Februari 1894 overleed in hoogeu ouderdom KEDJOEROKAN
TJOET T U I TOKKOE DI BLANG , bestuurder van W a i l a h ; zijn zoon

T. K J A MAEAH , de wettige opvolger, zou over eenigen tijd in
de plaats zijns vaders erkend eu bevestigd worden.
Op het eiland Si Maloer hadden nog verscheidene botsingen plaats
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tusschen de Atjehers en de inheemsche bevolking, waarbij aan
beide zijden verliezen werden geleden. In J u l i 1894 g i n g een der
besturende ambtenaren er heen om de wederzijdsche grieven t e
onderzoeken. De hoofden beweerden dat de Atjehers geen dzakat
wilden opbrengen , geweren zonder hunne voorkennis invoerden,
de hassil trachtten te ontduiken en te hoogen interest berekenden voor uitgeleende g e l d e n , terwijl de Atjehers aan de hoofden
en de bevolking ten laste legden dat zij h u n n e schulden niet of
niet tijdig betaalden , en aan de hoofden bovendien dat zij eene
buitensporige hassil eischten. Pogingen om de zaak bij te leggen
hadden , niettegenstaande de medewerking van den Atjeher TOBKOE
NJA M A M A T , geen gunstig g e v o l g , daar de handelaars niet wilden
afzien van bloedwraak over een paar iu een der laatste gevechten
gedooie landgenooten. Toen zijne pogingen niet slaagden , vroeg
T. N J A MAMAT vergunning om terug te keeren, gezamenlijk met
den controleur, die vóór zijn vertrek aan de Si Maloersche hoofden
eenig kruit en munitie verstrekte, waardoor zij in staat werden
gesteld aan de Atjehers het hoofd te bieden. In Januari 1895 werd
Si Maloer bezocht door den gewestelijken gouverneur, die er in
slaagde eene verzoening tusschen partijen tot stand te brengen.
Het bleek dat geene vijandelijkheden meer hadden plaats gehad
en dat van lieverlede eene vredelievende stemming was o n t s t a a n ,
waarvan partij werd getrokken om aan hooger gemelde grieven
een einde te maken. Den Atjehers werd echter duidelijk gemaakt
dat zij van het eiland zouden worden verjaagd , als zij zich nogmaals aan wanordelijkheden schuldig maakten en de bevelen van
het bestuur niet stipt opvolgden.
§ 4.

Middeu-Sumatra.

Over onze verhouding tot de ü»joe-stammen, die het Atjehsche biuuenland bewonen achter Tamiang (noordelijk deel der residentie Oostkust v a n S u m a t r a ) , vindt men in noot 1 op blz. 18 het een en ander
opgeteekend (zie ook blz. 6 biervóór). Ten aanzien van de zuidelijker
gelegen Alias-streken , grenzende aan de bovenlanden van L a n g k a t
en Deli, is in de ontvangen berichten niels bijzonders aangetroffen.
Met de benoorden het Toba-meer gevestigde onafhankelijke Battaks
waren , vooral aan de zijde der Oostkust, onze aanrakingen niet
minder menigvuldig dan gewoonlijk, en dit weder hoofdzakelijk
doordien de hoofden er meer en meer toe overgingen de tusschenkomst van ons bestuur in te roepen tot het beslechten van de
tusseben hen ouderling telkens rijzende geschillen. Onze politiek bleef
om die bemiddeling slechts dan te verleenen wanneer de twistende
partijen van beide zijden daarom vroegen , en de voldoening werd
menigwerf verkregen dat de twist dientengevolge beëindigd werd.
Nochtans liepen de onderlinge oneenigheden niet altijd vreedzaam
af. In het noordwesten der Battaksche hoogvlakte ontstond een
twist tusschen den sibajak van Perbesi en den panghoeloe van
Batoe K a r a n g , waariu de eerstgenoemde, die eene door twee
panglima's aangevoerde bende üajoe's en Alassers te hulp r i e p ,
de overhand behield. Een deel dier bende sloot zich daarna aan
bij den panghoeloe van Koeboe, die wegens een veedielstal m e t
den sibajak van Soeka in oneenigheid geraakt w a s ; in dit geschi
trok de blijkens vorige verslagen ons niet gunstig gestemde sibajak
van Kebon Djahé, P A MELGAH , partij voor Koeboe, doch een
ander hoofd uit Kebon Djahé, de ons goedgezinde P A PALITA ,
schaarde zich aan de zijde van Soeka. Van Maart tot November
1894 bestreden partijen elkaar met afwisselend geluk , totdat het
op het einde van laatstgenoemde maand aan P A PALITA gelukte
aan zijne tegenstanders eene nederlaag toe te brengen , w a a r b i j ,
volgens ingekomen bericht, aan P A MBLGAU'S zijde 2 8 , aan de
andere zijde 3 man gesneuveld zouden zijn; P A MELGAH was
bovendien genoodzaakt te vluchten. Door de geringe samenwerking
der betrokken Battakhoofden leden de met behulp van eenige
Maleiers in 't werk gestelde pogingeu om P A MBLGAII op t e
sporen , schipbreuk. Daar echter bij vele hoofden de overtuiging
bestaat dat r*A MBLGAU'S aanwezen eene voortdurende bedreiging
voor de goedgezinden oplevert, is er veel kans dat hij nog gevat
wordt.
Toonde het Battaksche hoofd TOKAN DOLOK PKMATANG blijkens

het vorig verslag (blz. 12) zich minder toeschietelijk om iu zijn
gebied terreiuopnemingen toe te laten ten behoeve van den aanleg
van een weg ter verbinding van Serdang met de Battaksche hoogv l a k t e , door tusschenkomst van den pangeran van Bedagei had
in Juli 1894 eene samenkomst van een onzer bestuursambtenaren
met dat hoofd te Negri Dolok p l a a t s , en werd vergunning verkregen tot den aanleg van dien weg. Het tracé, leidende door
den Soengei Boewaja-pas, werd geheel in kaart gebracht.
In December 1894 kwam de vorst der Raija-Battaks TOEAX
KAPOBLTAHAN , vergezeld van een gemachtigde van den bestuurder
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Tan Poerba, bij den controleur te DamaDjamboe(B)ven-Serdang)
ïiJDe opwachting maken en de bemiddeling van ons bestuur
inroepen in zijne oneenigheden met de verschillende hoofden , die
vroeger gedwongen waren geweest het oppergezag van wijlen zijn
v a d e r , TOKAN RONDAIIAIN , te erkennen, en nu trachtten niet
alleen om hunne zelfstandigheid te herwinnen, maar ook om het
rijk van TOBAN KAPOELTAHAN geheel te vernietigen. Daar deze
door y.ijue tegenstanders in het nauw was gedreven en volgens
berichten de bemiddeling van het bestuur niet algemeen door de
Raija-hoofden gewenscht w e r d , zelfs niet door KAPOHLTAHAN'S
broeder Si POBSI , werd als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat
dflze laatste mede te Dama Djamboe moest komen om den control e u r naar Poerba en naar liet Raija-gebied te geleiden. Si POESI
was evenwel einde Maart jl. nog niet verschenen. Inmiddels hadden
de tegenstanders op ons verzoek de vijandelijkheden gestaakt.
In Pe lembanan toonde men zich weinig ingenomen met poging e u , die van de zijde van het Assahansch bestuur schenen te
Worden aangewend om aldaar invloed te krijgen. Ook de hoofden
van Sdau Djawa verzochten ons bestuur niet gerekend te mogen
worden als tot Assahan te behooren. Hun werd geantwoord dat
«ij niet gedwongen zouden worden een ander oppergezag te
jrkennen als het zelf door hen gekozene.
Aangaande de onafhankelijke streken bezuiden het Toba-meer
komen de voor dit verslag ontvangen berichten op het volgende
neer.
De aanrakingen met de onafhankelijke westelijke binnenlanden ,
grenzeude aan de afdeeling Siboga (residentie Tapanoli), waren
over 't geheel menigvuldiger en vriendschappelijker dan in 1893 ;
•verscheidene hoofden kwamen bij de besturende ambtenaren hunne
opwachting m a k e n , zoo o. a. zekere GOEROE MANGAMBAT , de
zoon van den machtigeu pertah van Penanggalen, een u i t g e strekt gebied tusschen de Tjinendaug en de Soelampi.
In de streek Hoerlang Tonga Tonga (gouvernementsgebied t u s schen Siboga en Silindong) werd een vijandelijke inval gedaan
door lieden uit het onafhankelijk landschap Hatariparau (Nai
Pospos). Liet het zich in den beginne aanzien dat tusschen partijen
eene schikking zou tot stand komen , later bleek het dat Hatariparan slechts genegen was het geschil bij te leggen zonder voldoening te geven wegens den vijandelijken inval. Eene militaire
excursie om dat landschap, waarvan ook reeds in 1892 overlast
was ondervonden (zie het verslag van 1893 blz. 9 ) , tot rede te
b r e n g e n , werd niet raadzaam g e a c h t , omdat tijdens of kort na
het gebeurde geruchten liepen dat onze oude tegenstander in
T o b a , het bekende Battaksche priesterhoofd SINGA MANGAP.ADJA ,
iu de buurt van Nai Pospos rondzwierf en voornemens zou zijn
weder eene rol te gaan spelen. Trouwens liet het zich aanzien
dat de quaestie met Hatariparan wel zonder machtsvertoon zou
kunnen beëindigd worden , evenals eene andere, voortspruitende
uit een inval in de afdeeling Siboga, gepleegd door lieden uit het
mede tot Nai Pospos behoorende landschap Aik Bonter , welks hoofd
ÜMPOE BISARA , wien te dier zake door ons bestuur eene boete
van 100 pilaarraatteo. was opgelegd, aanvankelijk die genoegdoening weigerde, doch volgeus nadere berichten alsnog tot betaling zou overgaan.
SINGA MASGARADJA'S optreden bleek van weinig beteekenis te
zijn. Toen zich in Augustus 1894 kwaad volk uit Atjehsche streken ,
in de bovenlanden van Singkel en Baros (afdeeling Siboga) vertoonde (zie de volgende paragraaf), riep dit Battak3che priesterhoofd deze gelukzoekers tot zich , ten einde, aldus gesteund, de
hoofden van verschillende landschappen, die geweigerd hadden
zich bij hem aan te sluiten, vrees aan te jagen en op brandschatt i n g te stellen, doch het gelukte hem niet lang eene bende bijeen
t e houden. SINGA MANGARADJA is toen weder naar zijne schui!plaats in Dairi (in het binnenland achter Singkel) teruggekeerd.
I n October scheen hij zich met eene bende op het schiereiland
Samosir (Toba-meer) op te houden , en ofschoon de bewoners van
eene nabij zijne verblijfplaats aldaar gelegen kampong aanboden
zich tegen zijne komst te verzetten, mits wij hen steunden , werd
echter gewapend optreden in deze streken vooralsnog niet raadzaam geacht. Ook werd vernomen dat SINGA MANGARADJA niet
ongeneigd zou zijn om weder met ons bestuur in onderhandeling
t e treden nopens zijne onderwerping. Daar hij echter gezegd werd
bij dezelfde buitensporige eischen van vroeger te willen blijven ,
besloot de gewestelijke gouverneur voorloopig geen pogingen te
doen om direct of indirect met hem in aanraking te komen. In
verband met de verschijning van SINGA MANGARADJA op Samosir
had de zendeling-leeraar het veiliger geacht zijne standplaats
Nainggolan aldaar tijdelijk te verwisselen voor Baligé (gouvernementsgebied aan den zuidelijken oever van het meer), de zorg voor
<le gebouwen van het zendingsstation overlatende aan de hoofden.
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Door een 10-tal in 't vorig verslag (blz. 13) genoemde, feitelijk
sedert lang reeds ons gezag erkennende , Battaksche landschappen,
gelegen aan de westzijde der onderafdeelingen Toba en Silindong
en oostelijk door het Kandgebergte gescheiden van het meerendeels
onafhankelijk gebied achter Baros, was in 1893 met aandrang
teruggekomen op hunne telkens herhaalde verzoeken o m , e v e n a l s
andere met hen bevriende of verwante Battaksche stammen , onder
's Gouvernements reebtstreeksch bestuur te worden geplaatst. Daar
de inwilliging dezer verzoeken tot geene uitbreiding onzer bestuursmiddelen behoefde te leiden en de gouvernernentsafdeeling
Toba en Silindong aan hare westelijke grens dientengevolge beter
zou worden afgerond, terwijl de betrokkenen , daarop aandachtig
g e m a a k t , verklaard hadden dat eene mogelijk later in Toba en
Silindong in te voeren belasting hen niet vun hun verlangen terughield , verleende de Indische Regeering in Augustus 1894 (Indisch
Staatsblad n°. 172) machtiging tot de inlijving, waartoe door den
resident van Tapanoli, vergezeld van een detachement van 1 officier
en 50 bajonetten uit het garnizoen van Taroetoeng, op 16 t/m 26
October 1894 werd overgegaan. De bij die gelegenheid gegeven
feesten , door duizenden B a t t a k s , ookjuit onafhankelijke streken ,
bijgewoond, liepen zonder eenige stoornis af. Het nieuwe rechtstreeksch gebied bestaat eigenlijk uit 6 hoofdlandschappen, in 't
geheel tellende 157 k a m p o n g s , bewoond door p. m. 8200 a 8300
zielen , waarvan alleen tot Moeara (met Adé Adé en het eiland
Pardapoer in bet Tobameer) behooren 75 kampongs met p. m.400O
zielen. Dit landschap . /.oomede Bakara , Loeboe Tala (met Si Leang)
en Narambean (met Si Foeltak) werden ingedeeld bij de onderafdeeling Toba , de twee zuidelijkste , met namen Si Mamora na Bolak
en Hoeta T i n g g i , bij de onderafdeeling Silindong. Evenals in reeds
vroeger ingelijfde Battaksche streken komt ook in de genoemde
landschappen pandeliugschap en slavernij voor. Pandelingen zijn er
velen , slaven slechts in betrekkelijk zeer gering getal en alleen
in de oeverlandschappen. Vrijkoop van deze laatsten is echter niet
noodig geacht, daar de toestand van slavernij onder het gouvernementsbestuur gaandeweg van zelf zal ophouden te bestaan.
Aan de noordoostelijke grens onzer Toba-landen w e r d , toen in
eene der eerste maanden van 1894 de resident van Tapanoli zich
in de buurt ophield , van de zijde der hoofden van Oeloean en Si
Gaoel benoorden de uitwatering van het Toba-meer , mede de wensch
geuit om onder ons bestuur te komen , maar het werd raadzaam
geoordeeld aan die aanzoeken voorshands geen gevolg te geven.
In Oeloean werd in 1894 een zendingsstation opgericht (verg. vorig
verslag blz. 122).
Sommige der bezuiden genoemde uitwatering gelegen Tobasche
landschappen , die sedert Februari 1893 (zie het verslag van dat
jaar blz. 10) deel van 's Gouvernements reebtstreeksch gebied uitm a k e n , zijn in de jongste maanden in onrust gebracht door invallen van onafhankelijke naburen onder zekeren ONGKOE. Over
ons militair optreden tot verjaging van die kwaadwilligen wordt
gehandeld in de volgende paragraaf.
Omtrent onze aanrakingen met de zuidelijker gelegen onafhankelijke of niet onder geregeld bestuur gebrachte streken is aan de
hand der ontvangen berichten nog het volgende aan te stippen.
Met het gebied aan gene zijde van Z u i d - P a d a n g L a w a s en van
het noordelijk deel der I'adangsche Benedenlanden , dat oostelijk
aan de Siaksche bovenlanden paalt, werden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. De radja van Ramba verzocht zijn land
onder het reebtstreeksch bestuur van het Gouvernement te brengen , vermoedelijk — zoo wordt gemeld — doordien hij meer en
meer iu de verdrukking geraakt en zijne ondergeschikte hoofden
(de zoogenaamde » toedjoeh boewah kampong ") hem de verdere gehoorzaamheid hebben opgezegd. De radja's van Rantau Kaoe, Mond a n g Koemangs en Daloe Üaloe hebben denzelfden wensch te k e n nen gegeven. Volgens bericht van den resident der Oostkust van
Sumatra werd tusschen de landschappen Kotta Intan , Ramba en
Loeboe Bandhara voortdurend oorlog gevoerd , voornamelijk op aanstoken van Loeboe Bandhara. Daar de radja van dit landschap overleden is — naar men zegt werd hij met eenige zijner familieleden
vergiftigd — en men in de andere landschappen het voortdurend
twisten moede is, bestaat er kans dat de geschillen worden bijgelegd en de rust wordt hersteld.
Herhaaldelijk liepeu in 1894 geruchten dat de hoofden der V
Kotta (Boven-Kampar Kanan) weder, evenals in hot najaar van
1893 (zie vorig verslag blz. 13/14), Trata Boeloe en Pekan Baroe
(Boven-Siakj zouden willen aanvallen , waarvoor men bezig zou
zijn groote prauwen in gereedheid te brengen. Ten einde eenige
zekerheid omtrent de stemming der V Kotta ten opzichte van
Siak en het Gouvernement te verkrijgen , werden twee ingezetenen
van Bengkalis, waaronder een priester, die in de V Kotta in
hoog aanzien s t a a t , naar dit landschap gezonden. Hoewel het
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Siaksch zelfbestuur van die zending niet veel heil verwachtte,
werden de zendelingen in de V Kotta goed ontvangen en kregen
zij van de hoofden de verzekering dat zij, daartoe door het Gouvernement opgeroepen, te Pekan Baroe zouden komen om hunne
grieven kenbaar te maken. Zij beweerden dat Trata Boeloe tot
hun gebied behoorde en dat zij door het Siaksch bestuur in hun
handel belemmerd werden. De hoofden zijn uitgenoodigd om na
de poeasa bij den resident te Bengkalis hunne bezwaren te komen
inbrengen. Blijkens mededeelingeu van onze ambtenaren ter Westkust werden goederen en prauwen van gouvernements-onderdanen
hi de V Kotta, volgens de in die streken geldende » adat tarik '',
weder herhaaldelijk aangehouden tot betaling van schulden en werd
hierdoor de handel dikwijls bemceielijkt. De nabij de residentie Padangsche Bovenlanden gelegen negri Koewo, een der vijf voornaamste negorijen van de federatie der V Kotta, moet ons wel is
waar niet kwaad gezind zijn, maar durft van haren goeden wil
geen blijk geven uit vrees voor de andere negri's; om vexatifin
te ontgaan , worden de handelsgoederen van de grens van ons
gebied tot Koewo in den regel met Koewosche prauwen op- en
afgevoerd.
Zeer vriendschappelijk was de verhouding tot ons bestuur van
de zijde van het san Sidjoendjoeng (onderafdeeling Vil Kotta
der afdeeling Tanah Datar van de residentie Padangscbe Bovenlanden) grenzende onafhankelijk gebied der V Kotta Kwantan,
oostelijk palende aan Kantau Kwantan , m. a. w. aan de zoogeuaamde Kwantan-districten. Toen namelijk in September 1894 de
resident der Padangscbe Bovenlanden zich te Doerian Gedang bevond , kwamen de hoofden der V Kotta Kwantan hem ontmoeten.
Zij gaven hun wensch te kennen om onder ons rechtstreeksch
bestuur te komen; hun werd te kennen gegeven dat, wanneer
na verloop van eenige jaren hun verlangen daartoe nog bleek te
bestaan , de noodige stappen bij de Regeering zouden worden gedaan tot inlijving van hun gebied.
Tusschen de zooeven bedoelde onafhankelijke Kwantan-districten
en de onder ouze suprematie staande streken van Boven-Indragiri
bleven , volgens mededeelingen van den controleur der afdeeling
Inriragiri (residentie Kiouw en onderhoorigheden), insgelijks betrekkinden van goede nabuurschap bestaan. Aan de Kwantansche
hoofden en bevolking werden weder, evenals in 1893, zaden van
Liberia-koffie verstrekt.
De radja van Poelou Poendjoeng (Batang Hari-Districten) bleef
met ons bestuur op goeden voet en gaf in December zijn voornemen te kennen te Sidjoendjoeng aan drie larashoofden uit de
straks genoemde onderafdeeling VII Kotta een bezoek te brengen.
"Volgens in November ontvangen berichten was hij in onmin geraakt met eenige negri's, behoorende tot het meer benedenwaarts
aan de Batang Hari gelegen landschap PadangLawas, doch van
een oorlog, die daardoor zou uitbreken, werd niets naders vernomen.
In 't vorig verslag (blz. 14) werd gewag gemaakt van bemoeiingen onzerzijds met het hoofd van Soengei Koenik of Soengei Koenjit,
o. a. ten einde quaestiën van beerlijkheidsrechten tot oplossing te
brengen tusschen gemeld landschap en een paar onzer grenskampongs in XII Kotta (onderafdeeling Moeara Laboe der afdeeling
XIII en IX Kotta , residentie Padangsche Bovenlanden). In verband
met de onderwerping van dit hoofd was toen de vraag gerezen
of het landschap bij ons bestuursgebied zou behooren getrokken
te worden. Ten aanzien van dit denkbeeld is nog geen beslissing
genomen , daar het noodig werd geacht de toestanden aldaar eerst
beter te leeren kennen. Kr bestuat namelijk geen zekerheid dat
de radja van Soengei Koenik en zijn » orang gedang " eigenmachtig
over hun land kunnen beschikken , wordende dit recht hun door
den radja van Kotta Besar betwist.
Met de aan de Djambische bovenlanden grenzende onafhankelijke
landschappen Korintji, Serampei en Soengei Teuang hadden geen
bestuursaanrakingen plaats. De handelsbetrekkingen bleven echter
•vrij druk. Terwijl de producten van laatstgenoemde twee landBchappen , hoofdzakelijk koffie , tabak en uien , hun weg naar Vokko
Mokko vonden , bleven de handelaren uit Korintji de voorkeur
geven aan uitvoer naar Tapan (Indrapoera) in de afdeeling Painan
der residentie Padangsche Benedenlanden, hetgeen, blijkens het vorig
xerslag (blz. 234), hieraan wordt toegeschreven dat de Korintjikoffie te Tapan betere prijzen bedingt dan te Mokko Mokko. In
1894 werd naar Indrapoera o. a. 4700 pikol Kcrintji-koffie afgeToerd. Volgens bij het bestuur van Benkoelen ingekomen berichten
zou in Korintji tweemaal een strijd van weinig beteekenis tusschen
eenige doesoens gevoerd , doch de vrede daar weder hersteld zijn.
§ 5. Sumatra's Westkust.
Eustverstoringen van ernstigen aard vonden in 1894 in dit gou-

vernement niet plaats. Slechts werd in het noordelijk deel der
residentie Tapanoli een paar malen eenige onrust verwekt door
het verschijnen van vreemd, slecht volk, voor het meerendeel
Atjehers. Dit geschiedde o. a. in Mei 1894, toen een troep Atjehers ,
waaronder lieden uit Bakoengan (Atjeh's Westkust), geleid door
een drietal bendehoofden, zich ophield in de streken tusschen
Kajoe Menang en Oedjoeng Pasikala (onderafdeeling Singkel der
afdeeling Siboga) en het voornamelijk op Kwala Bahroe scheen
gemunt te hebben. Door eene bevolkingspatrouille werden de indringers echter verdreven , die daarop aftrokken naar Boeloe Sama
(een kustlandschap tusschen Troeinon en de Sinipangstreken);
sedert werd niets meer van hen vernomen.
In Augustus 1894 werd de bevolking van Singkel weder in opschudding gebracht door het uit Troemon ontvangen bericlit dat
eene prauw met 24 Atjehers van Bakoengan vertrokken was met
het doel om Singkel en ook het zuidelijker gelegen Baros te verontrusten , terwijl een paar dagen later ook gehoord werd dat een
grooter getal Atjehers, die over land naar Singkel trokken, zich reeds
in Simpang Kiri ophielden. De uit Troemon ontvangen berichten werden in zoover bevestigd dat de bewuste prauw, na te
Singkel eene lading peper verhandeld te hebben , naar Baros koers
had gezet en den lOden Augustus ten noorden van die plaats 17
man aan land had gezet, wier eerste werk was geweest de telegraafverbinding tusschen Baros en Singkel te verbreken. Baros
zelf lieten de kwaadwilligen ongemoeid , doch met nog 3 geruimen
tijd in deze streken vertoefd hebbende uit Bakoengan afkomstige
lieden , die zich bij haar hadden aangesloten , trok de bende naar
Pangkalan Tapoes , waar 3 Battaks vermoord en 3 anderen gevankelijk medegevoerd werden om als gidsen te dienen , en vervolgens naar Si Laboehan (halverweg Baro3 en Singkel) De
vrouwelijke bevolking dezer kampong was intusschen naar Gossong Telaga dichter bij Singkel gevlucht, van waar eenige met
geweren gewapenden naar Si Laboehan trokken ter beveiliging
van het telegraaf-personeel te dier plaatse. Toen echter de Atjehers
aldaar aankwamen , gaven de gowapenden , door vrees overmand ,
hunne geweren af, waarna de vijand , met medeneming van de
telegraafwerktuigen en van de viscbnetten der bevolking, aftrok
naar Si Para Para. Hier gelukte het den gevangenen te ontvluchten
en naar Si Laboehan terug te keeren. Op een gerucht dat de kwaadwilligen weder te dier plaatse zouden komen, vluchtte de geheele bevolkiug, gedeeltelijk naar de bij de kust gelegen eilandjes, doch
voor het grootste deel naar Gossong Telaga.
Ondertusschen was een der oorlogsbodems van de scheepsmacht
in Atjeh (het flottieljevaartuig Madura) den 14den Augustus,
op telegraphisch verzoek van den resident van Tapanoli, ter reede
van Singkel aangekomen en waren per kustboot van uit Padang
de garnizienen te Baros en Singkel elk met één officier en 50
minderen versterkt.
Met gewapende sloepen werd eene verkenning op de Singkelrivier gemaakt, aan welken tocht werd deelgenomen door den
controleur van Singkel en den militairen postcommandant. De
rivier werd opgevaren tot Panoeka; overal heerscbte rust en had
men niets van Atjehers gehoord. Aan verschillende hoofden (datoe's),
wonende aan de Simpang Kanan en Simpang Kiri (liüker- en
rechter-zijtak der Singkel-rivier), werden geweren en ammunitie
verstrekt. Door een deel der bezetting van Baros werden verkenningen gedaan tot nabij Tapoes. Den 18deu zou van uit het reeds
genoemde Gossong Telaga, werwaarts de Madura , waarbij zich
ook het gouvernementsstoomschip Valk gevoegd had , eene colonne
van Singkel, sterk 70 man , had overgevoerd , getracht worden
eene zich te Si Laboehan bevindende bende te verrassen. De troep
betrok het bivouak in de kampong Gossong met het voornemen
om des avonds op te rukken. De berichten omtrent 's vijands getalsterkte waren echter van dien aard — men sprak van 450 ii
500 kwaadwilligen — dat besloten werd den tropp weder in te
schepen en door te stoomen naar de monding der soengei S i L a boehan om daar te landen, versterkt met eene uit 3 officieren
en 41 minderen bestaande landingsdivisie van de Madura. De
kampong Si Laboehan werd, na de landing in den morgen van
den 20sten , spoedig bereikt, doch geen vijand was te zien. De
kampong, waar slechts 4 woningen van telegraaf-personeel werden aangetroffen , was geheel verlaten ; er bleek echter geroofd te
zijn en ook eenige Battaksche dreigbrieven werden gevonden. De
colonne keerde nog denzelfden dag met de Valk naar Singkel
terug, terwijl de Madura bleef om na te gaan of des nachts weilicht de aanwezigheid van vijanden viel te bemerken , waartoe
gewapende sloepen onder den wal werden gezonden. Geen spoor
van vijanden werd gezien. Den 21sten was de colonne in het garnizoen te Singkel terug, waar vernomen werd dat de Atjehers
over Oeloe Troemon naar Bakoengan waren teruggekeerd. Op een
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bericht dat eeu 20-tal Atjehers de Simpaug Kanan zou zijn overgestoken, ging dea 24sten eene sloepenflottielje van de Madam,
waarbij zich ook nu de controleur van Singkel had gevoeg 1,
weder de Siugkel-rivier op, en vervolgens de Simpang Kanan tot
Sama Doewa. De ontvangst op die plaats, waar nog nimmer eeu
Europeaan zou geweest zijn, was hartelijk, en ten huize van den
d a t » werd overnacht. Van de rustverstoorders werd op dezen tocht
niets gezien. Slechts vernam men van deu datoe dat eene p. m.
30 mau sterke bende zich zou ophouden in de Toba-landen, terwiji kort daarna het bericht kwam dat SI.NO A MAMGARAIUA. (zie
blz. 10 hiervóór) eene bende ten noordwesten van het Toba-meer zou
hebben verzameld. In verband met een eu ander werd omstreeks
medio September de naar Singkel gezonden tijdelijke troepenversterking per Valk naar Siboga overgevoerd, van waar het detacheraent naar Taroetoeng (Toba) marcheerde om aldaar voor zoolang nojdig het garnizoen te versterken. Het naar Baros gezonden
detachement keerde, daar van kwaadwilligen ia den omtrek van
dien post niet meer was gehoord, naar Padang terug. Üe Madura
verliet mede, na nog eerst de Baujak-eilanden te nebben aangedaan , de resideutie Tapanoli en hervatte haren dienst ter Atjeh's
Westkust. Had men bij geen der tochten ontmoetingen met de
rustverstoorders gehad, het militair vertoon had toch dit gevolg
dat de in onrust gebrachte bevolking tot kalmte kwam.
De Troemonsche zaken, waarover iu 't vorig verslag (blz. 14)
het een en ander te zeggen viel, gaven in 1894 tot geen moeielijkheden aanleiding. De waarnemende bestuurder van dat landschap, TOEKOH DJAFAR , werd nog niet als zoodanig bevestigd,
daar volgens bericht van' den gewestehjken gouverneur de door
dien inlaudschen bestuurder af te leggen akte van verband eenige
wijzigingen behoefde.
Geruchten , in de eerste helft van Augustus 1894 via Pinang
ter hoofdplaats Padang vernomeu , volgens welke eeu paar geestdrijvers uit Lintau en Boea in de afdeeling ïanah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden (één van wie sedert 18S4 voortvluchtig was wegens zijn aandeel in den destijds beraamden aanslag
op Fort van der Capellen) voornemens zouden zijn om , met behulp
van eenige hadji's uit Kwautan , onlusten te verwekken in de aan
dit onafhaukelijk gebied grenzende streken van Tanah Datar , gaven
aanleiding tot verscherpte waakzaamheid van de zijde der Lesturende ambtenaren. Voor de uitvoering van het plau werd in die
berichten zelfs een bepaalde datum (12 September) genoemd. De
aangewezen dag ging echter rustig voorbij en niets wees — ook
later niet — op eenige onrust noen bij de bevolking der Padangsche Bovenlanden , noch bij die der onafhankelijke streken.
In Maart/April jl. moest echter gewapenderhand worden opgetreden aan ds noordoostelijke grens der onderafdeeling Toba (residentie Tapanoli). Op de oostelijke hoogvlakte, in algemeenen zin
bekend onder den naam Habinsaran , hadden zich lieden uit de
onafhankelijke Battaksche landschappen üeloe Kwaloe , Loembaug
Pinasa, Loembang Rao en Djandji (tegen sommige van welke,
blijkens het verslag van 1891, blz. 9 , onzerzijls reeds vroeger
— in November 1890 — was geageerd) vereeuigd om tegen het
Gouvernement op te trekken. Zij werden aangevoerd door zekeren
OXGKOB , die zien voor het Battaksche priesterhoofd SINGA MAXGABADJA uitgaf. Eene militaire patrouille van 22 bajonetten onder
den postcoinmandant van Lagoeboti, vergezeld van den contruleur
van Toba, irok den 8sten Maart naar Parsambilan (gouvernementsgebied), doch vernam daar dat de bende , volgens berichten 200 a 300
man sterk , zich te Hitenano ophield en niet verder zou oprukken ,
vóórdat de militairen naar Lagoeboti teruggekeerd zouden zijn.
Aan de ons welgezinde bevolking werden wapenen en ammunitie
verstrekt om de bende te verdrijven, terwijl de garuizoeussterkte
te Lagoeboti zoo noodig op 100 man gebracht zou worden. Op het
bericht dat OXGKOB met zijne bende naar Si Torang (gouvernementsgebied noordelijk van Parsambilan) was afgekomen, werd
weder van Lagoeboti uitgerukt, thans met 50 bajonetten. De
bende, door de onzen aangetast in kampong Aroean, vluchtte
naar het gebergte met achterlating van twee dooden, waarna de
colonne naar Lagoeboti terugkeerde, uitgenomen een klein detachement onder een onderofficier, dat voorloopig te Si Torang verbleef (23 Maart). Daar de resident van Tapanoli en de assistentresident van Toba eu Silindong van oordeel waren dat het noodig
was de door ONGKOE tegen ons opgewekte beweging met kracht
te onderdrukken, om te voorkomen dat die beweging zich naar
de noordelijke streken zou uitbreiden , werd den 19den April met
eene aan de garnizoenen van Taroetoeng en Lagoeboti ontleende
colonne van uit Paloemboan eene excursie naar de hoogvlakte
Habinsaran ondernomen. De opmarsch had plaats zonder tegenstand te ontmoeten , doch des nachts werd het bivouak beschoten,
waardoor een inlandsen kanonnier licht gewond werd. Den 20sten

werd opgerukt naar Lintoeng, waar alle kampongs verlaten werden bevonden. Pogingen tot onderwerping der hoofden bleven
vruchteloos. Deu 22sten werd de tocht verder voortgezet naar
Loembang Kao, doch niet dan na hevigen tegenstand te hebben
ondervonden bij het ravijn Kwaloe, waar de vijand aan de overzijde twee versterkingen had aangelegd , bezet door ongeveer 80
gewapenden. Iu weerwil van ons artillerievuur bleef de vijand ,
aangevoerd door ONÜKOB , in zijne stelling, welke eerst na twee
uren ageeren werd genomen, waarbij onzerzijds een inlandsch fuselier gewond werd , doch den gevluchten vijand, blijkens de vele
aangetrotfen bloedsporen , meer nadeel was toegebracht. Een doode
en eeu gewonde lagen nog in de versterking. Dat de kwaadwilligen zich in de buurt bleven ophouden, bleek des nachts uit
beschietingen op het bivouak , waardoor 3 der onzen (een inlandsch
fuselior en twee koelies) licht gewond werden. Van Loembang Kao
begaf zich de colonne naar Loembang Pinasa. Ook bij den opmarsch
daarheen, den 2isten , trachtte de vijand de colonne te bemoeielijken, waardoor een koelie zwaar gewond werd. Dd tijdens de
afsluiting van deze paragraaf te Batavia ontvangen telegraphische
berichten uit Padang dd. 27 April jl. melden dat de hoofden van
Loembang Pinasa zich nadien onderworpen en pogingen deden
om OXGKOB op te vatten, in afwachting waarvan de colonne nog
te Loembang Pinasa verbleef, terwijl luidens een telegram, den
4den Mei te Batavia ontvangen , de excursie was afgeloopen , zonder
dat het evenwel gelukt was OXGKOE in handen te krijgen, die
Laar het gebergte was gevlucht.
Op sodsdienstig-politiek gebied bevat het gewestelijk jaarverslag
het volgende.
Ofschoon het aantal van hen die de bedevaart naar Mekka ondernemen nog altijd vrij aanzienlijk is, bedroeg het aantal in 1894
toch ruim 20 pet. minder dan in 1893, welk verschijnsel hoofdzakelijk hieraan wordt toegeschreven dat het geringer worden van
de koffieoogsten en het beëindigen van den aanleg der spoorwegwerken minder geld in handen der bevolking deden komen. Als
naar gewoonte brachten velen van de teruggekeerde Mekkagangers
boeken van godsdienstige strekking mede, waarvan er één over
het gewest zeer verspreid schijnt te zijn. Dat boek is getiteld »al
man hadj djal masjroe" en geschreven door zekeren AHMAD
CIIATIB , een Maleier geboortig uit Kotta Gedang, die sedert vele
jaren te Mekka woont. De schrijver vermaant zijne landgenooten
oin hunne » adat kamanakan '' af te schaffen , als strijdig met
de wet Gods, en wijst op den zwaren arbeid die door het Gouvernement van de bevolking heette gevorderd te worden. Hij voorspelt dat alles verbeteren zal als de voorschriften van den Islam
worden opgevolgd. Vooralsuog stuiten deze pogingen tot omverwerping van het oude Maleische erfrecht, die te allen tijde door
de leerstellige Mohammedanen zijn gesteund , af op den hardcekkigen tegenstand der vrouwen.
Wat meer bijzonder de residentie Tapanoli betreft, blijkt nog
het volgende. In Padang Lawas verspreidde zich het gerucht dat
van Mekka via Atjeh het bevel gekomen was dat de bevolking
zich in het » mantjak " (schermen of zwaarddans) moest oefenen.
Van Angkola en Mand heling en vooral van Sipirok kwamen verscheidene daarin bedreven personci naar genoemde landstreek om
hunne kunst aan de jeugdige mannen te leeren; het duurde
echter niet lang of het kwam tot eene botsing tusschen meesters
en leerlingeu en tot eene groote vechtpartij te Poerba Si Nomba.
De aanleggers werden gestraft en daarmede eindigde de beweging.
De in 't vorig verslag (blz. 15) bedoelde Mohammedaan Si AMBIT ,
geboortig van Hoeta Galoeng (Silindong), die zich den titel van
» pakih " had gegeven , en in zijne geboorteplaats begonnen was
met de oprichting van een Mobammedaansch bedehuis, voltooide
dien bouw. Hij noch zijne enkele geloofsgenooten wendden echter
in het oog loopende pogingen aan om propaganda voor hun godsdienst te maken en hielden zich rustig. De Christenhoofden en de
oudsten der bevolking van Silindong, die in 1893 de verwijdering
van den » pakih" uit hun land hadden gevraagd, volgden den
hun door het bestuur gegeven raad op om geen notitie van die
Mohammedanen te nemen, waardoor conflicten werden voorkomen.
In vele streken der residentie Tapanoli, waar Christen-zende*
lingen werkzaam zijn, maar vooral in de afdeeling Toba enSilindong, breidde het Christen lom zich weder uit. In de afdeeling
Padang Lawas van dezelfde residentie werd te Sipiongot het eerste
kerkgebouw opgericht. In die afdeeling worden de zendingsscholen ,
reeds ten getale van 6 (met 83 leerlingen), ook door kinJeren van
Mohammedaansche ouders bezocht (in 't geheel door 12). Onder
de streken waar de voortgang der evangelisatie den invloed van
den Islam ondervindt, worden genoemd het tot de onderafdeeling
Sipirok (afdeeling Mandheling en Angkola) behoorende landschap
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Si Mengoemban, waar desniettemin onder de heidensche bewoners
de zendeling niet zonder vrucht arbeidt, zoomede de onderafdeeling
Siboga en Ommelanden (afdoeling Siboga), waar van de p. m.
1000 Christenen jaarlijks velen hun geloof afvallig worden.
De veiligheid van personen en goederen was, hoewel uietonbevredigend , er niet op verbeterd. Gebrek aan activiteit der betrokken
inlandsche hoofden zou daarvan de oorzaak zijn. Negen gevallen
van moord werden geconstateerd en in da Padangsche Bovenlanden drie ketjoepartijen (één daarvan gepaard met moord). Een
dier ketjoepartijen vond plaats op eene landbouwonderneming
nabij Mauinljoe (afdeeling Agam) door Javaansche contractkoelies aldaar in dienst, terwijl de twee andere werden toegeschreven aan van de gouvememeuts-kolenontginning te Sawah
Loento (afdeeling Tanah Datar) gedroste dwangarbeiders (bij het
eind van 1894 was het aantal der van daar ontvluchte veroordeelden tot circa 50 geklommen). Ook werden deze lieden verdacht
van de vrij talrijke diefstallen, die vooral te Solok, Padang
Pandjang en Padang gepleegd werden. Omstreeks medio 1894
zijn tegen dit euvel maatregelen genomen , o. a. door versterking
van politiemiddelen te Sawah Loento (zie vorig verslag blz. 66).
Veediefstallen kwamen vrij veelvuldig voor, inzonderheid in de
streken grenzende aan de onafhankelijke landen, waar de daders
zich dadelijk buiten het bereik der politie kunnen stellen.
Ten gevolge van verminderde inkomsten der bevolking , in 1894
iu het bijzonder wegens de uiterst geringe koffieproductie, was
de algemeene omzet gedrukt. Volgons het gewestelijk verslag had
Padang's handel zelden een zoo ongunstig jaar als 1894 doorgemaakt, daar de vraag voor alle artikelen ver beneden de aanvoeren
bleef. De gedruktheid van zaken openbaarde zich ook in de prijzen
die ter hoofdplaats en elders in het gewest konden bedongen
worden bij verkoop van vaste goederen. Vergeleken met de waarde
eenige jaren geleden, beliep de daling meer dan de helft.
Gelukkig was het voor de bevolking dat over het algemeen de
rijstoogst bevredigend uitviel en dat, bij een vrij algemeen gunstigen
staat der volksgezondheid, ook de veestapel weinig van ziekten
te lijden bad. Onder de bewoners der Toba-streken (Tapanoli) en
die der afdeeling Priaman (Padangsche Benedenlanden) kwamen
evenwel nogal gevallen van pokziekte voor ; in Toba vertoonde
die ziekte zich epidemisch; zij was bij het einde des jaars aldaar
nog niet geheel geweken , doch wel in Priaman.
Emigratie voornamelijk van Mandhelingers en lieden uitLoeboe
Sikapiug en Rau (noordelijk deel der Padangsche Benedenlanden),
zoomede uit Palembaijan en Pangkalan (Padangsche Bovenlanden)
naar de Oostkust van Sumatra, om daar als daglooners of in den
handel hun fortuin te zoeken, had in 1894 in belangrijke mate
plaats. Hierdoor en ook door verhuizing naar Maudheling zijn in
Rau geheele kampongs ontvolkt. Velen der vroeger naar de Oostkust vertrokkenen keerden echter naar hunue geboorteplaatsen
terug.
Ten aanzien van de tot dit gewest behooreude eilanden wordt
het volgende medegedeeld.
De controleur der Ommelanden van Padang bezocht de Mentaweieilanden; aan de hoofden van de strandkampongs werden vlaggen
uitgereikt om die bij aankomst van schepen te vertoonen. Met
wetenschappelijke doeleinden hield zich op deze eilanden tijdelijk
een Italiaansche natuurouderzoeker (dr. MODIGLIANI) op.
In Maart/A.pril 1894 werd door den resident van Tapanoli met
het gouvernements3toomschip Valk, en tegelijk-ookdoor de pantserdekkorvet Sumatra, eene reis langs de kusten van het eiland
Nias gemaakt. Te GoenoengSitoli werd de controleur afgehaald,
waarna de beide ambtenaren naar Telok Dalem en vervolgens naar
Telok Lagoendi stoomden. Op genoemde plaatsen kwamen verschiU
lende hoofden bij den resident hunne opwachting maken en bij
die gelegenheden werden eenige geschillen in der minne geschikt.
Da opgekomen hoofden werden in de gelegenheid gesteld om de
Sumatra te bezichtigen. Het aantal zendingsstations op Nias werd
vermeerderd met een zesde, te Lahagoe, gelegen in het midden
des eilands en de schakel vormende tusschen de vier zendingspo3ten op de Oostkust en dien op de Westkust. Op al deze posten
maakte de evangelisatie toenemende vorderingen en van tegenwerking van Mohammedaansche zijde werd niets vernomen.
Op Poeloe Tello (Batoe-eilanden) heerschten koortsen en berriberri, ter bestrijding waarvan de dokter-djawa van Padang zich
derwaarts begaf. De op Tello gevestigde zendeling-leeraar bracht
enkele Niassers tot het Christendom. In 1894 werd hem een
ambtgenoot ter zijde gesteld, die zich vooralsnog hoofdzakelijk
bezig hield met de beoefening der Niassche taal.
§ 6. Benkoelen.
Storing van de gevestigde orde van zaken kwam nergens voor
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en op Mohammedaansch godsdienstig gebied trok niets bijzonders
de aandacht. Van uitbreiding van den Islam was niet veel te
bespeuren. Uitgenomen de inheemsche bevolking van het eiland
Engano (waar de resident in de eerste dagen van Juli 1894 per
gouvernementsstoomschip Valk een kort bezoek bracht) en de bewoners der afdeeling Manna, zoomede van een gedeelte dor afdeeling Seloema, is de bevolking in het geheele gewest Mohammedaansch, doch in verschillende streken , vooral in de bovenlanden , worden de meeste Koranische voorschriften niet of zeer slecht
opgevolgd. Het aantal bedevaartgangers was in 1894 grooter dan
in voorgaande jaren; de afdeeling Kroö leverde het grootste contingent, hetgeen moet worden toegeschreven aan de welvaart die
aldaar ten gevolge van de koffiecultuur heerseht, in verband met
den godsdienstigen aard der bevolking. In de Semendo-Oeloe-Loeas
(afdeeling Kauer), waar de koffiecultuur ook goede winsten oplevert , besteedt de Mohammedaansche bevolking wat zij van die
winsten missen kan liever voor het bouwen van goede, met snijwerk versierde planken huizen.
De volksgezondheid in het gewest was in 1894 over het algemeen gunstig; epidemieën kwamen in het geheel niet, gevallen
van koorts en buikziekten in mindere mate dan gewoonlijk voor.
De reeds in vroegere jaren door epizoötieön gedunde veestapel
had gedurende een gedeelte van het jaar weder van veepest te
lijden en wel ter hoofdplaats Benkoelen en in de afdeeling Om me—
landen van Benkoelen. Tot beteugeling van de ziekte werd het
mogelijke gedaan. In October kon zij als geweken worden beschouwd , zonder groote uitbreiding te hebben erlangd. De In lische
Regeering tracht het hare te doen om ten nutte van landbouw en
transportwezen den veestapel weder in beteren toestand te brengen
(verg. vorig verslag, blz. 244).
Met de verbetering van den weg van Benkoelen naar Kepahiang
werd voortgegaan , terwijl voor de verharding van een gedeelte
van den weg van Benkoelen naar Seloema fondsen beschikbaar zijn
gesteld.
In de verschillende afdeeliogen van het gewest viel de rijstoogst
zeer ongelijk uit, doch het tekort in sommige streken werd, buiten tusschenkomst van het bestuur, aangevuld door invoeren ook
van buiten het gewest. Door eene ziekte onder de kruidnagelboomen
wierpen deze hier en daar minder af dan verwacht was, terwijl
de papercultuur over 't algemeen niet meer loonend was ten gevolge van de sterk gedaalde prijzen. Hoewel de inzameling van
boschproducten hoe langer zoo moeielijker wordt, en goede rottansoorten nog slechts op verre afstanden van de doesoeus te vinden
zijn , was in Mokko Mokko een vermeerderde uitvoer op te merken
ten gevolge van de hoogere prijzen door Chineesche opkoopers voor
deze prolucten besteed. In algemeenen zin was echter de handel
in het gewest gedurende 1894 zeer gedrukt.
Voor zooveel men op de van bestuurswege ten deze verzamelde
opgaven kan afgaan, zouden in gemeld jaar de invoeren in het
gewest eene waarde vertegenwoordigd hebben van f 1 043 200 en
de uitvoeren eene waarde van f 572 700 , terwijl volgens de gelijksoortige gegevens over 1893 de totalen toen zouden zijn geweest
f 1 193 000 en f 793 000.
§ 7. LampongscJie Districten.
Terwijl de veiligheid van personen en goederen zeer voldoend»
mocht heeten, werden ook geen voor ons gezag schadelijke bewegingen waargenomen.
Voor ernstige volksziekten bleef het gewest gespaard. Onder den
veestapel kwamen betrekkelijk veel gevallen van mond-en klauwzeer voor, echter niet in die mate dat bijzondere, het verkeer
stremmende maatregelen noodig waren.
Van den rijstbouw zoowel op sawahs als op droge velden werden
in de eerste maanden van 1894 zeer goede uitkomsten verkregen ,
zoodat overal in het gewest de voorraad rijst toereikend werd geacht om den nieuwen oogst (iu de eerste maanden van 1895) te
kunnen afwachten. Ook de pepercultuur gaf een overvloedig product. Ten gevolge van de ODgekend lage marktprijzen bracht deze
cultuur der bevolking echter weinig voordeel op, hetgeen zich
afspiegelde in geringere deelneming aan de bedevaart naar Mekka
en in eene vermindering van den importhandel, terwijl weder velen
hunne pepertuinen gingen beplanten met Liberia-koffie, die bijna
overal in dit gewest bijzonder goed slaagt. De uitkomsten van de
teelt van tweede gewassen, vooral djagong, waren zeer bevredigend.
§ 8.

Palemiang.

In 's Gouvernements rechtstreeksch gebied deed zich uit een
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politiek oogpunt niets ongunstigs voor. In de doesoen Babatan Tembesi, waar zekere pangeran DIPO de handelsgoederen eigen(onderafdeeling AmpatLawaugderafdeelingTebingTinggi)heerschte machtig aan rechtenheffing onderwierp , werd in den aanvang van
«ene ontevreden stemming, doordien de bevolking bezwaar bad 1894 door het sultansbestuur opgeruimd. Aan dergelijke onwettige
tegen het aan den pasirah van de marga Moeara Danau voorloopig heffingen van de zijde van een anderen pangeran te Moeara Tebo
over de marga Babatan opgedragen bestuur. In Februari 1895 (mede in de Djambische bovenlanden) was in 1893 van diezelfde
is daarop een definitief marga hoofd gekozen.
zijde een einde gemaakt.
De veiligheid van personen en goederen liet in de gouverneOnze verhouding met het Djambisch bestuur bleef naar wensch.
Tusschen de leden van het sultansbestuur scheen meer onderlinge mentslanden over het algemeen weinig te wenschen over; in het
aaneensluiting te ontstaan, hetgeen o. a. viel af te leiden uit de Djambisch gebied was bet daarmede minder bevredigend gesteld ,
met veel plechtigheid gesloten huwelijken van een paar lands- doch moorden op Chineescho handelaren, zooals in 1893 waren
grooten met dochters van den ex-sultan TAHA. Het is echter zaak voorgekomen, hadden in 1894 niet plaats.
waakzaamheid tegenover Djambi te blijven betrachten met het
Hoewel langzaam, blijft de Islam in dit gewest zich gaandeweg
oog op het weder verkregen bewijs dat er in dat sultanaat nog uitbreiden. Meer en meer worden de Mohammedaansche gebruiken
altijd fanatieke of om andere redenen aan onzen invloed vijandige gevolgd, ook in de streken waar heidenen wonen. In de afelementen schuilen. Zoo mislukte op 7 April jl. binnen het gou- deeling Iliran en Banjoeasin trachtte een Palembangsch godsvernements-etablissement ter hoofdplaats Djambi een door een dienstleeraar van een geschil tusschen den lebeh-penghoeloe en
onbekend gebleven Djainbiër, onder het uiten van den heiligen diens gemeente omtrent de betaling van de dzakat gebruik te
oorlogskreet, beproefde sluipmoord op onze autoriteiten, en wel maken om voor ziJDe leerstellingen propaganda te maken , hetgeen
op het voorerf van de woning van den kapitein-postcommandant, hem echter niet gelukte. (Of deze persoon dezelfde was van wieu
ter gelegenheid dat in den vooravond bij dezen op bezoek waren in 't vorig verslag, blz. 17, sprake is, valt uit de Indische medede controleur-politiek agent en de ontvanger der in- en uitvoer- deelingen niet op te maken.) De door een aantal Mohammedaanrechten. De aanvaller (wiens identiteit niet bewezen is kunnen sche bewoners der hoofdplaats Palembang ingebrachte bezwaren
worden, maar die door het sultansbestuur verondersteld werd te tegen de in 't vorig verslag vermelde beslissing, dat de Vrijbehooren tot de partij van zekeren RADBN ANOM , een Djambiscbe dagsdienst aldaar alleen in de groote missigit mag worden gegroote van minder goede gezindheid , die het er op zou toeleggen houden , bleken niet als gegrond te kunnen gelden.
den sultan en den ex-sultan TAHA in ongelegenheid te brengen)
Van epidemische ziekten bleef de bevolking verschoond en ook
boette er zijn leven bij in, daar bij binnen weinige uren aan de onder het vee deden zich geen ziekten van belang voor. Eenige
bij de worsteling bekomen wonden overleed; ook de militaire nabij de hoofdplaats Djambi gevestigde Djambische grooten gingen
commandant werd ernstig, hoewel niet levensgevaarlijk, verwond er voor 'teerst toe over om hunne kinderen te doen vaccineeren.
en de controleur kwam er met eene kleine kwetsuur af. In de
Op handelsgebied gaat er in dit gewest steeds »vrij veel om; de
nabijheid der plaats van het voorgevallene waren in denzelfden omzet tusschen Palembang en Singapore was evenwel in 1894 gevooravond twee andere Djambiërs gezien , die op het hooren van ringer dan het jaar te voren, waartoe ook de geringe koffieoogst
het alarm zich spoedig verwijderd hadden , terwijl toen de avond bijdroeg.
gevallen was aan de uoordwestzijde van ons etablissement zich
De rijstoogst viel in de gouvernements-afdeelingen over het
korten tijd zou vertoond Lebben eene prauw met in het wit ge- algemeen zeer bevredigend uit. (Ook in Djambi verkreeg men
kleede personen. Evenals reeds aanstonds na het gebeurde gaven, een redelijken oogst, maar moesten toch nog groote hoeveelook toen de resident weinige dagen later te Djambi kwam, zoo- heden rijst worden ingevoerd.) In de bergstreken breidt de teelt
wel de rijksgrooten als de op het sultansgebied ter hoofdplaats van koffie zich gestadig uit. Van de toekomst der particuliere
gevestigde bevolking alle blijken over den moordannslag ontdaan ' (Europeesche) koffieondernemingen kan nog niets met zekerte zijn , terwijl het sultansbestuur schriftelijk zijn leedwezen liet heid worden gezegd. De aanplantingen zijn nog te jong. Ten
betuigen met de verzekering dat alles zou worden in het werk gevolge van overstroomingen is de kapas-cultuur op verschillende
gesteld om de aanleggers en medeplichtigen op bet spoor te komen. plaatsen grootendeels mislukt. Benzoë, dat in belangrijke hoeveelIn verband met dit incident werd door het sultansbestuur voor- heid werd uitgevoerd , wordt in uitgestrekte aanplantingen in de
gesteld om , in stede van in April 1895, zooals aanvankelijk het voor- afdeeling Moesi Ilir aangetroffen. Wegens de lage marktprijzen
nemen was geweest, alsnu op 19 Juni d. a. v. te doen plaats wordt echter aan het onderhoud der tuinen en aan eene geregelde
hebben de plechtigheid der voorstelling aan den resident van den en goede inzameling van bet product steeds minder zorg ten koste
jeugdigen pangeran ratoe (rijksbestierder, tevens aangewezen op- gelegd. De gambierteelt in de onderafdeeling Rawas (afdeeling
volger des sultans), met welke waardigheid , ingevolge eene reeds Tebing Tinggi) leverde een bevredigend product o p ; de prijzen
in 1866 , nog tijdens de minderjarigheid van den titularis, getroffen waren echter gedrukt. Hoewel de inzameling van boschproducten
regeling, bekleed was TAHA'S derde zoon ANOM KESOEMO YOEDO ')• afneemt, verschafte zij aan velen een goed middel van bestaan.
De resident had hiermede genoegen genomen , onder mededeeling
dat op zijn bijzijn zou kunnen gerekend worden , nadat hij van
§ 9. Oostkust tan Sumatra.
den politieken agent het bericht zou hebben ontvangen dat al de
betrokken personen ter hoofdplaats Djambi vergaderd en gereed
Aangaande den politieken toestand van de voornaamste onderwaren om hem af te wachten.
Ook in Augustus 1894 was de resident te Djambi geweest en deelen van dit gewest valt aan de voor dit verslag ontvangen behad toen met de landsgrooten besprekingen gehouden en verscbil- richten het volgende te ontleenen.
De overeenkomstig het verzoek der landsgrooten door den Gouleude zaken geregeld. De sultan had zich toen wegens ongesteldheid doen verontschuldigen om ter hoofdplaats te verschijnen, verneur-Generaal definitief als bestuurder van Pelalawan aangeterwijl de lage waterstand voor den resident een beletsel was om wezen waarnemende toengkoe besar (zie vorig verslag, blz. 17)
werd den 29steu Mei 1894 te Bengkahs door den resident beëedigd
naar het verblijf van den sultan te Moeara Ketalo te gaan.
In October 1894 was door den met het bestuur over de Maringin- en geïnstalleerd. Bij die gelegenheid werd met het landsbestuur
etreek belasten PANGERAN TOEMENGGOKNG (POESPA ALI) te Moeara van Pelalawan tevens een nieuw politiek contract gesloten , ter
Masoemai eene vergadering van hoofden bijeengeroepen , van welke vervanging van dat van 4 Februari 1879. Behalve eene nieuwe
bijeenkomst sommige berichtgevers wisten te verhalen dat er tegen gebiedsomschrijving, ook in verband met de grensregeling met
ons gezag vijandige plannen zouden worden gesmeed , doch, naar Indragiri (residentie Riouw) zooals die nader in 1889 is vastgesteld
hetgeen de controleur-politiek agent had kunnen te weten komen , (verg. het verslag van dat jaar, blz. 83), zijn bij bedoeld contract
zou alleen gehandeld zijn geworden over eene sedert jaren tusschen nog enkele andere nieuwe onderwerpen geregeld, o. a. de overgenoemden pangeran en het sultansbestuur hangende veete, die neming, tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling, van het tot
haar ontstaan vond in ongestraft gebleven wanbedrijven, indertijd dusver nog aan het Pelalawansch bestuur verbleven recht om van
nabij de monding van de Maringin bedreven door verre familieleden de houtbosschen op den vasten wal van het landschap belasting
des sultans en waarbij POESPA ALI persoonlijk schade had geleden , te hefTen. Daar op die schadeloosstelling eerst bij de Indische bedoordien hem van dezelfde zijde twee vaartuigen met handels- grooting voor 1895 gerekend is (verg. vorig verslag, blz. 241 ,
goederen waren ontroofd. Omtrent de bewuste bijeenkomst werd noot), en ook vermits het gesloten contract nog in enkele opziebten verbetering bleek te behoeven, verstreek het jaar 1894
sedert niets naders vernomen.
Het in 't vorig verslag (blz. 16) bedoelde tolhuis te Moeara zonder dat de Indische Regeering nog tot de bekrachtiging er
van had kunnen overgaan.
De sultan van Siak bleef ons bestuur zeer genegen en heeft
') Diens voorstelling aan den controleur-politiek agent had reeds in Fede
beste bedoelingen met zijn land en volk. Zijne halfbroeders
bruari 1894 plaats gehad tijdens genoemde ambtenaar zich te Moeara Ketalo
TONGKOE MOEDA en TONÜKOB BAGOES , die zich buiten Siak opin de bovenlanden ophield (verg. vorig verslag, blz. 16).
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h o u d e n , sedert hun in 1889 bet verblijf aldaar is ontzegd,
bem niet als sultan erkennen en blijven weigerachtig den
stand , dien hij hun heeft toegelegd , in ontvangst te nemen ;
zijn, voor zoover kan worden nagegaan , bij de Siaksche
king veeleer gehaat dan gezien. Ook des sultans volle

willen
onderbeiden
bevoloudere

opgedragen Koealoe zooveel mogelijk te bezoeken en den j a n g d i
pertoean te leiden en te steunen tegenover den karapatan.
Met betrekking tot Assahan kan worden gemeld dat de sultan
zijn gebied goe 1 bestuurt en dat over ' t algemeen de hoofden met
hem samenwerkten ter bevordering van welvaart eu orde. In Bonbroeder TONGKOK SOELOENO MOKDA (zie het verslag van 1 8 9 3 , blz. topanei evenwel , waar het bewind tijdelijk in handen van een
12/13), hoewel zeer stil levende, weet het hem on allerlei wijzen bloedverwant van den overleden bestuurder was overgegaan, in
lastig te maken en wordt steeds veeleischender. De tusschen hen afwachting dat de door dezen nagelaten oudste wettige nog m i n bestaande geschillen worden onderzocht; tot dusver hadden de derjarige zoon als opvolger zou kunnen optreden , had de sultan
pogingen om hen t e verzoenen geen resultaat. In de ' f a p o n g - te klagen over het niet nakomen van zijne bevelen en over p o streken (Siaksch-s bovenlanden) kwam in Februari 1894 te over- gingen van de Bontopaneische hoofden om zich aan zijn gezag te
lijden de bandnhara van Petapahan (Tapong-Riri), die als a l g e - onttrekken. In de bovenstreken van Assahan kwam het in J u n i
meen hoofd der Tapongs beschouwd wordt. Een der panghoeloes 1894 te T a n g g a tot eene botsing tusschen hoofden van het zelfvan Aijer-Tiris uit Let aangrenzende onafhankelijk landschap standige Battaksche landschap Toetoepan (Toba landen) en den radja
V Kotta maakte zich meester van het zegel en de waardigheids- van Bombongan , die sedert eenigen tijd zijn hoofdzakelijk door
teekenen van den overledene, met het doel om diens plaats in te uit Toetoepan afkomstige lieden bewoond gebied onder suprematie
nemen. Het Siaksch bestuur wist hem echter langs minnelijken
van den sultan van Assahan had gesteld. Dit geschil vond zijn
weg te nopen die waardigheidsteekenen weder af te staan en naar rechtstreeksch ontstaan in de heffing door Bombongan van doorzijn land terug te keeren. Door het optreden van de zijde van voerrechten op z o u t , rijst en andere benoodiglheden, doch de i n Siak is de invloed der V Kotta in de Tapong-streken afgenomen. directe aanleiding scheen te moeten worden gezocht in vrees der
Het kostte nogal moeite en beleid de keuze van een opvolger op Toetoepansche hoofden dat de sultan van Assahan er op uit zou
een persoon te doen vallen , waarmede zoowel de sultan als de zijn ook hen onder zijn gezag te brengen. In afwachting van nader
Tapongsche hoofden konden genoegen nemen. Dit is evenwel onderzoek bewerkte ons bestuur bij den sultan dat de gewraakte
g e l u k t en de rieuwe baudahara is door den sultan bevestigd. Ook tolheffing voorloopig werd gestaakt. In Maart 1895 vond de resiaan de aanmatigingen van den penghoeloe dagang der zooge- d e n t , tijdens zijn aanwezen te Batoe Bara , waarheen partijen waren
naamde 111 Loerah (eene landstreek bewoond door lieden van opgeroepen, gelegenheid de zaak te beslechten. Voor de te T a n g g a
vreemden oorsprong), die aan de bewoners van de H l K a m p o n g , op Assahansch gebied gepleegde vijandelijkheden (waarbij twee
behoorende tot de inheemsche bevolking van Siak, overlast be- volgelingen van den radja van Bombongan het leven hadden g e z o r g d e , werd door het Siaksch bestuur een einde gemaakt. Als laten) werd aan Toetoepan eene geldboete opgelegd, zoomede de
zijn gemachtigde voor de Beneden-Rokkanstreek te Tanah Poetih verplichting om op een te Bnndar Poelo te geven verzoeningsfeest
is door den sultan , nadat zijn hooger genoemde oudste broeder den sultan van Assahan vergiffenis te vragen , terwijl aan Assahan
dit wakilschnp niet meer begeerde , aangesteld een zoon van wijlen elke bemoeienis met de zaken van Toetoepan werd ontzegd en aan
den mangkoeboemi van Siak. Sedert ingevolge Indisch Staatsblad Bombongan het heffen van rolrechten voorgoed verboden werd.
1894 n°. 93 ook in de tot die streek behoorende landschappen
In de t r t de afdeeling Batoe Bara behoorende Maleische l a n d Bangka en Koeboe de heffing van i n - en uitvoerrechten in onze schappen was de toestand gunstig te noemen , ook in Pagoerawan ,
handen gekomen is en bij die gelegenheid da standplaats van den waar sinds het optreden van den nieuwen bestuurder (zie vorig
controleur verlegd is van Tanah Poetih naar Bagan Api A p i , heb- verslag, blz. 17) geen knevelarijeu waren voorgekomen. De weiben de zaken aldaar en in de overige Chineesche nederzettingen vaart der bevolking nam in deze streken zichtbaar toe , nu zij
l a n g s de kust een veel geregelder loop.
zich meer dan vroeger op l a n d b o u w , handel en vischvangst toeHoewel de verhouding tusschen den soetan van Panei en zijn legt. De verhouding der Maleische datoe's onderling en tusschen
radja moeda n o g te wenschen overliet, gaf dit geen aanleiding dezen en de hoofden der onafhankelijke Battaklanden liet niets te
tot moeielijkheden.
wenschen over.
De soetan van Bila nam door verschillende uitspraken, in strijd
In het onder ons g-^zag staand Battaksch gebied der genoemde
met de adat van zijn l a n d , doch , naar hij ten onrechte meende , afdeeling, waarmede bedoeld worden de landschappen Tanah Djawa,
in overeenstemming met onze rechtsbegrippen , zijne ondergeschikte Siantar en Tandjong Kasau , werden rust eu orde niet verstoord.
hoofden tegen zich in. Van bestuurswege werd bem de raad g e - In laatstgenoemd landschap werd de bestuurder wegens hoogen
geven zich voortaan aan de adat te houden. Om zijne minder goede ouderdom eu ziekte op verzoek eervol van zijne waardigheid ontgezondheid heeft hij verzocht dat zijn oudste wettige zoon TONGKOE heven en door zijn oudsten zoon opgevolgd. De bevolking van
ADIL tot zijn opvolger mocht worden aangewezen.
Tanah Djawa wordt gezegd nog niet geheel op haar verhaal te
In Kotta Pinang werd de bemiddeling van het Europpesch be- ziju gekomen van den in 't laatst van 1892 gevoerden strijd tegen
stuur ingeroepen in een tusschen den j a n g di pertoean en het hoofd Si RAIMBANG van Üolok Periboean, een der onderhoofden van
van Kampong Kadja gerezen geschil. De laatste werd op grond Tanah Djawa, door wiens toedoen destijds een gewapende aanval
van oude overeenkomsten in het gelijk gesteld.
was gepleegd op eene commissie van bestuursambtenaren (verg.
In het veelal als gouveruementsdistrict aangemerkte landschap het verslag van 1893, blz. 13). In de plaats van wijlen Si RAIMBANG
Laboean Batoe , gelegen tusschen Panei en Kotta Pinaug , heeft (nog vóór zijne verbanning in de gevangenis te Medan overleden)
het Gouvernement eigeulijk nooit meer terrein in bezit genomen werd tot hoofd van Dolok Periboean bestemd zijn minderjarige
dan een stuk grond van circa een vierkanten paal oppervlakte voor zoon, met bepaling dat inmiddels twee der naaste familieleden het bewoning van den met het toezicht over Bila, Panei en Kotta P i - stuur zouden voeren. Deze tijdelijke bestuurders geven geen stof tot
n a n g belasten controleur, voor eene nederzetting van Chineezen klagen.
en voor eene passar (verg. o. a. de verslagen over 18(>4, blz. 1 3 ,
Van de Delische onderhoorighedeu Padang en Bedagei valt niets
noot 1 , en 1865, blz. 15). De vroegere verwachtingen omtrent de bijzonders te vermelden. De pangeran van laatstgenoemd landschap,
ontwikkeling dier streek hebben zich niet verwezenlijkt. Tusschen HADJI ISMAKL PANGERAN SOENGEI LAOET , weid op zijn herhaald
de bewoners van het zoogenaamde gouvernementsdistrict en die verzoek wegens ziekte eervol ontslagen en door zijn oudsten wet>
der naburige landschappen bestaat geen ander onderscheid dan dat tigen zoon TONGKOE RACHMAT opgevolgd.
eerstgenoemden een samenraapsel zijn van lieden uit allerlei andere
Tusschen den jeugdigen sultan van Serdang en zijn karapatan
s t r e k e n , d i e , voor een deel a l t h a n s , redenen van onaangenamen bestond gebrek aan samenwerking , omdat de sultan niet voldoende
aard hadden om hunne vroegere woonplaatsen te verlaten. Üe bij in het oog hield , welke positie aan zijne landsgrooten toekomt.
ons etablissement aangelegde passar is nimmer tot bloei gekomen. Des sultans wakil voor Üenai, een landschap dat vroeger tot
Toen nu in 1893 bleek dat de te Laboean Batoe gebouwde con- Deli heeft behoord, doch in 1882 aan Serdang is afgestaan , bracht
troleurswoning geheel ven.ieuwd moest worden , is op voorstel van in November 1894 bij het bestuur te Medan tal van bezwaren in
den resid u nt bepaald (gouvernementsbesluit dd. 23 Januari 1894 tegen de grensregeling tusschen Denai en eigenlijk Serdang. Deze
n°. 22) dat het gouvernements-etablissement naar Laboean Rilik zaak is nog in onderzoek. In de Battaksche doesoen van Serdang
(Panei) zal worden overgebracht. Eene nieuwe regeling van zaken viel niets van eenig aaubelang voor; waar noodig wist de te
betreffende de neutrale strook Laboean Batoe werd voorbereil.
D u n Djamboe gevestigde controleur voor de Battaksche aangeDe in 't vorig verslag (blz. 17) bedoelde vertrouwde raadsman legenheden voor de belangen der Battaks op te komen , zonder
van den j a n g di pertoean van Koealoe , met name DATOE AMARA , het Serdangsch zelfbestuur te kwetsen.
was door voortdurende ziekte genoodzaakt ontslag te nemen. Een
In het rijk Deli was de belangrijkste gebeurtenis van 1894 de
geschikt vervanger werd nog niet gevonden , zoodat de jeugdige opzending naar Batavia in April van dat jaar van twee reeds
bestuurder weder alleen staat tegenover de aanmatigingen van de sedert lang minder gunstig befaamde inlan ische grooten, den
leden van den karapatan. Den controleur van Assahan is daarom datoe van Soenggal SRI DI RADJA en zijn jongeren broeder DATOE
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ALANG , die onder meer verdacht werden van medeplichtigheid
(door lastgeving) aan het in brand steken van droogschureu van
tabaksondernemingen. Na het vertrek der beide datoe's verkreeg
men voldoende aanwijzingen om de overtuiging te vestigen, ook
gedeeld door den sultan, dat zij, zoo niet in alle, althans in het
meerendeel dier schuurbranden de hand gehad hadden. Zij toch
exploiteerden dit misdrijf, dat in Soenggal opmerkelijk veelvuldiger voorkwam dan ergens elders in het gewest, opdat de ondernemers ter beveiliging van hunne bezittingen zich genoopt zouden
zien hen datoe's tot vriend te houden, hetgeen aan dezen een
middel opleverde om hunne dikwijls onbillijke wenschen van de
zijde der ondernemers gemakkelijker ingewilligd te krijgen. Daar
de resident van oordeel was dat de terugkeer dier inlandsche
grooten voor de orde en rust in Deli gevaar zou opleveren, vermits zij niet zouden nalaten zich te wreken op de personen , die
bezwarende getuigenissen tegen hen hadden afgelegd, terwijl
bovendien te verwachten was dat zij van hun invloed gebruik
zouden maken om de Battaks van de hoogvlakte tegen het Gouvernement op te zetten , werd aan beide Delische grooten, met
toepassing van art. 47 Regeeringsreglement, de hoofdplaats der
residentie Banjoeinas op Java als verblijf aangewezen (gouvernementsbesluit dd. 20 Januari 1895 n°. 3). Met het bestuur van
Soenggal is tijdelijk belast datoe HADJI , een broeder der twee
verbannen personen, terwijl aan den tot dusver te Medan gevestigden controleur voor de Delische Battak-zaken tijdelijk Soenggal
als standplaats is aangewezen ter verkrijging van eene betere
politie en van meer controle op de handelingen van de leden der
datoe-familie aldaar. Sedert het vertrek dezer datoa's kwam in
Soenggal geen enkel geval van schuurbrand meer voor. ') Ook
in andere streken van Deli trad het lüuropeesch bestuur, in samenwerking met den sultan, met kracht tegen dit misdrijf op ; enkele
gevallen werden door den sultan zei ven onderzocht. In December
1894 en Januari jl. kwamen eanige schuurbranden voor op de onderneming Patoembah (Delisch Senembah). Een der daders, die in
hechtenis genomen werd, beweerde den brand gesticht te hebben
op last van het hoofd der kampong Sigaragara, OEWAN SOELOEXG
MAMAT, een der voogden van den minderjarigen kedjoeroean van
Senembah. Het tegen dit kamponghoofd ingesteld gerechtelijk
onderzoek leverde geen voldoend wettig bewijs op, hoewel het de
overtuiging vestigde dat hij wel degelijk tot de bedoelde brandstichtingeu last had gegeven. Het iniandsch bestuur van Deli, en
in het bijzonder de sultan zelf, had echter reeds lang op andere
gronden reden om tegen bedoeld Senembahsch hoofd op te treden ;
OEWAN SOELOENG MAMAT ruide namelijk de mindere hoofden van
Senembah tegen den sultan op , matigde zich een titel aan, die
hem niet toekwam, en gedroeg zich als heer en meester in
Senembah, zoodat hij door den karapatan te Medan ter zake van
opruiing en verzet tegen de gevestigde macht verbannen werd naar
eene plaats door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen. Bij gouvernementsbesluit dd. 2 Meijl. n°. 37 is als zoodanig Soerabaija aangewezen.
De toestand in de Delische Battak-Doesoeu , met andere woorden in de door Battaks bewoonde streken ressorteerende onder
het rijk Deli, wordt bevredigend genoemd. Blijkens het vorig verslag (blz. 18) zou onderzocht worden in hoever, ter tegemoetkoming aan de wenschen des sultans, onze inmenging in de zaken
zijner Battaks zou kunnen beperkt worden, zonder onzen in de
Doesoen verkregen invloed prijs te geven. De besprekingen, te dier
zake door den resident met den sultan gevoerd, hebben geleid tot
eene regeling, ook geldende voor de onderhoorigheden Padang en
Bedagei, eenvoudig hierop nederkomende dat de dagelijksche zaken
in de Battak-Doesoen worden afgedaan door de datoe's in overleg
met den controleur voor de Battaksche aangelegenheden, de meer
belangrijke door den sultan en zijn karapatan in overleg met den
resident, zullende voortaan nieuwe regelingen met betrekking tot
de Delische Battaks , welk onderwerp ook betreffende , eerst worden
ingevoerd na overleg en verkregen overeenstemming tusschen den
sultan en den resident. Deze regeling, die naar gebleken behoefte
allengs meer uitgewerkt kan worden, leverde, ook volgens de
door den sultan reeds opgedane ervaring, in de toepassing geenerlei
bezwaar op. In overleg met de sultansbesturen van Serdang en
Langkat is zij op de Battaksche streken van die landschappen mede
van toepassing verklaard.
Over den gang van zaken in Langkat, waarvan de leiding in

') Voor zooveel het bestuur dienaangaande opgaven had kunnen verzamelen , kwamen in 1894 in de geheele afdeeling Deli, dus ook in de Delische
onderhoorigheden Padang eu Bedagei en in de rijken Langkat en Serdang ,
22 schuurbranden voor (waarvan — in de eerste vier maanden van het jaar
5 in Soenggal), tegen 28 in 1893 (waarvan niet minder dan 17 in Soenggal)

•I

Mei 1893 aan nieuwe handen werd toevertrouwd, namelijk aan
den jongsteu zoon van den toen afgetreden beiaarden sultan, bijgestaan, voor zoolang de Gouverneur-Generaal dit noodig zou oordeelen, door zijne twee oudste halfbroeders (verg. het verslag van
1893, blz. 13), viel niet te klagen. Kuiperijen of oneenigheden
kwamen niet voor. Ofschoon dit voor een deel is toe te schrijven
aan den ouden sultau, die de tucht onder zijne familieleden weet
te handhaven, moet van den jongen sultan worden getuigd dat
hij zich op verstandige wijze doet gelden en weet samen te werken met het Europeesch bestuur en de landsgrooten. Vermits op
de in Mei 1893 gepasseerde akte van verband en akte van bevestiging te Batavia eenige bemerkingen waren gevallen die het
noodig maakten bedoelde stukkeu verbetering te doen ondergaan ,
heeft de goedkeuring en bekrachtiging van een en ander eerst
plaats gehad bij gouvernementsbesluit d l 23 Mei 1894 n°. 11.
Het landschap bleef gedurende 1894 b3vrijd van invallen van
Atjehsche rooverbenden. Veiligheidshalve bleef HADJI MOESTAPHA
met zijne bevolkingspatrouille (zie vorig verslag, blz. 18/19) te
Poeloe Kompei om een waakzaam oog te houden op de Aijer Masinen Serang Djaija-streken. Van de gunstiger omstandigheden , als
gevolg van de nederlagen, den vijand in Tamiang toegebracht
(zie lager), wist hij gebruik te maken om in deze streken betrekkingen aan te knoopen met de hoofden der pepertuinen (verg. het
verslag van 1892, blz. 13) en deed hij zich eenige malen in hunne
onderlinge geschillen gelden, zoodat hij allengs voor de Atjehers
dezer streken een man van gewicht werd. In het eind van Januari
1895 bracht de controleur van Beneden-Langkat, vergezeld van
eenige inlandsche grooten, met het gewestelijk stoomjacht Anna
een bezoek aan de voornaamste pepertuinen van de Serang Djaijaen Aijer Masin-streken ; overal was de ontvangst vriendschappelijk;
hoofden en bevolking beijverden zich den controleur kleine diensten
te bewijzen. Vele hoofden noodigden hem uit om in hunne woningen te komen , waarvan gebruik gemaakt werd om inlichtingen
in te winnen nopens het zielental eu de bestaanmiddelen. Voortaan
zullen deze streken geregeld door den controleur bezocht worden
om de aangeknoopte betrekkingen te versterken en onze kennis
van dit gebied uit t* breiden.
Wat den in de beide vorige verslagen besproken onrustigen
toestand in de vier Tamiangsche landschappen betreft, kon er in
het voorjaar van 1894 (zie vorig verslag, blz. 22) ree Is op gewezen
worden dat ons volhardend optreden tegen de Atjehsche stroopbenden en andere kwaadwilligen ten gevolge had dat alleen nog
het gebied van Karang (een der twea landschappen van BovenTamiang), waar in November TOENGKOE BIN RADJA door ons als
bestuurder (kedjoeroean) afgezet en aan zijne afstammelingen de
opvolging ontzegd was, voor de ons goedgezinde bevolking onder
het waarnemend hoofd KEDJOEROEAN TANDIL onveilig bleef. Meer
bepaaldelijk hielden onze tegenstanders zich op in het voor onze
troepen niet dan met groote moeite eu inspanning te bereiken
noordelijk deel van het landschap tegen de grenzen van de Atjehsche
landschappen Langsar eu Madjapahit. Het verzet ging aldaar uit
van RADJA SILANG, den oudsten zoon en pretendent-opvolger van
den afgezetten KEDJOEROEAN KARANG , zijne familieleden en wellicht
een 100-tal volgelingen, bij welke partij zich ook een schier
dagelijks wisselend getal Atjehers uit de noordelijke greusstaatjes
bevond , ouder eenige aanvoerders, van wie de voornaamste was
NJA MOHAMAD , een bekend rooverhoofdmaD uit Perlak.
Omtrent de bewegingen des vijand3 eindigden de mededeelingen
in 't vorig verslag met de vermelding van den strooptocht, door
hem in 't laatst van Februari 1894 ondernomen naar de Simpang
Kiri in het gebied van den vermoorden KEDJOEROEAN MOEDA (het
zuidelijke landschap van Boven-Tamiang , waar in November 1893
door ons als waarnemend bestuurder RADJA HOKSIN was aangewezen), vanwaar de kwaadwilligen echter door de te wapen geloopen bevolking dier streek onder NJA MOED (het in November
aan RADJA HOESIN als mangkoeboemi toegevoegde hoofd) waren
verdreven. Deze tocht van RADJA SILANG C. S. was blijkbaar eene
wraakoefening wegens het terugkeeren van de hoofden en bevolking
in het gebied van wijlen KEDJOEROEAN MOEDA onder 's Gouvernements gezag. In het Karangsch gebied, namelijk aan de Simpang
KauaD , teruggekomen, dwongen RADJA SILANG en NJA MOHAMAD
de bevolking om hooger stroomopwaarts te gaan wonen , ten einde
haar buiten aanraking met ons bestuur te stellen e n , naar vermeend werd, ook buiten het bereik vau onze militaire patrouilles.
Nadat de Karangsche kwaadwilligen te Rantau Bintang aan de
Boven - Simpang Kanan eene bentiug hadden gebouwd , trokken de
hoofden van het verzet naar Boekit, eene heuvelstreek aan den
overkant der Radja Toewa-rivier (Langsar). Zij sloegen aldaar hun
hoofdkwartier op, het bestuur over de Simpang Kanan overlatende
aan den door ons afgezetten KEDJOEROEAN KARANG en diens
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jongeren zoon RADJA OBMAII , doch onder controle van zekeren II hoofd van dit landschap , TOKNGKOK MOEDA TJIIIIK , toonde zich mede
NJAG BEKMAN , gewezen petoeah van Proepoeh (de voorlaatste een vriend van het Gouvernement. In het Karangsche waren alle
Maleische kampong aan de Simpang Kanan), die tot «xlatoe hakim" kampongl verlaten, met uitzondering van de benting van het
was verheven. Onze tegenstanders bedingen echter eene groote waarnemend hoofd KEDJOEKOEAN TANDII. en verder van de plaatsen
fout door te Rantau Bintang tol te hellen van alle goedereu , welke waar de hoofden van hot verzet zich ophielden.
langs de rivier uit de naburige Gajoedanden werden vervoerd. Dit
Do resident, en de gewestelijke militaire commandant achtten
had ten gevolge dat de Gajoe-hoofden, die aanvankelijk do Karangsche het wenschelijk der Karang-partij geen tijd te laten om op haar
partij gesteund en d a a r n a , bij monde van RADJA PATIAMUANG verhaal te komen , derhalve haar den ladang-arbeid, althans het
(zie vorig verslag, bh. 2 1 , noot 1 ) , verklaard hadden dat zij oogsten , onmogelijk to maken , haar te verjagen en te vervolgen
onzijdig zouden blijven, in hunne geldelijke belangen werden en op die wijze te dwingen tot onderwerping te komen of naar
benadeeld en de Karangsche partij kwalijk gezind werden.
elders te verhuizen. Daar dit voorts medebracht de noodzakelijkheid
Ofschoon van uit de Boekit-streek, waar de vijand gelegenheid om de ons goedgezinde bevolking te beschermen tegen roof en
had tot druk verkeer met Langsar en .Madjapahit, nu en dan brandstichting door kleine benden Karangers, al of niet geholpen
kleine benden op roof uitgingen en niet nalieten van uit schuil- door Atjehers, terwijl bovendien het gebied der Simpang K a n a n ,
hoeken of hinderlagen in de wildernis, ook zelfs benedeuwaarts waar TOENGKOE BIN RADJA en zijn zoon RADJA OK.YIAH het bestuur
onzen militairen post te Kwala Simpang, de langs de rivier staande nog steeds in handen hadden , het best van Kwala Simpang uit kon
huizen , voorbijvarende sampans en eens ook eene stoombarkas der worden bestookt, werd besloten onzen post aldaar, die trouwens
marine te beschieten, was nergens meer sprake van een eigenlijk uit een strategisch oogpunt ook van gewicht is voor het beletten
agressief optreden der Karangsche partij. De omstandigheid dat de van invallen in L u n g k a t , bezet te houden. 5)
kwaadwilligen, waar onze militaire of bevolkingspatrouilles hen
Door onze bezettingen te Seroewaij en Kwala Simpang werd
dachten t e overvallen, nimmer stand hielden, was oorzaak dat nu andermaal eene reeks van excursies g e m a a k t , waarbij de gehun over ' t geheel geen belangrijke afbreuk kon worden gedaan. westelijke stoomjachten Anna en Tjantih goeJe diensten bewezen.
Hoogstens waagden zij zich n u en dan aan een vuurgevecht, Indien slechts bericht ontvangen werd dat zich hier of daar eene
zooals bijv. op 22 April 1894, toen eene sterke militaire patrouille , vijandelijke bende ophield om te rooven of ladanga aan te leggen ,
van Seroewaij met twee gewestelijke stoom vaartuigen naar Tandjong trok eene colonne uit om haar te verjagen , hetgeen altijd gelukte ,
Semantoh overgebracht, op haren marsch overland naar Paija Aweh in den regel zonder dat het noodig was de wapens te gebruiken.
op die wijze eene ontmoeting had met eene bende, die uiteen- Daarenboven werden vele tochten ondernomen om de plaatselijke
gedreven werd met het gevolg dat 6 der vluchtenden werden ge- gesteldheid en de communicatiemiddelen te land en te water te
dood. Op baren terugtocht werd de patrouille meer dan eens h e - verkennen. Geen dier tochten verdient eene afzonderlijke beschrijschoten. Weder aan de rivier teruggekeerd, werd stelling genomen v i n g , doch het geheel leidde volkomen tot het beoogde doel. De
en hadden de onzen gelegenheid n o g 2 kwaadwilligen neer te Karangsche hoofden, geheel van Atjehschen steun verstoken ,
schieten, waarna het vuren langzamerhand ophield, en zoowel voelden zich in Tamiang zoo weinig veilig dat zij meestal op
het embarkement als het terugstoomen naar Seroewaij ongehinderd Atjehsch gebied bleven en zich slechts enkele malen in het
plaats vonden. In 't geheel zou den vijand dien dag een verlies van Tamiangsche waaglen. Aan den rechteroever der Tamiang-rivier
10 gesneuvelden en eenige gewonden zijn toegebracht, terwijl de en aan de Simpang Kiri vertoonde zich geen vijand meer en de
onzen vier gekwetsten kregen ( l officier, 1 Èuropeesch en 1 i n - bevolking kon er zich rustig aan den landbouw wijden. Ook aan
landsch fuselier en 1 dwangarbeider).
den linker Tamiang-oever werden geen vijandelijkheden meer g e Sedert vertoonde de vijand zich zeldzamer. Zijne strooptochten pleegd; alleen in November/December gaven eenige Atjehers, verleverden dan ook hoe langer zoo minder o p , omdat de ons goed- moedidijk volgelingen van PANG DJAKING , blijk van hun a a n gezinde bevolking in het gebied van wijlen KEDJOEHOEAX MOEDA wezen aldaar door af en toe schoten te lossen op de onder ons
van B o v e n - ï a m i a n g en in dat van SOETAN MOEDA en RADJA
gezag teruggekeerde Karangers, die te Rantau (aan den rechter*
BANDAHAUA. (de hoofden der twee landschappen van Beneden- oever) bezig waren met het bouwen van eeno benting. Dit v u u r ,
Tamiang) een aantal bentings had gebouwd om den vijand het dat ons geene verliezen berokkende, werd door de benting-behoofd te bieden. De lu3t der Atjehers om in Tamiang ten strijde w o n e n beantwoord met het gevolg dat de aanvallers aftrokken.
te trekken scheen daarenboven verminderd door de gedurige verliezen , welke zij vroeger en later bij ontmoetingen met de onzen Seroewaij. Uit berichten van Hei JL blijkt dat clit werk, waarmede aanvanhadden geleden. Hun steun in manschappen , ammunitie en geld kelijk niet veel voortgang was gemaakt, toen grootendeeli gereed was.
2
bleef u i t , zooc'at zich in het vijandelijk kamp gebrek aan alles,
) Tot Inkrimping of wellicht opheffing van dezen tiji.lijken militairen
ook aan levensmiddelen, begon te openbaren , terwijl tusschen de po.it zal eerst zijn over te gaan als beschikt zal kunnen worden over het
aanvoerders, die elkaar gebrek aan aamenwerking en steun be- door de Indische autoriteiten (zie vorig ver-lag, blz. ti, noot) gewensehte
oonnen te verwijten, geschillen ontstonden. Ken twist tusschen weinig diepgaande (hekwiel-) stoomschip, welk vaartuig zou moeteningericht zijn om, niet eene vrh' sterke militaire colonne aanboord, tochten VSO
RADJA SII.ANG en N J A MOHAMAD liep eindelijk zoo h o o g , dat eenigen duur op de Tainiang-rivicr — en zoo noodig op andere rivieren ter
laatstgenoemde op 10 Juli aftrok, na de palissadeering van RADJA Oostkust van .Suinatra — te kunnen volbrengen tot diep In het binnenland.
SILAXG'S benting te Boekit Xja Mangga vernield te hebben. (Vol- Zoodanig vaartuig is thans in aanbouw. Omtrent dien aanbouw valt nog het
gens berichten van April j l . was N J A MOIIAMAD sedert Juli 1894 volgende aan te teekenen.
Reeds In 18'.i4 werden van verschillende scheepsbouwinrichtlngen hier te
niet meer in het Tamiangsche teruggekeerd.)
en ook van eene Engelsche tirini, voor de levering van een platToen de resident in de eerste dagen van Augustus 1894 den lande,
boomsvaartnlg als het verlangde prijsopgaven gevraagd, doch niet allen sektestand van zaken in Tamiang kwam opnemen , waren de Atjehers ven i'i, terwijl eene der aanbiedingen voorwaardelijk geschiedde, dat in als
en hunne aanvoerders voor het meeremleel naar Perlak , Langsar, hei door den fabrikant aanbevolen type g< kosen werd. Toi n bjj do Indutvtaa
Madjapahit of Kdi afgetrokken; slechts eenige Atjehsche kwaad* begrooting van lisur» op de kosten van aanschaffing van hi l vaartuig met
willigen , beter gezegd roovers, waaronder PANG UJAWNG en tnebehooren was gerekend, is tusschen twee der daarvo r '1 meest la aaamerking komende Nederlandsche inschrijvers en de bedoelde Bngelsehe flrma
AMAT KAPOL , hielden zich nog nabij de grenzen op. De Karangers eene nadere mededinging uitgelokt volgens eenigsxins towjjsigdfl eisenen,
waren allen bezig met het aanleggen van ladanga en hadden, van welke mededinging z.ich echter de buitenlands* lie Anna onthield. De
volgens ingekomen berichten, gebrek aan het hoogst noodige, laagste Inschrijver der twee Nederlandsche inrichtingen was die van de ma>
a a \ elke dienloodat zij niets liever wenschl 'i dan met rust gelaten te worden. chinefabriek en scheepswerf „De Industrie" te tto :-r'
De gevluchte bevolking uit het Tamiangscii gebied, niet tot overoenkomstig in Mei jl. de levering van het bewuste vaartuig inct reaerregoederen en inventaris iechter sonder het gesel at) Is toegewezen voor
Karang behoorende, w a s , op weinigen na , teruggekeerd en woonde eene som van ( 72800, daaronder begrepen de kosten voor bet weder uit
grootendeela in of nabij de bentings, ten getale van 1 0 , welke, elkander nemen van het vaartuig na de beproeving en het vrachtvrU afleveren
op last der hoofden, aan de T a m i a n g - en Simpang Kin-rivieren langs boord van bet zeeschip te Rotterdam o/ te Amsterdam van de samen*
eu nabij onze posten te Seroewaij en Kwala Simpang gebouwd of stellende deel.ai ^pontons, enz.), afgepakt voor de. z rreis en behoorlijk gevoor de definitieve Ineensetthog van hel vaartuig In In.i". Vóór of
in aanbouw waren, terwijl zij overal met den veldarbeid bexig merkt
uiterlijk op 16 September 18'.>"> moet het besteldevaarl
voorden proeftocht
waa De hoofden van Telaga Moekoe, die vroeger zich niet aan en de eindkeuring gereed sjjn. De boofdafmetingen, wat betreft lengte over
RADJA BANDAÏIAEA (van Noordelijk Beneden-Tamiang)onderworpen alles, grootste breedte, en holte In het midden van het opperdek, zullen
hadden getoond, hadden dadelijk na het vertrek van N J A HOHAMAU z|;n 84.0 M. x 7.3:2 M. x 1.35 H., terwffl de diepgang — geheel toegeladen
aan de oproeping van den eerste om te Seroewaij te komen vol- en uitgerust — niet meer zal mogen bedragen dan 6.9 M. en eene vaartzal moeten bereikt worden van 8 Enge scho
n p uur. liet
daan en beloofd, als blijk van goede gezindheid, hun landschap snelheid
vaartuig zal 4 kanonnen voeren: •_' van .'ï.ï e.M., op te '•.den In de gedoor een weg of breed pad met Soengei Ijoe te verbinden. ') Het schntmars, en - revolverkanonnen van 3.7 c.M. vóór ea achter op het tentdek.
De vast" bemanning zal bestaan uit 18 man. Voorts zal hel vaartuig eene
•) l'iykens het vorig verslag tblz. c-2) waa in Int voorjaar van 1*94 4e colonn • van hoogstens 114 militairen (n officieren en 10'J onderofficieren en
bevolking van Soengei Ijoe begonnen aan bet aanleggen van een weg naar minderen) en 18 koelies (dwaagarbi Iders) kannen bergen.
Handelingen
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TOENGKOE BIN R A D J A , door onze troepen en door bevolking*
patrouilles telkens verontrust, moest in liet gebied der Siuipnng
Kanan steeds boogerop verbuizen , totdat bij eindelijktePangtdam
k w a m . Veel verder kon hij niet g a a n , omdat de Gajoe's bem
minder goed gezind waren geworden. ') ü[) instigatie van den
militairen commandant van Kwala Bimpang vertrok den 29tteD
October eeno bevolkingspatrouille, aleebts 27 man s t e r k , om te

alle hoofden dier streek zich bij KEDJOEROEAN TANDIL aangesloten,
wieu het geleidelijk gelukt het vertrouwen dier hoofden en van
de Karnugsche bevolking te winnen.
Het hellen van rechten aan de Simpang Kanan is thans verboden, van welken maatregel eene toeneming van het handelsrarkeei tnnchen Seroewaij en de Gajoe-landen te verwachten is.

trachten TOENGKOE BIN RADJA

goed als ongevraagd, het aanbod om RADJA SILANG te gaan halen
en naar Medan te brengen. Dit werd aangenomen en den 13den
December verschenen beiden te Seroewaij , van waar RADJA Sn ANG
en degenen die hem vergezelden , waaronder, neven» zijne vrouwen
en kinderen, ook een zijner jongere broeders, met name RADJA
TANDJOKNÜ , den volgenden d a g insgelijks naar Medan werden
opgezonden om a l d a a r , evennis de overige in onderwerping gekomen familieleden van het vroegere Karangscho bestuur, onzerzij Is onder toezicht te worden gesteld, in afwachting vau hetgeen
de Indische Regeering te hunnen aanzien zou beslissen. Hoe dikwijls ook gehoord, bleef bij volhouden niets tegen het Gouveruement te hebben gehad en slechts met de Atjehers te hebben
medegedaan, omdat hij daartoe door hen gedwongen was. Eerst
nadat zijn vader van het bestuur over Karang vervallen was verklaard en diens afstammelingen van de opvolging uitgesloten
waren , zou hij zich vrijwillig bij de Atjehers hebben aangesloten
ter handhaving van zijne rechten.
Van de K a r a n g e r s , die tijdens de Tamiangsche troebelen eene

Daar aangekom»n, vernam

te i'nngidam

gevangen te nemen.

men echter dat hij door PANGLIMA

BAKAB , een Gajoesch hoofd, gewaarschuwd en met KADJA O r a a l

en eenige vrouwen , kinderen en volgelingen in nunpana stroom-

opwanrts gevlucht v u . Geleid door NJA ADOE , geweien patoeha
van LoeboeSidoep, 'lie reeds lang betrekkingen met bet nieuwe
(voorloopig)

Karangeeh

bestuur

onder KEDJOKROKAN TANDIL bad

aangeknoopt, slaagde de patrouille er evenwel in , door bet volgen
van een zijpad, de vluchtelingen in te h a l e n , op wie een salvo
van 15 schoten gelest werd. Dit deed de vrouwen en kinderen uit
de sampans springen , aan wie het gelukte den oever te bereiken
en te ontkomen ; TOENGKOE HM KADJA , RADJA O n u i en PANGLIMA

Eindelijk

deed

TOENGKOR MOEDA TJIIIIK van Soengei Ijoe, zoo

ÜAKAU bleven echter in hunne sampan en gaven zich zonder verzet over. Aan de beide laatsten werd vergund de vrouwen en
kiuderen te gaan h a l e n , van welke vergunning zij echter gebruik
maakten om naar de bovenstreken te vluchten. Ban 6-tal aanhangers van de partij van verzet, waaronder 2 door RADJA SILANG
aangestelde datoe's, sloten zich op den terugweg der patrouille
bij haar aan en boden te K w a l a S i m p a n g allen hunne onderwer- voorname rol gespeeld hebben , ziju ÜATOE LAKSAMAXA , die het
ping aan , welke voorwaardelijk werd aangenomen. TOKNGKOE BIN Gouvernement altijd slecht gezind en de kwade geest van RADJA
RADJA gaf te K w a l a S i m p a n g zijne wapeus af. Met eenige leden SILANG geweest i s , en TOEAN KADLI , mede een der getrouwen
zijner familie werd hij naar Seroewaij en verder naar de geweste- van l a a t s t g e n o e m d e , nog weerspannig. TOENGKOE MOEDA T J I H I K
lijke hoofdplaats Medan g e b r a c h t , waar hij onder goede bewaking bood zich in Januari j l . aan om ook deze beide opstandelingen
gehuisvest is. Bij zijn verhoor verklaarde hij nooit iets tegen het naar Medan te brengen , doch voor zoover de sedert ontvangen
Gouvernement te hebben gehad en door de Atjehers te zijn ge- berichten loopen (t/m Maart 1895) bleven zijne pogingen om hen
dwongen om te handelen zooals hij gedaan heeft, en voorts niet tot onderwerping te brengen tot nog toe vruchteloos.
te zijn g 'vangen genomen , maar , geen anderen uitweg wetende ,
Toen bericot werd outvangen dat DATOE LAKSAMANA zich weder
zich na.-ir K w a l a S i m p a n g te hebben laten brengen om zich op zou bevinden te Paija Kloebi, ongeveer halverweg de grens
genade ui ongenade aan ons bestuur over te geven.
van Madjapabit en het in vorige verslagen meermalen geRADJA OEMAR had zijne moeder en zusters naar Pantei Kerah noemde Üepah gelegen , waar hij bezig zou wezen zijne padi
(Gajoe-lm len) gebracht en zelf eene schuilplnats gezocht bij een te oogsten, trok den 7den Februari 1895 eene militaire colonne uit
oom van moederszijde te Tampoer. Toen hem echter bleek d a t de Seroewaij daarheen om te beproeven hem aldaar op te lichten.
Gajoesch: hoofden weinig op zijne komst gesteld waren en reeds De patrouille werd bij het doortrekken van een moeras door een
over zijne uitlevering begonnen te raadplegen , besloot hij om met 20-tal lieden onder DATOE LAKSAMANA en PANG DJARING hevig
zijne moeder eii zusters oen hooger genoemden N J A ABOE te vol- beschoten , doch beantwoordde dit v u u r , waarna de vijand op de
gen , die gekomen was om hem namens zijn vader aan te raden vlucht sloeg, achtervolgd door onze manschappen. De vijand liet
zich over t e geven. Den 17den November bood hij den militairen één doode a c h t e r , in wien PANG DJARING werd herkend , terwijl
commandant vau Kwala Simpang zijne onderwerping aan en werd uit bloedsporen viel op te maken dat nog anderen gewond moesten
vervolgens ouder geleide via Seroewaij mede naar Medan overge- zijn. *) Wij leden geen verlies. Op den terugtocht werd de colonne
b r a c h t , waar hij in dezelfde woning als zijn vader gehuisvest eenige malen beschoten , zonder dat echter iemand geraakt werd.
werd. Ook hij verklaarde door de Atjehers te zijn gedwongen om Volgens de laatste berichten zouden DATOE LAKSAMANW en TOEAN
tegen het Gouvernement te vechten.
KADLI Tamiaug verlaten hebben en naar de Gajoe-landen boven
Bajan zijn vertrokken.
Sedert TOENGKOE BIN RADJA en RADJA OEMAR zich hebben overBij het afsluiten vau dit verslag — zoo wordt in de nopens
gegeveu , is het aan de Simpang Kanan volkomen rustig en hebben
Tamiang ontvangen Indische mededeelingen geconstateerd — w a s
het in al de vier landschappen rustig en liet de veiligheid van
personen en goederen er niet meer te wenseben over dan elders
') De Gajoe's stonden vroeger wegens hun doorvoerhandel , die hoofdzakelijk langs de Simpang Kanan plaats vond, in eene zekere betrekking van
in bet gewest. De bevolking is tot hare gewone werkzaamheden
afhankelijkheid
tot Karang. De kcdjocrocans van dit landschap hebben
teruggekeerd en , dank zij den ruimen oogst verkregen van de door
zelfs wel MM beweerd dat de Gajoe's hunne onderhoorigen waren. Hoewel
haar op aanraden van bet bestuur aangelegde ladangs, ruim van
dit onjuist schijnt te zijn, is het zeker dat de Gajoe's, ter wille van hun
handel, vriendschapsbetrekkingen met Karang hebben onderhouden en in den levensmiddelen voorzien. De handel te Seroewaij was herlevend.
Invallen van rooverbenden zijn echter steeds te verwachten , omdat
vorm van geschenken, ook wel hassil genoemd, den k^djoeroeans hulde
hebben bewezen. Omgekeerd hebben dezen altijd getracht met de Gajoe's op
in de aangrenzende Atjehsche landschappen tal van lieden zijn ,
goeden voet te blijven , o. a. door het sluiten van huweiykcn met dochters
die van het » main prang " een beroep m a k e n , en enkele Tamivan Gajoe-hoofilen (de moeder van KADJA OEMAR bijv. is eene Gajoesche
angers, die niets te verliezen hebben, te allen tijde er voor te
vrouw).
vinden zullen zijn om met de Atjehers gemeene zaak te maken.
Sedert de Tamiangsche troebelen brachten de Gajoe's hunne producten naar
Ter kenschetsing eenigermate van den oeconomischen toestand
Langsar en P o l a k , volgens hun beweren uit vrees van berooving door de
ons vijandige benden, doch waarschijnlijk omdat, vooral in den aanvang,
gedurende 1894 in de verschillende streken van het gewest buiten
vele Gajoe's de ï.jjde onzer vijanden kozen en zjj dus bang waren in hun
Tamiang kan het volgende dienen.
handel te worden beinneieljjkt. Toen echter — zooals straks werd gezegd —
Over bet algemeen was de rijstoogst zeer bevredigend , echter
op last van KADJA SILANG te Kantau Bintang een zware tol werd geheven
niet voldoende voor de behoefte, zoodat nog veel rijst van Siam ,
van alle goederen. die af- en opgevoerd werden en enkele Gajoe's onderVoor-Indië en Java werd ingevoerd.
vonden hadden dat zjj van ons bestuur niets te vreezen hadden , werd de
verhou.'.ing der Cajoe's tot de Karangers minder goed en trachtten zij op
Over de Europeescbe tabaksindustrie, de levensader van dit gegoeden voet met ons ;.• komen. Vandaar de komst van KADJA PATIAMDANG
west , is voor dit gedeelte van het verslag (cijfers vindt men in

te .Sernewajj, waarvan sprake is in het vorig verslag (blz. 21 , n o o t l ) , terwjjl onzerzijds beloofd werd dat de Gajoe's hunne producten vrij ter markt
konden brengen te Kwala Simpang en Seroewajj. Op deze wijze verbeterden
onze betrekkingen met de Gajoe's in gelijke mate als hunne verhouding tot
de Karnng-partii vijandiger werd. Het gevolg hiervan was dat de nabijheid
der Gajoe-landen voor T o n o X d n i s KADJA gevaarlijk werd en hy in geen
geval rekenen kon op eene vriendschappelijke ontvangst, als hij genoodzaakt
werd daarheen te vluchten. De excursies onzer colonnes steeds hooger de
Simpang Kanan o p , dus dieliler naar de grens der Gajoe-landcn , zijn zonder
twijfel mede van gunstigen invloed geweest op de stemming der Gajoe's
jegens ons bestuur.

") Bij een vorigen tocht naar Paija Kloebi, op 23 September 1894 , toen
zich aldaar ook KADJA SILANG had opgehouden, werd het doel mede niet
geheel bereikt, deels omdat het omliggend terrein onder water stond. Doordien de troep eene p. ui. 80 51. breede „paija" moest doorwaden, werd de
vijand gealarmeerd en wist zich tijdig uit de voeten te maken. Door de
salvo's, den vluchtenden achterna gezonden, werden evenwel een drietal
hunner neergeschoten, waaronder de vader vau DATOE LAKSAHASA , b e huwdvader van KADJA SILANG. Ecu tweetal volgelingen vielen levend in
onze banden.
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hoofdstuk ö) aiiii te teekenen dat in de afdeeling Deli de quantiteit van liet gewas gunstig uitviel en dot ook de hoedanigheid
van het product door de planten werd geroemd. De ziekte in da
bibiet vertoonde zich minder dan in 1892 en 1893 , dank zij de
betere zorg, door de planten aan de laadbaddan besteed. In het
loopendo jaar zullen da aanplantingeu in totaal weder eene grootere
uitgestrektheid beslaan dan in 1884, niettegenstaande er 3 ondernemingen minder in exploitatia zullen zijn (llU, tegen 113 in
1894). In Aaaahan en Batoe Bara waren, volgens het gewestelijk
verslag, do door de ondantamara In 1894 verkregen uitkomsten
weder ongunstig. In Bila werd de laatste onderneming gesloten.
Daarentegen zullen in Bardang eenige vroeger gesloten ondernemingeu weder in exploitatie worden gebracht.
Hier en daar wordt do>>r inlanders en Chineezen werk gemaakt
van de notencultuur, doch niet in toenemende mat". In Ka toe
Bara en Aaaahan legt de bevolking zich meer en meer op de
klapperteelt toe. Terwijl in de Lepan-, Serang Djaija- en Aijer Masinstreken, evena.s in Tauiiang, de pepercultuur achteruitgaat, viel uitbreidiug daarvan op te nierken in Assahan , Batoe Ban , 1'adang en
Bedagei, doch wegens de lage marktprijzen besteedde.de bevolking
niet de noodige zorg aan hare aanplantingen. Bij wijze va:i proef
werden door enkele Europeesche ondernemers pepertuinen aangelegd. (Ook de teelt van Litieria-koffie wordt hier en daarop tabaksondernemingen beproefd.) Ten gevolge van de hooge marktprijzen
werden , voornamelijk door de Battaks, meer boschproducten aan
de markt gebracht dan vroeger ; de balam- en soentei-pitten , waarvan de oogst in de afdeeling Bengkalis overvloeaig was, waren
te Singapore zeer gewild.
Zoowei de iu- als de uitvoerhandel was, wegens de groote
tabaksproductie en de hooge prijzen , welke voor tabak . zoomede
voor rottan, dammar en getah betaald werden, levendiger dan
in 1893. Vooral met de Straits-Settlements had een drukker verkeer plaats, terwijl voor het eerst ladingen petroleum direct naar
China en Saigon verscheept werden ; daarentegen verminderde de
handel met Java ten gevolge van den lagen dollarkoers.
Met het verbeteren van bestaande en het aanleggen van nieuwe
wegen en bruggen werd geleidelijk voortgegaan; zoo werd door
de Battaksche bevolking van den geprojecteerden rijweg van Laboean
Roekoe (Batoe Bara) over Hataran Djawa naar het Toba-meer een
groot gedeelte (ongeveer 81 van de 167 K.M.) voltooid.
Ten aanzien van de volksgezondheid wordt bericht dat, zooals
gewoonlijk, vele gevallen van malaria-koortsen , buikaandoeningen
en ook mazelen voorkwamen , dat de berriberri in de gevangenis
te Medan vele olFers eischte, en dat hier en daar, het meest in
de afdeelingen Batoe Bara en Assahan (waar de Maleische bevolking zich nog verzet tegen de toepassing der vaccine), gevallen
van pokziekte werden waargenomen , terwijl in de onderafdeelingeu
Medan en Beneden-Langkat (afdeeling Deli) enkele cholera-gevallen
zich voordeden. Voor de geneeskundige verpleging der werklieden
op de ondernemingen werd behoorlijk zorg gedragen.
Dank zij de quarantaine-maatregelen bij invoer van vee, had
de veestapel in 1894 weinig van ziekte te lijden. In de quarantainestations werd nu en dan veetyphus, veelvuldig mond- en klauwzeer geconstateerd ; de laatste ziekte heerschte ook , evenwel zonder
noemenswaardige sterfte te veroorzaken, op eenige ondernemingen
in Deli en Langkat, doch bij het afsluiten van dit verslag had
zij zoo goed als opgehouden. In de afdeeling Bengkalis kwam
eene ziekte onder de varkens voor, die zich eens in de drie jaren
schijnt te vertoonen; nadat de buik der aangetaste dieren opgezwollen was, vielen zij plotseling dood neer.
Mohammedaansche propaganda openbaart zich in dit gewest
weinig. De invloed der hadji's is er gering. Knkele malen, meestal
om bijzondere redenen, ging deze of gene Battak tot den Islam
over.
In September 1894 overleed de te Boeloeh Hawar onder de
Delische Battaks arbeidende zendeling-leeraar. Zijne sedert eenigen
tijd uit de Minahassa overgekomen inlandsche helpers bleven
echter op de plaatsen in den omtrek , waar zij scholen geopend
hadden (zie vorig verslag, blz. 23), hunne taak voortzetten, in
afwachting dat een reeds in Deli aangekomen nieuwe zendelingleeraar de vereischte bijzondere toelating zou hebben verkregen
(sedert verleend bij gouvernementsbesluit dd. 9 Februari 1895
n°. 13). In den loop van 1894 gingen volgens het gewestelijk
jaarverslag drie Battaks tot het Christendom over.
In aansluiting aan eene soortgelijke statistiek , in 't vorig verslag medegedeeld , is ten slotte nog aan te teekenen dat in 1894
ter kennis van het bestuur kwamen 48 gevallen van moord en
doodslag , 46 van meer of min ernstige verwonding en 74 van diefstal
onder verzwarende omstandigheden, waarvan 4 in gewapende
bende. In de meeste gevallen werden de daders gevat en ge-
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rechtelijk vervolgd. Op 8 tabakson iernemingen kwamen rustverstoringeu voor, die door gewapende politiedienareu bedwongen
worden , zonder dat desen van hunne wapens gebruik behoefden
te maken. Over het, uit kwaadwilligheid aanrichten van schuurbranden op tabaksoudernemingen is ru:ds op blz. 16 hiervóór het
een en ander g.zegd.

§ 10. Jiiouw en on&erkoorigheit*.
De nopens dit gewest ontvangen berichten bevatten weinig of
niets van politiek belang. Ook in 1894 hoorde men in di n LinggaRiouw Archipel, inzonderheid in de afgelegen Chineesche neder*
zettingen in de afdeelingen Karimon, Battam , Tandjong I'inang
en Poekw Toerljoe, weder veel van moorden, diefstallen en ketjoeparüjen, en enkele malen ook van zeeroof. Ofschoon onzerzijds
niet nagelaten werd bij den sultan en den onderkoning aan te
dringen op betere zorg voor de algemeene veiligheid , schiet het
inlandech zelfbestuur in die taak veelal tekort, en waar het
Europeesch bestuur, binnen de perken van het politiek contract,
tan deze optreedt, valt zelfs op daadwerkelijke meiewerking ran
do Linggu- Riouwschc bestuurders weinig t>) rekenen. Op maatregelen om onzerzijds de politic in de verschillende afdeelingen
van Lingga-Riouw met meer klem te kunnen uitoefenen , is het
Europeesch bestuur bedacht. Het ligt namelijk in de bedoeling
om, wanneer de Indische begrooting voor 1896 daartoe de gelegenheid zal geopend hebben, tiet gouvernements-politiepersoneel,
buiten dat in de afdeeling Indragiri, op beteren en sterkeren voet
te organiseeren , en om , wanneer zich daartoe eene passende gelegenheid voordoet, met het iulandsch zelfbestuur van LinggaRiouw overeen te komen omtrent eene wijziging der in het politiek contract voorkomende bepalingen op het stuk der opsporing
van overtredingen en misdrijven.
Een geval van gewapend verzet tegen onze politie deed zich
voor (September 1894) in de afdeeling Lingga , toen met de gouveruements-zeilboot onderzoek werd gedaan naar het voorhauden
zijn van smokkel-opium in eene door 26 Chineesche houtkappers
bewoonde panglong op het eiland Tjampa. De politiedienaren,
bedreigd door eene op hen afkomende met drietanden, pieken en
stokken gewapende bende, zagen zich genoopt om in de sloep,
waaruit zij gedebarqueerd waren , te vluchten, en terwijl hun
eenige schoten werden nagezonden, maakt-m de Chineezen aaustalten om hen in sampans na te zetten. Eenige schoten van de
zeilboot deden de bende evenwel aftrekken , en zeven der Chineezen
werden den volgenden dag door den waarnemend assistent-resident
met eene versterkte politiemacht gearrest-.erd. Vier hunner moesten
wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten worden gesteld , twee
stierven gedurende het voorloopig onderzoek, terwijl de zevende door
den laudraad veroordeeld , maar in honger instantie vrijgesproken
werd.
In den oeconomischen toestand van Lingga-Riouw vielen niet
veel lichtpunten aan te wijzen. Van de inheemsche bevolking
wordt gezegd dat zij in ontwikkeling en welvaart steeds op denzelfden lagen trap blijft, terwijl de door Chineezen gedreven
gambier- en pepercultures, de hoofdbron van bestaan op vele
eilanden, weder achteruitgingen, derwijze dat in de afdeeling
Battam en in het noordelijk deel der afdeeling Lingga het zielental
der Chineezen door verhuizing geleidelijk afnam. Vele Chineesche
landbouwondernemers klaagden over den clandestienen opkoop
van gambier en peper (verg. vorig verslag, blz. 237). Niet algemeen luidden echter de berichten minder gunstig. Op het
eiland Singkep nam het aantal Chineezen weder toe (vermoedelijk in verband met. de zich ontwikkelende Europeesche tinontginning aldaar). Uit de afdeeling Poeloe Toedjoe werden groote
hoeveelheden copra naar Singapore uitgevoerd, en in de afdeeling
Karimon begon die uitvoer ook van meer beteekenis te worden.
Van de noor.ikust van Battam en de tegenover Singapore gelegene
eilandjes werden m aanzienlijke hoeveelheid klappers naar laatst genoemde plaats verscheept. In de afdeelingen Battam en Karimon
werd weder een goede ananas-oogst verkregen. De zeevisschcrij
gaf over het algemeen bevredigende uitkomsten.
Aangaande de tot dit gewest behoorende gedeelten op dau
vasten wal van Sumatra is het volgende aan te teekenen.
De in 1893 door eene inlandsche macht in 't nauw gedreven
en gevluchte Djambiër Si NOENGGOKNG, die zich in de talangs
Eko en Aerpoetih van het soetanaat Indragiri tot radja had opgeworpen , vertoonde zich in het begin van 1894 opnieuw en
maakte vooral de bovenstreken van de Tjinako onveilig ; in een
treffen met eenige door het Indragirisch bestuur tegen hem uitgezondeu personen werd hij neergeschoten. Sedert werden de rust
en orde in Indragiri niet meer verstoord. Tusschen den soetan
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van het landschap, het bestuur der bovenlanden en de voornaamste
leden der soetansfamilie eenerzijds en de sedert 1899 (zie het
verslag van 1 8 9 1 , blz. 13) in hunne aangematigde reebten zeer
besnoeide rijksgrooten der benedenlanden anderzijds heersolito oneenigheid over de aanwijzing van een opvolger van den hoogbejaarden rijksbestierder; in overleg met het Kuropeesch bestuur
werd besloten de drie in aanmerking komende zoons van don
titularis om de b e u r t , te beginnen niet den oudsten zoon , bij
wijze van proef, voor den tijd van ten hoogste zes maanden ann
hun vader toe te voegen, ten einde, dezen in de uitoefening
zijner functiën ter zijde te staan.
In het aan Lingga-Hiouw onderhoorige Sumatrasohe kustlandschap Reteh verzette de penghoeloe van M a m p a t , eene kampong
aan de Gangsal omstreeks één uur stoomens stroomopwaarts van
de hoofdplaats Kotta Baroe, zich tegen de veroordeeling van een
zijner onderhonrigen door den wakil van den rijksbestierder van
Riouw. Toen do wakil aanvankelijk weigerde daarin verandering
te brengen , liet de penghoeloe rottantouwen over de rivier spannen
en daarbij wakers plaatsen , die den last hadden o m , desnoods
met geweld , het o p - en afvoeren van prauwen en het vervoeren
van handelsgoederen te verbieden. Weldra voldeed de wakil toen
aan het verlangen van den penghoeloe, die in zijn recht w a s ,
en sedert is de gemeenschap op de Gangsal weder hersteld.
De rijstoogst in de afdeeling Indragiri viel g u n s t i g uit en de
sago-uitvoeren van daar naar Singapore namen belangrijk toe.
Uit de Indragirische bovenlanden en vooral van Ringat verbuisden
vele gezinnen naar de streken beneden KwalaTjiuako om zich
daar met den rijstbouw bezig te houden. Ook Javanen , Bandjareezen en vreemde oosterlingen vestigden zich in Indragiri, waar
zij als arbeiders op de daar geopende tabaks-onderneming Djapoera
of als landbouwer een bestaan vonden.
Onder de Mohammedaansche bevolking in de afdeeling Indragiri
viel een meer opgewekt godsdienstig leven waar te nemen; de
bedehuizen werden drukker bezocbt en de dagelijksche gebeden
meer algemeen verricht. Op Padjamahan nabij onzen recherchepost
aan de Indragiri-rivier werd eene nieuwe moskee opgericht ten
behoeve van de aldaar woonachtige Bandjareezen, en vele moskeeën
in de binnenlanden werden vernieuwd of vergroot. Daarentegen
werd van eenige propaganda voor den Islam onder de heidensciie
bevolking van bet binnenland in Indragiri weinig bemerkt.
De gezondheidstoestand in het gewest was gedurende 1894 niet
onverdeeld gunstig te noemen. Gevallen van koorts, borst- en
buikaandoeniugen kwamen overal voor, terwbl op Penjingat, op
Singkep , te Dai (op Lingga) en in het op den vasten wal van
Sumatra gelegen landschap Katemau de pokziekte zich vertoonde,
echter niet epidemisch ; door vaccinatie — welke bij de Maleische
bevolking meer en meer i n g a n g vindt — werd deze ziekte gaandeweg bedwongen. Onder de mijnwerkers op Singkep kwam nog
steels veel berriberri voor, en deze ziekte vertoonde zich ook
onder de gevangenen , voornamelijk te Tandjong Boeton , Ringat
en Tandjong Pinang en in het landschap Kateman.
§ 11.

Banka.

Uit dit gewest valt op politiek gebied niets bijzonders te melden.
Orde en ru3t bleven gehandhaafd. De veiligheid van personen en
goederen was als gewoonlijk zeer bevredigend. Liet de algeineene
gezondheidstoestand i.ii'Jcr de Europeanen en inlanders gedurende
1894 weinig te wenscben over, niet alzoo was dit met dien van
liet Chineescho deel der bevolking; behalve dat onder de Chineesche mijnwerker! de berriberri weder in vrij hevige mate heerschte
en tal van offers eischte, kwamen gedurende Mei tot en met
Augustus buikziekten , koortsen en beenwonden onder hen ve<dvuliiger dan gewoonlijk voor.
Op liet gebied van handel en landbouw (welke laatste echter
op Banka niet van grocte beteekenis is) luidden de berichten over

1894 bevredigend.
§ 12. Billiton.
De gang van zaken op Billiton kenmerkte zich in 1894 door
niets bijzonders. Rust en orde werden niet verstoord en de veilig
heid van personen en goederen liet niets te wenschen over.
Voortdurende waakzaamheid tegen den Handestienen invoer van
o p i u m , w a a r i n , behalve op het eiland tehuis behoorende inlanders ,
ook lieden van de Westkust van Borneo en de groep der Karimataeilanden de hand hadden , bleef dringend noodipr. Drie tot tegeng a n g van den opiumsluikhandel in de vaart zijnde zoogenaamde
gobang-prauwen bewezen goede diensten.
De algemeene staat van de volksgezondheid was vrij gunstig.

Gevallen van berriberri bleven zich echter voordoen, inzonderheid
onder de veroordeelden en de militaire bezettingen te Tandjong
Pandan en M a n g g a r ; onder de mijnwerkers der Billiton-Maatschappij kwam die ziekte sporadisch voor. Tijdens het heerschen
van de pest te Hongkong en Canton werd streng toezicht gehouden
op den gezondheidstoestand van uit China komende personon.
De h a n d e l , in het bijzonder die met Singapore, bleef levendig.
De omzet in het gewest zelf was niet grooter dan vroeger, maar
tocb werd door handelaren , die speculeerden op den lagen dollarkoers, meer ingevoerd dan in 18913; hunne goederen vonden boven•
dien meer en meer aftrek op Banka en in 1'alembang.
Over 't algemeen zijn de rijstbouw en de andere op Billiton gedreven cultures i.iet van veel aanbelang. Echter viel in sommige
opzichten op vooruitgang te wijzen. De aanplantingen van klapperen sagopalmen ondergingen eene merkbare uitbreiding, en op
verschillende plaatsen, ook op het eiland Mendanau , werden proeven
met de gambiercultnur genomen. Nu de door Chineezen begonnen
aanplantingen van Liberia-koffie een goed aanzien behouden, is
er van bestuurswege toe overgegaan om , door verstrekking van
zaden aan de bevolking, ook deze in staat te stellen die cultuur
te beproeven. W a t de rijst teelt betreft, die enkel op droge velden
gedreven w o r d t , tracht het bestuur in de laatste twee jaren de
bevolking het voordeel er van te doen inzien waar mogelijk terreinen te bezigen, die gedurende den rogenmoesson onder water
geraken en gedurende drie a vier jaren acbtereen vrij goede oogsten
kunnen afwerpen, terwijl ladangs slechts voor één rijstoogst zijn te
bezigen.
§ 13. Wcsterafdeëlhuj

van

Borhco.

De politieke toestand, zoowel in rle onder ons rechtstreeksch
bestuur staande streken van dit gewest als in de zelfbesturende
landschappen , wordt over het algemeen g u n s t i g genoemd.
Enkele malen kwam het voor dat veeten ontstonden of dreigden
te ontstaan tussch"n Dajaks van ons gebied en Serawak-Dajaks.
In zoodanige gevallen werd over en weder van de zijde der beide
betrokken besturen er naar gestreefd de gerezen moeielijkheden
op de geschiktste wijze uit den weg te ruimen.
Meer en meer dringt zich de wenschelijkheid op om in de aan
Serawak grenzende streken benoorden de Kapoeas-rivier, welke
voor het meerendeel tot het zoogenaamd rechtstreeksch gouvernementsgebied behooren , ons gezag te versterken door de aldaar
gevestigde niet onder vorsten bestuur staande Dnjak-stammen (volgens de laatste telling ten getale van p. m. 15 000 zielen, waaronder 47C0 volwassen mannen) wat meer onder werkelijk bestuur
te brengen , wat tevens te zijner tijd zal kunnen leiden tot de
invoering van eene matig* belastingheffing, op de billijkheil waarvan de betrokken Dajakscho hooiden reeds door den resident gewezen zijn. Tot nog toe worden als schakel in onze aanrakingen
met de bedoelde gouvernements-Dajnks zoogenaamde » gemachtigden " gebezigd , zooals die te Pooloes Sibau eu op nog een paar
andere plaatsen (in de Mandei en in het Sebroeang-gebied), doch
met dergelijke tusschenpersom n , die geen wettige inkomsten g e nieten , zal op den duur niet kunnen worden volstaan.
Met de oostwaarts gelegen streken , o. a. met de voornaamste
hoofden der Boven-ilahakkam , EwiMQ IUA.NO en Bon LARE — zie
ook de mededeelmgen betreffende Koetei in de volgende paragraaf —
werd van de zijde van ons bestuur in de Weaterafdeeling van
Bornoo geen nauwere aanraking verkregen, ook niet bij grlegenheid van den door den controleur der Boven-Kapoeas ; :edegemaakten
wetenscbappelijken tocht naar de Oeloe M a h a k k a m , die, wegens
eene in die streken uitgebroken (echter spoedig daarop bedaarde)
paniek, slechts tot Penanei, even buiten de grens der Westeraf>
deeling van Borneo, kon worden volbracht (verg. vorig verslag
blz. 116), welke paniek, gevoegd bij een sterfgeval in de familie
van Kwixo IKAXO , wellicht als oorzaak moet worden beschouwd
dat dit hoof 1 der Kajan-Dajaks geen gehoor gaf aan de uitnoodiging van den controleur om hein te Penanei (Zuidcr- en Ooeterafdeeling van Borneo) te ontmoeten.
Dat in andere eveneens verwijderde streken van dit gewest de
politieke toestand bevredigend w a s , werd bewezen door den goeden
afloop van de door een der deelnemers aan den tocht naar Penanei
kort daarna, mede met een wetenschappelijk doel, ondernomen
reis van Boenoet aan .ie Kapoeas-rivier over het Madei-gebergte
naar de Boven-Melawi, vanwaar de be loeide nataurondersoeker
(professor dr. G. A. F . MoLBNQBAATF), na eene bestij.ring vanden
'2278 M. hoogen Boekit Raija (een der hoogste borgen , zoo niet
de hoogste, van bet thans bereisde geleelte van Borneo), gelegen
in een nagenoeg ontoegankelijk en dan ook nog nimmer dooreen
Europeaan betreden bergland, de grens van het gewest overschreed en , de Katingan (afdeeling Sampit der residentie Zuider-
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en Oostorafdoeling van Borneo) tot liare oitmonding In 'Ie Javazee afzakkende, verder over zee Bandjermasin bereikte.
Het in 't vorig verslag (blz. 25) besproken stroomgebied der
Boven-Pinoch-rivier, waarover de vorst van het onder dezelfde
afdeeling Sanipit ressorteerende landschap Kotta Waringin zijne
feitelijk weinig uitgeoefende rechten In October 1893 aan liet
Gouvernement had overgedragen, is, in overeenstemming met de
wenschen der in het voorjaar van 1894 te Pontianak verschenen
Piuoehsche hoofden (zie mede vorig verslag), bij gouvernementsbesluit d.1. 0 September 1894 u°. 1 (Indisch Staatsblad n \ 187)
in rechtstreeksche verhouding tot het Gouvernement gebracht
en — als onderdeel der afdeeling Sintang — administratief ingedeeld bij de residentie Westerafdeeling van Borneo. De toevoeging
aan dit gewest strookt geheel met de in 1849 (Indisch Staatsblad
n°. 40) tot stand gebrachte verdeeling van het Nederhmdsch gebied op Borneo, waarbij o. m. is bepaald dat het gelieele stroomgebied der Kapoeas-rivier, en derhalve ook dat der soengei Pinoeu
(die uitmondt in de Melawi, welke laatste rivier zich vervolgens
in de Kapoeas stort), deel uitmaakt van de Westerafdeeling.
Trouwens moest ook de slechts gemeenschap tusschen de Pinoehstreek en de afdeeling Sampit, waarheen slechts moeielijk begaanbare bergpaden leiden, aan de gewijzigde indeeling de voorkeur
doen geven. De resident is aangeschreven om bij de van hem verwacbte voorstellen omtrent de ordening van het bestuur in het
nieuwe rechtstreeksch gebied en omtrent hetgeen verder te regelen
valt (o. a. wat betreft de bevoegdheden der hoofden en hunne
verhouding tot de Dajakscbe stammen) voor onze bemoeienis zoodanigen vorm te kiezen dat daaruit onzerzijds geen vermeerdering van
bestuursmiddelen of van bestuursuitgaven behoeft voort te vloeien.
De Boven-Pinoeh-streek bestaat uit acht weinig beduidende landschappen , welke volgens de bestaande, in 1857 verzamelde, opgaven (latere gegevens waren voorshands niet beschikbaar) gezamenlijk omstreeks 20 000 zielen telden (p. m. 5400 Maleiers en
p. m. 14(500 Dajaks). Toen de controleur der onderafleeling
Melawi , tot wiens ressort bedoeld gebied is gebracht, kort ca
zijne terugkomst van Toembang Anoei (zie lager), het Pinoehgebied bereisde, ondervoul hij op dezen tocht van alle hoofden
de meeste voorkomendheid en medewerking.
Zijn ambtgenoot van Sa'iggau en Sek:idau bezocht, behalve de
Djongkong-, Moealang-, Sekadjang- en Soeroeb-Dajaks, het
gebied der Kembajan en der Boven-Menkiang, waar te voren
nooit een besturend ambtenaar geweest was.
Met de gouvernementsstoomschepen werd de vlag vertoond langs
de Kapoeas, van de monding tot Poetoes Sibau, en langs de
zeekust van Saiubas tot Matan en Djelei.
Over ons optreden of onze bemiddeling, waar Di jaksche moordzaken of veeten zulks noodig maakten, kan over 1894 het Tolgende gemeld worden.
Door de Songkong-Dajaks, die blijkens het verslag van 1892
(blz. 17,'] 8) met het door hen bewoond gebied vroeger tot Sanggau
gerekend werden , maar tegenwoordig tot Samhas behooren , werdeu in Mei 1893 twee Dajaks uit de Boven-Sekajam vermoord.
Door den sultan van Sambas werd hun, namens den resident,
eene boete opgelegd , deels om te worden uitgekeerd aan de
familieleden der verslagenen , deels om als onderpand te dienen
dat de rust door hen gedurende vijf jaren niet zou worden verstoord. De Songkongs wilden zich aan die straf echter niet onderwerpen en de door den sultan gezonden gemachtigde wi rd zelfs
op onbehoorlijke wijze door hen bejegend. Nadat een tijdlang alle
gemeenschap met do Songkongs afgebroken was gewenst, werden
de controleur van Landak en die van Sanggau en Sekadau , zoomede de ter vervanging van den eerste aangewezen controleur,
ondersteund door eene gewapende politiemacht, naar de grenzen
der Sotigkong-streek gezonden om de wegen daarheen te verkennen ,
te trachten met de Songkongs aanraking te verkrijgen en hen te
overreden om zich aan de opgdegde straf te onderwerpen. Deze
zending liep bevredigend af; na eene rnoeie'.ijke reis gelukt.; het
aan genoemde ambtenaren tot in het hart van het gebied der
Songkongs door te dringen en van hen het smartegeld op vredelievemle wijze te verkrijgen , terwijl, instedo van met de gevorderde waarborgsom , naar Dajaksch gebruik genoegen werd genomen met eene oude tempajan (aarden pot) van hooge waarde.
Een geschil omtrent het bezit Tan djeramei's (vroegerontgonnen
boschgronden) tusschen de Menjoekai- en de Iiehe-Dajaks van
Landak werd door den aldaar geplaatsten controleur ten genoegen van beide partijen beslecht.
Op de groo'.e bijeenkomst van Maleische en Dajaksche hoofden
te Toembang Anoei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo),
waarvan sprake was in het vorig verslag (blz. 25), heeft, zooals
blijkt uit de volgende paragraaf, eene algemeene verzoening plaats
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gehad tusschen verschillende elkander vijandig gezinde partijen
uit een vrij uitgestrekt deel der binnenlanden van ons gebied op
Bomt o.
Ter voorkoming van rustverstoring werd aan een twintigtal
Biitang Loeparaefae gezinnen, uit Sera wak afkomstig, welke zich
tonder vergunning van ons bestuur in de Oeloe Kantoe nabij de
grenzen met Serawak hadden ne lergezet om ladangs aan te leggen, het verblijf aldaar verboden, daar ook aan onze Batang
Loepar-Dajaka niet vergund wordt in die streek zich !e vestigeu.
Twee Batang Hedjang-Uajaks uit Serawak , die getracht hadden
onder onze Batang Loepar-Dajaks onrust te verwekken , werden
door onzen gemachtigde te Poetoes Sibau in hechtenis genomen.
Wat de Maleische vorsten besturen betreft, is aan de ontvangen
berichten liet volgende te ontleenen.
In Pontianak ia in Maart 1895 het bewind opengevallen door
overlijden van den sultan.
De par.embahau van Sanggau moest wegens verregaande nalatigheid naar Pontianak opgeroepen worden, alwaar hij door
den resident ernstig werd terechtgewezen.
De rijksbestierder van Sekadau werd , wegens zijne onbehoorlijke
houding tegenover den panembahan van dat landschap, te Pontianak
aangehouden.
In het landschap Silat rezen geschillen tusschen den radja en
zijne familieleden over de verdeeling van de hassil; door het
bestuur werd gewaakt dat de hassilplichtige Dajaks niet het
slachtoffer daarvan werden.
De in 1889 opgetreden panembahan van Sintang toont weinig
volgzaamheid. Dit, gevoegd bij het ontbreken van flinke mantri's
in zijne omgeving, is oorzaak dat de vooruitgang van het landschap gering blijft. Tegen twee zijner invloedrijkste mantri's
werden klachten wegens knevelarij ingebracht, welke in het
begin van 1895 nog in onderzoek waren.
De Islam won onder de heidensche bevolking weinig veld.
Slechts enkele D;;iks gingen er toe over, de vrouwen -veelal om
met Maleiers te kunnen huwen. Over de Christelijke (Roomschkatholieke) propaganda (van uit Nanga Sedjiram) viel nog weinig te
-eggen.
Over het algemeen gaf de gezondheidstoestand geen reden tot
klagen; koortsen en buikziekten deden zich gedurende het geheele
jaar in meerdere of mindere mate voor , doch namen nergens een
kwaadaardig karakter aan, en van epidemieën bleef het gewest verschoond.
De algemeene toestand van den handel was vrij gunstig; volgens de. van t'estuurswege gehouden aanteekeningen zou ge turende
1894 voor eene waarde van f 180 000 meer in- en voor een bedrag van f 200 000 meer uitgevoerd zijn dan in 1893.
Met uitzondering van enkele streken van de afdeelingen Tajan
en Landak en van de onderafdeeling Sanggau en Sekadau der
afdeeling Siutang, waar de bevolking den gunstigen tijd voor
het tehoonbranden van de velden en het uitplanten van de zaadpadi ong.'bruikt had laten voorbijgaan, slaagde het rijstgewas
goed. Ook de oogst van gambier, indigo, klappers, peper en
sago was over 't geheel vrij bevredigend.
§ 14. Zuider- en Oosterafdeclïnr/ tan Borneo.
In geen der onder ons rechtstreeksch bestuur staande gedeelten
van dit gewest werd de rust verstoord.
De in 't vorig verslag (blz. 25) aangekondigde groote bijeenkomst te Toembang Anoei aan de Boven-Kahajan (in het noorden
der afdeeling Dajaklanden), waar aan verschillende Dajakscbe
Stammen (van de Kahajan , Kapoeas, Boven-Barito en Katingen,
en ook van de Melawi onder Sintang in de Westerafdeeling van
Borneo) gelegenheid zou worden gegeven om al hunne geschillen,
zoowel die zij onderling als met naburen hadden, door eene commi-sie van twee Europeesche ambtenaren , gesteun 1 door inlandsche
ambtenaren | :e twee districtshoofden der afdeeling Dajaklanden en
twee gedelegeerden van den panembahan van Sintang), te doen
onderzoeken en naar 's lands gebruiken Lereclit te zien, kan gezegd
worden aan het doel te hebben beantwoord , niet alleen wat de
opkomst der geschilvoerende partijen , maar ook wat de verkregen
uitkomsten betreft. Onder de Dajaks der Boven-Barito scheen echter
eenig wantrouwen tegen de samenkomst te hebben bestaan , dat
zich uitte in onrustige bewegingen en het zich wapenen tegen
mogelijke sneltochten die zij vermoedden dat van uit Toembang
Anoei ondernomen zouden worden. Hun hoofd, To.v:.:ONOCjONTtSii,AM,
verscheen dan ook niet. Wel werd omstreeks het voor de sluiting
der samenkomst bepaalde tijdstip een schrijven Tan hem ontvangen ,
waarin hij alsnog zijne komst aankondigde , doch in deze keunisge-
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ving kon geen aanleiding worden gevonden om de sluiting , door het
opraken van den voorraad levensmiddelen noodzakelijk geworden,
te verdagen. Het samenzijn duurde van 22 Mei tot 24 Juli 1894,
gedurende welic tijdsverloop, dank zij de met lof volbrachte hulp
van cnmnissittn van hoofden voor de instructie der geschillen, in
't geheel van 233 zaken werd kennis genomen , waarvan er 152
werden berecht en 8 1 , hetzij als verjaard, hetzij door gebrek aan
bewijs, voor behandeling niet in aanmerking konden bomen. I'ehalve de personen die ais geschil voerende partijen zich naar Toembang Anoei begeven hadden , waren ook vele kooplieden opgekomen ; volgens de ontvangen mededeelingen schenen hiervan goede
gevolgen te mogen worden verwacht voor een toenemen'I verkeer
tussehen do boven- en de benedonstreken in dit deel van Borneo.' >ok
kan de bijeenkomst wellicht een kiem gelegd hebben voor het outstaau van meer beschaving. In dit opzicht valt er o. a op te wijzen
d a t , toen de in de Boven-Kahajan (te Kwala Koeroen) gevestigde zendeling-leeraar te Toembang Anoei eone druk bezochte godsdienstoefening had gehouden , een der Melawische hoofden den zendeling
het verzoek deed om van hem onderwijs te mogen ontvangen
(een ander aanzienlijk Dajaksch hoofd, behoorende tot den stam
der Ot Danom's, wordt reedt in de Christelijke leer onderwezen),
en dat een der opgekomen hoofden , ten blijke van zijne zucht
om het bestuur behulpzaam te zijn in het doen ophouden van
sneltochten , vrijwillig afstand deed van al de door hem gesnelde
koppen , tot dusver als zoovele zegeteekenen bewaard. Gedurende
de tweede maand van iiet samenzijn te Toembang Anoei ') steeg
het cijfer der bijeengekomenen (ougerekend de eigenlijke k a m pongbewoners) tot ruim 8 0 0 , ten slotte zelfs tot ruim 1000 personen. Het samenzijn werd ten slotte dienstbaar gemaakt aan hst
doen aannemen door de wettige vertegenwoordigers van al de
stammen en kampongs , die aan de oproeping om naar Toembang
Anoei te komen hadden gehoor gegeven , van eenige besluiten van
algemeene s t r e k k i n g , o. a dat liet voortuin aan ieder verboden
zou we', u zijn eigen rechter te wezen, doch dat alle zaken zullen
worden erecht volgens de wetten van het Gouvernement wat de
gouvern mentslanden betreft, en volgeus de instellingen van deu
panemba 1 ' m van Bintang wat betreft de tot diens gebied hehoorende sti k e n . Ter verzekering van de mogelijkheid der uitvoering
van de genomen besluiten werd door de tot 't laatst toeteToerrtbang An >ei verbleven hoofden en aanzienlijken , voor zooveel zij
gerechtigd waren om als vertegenwoordigers der verschillende
partijen op te treden, op bet algemeen verzoeningsfeest, waarmede de samenkomst besloten werd, voor zich en hunne onderhoorigen bij eele gezworen volkomen genoegen te nemen met de
gevallen uitspraken en voorts met alle bun ten dienste staande
middelen het bestuur behulpzaam te zullen zijn in zijne taak o in
vrede en voorspoed te bevorderen.
Viel reeds in de laatste jaren eene rustigere stemming in de
Dajaklanden , ook door het aanmerkelijk afnemen van sneltochten ,
niet te miskennen, het laat zich verwachten dat degrootesamenkomst te Toembang Anoei, waar vele veeten zijn uit den weg
geruimd en waardoor onze aanrakingen met de Uajaks zijn vermeerderd, in hare gevolgen nog tot verdere verbetering zal leiden.
De toestand in de overige rechtstreeks bestuurde gedeelten van
het gewesti behalve in de Tanah Boemboe, waarover lager, gaf
stof tot de volgende opmerkingen.
De veiligheid van personen en goederen was aldaar overal bevredigend. De bevolking erkent ons g e z a g , zooals blijkt uit de
vlotte betaling der belastingen en uit de opvolging van bestuursbevelen. Wel is het niet twijfelachtig dat er nog enkelo elementen
zijn die , als zij er kans toe zagen , niet afkeerig zouden zijn van
het verwekken van beroeringeu, doch het gros der bevolking
denkt niet anii verzet.
Als blijk van erkenning voor langdurige trouwe en goede diensten
werd het districtshoofd van Amoenthai met de kleine g o u d e n ,
en werden eenige ktimponghoofden der afdeelingen Amoenthai en
Martapoera met de zilveren ster voor trouw en verdienste begiftigd.
Drie districtshoofden , die zich verdienstelijk gemaakt hadden ter
gelegenheid van de booger bedoelde samenkomst te Toembang
Anoei, werden met de bronzen ster vereerd: het waren de beide
districtshoofden der afdeeling Dajaklanden en het districtshoofd
van Ifendawe (afdeeling Sampit). Niet altijl is er voldoende stof
te vinden om minder geschikte districtshoofden door betere te
!) De controleur der Dajaklanden had Toembang Anoei van uit zijne standplaats Kwala Kapoeas langs de Kahajan-rivier in 18 dagen bereikt, deels per
gouvernementsstoomseliip koni (tot Toejocn), deels per roeivaartuig. Van uit
Nanga Pinoh (standplaats van den- controleur der Melawi) kon echter de reis,
ten gevolge van op de Malawi en Ambaloh-rivieren ondervonden groote
moeielijkhedcn in verband met den waterstand, in geen korteren tjjd dan
27 dagen worden volbracht, zijnde 6 dagen langer dan verwacht was.
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vervangen ; voor de vervulling van deze en andere aanzienlijke
betrekkingen is men doorgaans genoopt de keuzo te doen uit
personen van gewone afkomst. Onder de leden van aanzienlijke
tainiliSn toch zijn er zeer weinigen f die aan de noodige kennis
ook rol loonde vertrouw-baarheid paren.
GOBSTI MOHAMAD SEMAN , de pretendent-sultan , hield zich met
de meesten zijner familieleden en aanhangers doorgaans in de

1! emban-streek der Boveu-Bsrito (afdeeling Doesoenlanden) op,
doch zijn invloed is tot een laag peil g e d a a l d , en waar hij actieve
medewerking zoekt, stuiten die pogingen steeds af op de vrij
algemeen doorgedrongen overtuiging dat zijne zaak niet meer te
winnen is. Intutsehen wordt liet er door den resident voor gehouden dat MOHAMAD SEMAX niet in onderwerping zal komen zoolang
hij onder den invloed blijft van zijn mede in de Boven-Barito zich
ophoudenden bardnekkigen medestander TOMMOXGGONG DJIDAN
(BADEN ADIPATI) en zoolang hij zich gebonden acht door het zoogenaamde testament zijns vaders, dat hem de onderwerping zou
verbieden. Zijn ne«f en behuwdzoon GOESTI MOHAMAD AKS AT deed
in Mei 1894 we !er stappen betreffende eene eventueel» ouder werping van zijn schoonvader, en wel bij deu assistent-resident van
Amoenthai, die hem echter tot zijn ambtgenoot der afdeeling
Doesoenlanden verwees, onder mededeeling overigens dat het
Gouvernement in elk geval eene onvoorwaardelijke onderwerping
eischte. Onder vertrouwd geleide was AKSAT daarop naar Moeara
Teweb vertrokken , waar de assistent-resident hem echter geen
ander bescheid kon geven, te minder daar hij niet kon aantoonen
eene machtiging van MOHAMAD SEMAN te bezitten. Alvorens .Moeara
Teweh te verlaten, gaf ARSAT bij eede de verzekering dat hij
persooniyk afzag van elk toekomstig gewapend verzet tegen het
Gouvernement, tegen 's Gouvernements dienaren of tegen de onder
ons bestuur staande bevolking. Later werd vernomen dat de reis
buiten voorkennis van den pretendent-sultan zou zijn geschied
en dat ARSAT , bij zijn schoonvader te Boemban teruggekeer I ,
m-'t dezen geschil had gekregen en nu in de soengei Menawing
zich bezig hield met het. zoeken naar diamant. Wat hiervan zij ,
een feit is het dat twee aanhangers (zoons van wijlen PANGEUAN
TOMMOXGGONG ,

ook

wel

genaamd

GOKSTI D J E N A L ) ,

die

ARSAT

op zijne reis naar Amoenthai vergezeld hadden , in Augustus 1894
het bestuur verzochten zich met hunno naaste bloedverwanten
(hunne moe Ier en vier harer jongere kinderen) te Moeara Teweh
te mogen vestigen , daar zij , het armoedig bestaan in de omgeving
vau MOHAMAD SKMAN moede, verklaarden zich van hem en de
partij af te scheiden. Daar deze personen niet behooren tot degenen
die uitgesloten zijn van de algemeene amnestie, uitgevaardigd
bij Indisch Staatsblad 1862 n°. 1 1 9 , e n , voor zoover bekend, zich
feitelijk nimmer tegen het bestuur verzet hebben, werd hunne onderwerping aangenomen en hun toegestaan zich te Moeara Teweh te
vestigeu, waar zij zich sedert mot den kleinhandel bezig houden.
De aan inlandsche hoofden, krachtens eene gouvernementsiostructie, ter besturing gegeven weinig beduidende landschappen ,
gezamenlijk met het zelfbesturend landschap Pegatan-Koesan bekend onder den gemeenschappelijken naam van Tanah Boemboe,
worden niettemin gerekend te behooren tot ons rechtstreeksch
gebied *). Toch werken er onze belastingen niet, maar wordt
door de be loeide hoofden , niettegenstaande zij slechts lasthebbers
zijn van het Gouvernement, het recht van belastingheffing zelfstandig uitgeoefend. De vraag of in de positie dier hoofden geen
verandering dient te worden gebracht, is in Indiö aan de orde
gesteld (verg. vorig verslag blz. 96). In Sampanahan en Sebamban f
waar respectievelijk in 1890 en 1894 de bestuurder overleden i s ,
blijft intusschen de definitieve vervulling der opengevallen betrekking achterwege , terwijl in elk dier landschappen een zoon van
het overleden hoofd met de waarneming der betrekking belast is.
Omtrent het zooeven genoemde leenrijk Pegatan-Koesan valt aan
te teekenen dat de wegens meerderjarigheid in 1893 zelf aan het
bewind gekomen radja niet die gunstige eigenschappen nan den
d a s l e g t , waardoor zijn gewezen voogd, laatstelijk waarnemend
radja, zich had onderscheiden. Intusschen schijnen de van den
resident ontvangen terechtwij/.ing (zie vorig verslag blz. 26) en
de invloed van laatstbedoeld familielid, die in 1894 wegens ziekte
van den radja geruimen tijd voor hem de landsaangelegenheden
behandelde, niet geheel zonder gewenschte uitwerking te zijn gebleven.
In h?t leenrijk Pasir wordt het gezag des sultans steeds ondermijnd door de aanmatiging van den radja moeda, zijn vermoede-) Bedoelde landschappen, zes in getal, tellen in 't geheel nog geen 14000
zielen, namelijk (in ronde cyfers) het eiland Laut 4200, het gebied bekend
onder de namen Tjengal, Menoenggoel en 15angk.-U.ian 2500, het landsehapje
Sampanahan 500; voorts Tjantong 4000, Batoe Litjln 2000 en Sebamban 250.
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lijken opvolger, en diens aanhangers. D J te Kotta Baroe OpPoeka

Laut gevestigde controleur der aMeeling 1'asir en Tauah Boemboo
begaf er zien in Maart 181)4 heen niet liet oorlogsstnomschip
Soembïiitj en vond den toestan I teer gespannen. Zooveel mogelijk.
werden de leken door den controleur geregeld. Benige slaven
werden uitgeleverd en een paar Chlneesen , die geen vergunning
badden zieti in Pmrir op te houden, aan boord gebracht om te
Kotta Beroe terecht te staan. Leter bleek dat in den inwendigen
toestand in 1'asir nog geen verbetering was gekomen. De radja
moeda zou zich , niet, behulp 0. a. van deu in 1893 als rijksbestierder opgetreden landsgrooto 1'ANGKUAN MANGKOE en met
zekeren I'.WGEUAN BJAJUF, die in de bovenlanden de ;;uc;i in
banden heeft, geheel van liet bewind hebben meester gemaakt
en den sultan buiten alle bemoeienis laten. Aan eene oproeping
om naar ISandjermasin te komen voldeed alleen de sultan en later
ook de rijksbestierder, doch de radja moeda verontschuldigde zich
wegens bestuursaan'/elegenhe len en gehrek aan geld. Bij o;.derzoek ble^k dat beide partijen schuld had len. Den resident gelukte
het eene verzoening tot stand te brengen tuaschen den sultan en
PANGERAV MANGKOB, die grooten invloed uitoefent op den radja
moeda en PANGEKAN SJAIUF , en met welke britsten de bestaande
geschillen dus vermoedelijk wel sollen worden bijgelegd , te meer
daar de resident met den sultan was overeengekomen om , bij
een aanstaand bezoek aan Pasir, dat in het voorjaar van 1895
zou plaats vinden , eene regeling te treffen aangaande eene behoorlijke verdeeling van de landsinkomsten tusachen den vorsten
de lan lsgrooten. Ook zou dan het inet het Gouvernement bestaan !e
politiek contract op sommige punten worden aangevuld.
In het aan de residentie Westerafdeeling van Borneo grenzende
en dus ver van de hoofdplaats Bandjermasin verwijderde kenrijk
Kotta Waringin schijnt de algemeene toestand doorgaans vrij bevredigend. De radja , die als een verdienstelijk hoofd bekend s t a a t ,
zag zich in het najaar van 1894, bij gelegenheid van de formeele
regeling van zaken met betrekking tot het gebied der BoveuPinoeh (zie de voorgaande paragraaf), de groote gouden ster vonr
trouw en verdienste toegekend. Gedurende een deel van 1894/95
was hij uit zijn rijk afwezig wegens eene reis naar J a v a . v.aar
hij den Gouverneur-Generaal hulde kwam brengen. Tijdens
's vorsten afwezigheid overlee I zijne oudste dochter, die h i j , bij
gemis aan zoons, gaarne als zijne opvolgster had zien aangewezen.
Tot nog toe was de bestuursopvolging in Kotta Waringin niet geregeld.
Met betrekking tot liet rijk vim Koetei en de noordelijker op
Borueo's Oostkust gelegen ze ff bes turen de landschappen in dit gewest valt het volgende mede te deelen.
In Koetei Leeft het Europeesch bestuur aan invloed gewonden
sedert het persoonlijk optreden van den resident, waartoo blijkens
het vorig verslag (bis. 26) het plan bestond en waaraan in Juni/
Juli 1894 gevolg werd gegeven. Aan het ter zake van die reis
ingediend rapport, door ziekte van den resident eerst in Januari
1895 bij de Indische Regeerirg ontvangen, zijn hoofdzakelijk de
volgende mededeelingen ontleend (geformuleerde voorstellen , waartoe 's residents onderhandelingen met het Koeteisch bestuur zullen
dienen aanleiding t e g e v e n , hadden echter in April jl. de Indische
Regeering nog niet bereikt).
Te Samariuda vond de resident de Bandjareezen en Chiueezen
in groote opschudding, ten gevolge van het gewei. Idadig optreden
van het bij den sultan in gunst staande hoofd der boven Tenggaroug geleden groote kampong Kotta Bangoen , weik hoof 1 aanalle
Biindjareezeu , onverschillig of zij sultans- of gouvernenu nts-;<nderdaneu waren , wraak zou gezworen hebben over bet feit dat zijn
zoon in een uit minnenijd ontstanen twist met opvarei.den van
twee ter reede liggende Bandjareesche handelsprauwen was ge lood
geworden, en aan zijn voornemen reeds een begin van uitvoering
gegeven had door het doen plunderen en beschieten van de bewuste handelsvaartuigen, gepaard met moord op gouven:ementsonderdanen, en door met 40 zwaar gewapenden naar Tenggarong
af te zakken , op weg naar Bamarinda , waar h i j , zooals het gerucht liep, een aanslag zou willen ondernemen tegen de door
Bandjareezen bewoonde kampong. Niettegenstaande de assistentresident zich reeds de zaak had aangetrokken , hadden diens stappen
bij den sultan om bet hoofl van Kotta Bangoen tot r^de te brengen
nog weinig uitwerking gebed. De resident wist echter te bewerken
dat de sultan , tot bedaring der gemoederen , openlijk tegen bet
schuldige, doch inmiddels gevluchte hoofd optrad, door zich met
den resident naar Kotta Bangoen te begeven en aldaar aan de
verzamelde bewoners mede te deelen dat hun hoof; MARTA SOETA
zich aan hem , sultan , en aan het Gouvernement vergrepen h a d ,
en daarom door hem als kamponghoofd werd ontslagen , terwijl
ieder verplicht zou zijn MARTA SOETA op te sporen en, betzij dood

of levend, uit te leveren. Aan de rechthebbenden werd boren*
dien de geleden schade door den sultan vergoed. Tal van klneh-

ten , uij den resident iugebraebl, schenen er op te wijzen dat
vertegenwoordigers of familieleden des s u l t a n s , hetzij al dan
niet in t die t me I • weten, vaak vrij spel hadden om inzamelaars en opkoopers ven bosehproducten , of hen die bende] in
bout
. ui; geldbejag a'lerlei ui 'i lijkheden in den weg te
leggen, dan wel dei; afzet daarvan te mom poliseeren. Gedeeltelijk
slaagde de resident er in den klagers alsnog recht te doen wederraren, Over 't algemeen werd de indruk verkregen dat bij de
inbind, ene bestuurders in Koetei een geest beerschte van exploitatie

ren den kle :.e:i man, welke op diens materieelen toastend nadeelig
terugwerkte. Da resident liet niet n a , in zijne besprekingen met
den sultan en do landsgrooten, hen er op te wijzen dat in vele
opzichten gebleken was van tekortkomingen hunnerzijds in de
nul:.ing der uit het politiek contract voor ben voortvloeiende
verplichtingen, en dat al dadelijk hunnerzij is maatregelen dienden
genomen te worden om wat onwettigs was ingeslopen te doen
u i e n . 's E isidents bezadigde, doch ernstige vertoogen bleken
ten laatste de . gewenschten indruk te maken. Inderdaad moeten
dientengevolge e3iiig" onwettige bedingen door het Koeteisch bestuur zijn afgeschaft en de meeste soengei's in de benedenstreken ,
die sedert lamfer^n of korte-en tijd voor het inzamelen en uitvoeren van bosehproducten anders dan ten voordeele van den sultan
c:i zijne familie gesloten waren, voor den vrijen handel weder
geopend zijn geworden. Ook werden de sultan en landsgrooten
genegen bevonden om tegen schadeloosstelling (over het bedrag
waarvan in beginsel overeenstemming werd verkregen) aan het
Gouvernement af te staan de heffing van in- en uitvoerrechten,
het zout monopolie en de opiumpacht, terwijl van hen tevens de
afstand verkregen werd van eeu uitgestrekt terrein te Bamarinda,
ter grootte van 6 IÏ 7 vierkante p a a l , dat voortaan rechtstreekscb
gouveruemeutsgebied zal uitmaken. Aan de bezitters van grootere
of kleinere pefceelen aldaar werd door den resident vrijgelaten
hetzij hunne rechten naar goeddunken te vervreemden , hetzij die
te behouden , mits in het laatste geval de lusteu en lasten van
gouverr.ements-onderdanen aanvaardende, aan welk laatste eeuparig de voorkeur gegeven werd. In verband hiermede werd reeds
aanstonds door lederen binnen het afgestaan terrein gevestigden
stam een hoofd verkozen, en werden de gekozen personen in die
hoedanigheid door den resident bevestigd.
Met de verre boven streken van Koetei (de Oeloe Mahakkam)
onderhoudt, de sultan aanrakingen door middel van zekeren S l M M
te Kampong A n a , een tijdens zijne opvoeding aan het Koeteische
hof tot den Islam overgegane Dajak, d i e , naar het schijnt. door
de Dajaksche stammen bencdu., de watervallen als hoofd wordt
erkend. De vader van dezen S I D I N ; , wijlen LADIO BANG , zou een

Dajaksc'i hoofd van groot aanzien zijn geweest, die echter wegens
koppensneller^ (waarvan de sultan steeds een verklaarde tegenstander is geweest en nog is) gedurende eeltige jaren te Tenggaroog in ballingschap was gehouden en kort na zijne invrijLeidstelling (in 1890) overleden is. Sedert die bestraffing moet, naar
de resident vernam , geen Dajakscli hoofd van do Boveu-Mahakkam
meer naar Tenggarong zijn afgekomen. doch wel is dit voor
handelsdoeleinden het geval met gewone Dajaks. De handel met
de bedoelde verre bovenstreken is voornamelijk in handen van
den sultan en zijne familieleden ; met hunne stoomscheepjes (gezamenlijk 13 in getal) laten zij levensbehoeften , manufacturen, enz.
naar de bovenrivier brengen om als retourvracht bosehproducten
te doen inladen, lntussehen moet bet een feit zijn dat ook Boegineezen
en Bandjareezen aan den handel met de Dajakstammen der 0<doeMalmkkam deelnemen '). Sedert in 1890 LADIO BANG en nog
enkele andere invloedrijke personen door de in Boven-Koetei toen
hevig geheerscht hebbende cholera van het tooneel verdwenen
waren, zou als ouds'e en voornaamste hoof! der Dajaks aldaar
zijn overgebleven K \ \ B NGIRING , hoofd der Kajan-Dajaks, ook
wel genaamd — zie b'z. 25 van het vorig verslag — Kwixa
IRANG. Omtrent de ontstane onrustige beweging in de Bovenlfakakkam , welke de leden der wetenschappelijke expeditie naar
Midden- Borreo deed afzien van hun plan om van uit de Westeraf.ieeling van Borneo naar Boven-Koetei door te dringen (zie vorig
verslag blz. ! 1(!). vernam de resident nog tijdens zijne aanwezigbeid te Samariuda dat de gemoederen weder tot belaren waren
gekomen, daar de gemeenschappelijk met Bon LARE (hoofl der
l
) In Mei 1894 (leed de assistent-resident van Koetei en de Noordoostkn=t
van Borneo met het stationschip Socmbiwj eene reis naar de Oeloe Mahakkam ,
echter niet verder dan tot Kampong Ana, van welke plaats , evenals van het
meer benedenwaarts gelegen Kotta Bangoen, toen de geographische ligging
werd bepaald.
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Penihin-Dajaks) genomen maatregelen tot Weering van gevreesde
vijandelijkheden van de zijde der Hiban- (Batnng Loe par-) Dajaks
uit Serawak gebleken waren geen reden van bestaan te hebben
eliad. De bedoelde Serawak-Dajaks toeh schenen zon Ier kwade
edoelingen in de Mahakkain-streek te zijn gekomen , waar zij
zich bezig hielden met liet aanleggen van rijstvelden en liet
inzamelen van busoh producten; zij hadden evenwel verzuimd
vooraf van hunne komst en van hunne voornemens kennis te
goven. Nadat dan ook bij monde van den booger ba loeiden K w u
NoiBura aan boodschappen der Hiban-Dajaki was te verstaan
gegeven dat de door hunne makkers begane onvoorzichtigheid de
geheele Mahakkam-streek in rep en roer bad gebracht, bedden
de Hiban-Dajaks zich gehaast de Oeloo Mahakkam weder te verlaten en waren op Serawakseh gebied teruggekeerd.
Ook de noordelijker gelegen rijkjes ter Oostkust, onder liet
toezicht staande van een te Boeloengan gevestij; len controleur ' ) ,
met namen de Berouwsche landschappen OoenoengTaboer en
Sambalioeng en het grenslandschap Boeloengan , werden in Juli
1894 door den resident bezocht.
De verstandhouding tusschen den jongen sultan van Goenoeng
Taboer, Si ATAS, en zijn oom, den afgetreden waarnemenden

f

sultan , H A D J I ADJI KOENINCÏ,

bleek

nog altijd zeer gespannen ;

alle pogingen van den sultan tot toenadoring worden door HADJI
A D J I KOENING beslist afgewezen; hij en zijne partij willen Si ATAS

alleen dan als bestuurder erkennen , wanneer KOEXING'S oudste
zoon tot radja moeda (bestuursopvolger) wordt uitgeroepen. De
resident heeft den afgetreden waarnemenden bestuurder onder het
oog gebracht dat zijne vijandige houding tegen den sultan een
einde moest nemen. Onder die gespannen verhou ding laat de
toestand van het land veel te wenschen over. Des sultans positie
is echter sterker geworden sinds in 't laatst van Juli 1894 het
machtige hoofd der Segai-Dajaks SIKATMIO naar Goenoeng Taboer
was afgekomen om hem als zijn vorst te erkennen en te buldigen 5 ). Voornamelijk met het oog op de versterking van des
sultans invloed op de Dajaks van zijn gebied had do resident bij
den vorst (die eenigen tijd te voren zijne echtgenoote, eene Boeloengausche prinses, verstooteu bad) zeer ondersteund het denkbeeld van een huwelijk met de nicht en vermoedelijke opvolgster
van

bedoelden

SIKATMIO , de

Dajaksche

vorstin

Si

MANDJING ,

dochter van den radja der Malina-Dajaks. Met den sultan en zijne
landsgrooten werden besprekingen geopend betreffende de registratie
der slaven en hunne conversie in pandelingen in navolging van
de in 1892 (verg. het verslag van dat j a a r , blz. 65) door het
inlandsch bestuur vau Boeloengan ingevoerde regeling; zij verklaarden daarto8 te willen medewerken , evenals tot het afstaan
van een terrein om aan het Gouvernement een eigen grondgebied
in het landschap te verschaffen. Ook in Sambalioeng bleek tegen
dit laatste geen bezwaar te bestaan. Deze zaak kon echter door
den resident niet aanstonds worden afgedaan , omdat op het heoogde terrein zich te veel eigendommen van sultansonderdanen
bevonden en het wenschelijk was die perceelen zooveel mogelijk
buiten het eventueele gouvernementsgrondgebied te doen vallen.
Van den. te Boeloengan gevestigden controleur wordt een rapport
ingewacht omtrent de te kiezen begrenzingen van het af te staan
terrein.
De sultan van Sambalioeng vertoeft nagenoeg altijd in de bovenlajiden bij zijne Dajaks en bemoeit zich weinig of niet om het
bestuur van zijn land , dat hij aan eenige landsgrooten overlaat,
voornamelijk aan zijn vervanger en gemachtigde MAHARADJA ALAM.

De aangewende pogingen, om ook hier tot de registratie der
shiven over te gaan , vonden weinig bijval bij den sultan en de
aanwezige landsgrooten, doch van het denkbeeld eener overdracht
aan het Gouvernement van de heffing der i n - en uitvoerrechten
(welker opbrengst in de laatste jaren door den sultan met dien
van Goenoeng Taboer wordt gedeeld) waren zij niet afkeerig. Eene
beslissing ter zake zou echter e r a t genomen kunnen worden nadat
') Ook in verband met <lc meer actieve politiek , die in den laritsten tijd
onzei zijns ter Oostkust van Bornro wordt gevolgd — reeds zijn er onze politie*
middelen niet onaanzienlijk uitgebreid (zie het verslag van 18Ü3 , bit. 7'_') en

is te Samarinda in Koetei een landraad opgericht isie vorig verslag bis. 80]—

alle » wadjirs" des rijks waren gehoord, terwijl er twee afwezig
waren. (Later is den resident ]jet bericht geworden dat door allen
in eene eventueele overgave en overneming der tolrechten was toegestêmd)
De besprekingen over deze aangelegenheid met liet Roeloengansch
bestuur gevoerd konden zich reeds aanstonds oplossen in een
suppletoir contract dd. 11 Juli 1894 (sedert bekrachtigd bij gouvernementsbesluit dd. 15 Maart 1895 n°. 5 ) , waarbij de sultan
en landsgrooten in eene eventueele overneming van de i n - en
uitvoerrechten en pachten toestemden tegen nader overeen te komen
schadevergoeding (voor het al dadelijk bepalen van eene som
bleken de voorhanden gegevens niet toereikend). De vereeniging
der gouvernementsonderdanen in Boeloengan op liet in 1892 daartoe
door het zelfbestuur afgestaan terrein werd door de verschillende
aldaar gevestigde nationaliteiten z^er gewaardeerd. Tijdens 's residents aanwezen werden door bedoelde opgezetenen hunne hoofden
gekozen, en deze vervolgens door <\en resident geïnstalleerd. Meu
was over het algemeen zeer tevreden , doch de groothandelaren
klaagden over achteruitgang vau den handel in hoschproducten ,
ten gevolge van het gebrek aan pandelingen en het weinige
gezag (iat de vorst over de Dajaksche bevolking uitoefende, die
zich niet meer het bosch liet inzenden om voor den vorst boschproducten te zoeken. De in Boeloengan ingevoerde regeling , strekkende tot registratie en geleidelijke emancipatie der slaven , bleef
g u n s t i g werken. Verschillende niet geregistreerde slaven vluchtten
naar het noordelijk gedeelte der Lucia-baai (Britsch Noord-Borneo).
Het gewestelijk verslag vau 1894 bevat nog het volgende van
algemeene strekking.
Over het geheel was de volksgezondheidstoestand gunstiger dan
in vorige j a r e n ; in verschillende deelen van het gewest kwamen
echter n u en dan berriberri, mazelen en pokken voor. Onder het
vee in de afdeeling Martapoera brak in Juli 1894 het mond- en
klauwzeer uit en was bij het einde des jaars n o g niet geheel g e weken.
Terwijl het rijstgewas een zeer voordeelig beschot gaf in deafdeeling Amoentliai, viel i n d e afdeelingen Doesoenlanden en Dajaklanden ten gevolge van ongunstige weers- en andere invloeden ,
en in de verre binnenlanden wegens het niet tijdig aanleggen en
iiewerken van de velden, de oogst slecht uit. Van de c u l t u u r van
Liberia-koffie wordt meer en meer werk gemaakt (de aanplantingen
van den sultan van Koetei en zijne familieleden staan zeer goed
en wierpen ree Is een vrij goed product af). De door de bevolking
voor binnenlandsch gebruik geteelde tabak slaagde bevredigend
en behaalde vrij goede prijzen ; in de laatste jaren gaat zij hier
en daar ook tabak voor de Europeesche markt verbouwen, Enkele
Europeesche tabaksondernemingen staakten hare werkzaamheden;
in het district A.mandit (afdeeling Amoenthai) verrezen daarentegen
twee nieuwe. Pepercultuur wordt in dit gewest bijna niet meer
gedreven als een gevolg van de lage marktprijzen van het product.
Ook de handel in boschpro lucten verminderde door dezelfde oorzaak ,
waarbij nog komt het schaarscher worden van de bedoelde voortbrengselen , waardoor in menige streek de inzamelaars zich ver
van de gewone vindplaatsen moeten gaan ophouden.
In den handel ging niet meer om dan in 1893.
Viel over de veiligheid van personen en goederen in de onder
ons rechtstreeksch bestuur staande gedeelten niet te k l a g e n , in
de zelf besturende landschappen , vooral in Pasir en de Berouwsche
landen , liet die veel te wenacben over.
De Islam breidde zich onder de heidensche Dajaks weder een
weinig u i t ; zelfs gingen eenige tot hel Christendom bekeerden
tot het .Mohammedanisme over. De zendelingen van het Rijnsche
genootschap te Barmen zijn begonnen h u n werkkring uit te breiden over de Doesoen- en Lawanga-Dajaks, onder welke stammen
respectievelijk ló' en 39 personen gedoopt " ^rden. Ook werd er
van die zijde over gedacht o m , naar aanleii' g van deindrukken
door den te Kwala Koeroen gevestigden zendeling verkregen tijdens
zijne aanwezigheid te ToembangAnoei (zie honger), in den loop
van 1895 do Miri-streek (Boven-Kahajan) aan het arbeidsveld toe te
voegen.
§ 15. Celebes en onderhoorit/kedeti.

ligt liet in de bedoeling den controleur van Boeloengan, ter vervanging van

het te zijner beschikking gesteld rtoomjaeht, een grontor en xeewaardiger
stoom rsartnlg te verschaffen, terwijl dan bedoeld Jacht in dienst gesteld zal
worden b j den assintent-residi nt te Sainnrinda voor zijne reizen op de Mahakkain-rivier.
') Toen in September te Goenoeng Taboer het bericht kwam dat SIKATMIO
was overleden, heelt de sultan niet nagelaten, met herinnering aan de door
dit D.ijaksch hoofd te Qoenoeng Taboer afgelegde belofte, diens Familieleden
BB verdere onderhoorigen aan te schrijven o n het ter gelegenheid van zoodanig sterfgeval gebruikelijk koppensnellen alsuu achterwege te doen blijven.

In geen der onder ons rechtstreeksch bestuur staande gedeelten
van dit gewest hadden gebeurtenissen plaats , die op den algemeenen
politieken toestand van invloed waren. In de onderafdeeling Segeri
(afdeeling Noorderdistricten) zetten de glarang van Kaloekoea en
diens vader, de o u d - g l a r a n g , eene gewapende demonstratie op
het getouw tegen den regent (Augustus 1894), hetgeen echter
voor de algemeene rust en orde geen verdere gevolgen had. T e
Segeri zelf, waar de controleur zijne standplaats heeft, werd op 12

Bijlage C.
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Mei 1894 een bloedig drama afgespeeld. Een ter plaatse bekend
Bimanees (bij een der voorgangers van den controleur was hij huisbediende geweest) drong onverhoeds het kantoor binnen , waar eene
woordenwisseling met den controleur ontstond over de weigering
der afgifte van een gevraagden zeepas naar Makasser. Plotseling
haalde de Bimanees een verborgen gehouden wapen te voorschijn,
waarmede hij den controleur en eenige oogenolikken later ook
diens echtgenoote doodelijk verwondde, vervolgens ia zijne vlucht
nog aan een paar ter hulp gesnelde personen minder gevaarlijke
wonden toebrengende. De dader is niet verboord kunnen worden , daar een der minder zwaar verwonden bij zijne zelfverdediging
den Bimanees met NO pistoolschot neervelde. Een door den van
Maros ontboden assistent-resident den volgendeu dag ter plaatse ingesteld onderzoek bracht aan het licht dnt de algemeene stemming
te Segeri niets te wensclien overliet en dnt het geval geheel van
persoonlijken aard moet ziju geweest. In Labakkaug (onderaf leeling
Pangkadjene der Noorderdistricten) scheen de partij van den vorigen
verbannen regent haar lijdelijk verzet tegen diens opvolger te
hebben laten varen; althans werd daarvan niets meer vernomen.
De in 't vorig verslag (blz. 27) vermelde poging vun een gedeelte
der bevolking van het voormalig regentschap Kaba, mede in de
afdeeling Noorderdistricten , om een gevangene van aanzien tijdens
diens transport gewapenderhand te ontzetten , is bij het sedert
iDgesteld onderzoek gebleken uitsluitend het werk te zijn geweest
van familieleden van dien gevangene met hunne volgelingen,
terwijl het grootste gedeelte der Kaba'sche bevolking er zich niet
in gemengd had. De hoofdaanleggers van den aanval zijn lij
gouvernementsbesluit dd. 26 Juni 1894 n°. 18, in het belang der
openbare rust en orde op Zuid-Celebes, naar Java, en wel
naar de hoofdplaats Poerworedjo der residentie Bagelen , gerelegeerd.
Eene aangelegenheid van politiek belang, welke in 1894 met
betrekking tot de vorstenrijken van dit gewest op den voorgrond
trad, waren de onderhandelingen over eene nieuwe regeling van onze
contractueele verhouding tot Gowa, welke nog altijd berustte op
het in 1824 vernieuwd tractaat van vrede , vriendschap en bondgenootschap (bet zoogenaamd vernieuwd Bongaaisch tractaat),
terwijl het Gouvernement van de in 1893 plaats gehad hebbende
bestuurswisseling in Gowa (als gevolg van het overlijden van den
in 1852 aan het bewind gekomen vorst) wenschte gebruik te
maken om die verhouding meer in overeenstemming te brengen
met de elders en ook in alle overige landschappen van ZuidCelebes te dien aanzien bestaande regelingen. Van Gowasche zijde
ontmoette echter de voldoening aan dit verlangen aanvankelijk
tegenkanting. Bij herhaling verklaarde de nieuwe radja, ofschoon
daarbij steeds de verzekering voegende van zijne voortdurende
trouw en gehoorzaamheid, er bezwaar tegen te hebben om een
ander contract dan dat van 1824 te sluiten. Na veel overreding
onzerzijds en waarschijnlijk onder den indruk van het bij ons
eerste optreden op Lombok behaald succes, berichtte inJulil8'.'4
de radja dat hij zijn bezwaar opgaf en bereid was te onderhandelen
over de sluiting van een nieuw politiek contract in den onzerzijds
gewenschten geest, behoudens eenige door hem , in overleg met
zijne landsgrooten , aangegeven wijzigingen. Ook in verband met de
tijdens die nadere onderhandelingen nog noodig gebleken gedachtenwisseling tusschen den gewestelijken gouverneur en de Indische
Regeering kreeg de zaak eerst in October haar beslag. Den 26sten
dier maand werd namelijk te Makasser een nieuw politiek contract
met Gowa verleden, dat, ofschoon in verschillende opzichten
afwijkende van het io Januari 1894 voor de inlandsche staten op
Zuid-Celebes aangenomen model (verg. vorig verslag blz. 27),
voldoende aan 's Gouvernements belangen tegemoetkomt en dan
ook sedert bij gouvernementsbesluit dd. 28 Januari 1895 n°. 2
door de Indische Regeering is goedgekeurd en bekrachtigd , evenals
de mede op 26 October te voren gepasseerde akte, waarbij de
nieuwe bestuurder van Gowa, onder die nadere goedkeuring, in
naam en vanwege het Nederlaudsch-lndisch Gouvernement in
zijne waardigheid bevestigd werd. In November werd door de
kiesgerechtigden in Gowa des radja's oudste zoon tot zijn eveutueelen opvolger gekozen, waarvan later door middel van een Gowasch
gezantschap te Makasser werd kennis gegeven. In verband met
het overlijden in Mei jl. van den eerst sedert kort bevestigden radja
van Gowa is het bewind thans op bedoelden opvolger overgegaan.
Dat de goede verstandhouding met Gowa gedurende het geheele
beloop der onderhandelingen ongeschokt was gebleven , kan bieruit blijken dat de radja, toen hem ter oore was gekomen dat
een zich noemende Gowarees in het Sassakseh gebied op Lombok
eene rol wenschte te spelen (Juli 1894), met goedvinden van den
gewestelijken gouverneur zijn geheimscbrijver naar Lombok deel
vertrekken met de opdracht om den bedoelden inlander, die zien
onder den naam van DAENG GINORO uitgaf als familielid van het
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Gowasche vorstenhuis, als zoodanig te ontmaskeren en, bijaldien
hij inderdaad uit Gowa afkomstig mocht zijn , hem namens den
Gowaschen gebieder aan te zeggen onmiddellijk naar Celebes terug
te keeren. En toen de ramp bekend werd, die in het laatst van
Augustus onze troepen op Lombok getroffen bad , begaf de radja
zich naar Makasser om den gewestelijken gouverneur daarover
zijn leedwezen te betuigen en tevens ons zijne hulp tegen de
Baliërs aan te bieden. Inderdaad verzamelde de radja ruim 2000
strijdbare mannen en hield die een tijdlang in de nabijheid van
Makasser ten behoeve van het Gouvernement beschikbaar. Ook
de radja van Si lenreng en de leenvorstin van Boni hadden hulptroepen bijeengebracht en aangeboden om het Gouvernement op
Lombok bij te staan. Na overleg met den opperbevelhebber der
expeditie te.^en Lombok werd echter te Batavia beslist dat er getsn
aanleiding bestond om van de gedane aanbiedingen gebruik te
maken. De gewestelijke gouverneur kreeg in last om van deze
beslissing aan de drie betrokken vorstenbesturen keunis te geven,
onder bijvoeging van de mededeeling, die hun nog later namens
de Kroon herhaald werd, dat van hunne aanbiedingen en het
daarin gelegen blijk van trouw aan het Gouvernement met waurdeeritg was kennis genomen. Hoewel van de leenvorstin van
Tanette geen bepaald aanbod werd ontvangen , had ook zij toch
een voor dit rijkje niet onaanzienlijk contingent voor den strijd
tegen Lombok bijeengebracht. ')
Tijdens de prins-gemaal van Boni KRAENG POPO in de eerste
dagen van December zich in Gowa bevond om het inhuldigingsfeest 7an (nu wijlen) zijn vader bij te wonen (hij is de tweede zoon van
den radja), gewerd hemde tijding dat zijne gemalin , de in 1872 aan
het bewind gekomen leenvorstin van Boni, door eene ernstige ziekte
was overvallen , waaraan zij sedert (op 17 Februari jl.) overleden
is. Reeds weinige dagen na dit overlijden begaf de gewestelijke
gouverneur zich naar Boni, daar het voor de belangen van dat
landschap en voor die van het Gouvernement volstrekt niet onverschillig was of de verkiezing nopens de opvolging der leenvorstin ,
welke ingevolge de laudsgewoonten moet plaats hebben vóórdat
het lijk van den overleden bestuurder (of bestuurster) ter aarde
wordt besteld, ten gunste van den broeder der leenvorstin , tot
dusver rijksbestierder, dan wel ten gunste van hare 13-jarige
dochter zou uitvallen, in welk laatste geval in de toekomst
moeielijkhedeu werden voorzien in verband met het zich af en
toe ree Is geopenbaard hebbende en bij de Boniërs niet zonder
aanstoot gebleven streven van den gemaal der leenvorstin om
Boni onder Gowa's invloed te brengen , althans op Gowasche wijze ,
d. i. meer autocratisch, te doen besturen. Toen de gouverneur in
Boni kwam , badden de leden van den hadat, om de pogingen
van KRAENG POPO , die voor zijne eigene candidatuur propaganda
had trachten te maken, te breken, reeds bij wijze van voorloopige
verkiezing de minderjarigo dochter tot opvolgster uitgeroepen ,
onder voorbehoud echter dat aan het Gouvernement deeindbeslissing zou verblijven eu dat de hadat zich daaraan zou onderwerpeu ,
in welken zin die beslissing ook mocht uitvallen. Het bleek den
gouverneur dat de overgroote meerderheid der leden van den hadat
opzettelijk dien middenweg gekozen had, daar de stemming uagenoeg algemeen ten gunste was van den rijksbestierder , waaromtrent
echter de meeste hadatsleden zich niet openlijk hadden willen verklaren. De besprekingen , door den gewestelijken gouverneur gehouden, hadden ten gevolge dat de hadat tot eene definitieve verkiezingoverging , waarbij, met herrueping van de voorloopig gedane
keuze, de rijksbestierder, zoon van den in 1871 overleden leenvorst,_ als opvolger van wijlen zijne zuster werd uitgeroepen.
Den 15den April werd de nieuwe bestuurder, onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, door dei: gewestelijken
gouverneur als leenvorst van Boni erkend en legde hij eene schriftelijke verklaring af dat hij zich verbond tot de getrouwe nakoming
van het bestaande politiek contract en tot het sluiten van eene
nieuwe overeenkomst, omtrent welker inhoud de Indische Regeering nog met den gewestelijken gouverneur in overleg is in verband met den gerezen twijfel of het in 1894 aangenomen modelcontract, waarop reeds hiervóór geloeid is, o. a. voor de leeustaten
op Zuid-Celebes niet nog in sommige opzichten aanvulling behoeft.
Daar het wenschelijk was dat in de plaats van den tot leenvorst
verheven titularis aanstonds een nieuwe rijksbestierder optrad ,
voor welk ambt de leenvorst zijn oudsten zoon voordroeg, eu
') De strijdmacht , welke Gowa en Sidenreng in oorlogstijd kunnen op
de been brengen. wordt voor elk dier rijken geschat op p. in. 5000 man ,
terwijl voor lloni dit aantal "2000 k 3000 zou bedragen. Ünder deze getallen
tellen respectievelijk ÏOO a 800, 2500 en 500 man r pabarisi"" (zoogenaamde
geregelde troepen), ten deele met geweren bewapend en af en toe geoefend
wordende. Tanette kan bootstens over p. ra. 300 met geweren bewapenden
beschikken.
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daar tegen diens candidatuur geen bezwaar bestond, ging de
gewestelijke gouverneur er gelijktijdig toe over ook dezen, onder
nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, te benoemen
en te bseeligen. De wijze waarop de quaestie der bestuuraopvob
ging thans is opgelost moet, naar vernomen werd , algemeen in
Boni met bijval zijn begroet. KRAENO POI-O , wien door den gewestelijken gouverneur, op verzoek van den nieuwen leen vorst
en van den nadat, bet verder verblijf in Boni was ontzegd (ook
omdat hij zich nan verduistering van eenige belangrijke rijk>sieraden had schuldig gemaakt), was naar (Jowa vertrokken,
doch had zijne dochter in Boni achtergelaten.
Door den vorst en den hadat van Loewoe werd in Februari 1894
een der prinsen als toekomstige opvolger in bet. bestuur verkozen ,
onder toekenning van den titel van » tjannieug " , welke keuze,
aan de Indisclie Regeering ter bekrachtiging voorgedragen, door
haar werd goedgekeurd bij gouvernementsbesluit dd. 4 Juli 1894
n°. 17. Blijkens het vorig verslag (blz. 27) gaf zekere AROE PENEKIK
(een neef van den vorst van Sidenreng) in Loewoe aanleiding tot
moeielijkheden. Deze bleef zich ook in den verderen loop van 1894
nog aldaar ophouden en wel in het district Laromgpong, waar
hij eene onwettige dochter van den vorst zonder diens toestemming
tot vrouw nam. Ofschoon hij geen vijandelijkheden meer pleegde,
waren toch bij den vorst van Sidenreng stappen gedaan om, in
het belang van de rust en orde in Loewoe, zijn neef van daar
terug te roepen. Een Europeesch ambtenaar van het inlandsen
bureau te Makasser , zoomede een Loewoesche prins, vergezelden
in Januari/Februari jl. twee vreemde natuuronderzoekers op
dezer doortocht door Loewoe. Van de Loewoesche kustplaats
Boraoe (in bet noordelijk deel der golf van Boni) werd , zonder
daarbij van de zijde der bevolking moeielijkheden te ondervinden ,
het veel noordelijker gelegen meer van Posso bereikt, vanwaar de
bedoelde vreemdelingen zich naar de zuidkust van de bocht van
Tomini (residentie Menado) begaven. Volgens mededeelingen van
den gewestelijken gouverneur is bij de reis door Loewoe gebleken
dat bet gezag van den radja zich nog iets ten noorden van het
Posso-meer uitstrekt.
In den toestand van de Mandharsche landschappen kwam geen
merkbare verbetering. De onderlinge twisten en kuiperijen tusschen
de vorsten en hunne landsgrooten en tusschen deze laatsteu zoo
onderling als in betrekking tot de mindere hoofden laten vrij spel
voor allerlei willekeur en onrecht, te meer daar de wettige uestuurders vaak te zwak zijn om de aanmatiging van de talrijke
vorstentelgen te breidelen. De verdrukte bevolking heeft dan ook,
bij elke gelegenheid dat deze landschappen door gouvernementsambtenaren werden bezocht, onbewimpeld den wensch te kennen
gegeven om onder 's Gouvernements rechtstreeksch bestuur geplaatst
te worden.
Werd in het vorig verslag vermeld dat de bestuurders der
Kaïlische landschappen Palos en Donggala hunne verplichtingen
tegenover het Gouvernement in menig opzicht niet nakomen , gedurende 1894 werden van den postbouder te Douggala over hen
geen klachten meer ontvangen.
De bestuurder van Tontoli kwam in den loop van Augustus
weder te Makasser ter bespreking van eenige aangelegenheden.
Het tusschen dit landschap en Bwool (residentie Menado) hangend
grensgeschil was door bijkomende omstandigheden nog niet beeiudigd kunnen worden.
Als gewoonlijk wordt de veiligheid van personen en goederen
in de gouvernementslanden voldoende genoemd ; daarentegen liet
zij in de vorstenrijken , waar de bevolking nog in meerdere of
mindere mate is overgeleverd aan de willekeur van hare gebieders
en andere aanzienlijken , veel te wenschen over. Verhuizing van
vorsten-onderdanen naar het gouverneineutsjebied was dan ook
weder niet zeldzaam.
Ter erkenning van zijne langdurige, trouwe en ijverige plichtsbetrachting werd de regent van Galesonj (afdeeling Takalar) begiftigd met de kleine gouden ster voor trouw en verdienste, terwijl aan eenige tot het iulandsch bestuur behoorende verdienstelijke
personen van lageren rang dit onderscheidingsteeken in zilver werd
toegekend.
De gezondheidstoestand liet over bet algemeen vrij veel te wenschen over. Gedurende het geheele jaar deden zich zoowel in de
gouvernements- als in de meeste vorstenlauden gevallen van pokziekte voor, vaak met doodelijken afloop; te betreuren is het dat
de bevolking niet de minste voorzorgen tegen besmetting in acht
neemt. Ook koorts- en buiklijders waren er velen , doch deze ziekten
droegen een goedaardig karakter.
Viel de padioogst over 't algemeen genomen niet gunstig uit,
allerminst in de voor de teelt van dit voedingsmiddel belangrijkste
afdeeling Noorderdistricten , de koffiepluk slaagde beter , althans
in de afdeelingen Zuider- en Oosterdistricten. In de Noorderdis-

tricten evenwel, met name in de onderafdeeling Bergregentschappen , is deze cultuur zóó achteruitgegaan dat van een oogst geen
sprake meer is. Wat de tabakscultuur betreft verkreeg men in de
Oosterdistricten ditmaal betere uitkomsten dan in de Noorderdistricten. De overige landbouwproducten slaagden over het algemeen
bevredigend.
Voornamelijk ten gevolge van de grootere koffieproductie en
de betere koffieprijzen was de handel levendiger dan in 1893. De
uitvoer van boschproducten uit verschillende vorstenrijken naar
Makasser en Singapore bleef belangrijk.
Op Mohamine iaansch gebied deed zich niets bijzonders voor. De
daaromtrent ontvangen berichten komen overeen met die, welke
in vurige verslagen zijn opgenomen.
§ 16. Menado.
In dj gedeelten van dit gewest, waar ons rechtstreeksch bestuur werkt, deed zich in den algemeenen stand van zaken geen
verandering van belang voor. Nergens werd aldaar de politieke rust
verstoord. Slechts openbaarde zich, echter zonder nadeelige gevolgen,
in het district Attinggola der afdeeling Gorontalo gedurende eene
korte poos eenige spanning, welke was gaande gemaakt door een
doorgaans in het rijkje Bintaoena zich ophoudendeu kleinzoon van
den voormaligeu radja van Attinggola , die zich tot m.irsaoleh van
dat district trachtte te doen benoemen.
Van de meeste districtshoofden in de Minahassa werd, nadat
aldaar bekend was geworden de verraderlijke overval onzer troepen op Lombok in bet laatst van Augustus 1894, het aanbod
ontvangen om het Gouvernement tegen de Baliërs bij te staan.
Door tusschenkomst van den resident werd hun medegedeeld dat
de Gouverneur-Generaal, ofschoon hun aanbod zeer waardeerende ,
daarvan geen gebruik meende te behoeven te maken. Eenige inlandsche lioofden, die zich tijdens hun langdurigen dienst door
trouw en ijver hadden onderscheiden, werden begiftigd met de ster
voor trouw en verdienste, en wel het districtshoofd van KakasRembokken met de zilveren , en een 13-tal negorijhoofden in dat
en andere districten der Minabas3a met de bronzen ster.
Ten einde door persoonlijke aanschouwing kennis te erlangen van
den toestand van den landbouw op Java en daarbij nuttige leering
ter toepassing in de Minahassa op te doen , zouden in het voorjaar
van 1895 het districtshoofd van Kakaskassen en dat van TondanoToulimambot in de gelegenheid worden gesteld om zich gedurende
een viertal maanden te Buitenzorg en elders op Java op te houden.
In eenige districten der afdeeling Gorontalo en ook ter hoofdplaats van dien naam richtten op 31 Juli 1894 en eenige der volgende dagen overstroomingen en vooral aardstortingtn, een en
ander veroorzaakt door hevige stortregens, groote schade aan ,
niet alleen aan bruggen en wegen, maar ook door vernieling van
lantsoenen, levende have en andere bezittingen. Voor zooveel beend, waren bij deze onheilen 16 menschenlevens te betreuren.
De veiligheid van personen en goederen in ons direct gebied
kon bevreligend genoemd worden.
De algemeene gezondheidstoestand was gunstig; epidemieën ,
noch epi/.oötieën kwamen voor.
Over den oogst der voornaamste voedingsmiddelen, zijnde miloe
(of djagong) en rijst, kon men over 't algemeen tevreden zijn , zij
het ook dat in de afdeeling Gorontalo de uitkomsten niet zoo
gunstig waren als in de Minahassa. Voor de bezitters van koffieplantsoenen was 1894 een bijzonder slecht jaar. Meer heil wordt
van Liberia-koffie verwacht, waarvan de aanplantingen toenemen.
De door de Minahassa-bevolking ge Ireven teelt van tabak leverde
bevredigende uitkomsten op , maar de cultuur wordt gezegd achteruit te gaan wegens de invoeren van Java- en Bali-tabak. Ter
vervanging van de inuskaatnotenteelt, die in de Minahassa ten
gevolge van eene zich uitbreidende ziekte in de notenboomen meer en
meer achteruitgaat, ziet men naar eene andere cultuur om en
meent die gevonden te hebben in het aankweeken van klapper»
boomen, waarvoor bo lem en klimaat gunstig schijnen te zijn.
Zoowel in de Minahassa als in Gorontalo bad men over gedruktheid in den handel te klagen, waartoe voor eerstgenoemde streek
de uiterst geringe koffieoogst bijdroeg.
Wat betreft de Sangi- en de Talaut-eilanden , zoomede de landschappen ter noordkust van Celebes (westwaarts van de Minahassa)
en die aan de Tomini-bocht gelegen , een en ander uitmakende de
gedeelten der residentie Menado waar ons bestuur niet rechtstreeks gevoerd wordt, valt het volgende mede te deelen.
Van de inlandsche zelfbesturen zoowel op de Sangi-eilanden als
in de zooeven bedoelde staatjes ter noordkust van Celebes (uitgenomen vooralsnog het landschap Bolang Mongondo, welks
radja, uithoofde van afwezigheid in het binnenland, de resident
niet had ontmoet), werden, bij wijze van aanvulling der be-
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staande politieke contracten, verklaringen verkregen betreffende
de erkenning van 's Gouvernements bevoegdheid om teeenijrer tijd
in hun gebied (waartoe voor de Sangische radja's ook de T a l a u t eilanden beliooren) tot de heffing van iu- en uitvoerrechten over
te gaan , en zulks tegen billijke schadeloosstelling voor zoover
dergelijke tolheffing in de plaats mocht treden van een tot dusver
ten bate van het inlandsen bestuur uitgeoefend recht. (Op de
S a n g i - en Talaut-eilanden was dit laat.-te bepaaldelijk niet het
geval en in de noordkust-staatjes alleen voor zooveel betreft de
heffing van uitvoerrechten.) Deze verklaringen waren gewenscht
opdat het Gouvernement, bijaldien mocht worden overgegaan tot
eene in overweging {renomen opheffing van MenaJo als vrijhaven,
met betrekking tot deze onderhoorigheden de vrije hand verkreeg
om ze mede bij het gouvernements-tolgebied in te lijven. De met
de zes Sangische radja's ter zake gesloten suppletoireovereenkomsten d.i. Taroena '28 September 1894 zijn bekrachtigd bij g o u v e r
nementsbesluit dd. 18 Februari 1895 n°. 2 7 , doch de bekrachtig i n g vau d i e , gesloten met de bestuurders der landschappen op
de noordkust van Celebes, meende de Indische Regeering nog te
moeten aanhouden , omdat zij het wenschelijk ac'itte dat bij de
eerst zich voordoende gelegenheid met die bestuurders — en dan
ook met die van Bolang Mongondo (zie hooger) — zou worden
onderhandeld over de sluiting van geheel nieuwe politieke c o n tracten , geschoeid op de leest van het in Januari 1894 (zie vorig
verslag blz. 27) aangenomen model-contract, en verder met i n achtneming van hetgeen liet onderwerp der niet-bekraebtigde sui>pletoire overeenkomsten uitmaakte , die alsdan als vervallen zouden
kunnen worden beschouwd.
Verwikkelingen van aanbelang deden zich in 1894 op de S a n g i en Talaut-eilanden niet voor. Slechts werden door bewoners der
landschappen Manganitoe en Taboekau (op Groot-Sangi), bij gelegenheid van het aanleggen van nieuwe t u i n e n , eenige sinds
geruimen tijd hangende grensgeschillen weder opgerakeld. Ten
einde aan de zaak een einde te maken, werd eene commissie benoemd,
die de geschillen plaatselijk onderzocht en daarover een rapport
uitbracht. Volgens het gewestelijk verslag hoopte men binnenkort
de grenzen voorgoed te kunnen vaststellen. Overigens werd in
Manganitoe eenige onrust gaande gemankt door den in October
1892 eervol ontslagen president-radja van het landschap, L. PONTO,
die zicli door ongeoorloofde middelen weder invloed trachtte te
verwerven , en wel door ondergeschikte hoofden en anderen aan
te zetten tot het inbrengen van klachten tegen zijn opvolger en
diens bestuur over beweerde onrechtmatige handelingen, welke
aanklachten , bij onderzoek door den controleur, ongegrond bleken
te zijn. Daar h e t , ook naar het oordeel van het Manganitoeseh
b e s t u u r , voor den goeden gang van zaken in het landschap
dringend noodig was dat aan POXTO , die zich tijdelijk ter hoofdplaats Menado ophield, vooreerst belet werd om weder op GrootSangi te komen, werd bij gouvernementsbesluit dd. 14 J a n u a r i
1895 n°. 9 , in het belang van de openbare rust en orde in
Manganitoe, aan den genoemden gewezen president-radja, met
toepassing van art. 47 Regeeringsreglement, de hoofdplaats Menado
tot verblijf aangewezen. Zoolang PONTO'S interneering gehandhaafd
zou blijven (omtrent het voortduren van welken maatregel de
resident na verloop vau vijfjaren, of zooveel eerder als hem raa 1zaam mocht voorkomen, zal hebben te rapporteeren), komt de
hem toegelegde onderstand ten laste van het zelfbestuur vau
Manganitoe. In bet landschap K a n d h a r , mede op Groot-Sangi,
viel door overlijden van den radja het bewind open. Voorloopig
werd de djoegoegoe met de wanrneniing van het bestuur belast.
Op den staat van zaken op de Talaut-eilanden , wat orde en rust
betreft, was blijkbaar nog van invloed de in 1893 san de weerspannige kampong Araügkaa (eiland Karakelang) toegebrachte
t u c h t i g i n g , waarover in 't vorig verslag (blz. 28/29) uitvoerig is gi>
handeld.
De padi- eu de miloe-aanplantingen op de Sangi-eilanden hadden
in 1894 veel van de muizenplaag te lijden, in die mate zelfs dat
voor de padi-aan plantingen ten behoeve van den oogst van 1895
zaadpadi uit de Minahassa moest worden ontboden. De oogst van
bataten was er voldoende en de klapperboomen waren goed vruchtdragend. De handel in copra, die ten gevolge van de uitbursting
in J u n i 1892 van den GoenoengAwoe op Groot-Sangi zeer achteruit
gegaan w a s , begon dan ook langzamerhand te herleven. üpmerkelijk is het dat de Sangirees, sinds ruilhandel verboden is eu
alles in geld betaald moet worden (verg. het verslag van 1 8 9 0 ,
blz. 18), spaarzaam wordt; hij verkoopt gaarne veel copra, maar
slaat daarentegen slechts weinig artikelen in ; de binnenlandsche
handel op deze eilanden was dan ook gedrukt.
De plaatsing — vooralsnog bij wijze van voorloopigen maatregel — van een controleur te Bwool voor de aanrakingen met
de staatjes der noordkust van Celebes, en van een controleur te

Posso voor de aanrakingen met de landschappen aan de Tomini*
bocht, tot welk een en ander in den loop van 1893 besloten werd
(verg. vorig verslag, blz. 29/30), was bij het einde van 1894 nog
tekort van duur om ovor de uitwerking te kunnen oordeelen.
Daarbij kwam dat door verschillende omstandigheden de vervulling
van laatstbedoelde controleursplaats vertraging ondervond , en d a t ,
toen eindelijk een der successievelijk aangewezen titularissen zijne
taak had aanvaard, deze door ziekte verhinderd werd om door
persoonlijke aanrakingen zich op de hoogte der toestanden te
stellen en in gewenschte mate zijne leiding te doen gevoelen. In
afwachting dat te Posso in het landschap van dien naam een
geschikt onderkomen voor hem zou zijn in gereedheid g e b r a c h t ,
bad hij tot standplaats gekozen de iets noordelijker gelegen k u s t plaats Mapano in het landschap Saoesoe. Intusschen heeft zich de
wenschelijkbeid reeds doen gevoelen om onze gezagsuitoefening
aan de Tomini-bocht door eenige gewapende politiemacht te steun e n , opdat de controleur de middelen bij de b a r d hebbe om
daadwerkelijke bescherming te verleenen waar deze mocht vereischt
worden. Te dien einde is in October 1894 besloten den controleur,
insgelijks nog op voorloopigen voet, de beschikking te geven
over een korps vau 33 gewapende inlandsche politiedienaren.
Te'-ens is de Indische Regeering er op bedacht om door middel
vau de contractueele paketvaart eene geregelde stoonigemeenschap
met Posso In het leven te roepen. Den controleur voor de noordkust-staatjes werd bij gouvernementsbesluit dd. 25 Januari 1895
n°. 5 , in plaats van Bwool , tot standplaats aangewezen de
oostelijker en dus meer in de nabijheid der overige tot zijn ressort
behoorende landschappen gelegen kustplaats K w a u d a n g ; wel behoort het district Kwandang , dat met eene vrij uitgestrekte kustlijn
Bwool van de overige noordkust-staatjes scheidt, tot het rechtstreeksch bestuurde gebied der afdeeling Gorontalo, maar uit
den aard der zaak zal de te Kwandang gevestigde en rechtstreeks
aan den resident ondergeschikte controleur voor de zelfbesturende
landschappen ter noordkust van Celebes zich van elke bemoeiing
met bestuursaangelegenheden, het Gorontalosche district Kwandang
betreffende, hebben te onthouden. In het voordeel der nieuwe
standplaats k w a m ook , dat de inlandsche bestuurders der oostwaarts van Kwandang gelegen noordkust-staatjes zich tot het
voorbrengen van zaken bij den controleur liever naar het neutrale
gouverneraentsge'oied dan naar Bwool zullen begeven , en dat de
onderdanen uit de betrokken zelfbesturende landschappen minder
bevreesd zullen zijn te Kwandang hunne grieven bloot te leggen
dan in de nabijheid van hunne grooten. Overigens staat Kwandang
in betere stoonigemeenschap met Menado , namelijk zoowel door
den gesubsidieerden paketvaartdienst als door een niet-contractueelen
dienst. Sedert medio 1894 is voorts zoowel te Posso als te Bwool
(thans te Kwandang) een zeilvaartuig (adviesboot) der gouverne*
mentsmarine gestationneerd.
De matoea van de reeds genoemde landstreek Mapane overleed
in Juli 1894 en werd voorloopig vervangen door zijn zoon PADOEWAIJ,
in afwachting dat de opvolging definitief geregeld zou zijn door
het Kaïlisohe landschap S i g i , d a t , blijkens het verslag vau 1893
(blz. 22), over de streek Mapane zekere suprematie uitoefent.
De in 1893 in het binnenland achter Posso en Mapane tuss-chen
Alfoersche stammen uitgebroken onlusten, waarbij eenige koppen
werden gesneld en de kaboesena BEN«KA van Posso (een hoofd der
Toöendae-Alfoeren) sneuvelde, gaven aanleiding dat door bemid»
deling van Mapane een der naburige vorsten (de bestuurder van
het tot het gouvernement Celebes en onderhoorigheden behoorende
landschap Loewoe) ais scheidsrechter werd ingeroepen , en deze herstelde den vrede. Een broeder van den gesneuvelden kaboesena,
hiermede niet tevreden, riep de tusschenkomst in van de op avonturen
belust zijnde machthebbenden in P a r i g i , welk landschap van al
de Tomini-staatjes het minst guLstig staat aangeschreven. Van
Parigische zijde werd hierin een voorwendsel gevonden om een
gewapenden inval in Mapane en Posso te doen , waarbij twee strandkampongs werden geplunderd , terwijl iu het binnenland op ergerlijke wijze werd huis gehouden , totdat de Parigiörs eene gevoelige
nederlaag leden bij Koekoe e n , na een onbeslist gevecht tegen de
vereenigde Alfoeren aan de monding der Posso-rivier geleverd, naar
hun land terugkeerden (Maart 1894,). Ook in Parigi zelf heerschte
een wanordelijke toestand. W a s na den dood in December 1893
vau den ouden magaoe (vorst) diens zoon, de in 't vorig verslag
reeds genoemde BAPAI H E N T E (of H A I N T A ) , door de bevolking tot

waarnemend bestuurder verkozen, later maakte de broeder van
den overledene, de door den vorigen resident wegens rooverijen
ontslagen djoeguegoe (rijksbestierder) BAPAI L A TJADO, zich meester
van het gezag en nam in persoon deel aan den hooger bedoelden
inval in Mapane en Posso.
De in October 1893 aangestelde waarnemende radja van Maoeton
beijverde zich om verbetering te brengen iu den zeer achterlijken
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toestand van zijn land. In April 1894 kwam hij met zijn gevolg
den assistent"resident van Goroutalo zijne opwachting maken eu
keerde nog in dezelfde maand naar zijn land terug. Het hoofd van
Kasimbar, een der tot Maoeton in bondgenootschappelijke verhouding staande landschappen (zie het verslag van 1893 blz. 25),
verscheen in September 1894 met eene gewapende bende in het
gebied van Maoeton met het doel om schatting te innen, doch
het gelukte der bevolking om de indringers te verjagen.
Mocht het den sedert kort te Posso gevestigden zendeling-leeraar
in 1894 nog niet gelukken Alfoeren of andere inboorlingen voor
het Christendom te winnen , blijkbaar begon hij in zijne omgeving
en op zijne bezoekreizen meer en meer vertrouwen te winnen. Üuder
leiding van daartoe uit de Minahassa ontboden inlandsehe onderwijzers waren reeds een paar schooltjes door hem opgericht. Ook
in het Gorontalosche district Limbotto is een zendeling-leeraar gevestigd. Hoewel diens werk weder de belangstelling trok van vele
der daar gevestigde Mohammedanen, van wie er sommigen de
Christelijke godsdienstoefeningen bijwoonden, was hij er nog niet
in geslaagd om bekeerlingen te maken. Op de Sangi- en Talauteilanden maakt de Christelijke propaganda steeds vorderingen; de
hoofden gaan er den kleinen man voor in het omhelzen van liet
Christendom. Omtrent de evangelisatie onder het nog heidensche
deel der Minahassa-bevolking, vooral in het district Bantik, viel
mede op eenigen vooruitgang te wijzen.
§ 17. Amboina.
Op de eigenlijke Ambonsche- en Banda-eilanden, zoomede op
Boeroe, gaf de politieke toestand gedurende 1894 geen of weinig
reden tot klagen. Van het in't vorig verslag (blz. 31) medegedeelde
plan der berg-Alfoeren op Ceram om de op het schiereiland Hoamohel gelegen kampongs Lokki en Loehoe (afdeeling Kairatoe)
af te loopen, werd niets meer vernomen; de aan de inwoners van
deze kampongs verstrekte vuurwapenen en ammunitie werden in
behoorlijken staat weder bij het bestuur ingeleverd. Echter werd
(in April 1894) door de berg-Alfoeren een aanval gedaan op de
mede in de afdeeling Kairatoe gelegen kampong Seroeawan , waarbij
één der inwoners het leven verloor. In eene » saniri "«vergadering
werd deze zaak door den posthouder van meergenoemde afdeeling
volgens 's lands gebruik beëindigd.
Op de Aroe-eilanden werd ditmaal de rust niet in het minst
verstoord. Van Eugelsch-Australische parelvisschers werd geen
overlast meer ondervonden; in de tweede helft des jaars, toen ons
maritiem toezicht, in verband met de expeditie tegen Lombok,
niet door een oorlogsschip, maar af en toe door het in dit gewest
gestationneerde gouvernements-stoomschip werd uitgeoefend , werden zij in de tot deze eilanden behoorende zeeën niet meer gezien.
Een gedeelte hunner vloot hield zich het laatst op bij de Blackwood-riffen ten zuiden der Tenimber-eilanden en keerde over Sejra
naar Australië terug. In Januari 1895 is de taak der bekruising
van het terrein der parelvisscherij weder op een oorlogsbodem overgegaan. Intusschen was in de laatste dagen van December door
den gezaghebber van het gouvernements-stoomschip binnen onze
territoriale wateren een kotter aangetroffen , waarvan de bemanning
zonder vergunning bezig was te duiken naar parels. De aan boord
aanwezige duikertoestellen en parelschelpen werden in beslag genomen en tegen den gezagvoerder proces-verbaal opgemaakt. Hij
verklaarde te behooren bij den onder Nederlandsche vlag varenden
schoener Harriet. De zaak werd in handen van den otficier van
justitie te Makasser gesteld.
Op de Key-eilandeu begint onder het rechtstreeksch bestuur van
den controleur te Toeal allengs een betere toestand te heerschen;
twisten eu oorlogen tusschen de negorijen onderling hadden minder plaats dan vroeger.
Op Sejra (Tenimber-eilanden) vielen in November 1894, wegens
eene nietige aanleiding , ongeregeldheden voor tusschen de negorijen
Temin eu Oeratan aan de eene en de negorijen Oeloetoe en Roemasaloet
aan de andere zijde , met dat gevolg dat drie personen gedood
en drie gewond werden. Pogingen door den resident in het werk
gesteld, om door bemiddeling van de hoofden van Adaoet eene
verzoening te bewerken . hadden wel niet dadelijk het gewenschte
gevolg, maar vijandelijkheden werden, ook na het vertrek van
den resident, niet meer gepleegd en volgens het gewestelijk
verslag bestond er geen gevaar dat de posthouder, als gevolg
van het voorgevallene, in moeielijkheid zou geraken.
Door het hoofd van gewestelijk bestuur werden per gouvernements-stoomschip weder verschillende reizen gedaan, meerendeels
naar plaatsen op Ceram en naar de Zuidooster» en Zuidwestereilanden , om voeling te houden met de verschillende deelen van
het gewest en ter controle van de besturende ambtenaren. Pluatse-

lijk werden dan hangende geschillen onderzocht en afgedaan.
Omtrent de Aroe-eilanden is op hydrographisch gebied veel licht
opgegaan door de in 1894 vanwege de marine voltooide opneming
van de geheele oostkust (den zoogenaamden achterwal) dier groep.
Terwijl op de eigenlijke Ambonsche eilanden de veiligheid van
personen en goederen niets te wenschen overliet, kwam onder de
perkarbeiders op de Banda-groep weder menig geval van diefstal,
moord eu doodslag voor, en werden op Ceram weder enkele malen
koppen gesneld. In de zoogenaamde Zuid-Molukken hadden slechts
weinig gevallen van moord en doodslag plaats. Eenige lieden,
afkomstig van Groot-Key en van Oost-Ceram, vonden een gewelddadigen dood op de zuidwestkust van Nieuw-Guiuea in de
buurt van de handelsplaats Skroë. Uit het ter zake door den
resident van Ternate ingesteld onderzoek moet afgeleid worden
dat de verslagenen zelven tot die euveldaad aanleiding hebben
gegeven door zich niet te houden aan de voorwaarden eener met
de Papoea's aangegane overeenkomst.
Te Kajeliop Boeroe, waarheen in 1886 zekere RANOE DI KKOMO ,
ook wel genaamd MALANG YOEDA , gerelegeerd was wegens zijne
de gemoederen opwindende en tot onwil jegens het wettig gezag
leidende leeringen (verg. het verslag van 1887, blz. 2), maakte
deze gevaarlijke geestdrijver zich opnieuw aan dergelijke feiten
schuldig, en daar de bevolking van Kajeli voor een groot deel
uit Mohammedanen bestaat, achtte de Indische Regeering het
raadzaam hem onder politiegeleide te doen overbrengen naar een
oord waar hij minder gevaar voor de orde en rust opleverde. Bij
gouvernementsbesluit dd. 15 October 1894 n°. 14 werd bij namelijk
nader geïnterneerd te Tepa op het eiland Babber (Zuidwester-eilanden).
Afgescheiden hiervan wisten een paar Mohammedaansche geestelijken, geprikkeld door het aanvankelijk succes dat een in het
binnenland van Boeroe werkzame inlandsehe hulpzendeling op
de prediking van het Christendom ondervond, eenige Alfoeren
aldaar tot den Islam te bekeeren. Op de handelingen van deze
Moslimsche geestelijken wordt van bestuurswege toezicht gehouden; het is echter niet gebleken dat door hen onwettige middelen
zijn te baat genomen en de bekeerden verklaarden eenstemmig
op eigen verlangen tot bet Mohammedaansche geloof te zijn overgegaan. Overigens was van uitbreiding van den Islam in dit gewest
nagenoeg in het geheel geen sprake. Tegen de vestiging van
Arabieren buiten de voor hen aangewezen wijken werd steeds streng
gewaakt.
De twee in West-Boeroe arbeidende Europeesche zendelingleeraren waren, evenals hunne inlandsehe helpers, niet zonder vrucht
werkzaam. Te Waipoeti, eene negorij op de noordkust van het
eiland, waar reeds 26 gedoopten waren, werd een inlandsch
Christenleeraar geplaatst. Behalve op Boeroe maakte de evangelisatie
bij voortduring ook goede vorderingen op Ceram , zoomede op de
Zuidwester-eilanden , waar verschillende nieuwe Christelijke gemeenten gesticht werden. Wat de Aroe-eilanden betreft, kan
vermeld worden dat te Maikor eene nieuwe, zeer nette kerk verrees , terwijl de bewoners van Watoelei verzochten dat een inlandsche Christenleeraar onder hen mocht worden werkzaam gesteld.
Van den in de onderhoorigheden der afdeeling Banda respectievelijk in 1892 en 1894 aangevangen Roomsch-katholieken zendings*
arbeid te Bomphia op Oost-Ceram (onderafdeeling Waroe) en te
Kessewooi (onderafdeeling Ceramlaut- en Goram-eilanden) is vooralsnog weinig vernomen (alleen is gemeld dat de onderafdeeling
Waroe op uit. 1894 reeds 145 Christenen telde). Te Langgoer (op
Klein-Key) werkte de Roomsch-katholieke missie met vrucht;
het aantal bekeerlingen steeg er van 157 tot p. m. 200.
Als een blijk van erkenning van zijne langdurige diensten en
bijzonder ijverige plichtsbetrachting werd aan den regent van
Allang op het eiland Amboina de kleine gouden ster voor trouw
en verdienste toegekend.
De gezondheidstoestand in dit gewest was in 1894 over het algemeen minder gunstig dan in vorige jaren. In December 1893 en Januari 1894 heersehte de cholera in vrij hevige mate op de eilanden Letti
en Kisser ; zij eischte er ongeveer 200 offers. Aan de pokziekte in
de afdeeling Banda (zie vorig verslag blz. 31) kwam in April een
einde. Met de intrede van den ongekend hevigen regenmoesson in
Mei begon de berriberri weder het hoofd op te steken en hield
als het ware met de toeneming van de vochtigheid gelijken tred.
Op de hoofdplaatsen Ambon en Banda, en vooral op Zuid-Ceram ,
kwamen in de maanden Juni, Juli en Augustus vele gevallen
met doodelijken afloop voor; in de negorijen Latoe en Toemalehoe
op Zuid-Ceram was de toestand zoo droevig, dat het bestuur met
levensmiddelen moest tegemoetkomen , daar bijna niemand meer
werken kon en de besmette negorijen tijdelijk moesten worden
verlaten. In September begon de ziekte geleidelijk af te nemen ,
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zoodat zij tegen het eind van het jaar zich nog slechts voordeed
in de gevangenis ter hoofdplaats Ambon.
Evenals in 1893 hleef de handel In noten en kruidnagelen , ten
gevolde van de lage marktprijzen, gedrukt. Bovendien wierpen
de nagelboomen weder een gering product af. Door den buitengewoon grooten regenval was ookde vruchtdracht der klapperboonien
gering, zoodat niet veel copra kon worden bereid.
De scherpe concurrentie, den Arabieren door Klingaleesche
handelaren aangedaan , bleef onverzwakt voortduren , zoodat uit
den kleinhandel in manufacturen ter hoofdplaats Ambon de eerstgenoemden nagenoeg geheel verdrongen zijn. Voor de inlandscue
bevolking is dit geen nadeel, vermits de Klingaleezen deugdzamer
waar verkoopen. Te oordeelen naar de opgaven ter zake in het
gewestelijk verslag voorkomende, bleef de waarde der in- en
uitvoeren te Amboina vrij wel stationnair, namelijk respectievelijk
f 973 100 en f 564 000, tegen f 1 023100 en f 573 900 in 1893.
Voor Banda evenwel waren de cijfers nogal beduidend lager dan
in 1893. Zou toen, volgens de bestuursopgaven, aldaar zijn ingevoerd voor eene waarde van f 453 600 en uitgevoerd voor eene
waarde van f 1725 600, de opgaven over 1894 kwamen voor
Banda slechts te staan op respectievelijk f 380 000 en f 1 555 000.
'

§ 18.

Ternate.

In den algemeenen gang van zaken in dit gewest, dat hoofd zakelijk de drie sultanaten Ternate , Tidore en Batjan met hunne onderhoorigheden omvat, deed zich gedurende 1894 weinig verandering
voor.
In laatstgenoemd rijk bleef de in 1889 door overlijden opengevalleu waardigheid van sultan nog onvervuld en berustte de
leiding der zaken bij eene commissie van landsgrooten , voorgezeten
door den controleur. De Indische Regeering heeft echter in beginsel er toe besloteu om in de waardigheid van sultan van Batjan
opnieuw te voorzien, doch ouder zoodanige voorwaarden dat
's Gouvernements toezicht op het bestuur van het landschap
behoorlijk verzekerd zij.
In het rijk Tidore en onderhoorigheden werd de in de beide
vorige verslagen reeds genoemde prins SAHADJOEAX , die als oudste
wettige zoon van den in Mei 1892 overleden sultan , reeds spoedig
na dit overlijden, in overeenstemming met de landsinstellingen
als opvolger gekozen was, op 30 Juni 1894, onder nadere en
sedert verleende goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, door
den resident in de waardigheid van sultan bevestigd, nadat de
nieuwe bestuurder de noodige verklaringen had afgelegd betreffende de erkenning en naleving zijner contractueele verhouding
tot het Gouvernement, met bereidverklaring om toe te treden tot
eene herziening van de vigeerende contractueele bepalingen meer
in overeenstemming met de tegenwoordige eischen. Zoodanige herziening had plaats op 22 October 1894 , toen het bestaande contract
met Tidore van 1872, zooals het bij drie verschillende suppletoire
akten van 1879 en 1889 was aangevuld , werd vervangen door eene
nieuwe overeenkomst, sedert op het stuk der rechtspraak nog aangevuld bij akte dd. 10 December 1894. In den aanvang van 1895
zijn beide stukken door den resident aan de Indische Regeering
ter bekrachtiging aangeboden.
In het Ternataansch gebied op en bij de Oostkust van Celebes
namelijk in Tomboekoe en Banggaai, viel bij de radja's een streven
waar te nemen om zich aau de gehoorzaamheid jegens den sultan
te onttrekken , hetgeen door de geïsoleerde ligging dier landschappen en de weinige commuuicatie met Ternate in de hand wordt
gewerkt. Intusschen was in 't laatst van 1894, naar aanleiding
van eenige in die streken — te Gita — voorgevallen ongeregeldheden (welke echter niet van politieke beteekenis waren), hel
Ternataansch bestuur te rade geworden zijn toezichthoudend personeel aldaar eenigermate te versterken. Het Gouvernement is in
de bedoelde onderhoorigheden vertegenwoordigd door een Europeeschen posthouder , die zijne standplaats in Banggaai heeft, maar
volgens berichten van den aanvang van 1895 bij wijze van proef
naar Tomboekoe zou worden verplaatst, waar zijn doorgaand
toezicht meer noodig wordt geacht, niet alleen omdat Tomboekoe gezegd wordt tot schuilplaats te dienen voor allerlei
slecht volk, meestal afkomstig van Boeton (Celebes en onderhoorigheden), dat de kleine nederzettingen in den Banggaai-archipel
van tijd tot tijd komt verontrusten, maar ook in verband met
het meerdere vertier te Tomboekoe ontstaan door de vestiging
van opkoopers van boschproducten, nu de Paketvaart-Maatschappij
sedert eenigen tijd die plaats geregeld door een harer stoomschepen
laat aandoen. Blijkt het dat de verplaatsing van den posthouder
geen te nadeelige gevolgen heeft voor het toezicht in Banggaai
(enkele malen in het jaar komen daar Chineesche stoomschepen
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onder Britsche vlag tot het inladen van rottan), dan zal tot den
maatregel voorgoed zijn te besluiten.
Op het eiland Halmaheira, waarvan een deel tot het rijk van
Ternate en het overige deel tot het rijk van Tidore behoort, werkt
het toezicht onzer respectievelijk te Galela (Noord-Halmaheira) en
te Pataui (Zuid-Halmaheira) geplaatste posthouders gunstig. De
controle dier ambtenaren strekt zich zoowel over de volks-als over
de sultanshoofden uit. Over 't geheel kan gezegd worden dat sedert
onze inmenging aldaar, na het bedwingen in 1877 van den opstand
van DANOE BABA HASSAN , de toestand op Halmaheira verbeterd
is. Het opbrengen van belasting in geld , in plaats van in producten , tot welke conversie In 1877 onderscheideue strandkampongs
zijn overgegaan, geeft goede uitkomsten , ook doordien de posthouders bij den aanslag en de inning hunne bemiddeling verleenen. In de opbrengst valt eene langzame maar gestadige stijging
op te merken. Ontvingen bijv. de sultansbesturen ter zake van die
hefüng (bedragende f 4 's jaars voor een gehuwd en de helft voor
een ongehuwd man) in 1879 uit Ternataansch Halmaheira f 4200
en uit Tidoreescb Halmaheira f 2095, over 1892 beliep de aanslag
(dus zonder aftrekking van de 8 pet. collecteloon ten behoeve van
de hoofden) respectievelijk f 11 758 en f (5922. Tegen willekeuren
afpersing wordt zcoveel mogelijk gewaakt en de rust is dan ook
sedert jaren niet verstoord. Patani, Gani, Maba en Weda in Zuidelijk- en evenzeer Galela en Kaoe in Noordelijk Halmaheira zijn
voor den handel plaatsen van beteekenis geworden (de beide eerstgenoemde zijn sedert 1891 in de gesubsidieerde paketvaart opgenomen). De teelt van rijst op droge velden en vooral de muskaat*
noteucultuur, voor welke laatste de bodem zich uitstekend leent,
zijn merkbaar vooruitgegaan. Het aantal groote misdrijven is afgenomeu en de zich voordoende zaken worden behoorlijk berecht.
Op de vroegere zeeroovers van beroep, die zich in de laatste jaren
op visch vangst en parelduikerij zijn gaan toeleggen endeelsopdeeilanden Gebeh en Morotai, deels te Tobello(Noord-H.lmaheira) gevestigd
zijn, wordt een nauwlettend oog gehouden. De heerendiensten, schoon
nog niet onder vaste regelen gebracht, worden minder veelvuldig geeischt dan in den tijd toen zij verricht moesten worden naar de luimen
der hoofden zonder eenig toezicht van het Europeesch bestuur. Uit het
vorenstaande mag intusschen niet de gevolgtrekking worden gemaakt dat de toestand op Halmaheira reeds geheel ten gunste zou
zijn veranderd. Nog altijd, — zoo luidt het verder in een nog van
den vorigen resident afkomstig rapport, — zwerft een deel der
Alfoeren in de bosschen en hoogvlakten rond , levende van sago,
een voedingsmiddel dat het eiland in groote hoeveelheid oplevert,
schuw voor eikeen die nader met hen in aanraking tracht te
komen en slechts in zoover ontzag koesterende voor de sultans-ambtenaren dat zij wel de verschuldigde belasting in natura opbrengen ,
docii zich dan ook van alle andere plichten ontslagen rekenen.
Aangaande de Papoeasche onderhoorigheden van Tidore meldt
het gewestelijk jaarverslag dat op de zoogenaamde Radja-ampat
eilanden (Waigeoe, Salawatti, enz) de invloed van het Tidoreescb.
bestuur gaandeweg vermindert en op Nieuw-Guinea van geen beteekenis meer is. Toch werd bij de onzerzijds aan die onderhoorigheden gebrachte bezoeken, zooals bijv. in Juli/Augustus 1894,
toen de nieuw opgetreden resident, vergezeld o. a. van een der
prinsen van Tidore ' ) , op eene inspectiereis per gouvernementsstoomschip Zeemeeuw naar de noord- en zuidwestkust van NieuwGuinea ook de genoemde eilanden Salawatti en Waigeoe aandeed,
geen gelegenheid verzuimd om , waar dit te pas kwam, den hoofden
hunne onderhoorigheid aan het Tidoreescb gez:ig onder het oog te
brengen. De op deze reis nopens den algemeenen toestand verkregen
indrukken, vergeleken bij 's residents bevindingen in 1881, toen
hij (destijds als controleur) deze streken 't laatst had bezocht, waren
niet veel bemoedigender. Wel waren sporen van vooruitgang merkbaar , welke z. i. het gevolg waren van de geregelde bezoeken door
een stoomschip van den paketvaartdienst en gedeeltelijk ook de
vrucht van bet zendingswerk, maar bij dien vagen en tragen
vooruitgang mocht ook , zoo rapporteerde de resident, de schaduwzijde der aau de Papoea's gebrachte beschaving niet onopgemerkt
blijven , waartoe o. a. behooren : botsingen tusschen de handelaren
of hunne ondergeschikten en de inboorlingen, en clandestine handel in vuurwapenen , kruit, enz. Eene botsing van dien aard had nog
kortvdór 's residents bezoek plaats gehad indekampongNaoeri(Humboldtsbaai), waar een ontstane twist tusschen de bewoners en een
Alfoerschen vogeljager, die met nog andere Tobello-Alfoeren in
•) Vermits alle eilanden aan de noordkust van Nieuw-Guinea worden beschouwd als tot het gebied van den radja van Waigeoe te behooren , scheepte,
op uitnoodiging van den resident, ook dit hooid zich op de ZMMMM in. Ten
dienste van den gencralen staf maakte verder een officier uit het garnizoen
van Amboina de reis mede.
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dienst was van twee zich mede tijdelijk in die baai ophoudende
Europeesc^e handelaren van Ternate, zoo hoog was geloopen dat
de lieden van Naoeri naar hunne wapenen grepen en den Alfoer
verwondden. Deze was zich daarop bij zijne mOflltori gaan beklagen. Een dezer Europeanen was den volgenden dag met zijne Alfoereu, en gevolgd door Papoea's van Anoes en Torufia, dietegen
ziju wil medegiugen , naar Naoeri getrokken om te trachtou de
zaak bij te leggen. Bij hunne komst waren zij echter met [ijlschoten ontvangen. De Europeesche handelaar en zijne jagers hadden toen uit zelfverdediging gevuurd, met het gevolg dat «enige
dooden vielen , waarop zij ijlings waren teruggegaan. Daar ook
de lieden van Naoeri op de vlucht sloegen, zouden toen de
Papoea's van Anoes en Torafia aan het rooven en .brandstichten
zijn gegaan. Na liet gebeurde wareu de beide Europeanen, zooals
ree Is tijdens hun vertrek van Ternate in liet plan ha 1 gelegen ,
met hun personeel naar Duitsch-Nieuw-Ouinea ten handel gegaan,
zoodat de resident hen eerst eenige maand''ii later te Ternate in
verhoor hal kunnen nemen, op grond van welke verhooren ,gevoegd bij de ter plaatse ingewonnen inlichtingen , schijnt u n g e nomen te mogen worden dat do zaak zich als hiervóór is vermeld
zal hebben toegedragen. In de gezindheid der overige bewoners
van de Ilumboldtsbaai had hef gebeurde geen ongunstige verandeiing teweeggebracht, ook niet ten opzichte van de aldaar ten
handel komende vreemdelingen. De bewoners van Naoeri (die
tijdens 's residents aanwezigheid zich nog altijd in het gebergte
terughielden) worden dan ook gezegd te behooren tot den ongunstig bekend otaanden stam Waf of Wali, waarmede de JotafaPapoea's, die aan de Humboldtsbaai het meereodeel der overige
bewoners uitmaken , geregeld in onmin leven. Uit de verhooren
te Ternate is overigens gebleken dat de bevolking van Naoeri inmidlels naar hare kaïnpong was teruggekeerden dat door tusschenkomst van een Chineeschen handelaar onderhandelingen waren
aangeknoopt, welke tot het resultaat hadden geleid dat, tegen
in ontvangstneming van eene hun aangeboden hoeveelheid goederen , de bedoelde Papoea's hunne betrekkingen met de haudelaren hadden hervat, zoodat de zaak als afgedaan kon worden
beschouwd. Ofschoon het Alfoersche personeel der beide Europeanen in het gebeurde geen zoo groot aandeel blijkt te hebben gehad als
aanvankelijk was vermeend, acht de resident het, met het oog op
den veelal woesten aard der Halmahoira-Alfoereo , toch wenschelijk
— en daarmede is door de Indische Regeering ingestemd — deze
iedeu zooveel mogelijk op Nieuw-Guinea te weren. In overeenstemming met de sultansbesturen van Tidore en Ternate is besloten de Tobelloreesche Alfoeren niet meer als vogeljagers op NieuwGuinea toe te laten. Overigens blijkt nog uit 's resiiients berichten
aangaande zijne inspectie dat op onderscheidene plaatsen door hoofden en anderen ter noordkust geklaagd werd over de gedrukte
prijzen der uitvoerartikelen (tripang, karet, massooi, enz.), en
over bet raenigvuldiger worden van zoogenaamde » raaktochten '',
hoofdzakelijk ten doel hebbende het rooveu van menschen oui die
als slaaf te verkoopen , welk bedrijf, nu de gewone verdiensten
der Papoea's zooveel geringer waren, meer voordeel aanbood dan
het verzamelen van handelsproducten. Soms ook geschiedt het
rooven van menschen uil wraakneming, bijv. door bergbewoners
wanneer tegen hun zin de straudbevolking dammar uit het binnenland komt weghalen.
Op de zuidwestkust, meer bepaaldelijk in en om de Mac-Cluer-golf,
vond de resident den inwendigen toestand beter dan hij had durven
hopen. Op het zuidelijkste schiereiland dier kust wordt een levendige handel gedreven, waarvan Sekar en Skroö de centra zijn.
Reeds houdt zich daar eene zeer gemengde bevolking op; niet
alleen vindt men er Arabieren , ook va:) Java, maar ook lieden
van Ceram , Goram , Key , Banda en andere plaatsen in de Molukken. (Naar schatling is de jaarlijksche in- en uitvoer van dit
gedeelte van Nieuw-Guinea wel op f350 000 te stellen.) Eenige
hier gepleegde misdrijven, waarvan de resident door tussclienkomst
van ziju ambtgenoot te Amboina had kennis gekregen (verg. de
voorgaande paragraaf) konden voor het oogenblik niet tot klaarheid wordon gebracht. De handelaren klaagden niet, en wel
erkenden de hoofden dat er misdrijven gepleegd waren , doch dat
daartoe door provocatie was aanleiding gegeven. De resident
moest er zich toe bepalen de hoofden ten ernstigste op hunne
verplichtingen te wijzen en er op aan te dringen, dat de
hoofdaanleggers der euveldaden opgespoord en per paketboot naar
Amboina opgezonden zouden worden. Daar de tijd voor het opkoopen van wilde noten enz. voorbij was, lagen te SkroB noch
te Sekar handelsvaartuigen ter reede. Van pogingen tot invoer
van vuurwapenen en andere verboden waar kon thans niets ontdekt
worden. Te oordeelen naar hetgeen de resident zag, waren
wapenen niet in ruime mate voorhanden.

Zooals reeds elders meer uitvoerig is vermeld ' ) , heeft het flot»
tieljevaartuig L'orneo, toen het in het voorjaar van 1894 naar
Nieuw-Guinea's zuidkust werd gedirigeerd , ten gevolge van minder
gunstig weer , zijne taak on de kuststrook tusschen Straat Marianne
en Selerika globaal op to nemen, niet geheel kunnen volbrengen ,
namelijk slechts tot do monding van de op 40 Engelsche mijlen
bewesten Selerika aangetroiren Dewinka-rivier. Ofschoon de met
groote kracht ingetreden oostmoesson hst niet toeliet de opneming
van die naar schatting p. in. 1500 M. breeds monding te voltooien ,
kon , naar de meeniiig van den commandant, uit het reeds in
kaart gebrachte met voldoende zekerheid worden afgeleid dat de
Dewinka-rivier een groote, diepe stroom is, te allen tijde toeganke*
lijk voor stoomsloepen en kleine vaartuigen , terwijl er z. i. alle
waarschijnlijkheid bestaat dat ook groote schepen dagelijks de geul
dier rivier zullen kunnen passeeren , wanneer de monding nauwkeurig opgenomen en in kaart gebracht zal zijn. Toen de opneming
gestaakt moest worden, bestond er geen mogelijkheid meer om
den bovenloop der rivier nog verder te verkennen. Wel zou het
geen bezwaar hebben opgeleverd dagelijks des morgens vóór het
doorkomen van den zeewind <lo rivier met de stoomsloep op te
gaan , maar er bestond geen zekerheid dat men niet verplicht zou
zijn op de rivier te overnachten , hetgeen minder gewenscht was,
omdat, hoe vriendschappelijk de inboorlingen zich op verschillende
plaatsen ook voordeden , vooral tijdens zij aan boord vertoefden of
met hunne prauwen ter zij Ie van de Jiorwo kwamen, het toch
onzeker mocht heeteu of op die goede gezindheid wel steeds to
vertrouwen zou zijn zoodra deze Papoea's zich meester zouden
gevoelen op eigen terrein. Bij gemis van een tolk werd door de
onzen (de reels vroeger de zuidkust bezocht hebbende posthouder
van Patani op Halmaheira ram ook thans aan den tocht deel)
niet geheel zonder vrucht gebruik gemaakt van de woordenlijst,
in den aanvang van 1892 verkregen van den zich noemenden dr.
MONTAGUE , over wien wordt gehandeld op blz. 24 van het verslag
van genoemd jaar. Moeite werd ook gedaan om één of meer inboorlingen over te halen om naar Ternate mede te gaan ten einde
beu, wanneer zij het Maleisch zouden hebben aangeleerd, als
tolken te kunnen bezigen, hetgeen voor de latere vermeerdering
van onze kennis der zuidkust (verg. vorig verslag, blz. liti) van
veel belang kon zijn. Met dit doel werden op hun verzoek
twee Papoensche, mannen en twee vrouwen geömbarqueerd , die
zich aanvankelijk zeer goed schenen te kunnen schikken , doch
den vierden dag, bijna allen zeeziek geworden , verzochten vau
boord gelaten te worden om hunne kinderen te halen. Geen dezer
Papoea's kwam echter terug, ofschoon het stoomschip nog drie
dagen ter plaatse verbleef. Ook werd omgezien naar de beste gelegenheid voor eene gouvernementsvestiging aan de zuidkust >
wanneer daarvan weder sprake mocht ziju. Als hiertoe 't meest
geschikt werden aanbevolen óf Vleermuizen-eiland , iets beoosten
Straat Marianne, óf een niet te ver van de monding gelegen
oevergedeelte der nieuw ontdekte Dewinka-rivier. Gedurende het
verblijf ter zuidkust werden ouder de inlandsche schepelingen
velen door berriberri aangetast.
Tweemalen werd door de Bomco , zoo dicht onder den wal als
mogelijk was, een tocht gemaakt langs het gedeelte der kust
beoosten Selerika tot den 141sten lengtegraad, ten einde te onderzoeken of zich aldaar wellicht stroopeude Tugere-Papoea's ophielden
(zie het vorig verslag, blz. 32), doch geen enkele prauw werd
gezien.
De bewoners der verschillende plaatsen bewesten Selerika langs
de kust gelegen schenen met elkander op goeden voet te staan ,
wijl geen enkele maal vijandelijkheid werd opgemerkt tusschen de
opvarenden der talrijke vaartuigen die van verschillende richtingen
langs zijde van het stoomschip waren gekomen en zulks niettegenstaande , door toevallige omstandigheden , enkelen rijkelijk , anderen
kariger met geschenken werden bedeel 1. Vau handel met stammen
meer in het binnenland of aan de noordkust woneude werden geen
sporen aangetroffen. Dit scheen het vermoeden te wettigen dat
de voortbrengselen van het binnenland vrij wel dezelfde zijn als
die van de landstreken op de zuidkust en dat de iuwoners aldaar
op geen hoogeren trap van beschaving staan.
Omtrent een in November 1894 door den resident aan ZuidNieuw-Guiuea gebracht bezoek waren , bij de afsluiting van deze
paragraaf, hier te lande nog geen bijzonderheden bekend.
Op Mohammedaausch godsdienstig gebied bleef alles kalm. De
') Zie den jaargang 1893/94 van het Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Zeemacht, blz. 429/450, zoomede het als Bijvoegsel tot de Javasche
Courant van 19 October 1894 verschenen Verslag van de verrichtingen en
bewegingen der in Indiü aanwezige zeemacht over het tweede kwartaal van
1894, blz. 16/21.
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invloed , dien de sultansbesturen vroeger uitoefenden op het freregeld bezoak der moskeeën, wordt gezegd veel te zijn verminderd.
Uitbreiding van den Islam viel waar te nemen op de Zuidwestkust
van Nieuw-Guinea , inzonderheid te Sokar, Skroë en Hoembati,
waar de talrijke daur voor den handel vertoevende Arabieren bij
bun bekeeringswerk veel succes hadden.
De evangelisatie maakte onder de Alfberen op Noord-Halmaheira en
onder do Papoea's In de GeelviuksLaai (Noordkust van Nieuw-Guinea)
sleclits geringe vorderingen ; de bekeerde Papoea's waren voor het
meerendeel vrijgekochte slaven. Toch hebben zich langzamerhand
op de verschillende zendingsposten kleine Christengemeenten gevormd, waarvan de leden zich over het algemeen onderscheiden
door goed gedrag, arbeidzaamheid en vooral door gehechtheid aan ons
gezag.
Op eene door den Roomsen-katholieken missionaris voor OostCeram (residentie Amboina) in de eerste helft van 1894 gedane
reis naar de zuidwestkust van Nieuw-Guinea had deze geestelijke
zich gedurende een tiental dagen opgehouden te Kapaur «au den
zuidelijken ingang der Mac-Cluer-golf, waar hij door de bewoners
welwillend was bejegend en onder geleide van een hoofd verschil*
lende plaatsen in den omtrek en , meer landwaarts in , ook het
gebergte van Sekartemoe had bezocht. De bevolking liet 73
kinderen doopen en verzocht den geestelijke spoedig terug te
keeren en dan voorgoed te blijven. Met het oog op deze bevindingen is het Vicariaat te Batavia te rade geworden aan het in
1891 van regeeringswege reeds goedgekeurde plan om in het zuidwestelijk deel van Nieuw-Guinea eene missie te beproeven een
begin van uitvoering te geven door de plaatsing van een missionaris voorloopig te Kapaur, van waaruit, wanneer het zendinjrswerk slagen mocht, waarschijnlijk aanraking zal kunnen worden
verkregen met de bevolking ter zuidkust van Xederlandseh NieuwGuinea. In deze wijziging is door de Indische Regeering in l)ecember 1894 bewilligd , met bepaling dat als noordelijke grens van
het missieveld zal zijn aan te merken Hoek Selee (bezuiden Salawatti). Tegen het denkbeeld om het ressort van den missionaris
ook öalawatti en de overige eilanden van den Waigeoe-archipel
te doen omvatten, moest de Indische Regeering bedenking maken ,
op grond van de te verwachten tegenwerking aldaar vau de zijde der
inlandsche hoofden , onder wie het Islamisme reeds wortel heeft geschoten.
i)e gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig; epidemieën kwamen niet voor. De veestapel bleef van ziekten verschoond.
In den toestand van den handel kwam gedurende 1894 geen
verandering; de prijzen der verschillende uilvoerartikelen , iuzonderheid van muskaatnoten, vogelhuiden, tripang en dammar,
liepen gedurende het grootste gedeelte des jaars nog verder terug ,
doch in November trad eenige beterschap in. Vau schaarschte
aan voedingsmiddelen werd niet gehoord. Sago kon in voldoende
mate worden ingezameld en de aangeplante voedingsmiddelen
slaagden bevredigend. Bovendien werd rijst rechtstreeks van Singapore aangevoerd met onder Britsche vlag varende stoomschepen ,
en deze graansoort begint meer en meer de sago te verdringen.
Op Noord-Halmaheira neemt de teelt van tabak voor de inlandsche
markt toe; zelfs vond het product voor een deel zijn weg naar
nabijgelegen residentiön. Omgekeerd kwam in dit gewest ook
Java-tabak ter markt. Ter Noordkust Tan Nieuw-Guinea maakt
men meer en meer werk van de teelt van klappers; in het afgeloopen jaar werd reeds eene kleine hoeveelheid tot copra verwerkt.
Ook in den Banggaai-archipel breidt de k'apperteelt zich uit. De
omzet in boschproducten was, ten gevolge van de lage marktprijzen , geringer dan in vorige jaren , uitgenomen in Batjan ; van
daar toch werd in 1894 aan gom-copal uitgevoerd voor eene
waarde van f 160 000, zijnde bijna het dubbele van hetgeen over
1893 was opgegeven.
§ 19. Tïmor en ouderhoorigheden.
In de onder ons onmiddellijk gezag staande streken bleven
rust en orde gehandhaafd.
In het zelf besturend gebied op Timor bleven als altijd geschillen
aan de orde tusschen de hoofden onderling, meestal hun oorsprong
vindende in schending van grenzen of in diefstal van vee .Van dergelyke geschillen , waartegen onze invloed in den regel weinig
vermag, bleek ook bij gelegenheid van eene reis, in Juli 1894
door den ter hoofdplaats Koepang gevestigden controleur door het
binnenland ondernomen naar Atapoepoe (Beloe) op de noordkust
van Midden-Timor, daarbij vergezeld, niet alleen van de posthouders van Babauw en Amfoeang, maar ook van de radja's van
Amarassi, Toenai en Klein-Sonnebait. In de nabij ons onmiddellijk
gebied gelegen landschappen was de ontvangst geheel naar wensch ,

d»)ch waar de onzen meer afgelegen streken doorreisden waar
sinds geruimen tijd zich geen Europeesci, ambtenaar vertoond had,
schenen de bewoners bevreesd en met de komst van den controleur
niet zeer ingenomen, terwijl in de Boloesche landschappen het
bezoek niet veel belangstelling trok. In Amanoebang had echter
het verblijf der onzen uitgewerkt, dat weinige maanden later een
der bestuurders uit dit landschap naar Koepaug afkwam om den
resident hulde te brengen (hetgeen te voren nog Dimmer bad plaats
gehad). Na een tweedaagseh verblijf ter hoofdplaats en het
wisselen van geschenken keerde dit hoofd (FIKAII. van Boimanoe)
met zijne volgelingen weder naar zijn land terug.
Aan de bestaande twisten met de onder het Portugeeach gebied
ressorteerende landschappen kwam voor eea deel een einde
De bemoeiingen van den op Rotti geplaatsten ambtenaar icivielen
gezaghebber) hadden o. a. ten gevolge dat eenige ook daar niet
zeldzame grensgeschillen werden bijgelegd.
In de meeren ieels door vreemdelingen , voornamelijk Boegineezen ,
bewoonde kampong M'horong op de zuidkust van Floret v uden
in Augu.-tns 1894 bloedige ongeregeldheden plaats naar aanleiding

van bet feit dat een Bosgineesch handelaar aldaar, die sedert twee

jaren eene schuld had in te vorderen van een bergboofd in de
buurt (BEO van de kampong Boetan), wegens de niet-betaling
daarvan eenige naar M'borong afgekomen onderdanen van laatstgenoemde in gijzeling had gehouden, waartoe de scholdeiscber
Krachtens een bij de transactie gemaakt beding het recht had.
Het bergboofd , hiermede door den lloeginees in kennis gesteld ,
liet eenige dagen later weten dat hij ter afdoening van de zaak
naar M'borong zou komen, maar, in stele van toen zijne schuld
te voldoen, liet hij door een 500-tal volgelingen de kampong aan
de zeezijde afzetten en eischto de uitlevering der aangehoudenen.
Dit optreden had. zich spoedig tot een gevecht ontwikkeld , waarbij
aan weerszijden dooden vielen en daaronder ook de Boeginees,
waarna de bergbewoners waren afgetrokken met buitmakii.g nog
van handelsgoederen en contanten. Toen de resident op het einde
van Augustus met het gouveruements-stoomschip/Vaw//^o de baai
vau M'borong binnenliep om die plaats te bezoeken , beloofden de
bewoners zich van wraakneming op de bergbevolking te zullen
onthouden. Dat op Flores dergelijke botsingen tusschen vreemde
handelaren en de inboorlingen niet zeldzaam zijn , kan o. a. blijken
uit het in 't vorig verslag (hlz. 32) medegedeelde omtrent het
gebeurde tusschen het berghoofd AMAWAKA en een Chinees.
Op de Solor- en Allor-eilanden liegen de verschillende stammen
vaak met elkander overhoop. Zelfc zijn voor die oorlogen bepaalde
terreinen aangewezen (prang tikar bantal). Niettegenstaande daarop
door de besturende ambtenaren herhaaldelijk wordt aangedrongen ,
schijnen de radja's niet bij machte hierin verandering te brengen.
Uit de verschillende staatjes op Soemba kwamen ons bestuur
geen berichten van aanbelang ter oore; de inwendige toestand
blijft er echter verre van gunstig. In Lewa is nog geen radja
verkozen; de beide in 't vorig verslag (biz. 33) genoemde pretendenten voor de bedoelde waardigheid , ieder gesteund door de hem
genegen kabisoe's, voeren er gezag zonder dat dit tot botsingen
schijnt te hebben geleid.
In den loop van 1894 werden eenige nieuw opgetreden radja's
zoowel op Rotti en Savoe als op Flores e:i Adonara (een der Soloreilanden), na beëediging, onder nadere en sedert verleende goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, door den resident in hunne
waardigheid erkend. Politieke contracten worden met de zelfbesturende hoofden in dit gewest niet aangegaan (verg. het verslag van 1869 , blz. 15).
De veiligheid van personen en goederen liet daar, waar het
Europeesch bestuur vertegenwoordigd is, weinig , in de meeste
zelfbesturende landschappen daarentegen veel te wenschen over.
De volksgezondheid was aanmerkelijk gunstiger dan in vorige
jaren en ziekten onder het vee kwamen niet voor.
De uitkomsten van den landbouw waren in algemeenen zin niet
ongunstig. Djagong, gierst en rijst, zoomede aard- en peulvruchten
leverden in vele streken een bevredigend beschot op. Uitzondering
maakte op Timor en Rotti de op sawah's geteelde padi, waarvan
de oogst, deels door groote droogte, deels door de muizenplaag,
minder voordeelig uitviel; voorts slaagde op Timor ook de djagong
niet overal. Van gebrek aan voedingsmiddelen werd echter nergens
gehoord. Aangaande andere dan voedingsgewassen is voor dit
hoofdstuk alleen bericht dat in de onderafdeeling Noord-Flores
(afdeeliag Larantoeka en onderhoorigheden) de teelt van tabak
voor de inlandsche markt zich jaarlijks uitbreidt.
De handel te Koepang en op het eiland Rotti bleef stationnair,
doch ten aanzien van Flores kon worden gemeld dat in 1894 te
Larantoeka, Maumeri en Endeh het vertier levendiger was dan
in vorige jaren.
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§ 20. Bali en

Lomhok.

Sedert de afsluiting van de mededeelingen, die onder deze paragraaf in 't vorig verslag voorkwamen met betrekking tot de g e beurtenissen op Lombok, zijn vervolg-inededeelingen (hoofdzakelijk
over de maanden J u n i , J u l i en A u g u s t u s 1894) opgenomen in
de twee Nota's, w e l k e , bij gelegenheid van de schriftelijke behandeling van de Indische begrooting voor 1895, aan de StarenGeneraal zijn aangeboden , achtereen vol geus onder dagteekening
van 7 November en 24 December 1894 ' ) .
Om echter het verband tusschen dit en het vorig verslag, wat
het aaneengeschakeld verhaal van den loop van zaleen op Lombok
betreft, niet te verbreken , zal men — alvorens hier gebruik te
maken van de , als vervolg op de bedoelde Nota's, in Indië opgestelde bijdrage voor deze paragraaf — de reeds afzonderlijk aan
de Staten-Generaal verstrekte Lombok-mededeelingen herhalen ,
evenwel aangevuld en verbeterd aan de hand van de eerst na 24
December hier te lande beschikbaar gekomen gegevens, en gewijzigd
voor zooveel het n u t t i g voorkwam om mededeelingen , die eigenaardig tot het militair relaas schenen te behooren, eene op zich
zelf staande bijdrage te doen uitmaken voor hoof lstuk D , § 4 , en
hoofdstuk E , '§ 6.

wezen scheepsmacht op de reedo van Ampenan , waar den 5den
J u l i ook de transportvloot met de expeditionaire troepen aankwam.
Ten einde zooveel doenlijk tegen te gaan den toevoer van hulptroepen , wapens en munitie , zoomede de ontvluchting van 's vorsten
oudsten (onwettigen) zoon ANAK AGOE.VG MADE , aan wien de ge-

spannen toestand te wijten was en wiens uitlevering door ons was
geëisebt, werden aanstonds na de aankomst van den opperbevelhebber, den generaal-majoor (thans luitenant-genoraal) J . A.
VETTER, twee bodems van de expeditionaire scheepsmacht afgezonderd en met de bekruising van de kust belast, terwijl den 5den Juli
het schriftelijk u l t i m a t u m , waarvan in noot 1 op 'blz. 37 van het
vorig verslag melding is g e m a a k t , aan de vorsten van Lombok
werd verzonden en tot de te Ampenan verblijf houdende Europeanen een schrijven werd gericht, om hen aan te sporen zich aan
boord in veiligheid te stellen , waaraan echter geen gevolg werd
gegeven. Twee hunner toch gaven er de voorkeur aan om te Ampenan te blijven , terwijl de derde Ampenan verliet. Voorts werden door zendelingen, waaronder het hoofd van Tandjong K a r a n g ,
onder de bevolking proclamaties verspreid , waarin haar werd aanbevolen zich van het plegen van vijandelijke handeliugeu te o n t houden.
In den vroegen morgen van den volgenden d a g kwam een g e N a d a t , zooals op blz. 36 van het vorig verslag vermeld i s , de zantschap van den vorst, uit drie hoofden bestaande, aan boord,
resident den 13den J u n i 1894 onverrichter zake van zijne zending om mede te deelen dat de vorst over drie dagen te Mataram zou
naar Lombok was teruggekeerd en dientengevolge het noodige zijn , waar hij den resident wenschte te spreken.
werd voorbereid tot bet zeulen van de expeditie, werd den 16den
Daar mitsdien niet werd voldaan aan den bij de toezending van
daaraanvolgende de controleur J . H. LIBFIUNCK , overeenkomstig het ultimatum gestelden eiseh , dat dit den 6den Juli vóór zonshet terzelfde plaatse gemelde voornemen van den Gouverneur- opgang moest worden aangenomen, v i n g , nadat aan l a n d - e n
Generaal , met het gouvernements-stoomschip Spenocr naar de zeemacht de per telegraaf overgebrachte voorspoedswenseben van
Oostkust van Lombok gezonden , ten einde door eene kostelooze H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Weduwe , Regentes,
verstrekking van 1000 pikol rijst eeuigszins in den nood der Sassaksche waren kenbaar g e m a a k t , in den ochtena van den 6den om 6 u u r
bevolking te voorzien en tevens de voornaamste Sassaksche hoofden het debarkement a a n , hetwelk zonder tegenstand plaats vond en
met de bedoelingen der Indische Regeering in kennis te stellen. waarbij de op het strand verzamelde bevolking van Ampenan
In eene vergadering, die den 24sten J u n i in de dessa Dasan hulp verleende door de sloepen tegen den wal op te trekken. Te
Lekong plaats had en waarin nevens de voorname ook een groot 7 u u r rees de Nederlandsche vlag aan den vlaggestok te Ampenan,
aantal ondergeschikte hoofden tegenwoordig waren, kweet de con- en toen in den namiddag het debarkement der troepen was afgetroleur zich van het laatste gedeelte zijner opdracht, en deelde hij loopen , liet de opperbevelhebber in drie verschillende richtingen
mede , dat binnen weinige dagen eene sterke land- en zeemacht verkenningen doen , waarbij op geenerlei tegenstand werd gestuit
naar Ampenan zou gezonden w o r d e n , met het doel o m , wanneer en de bevolking overal rustig in hare kampongs werd gevonden.
eene laatste poging om door onderhandelingen met het Balische
Des namiddags meldde zich opnieuw een gezantschap van den
vorstenbestuur aan den bestaanden treurigen toestand der Sassaksche vorst bij den opperbevelhebber a a n , om dezen mede te deelen
bevolking een einde te maken mocht falen, met kracht van dat de landing veel onrust onder de bevolking had veroorzaakt,
wapenen tusschenbeide te komen. Overeenkomstig de hem gegeven waarom de vorst verzocht dat de troepen weder aan boord zouden
instructiën gelastte de controleur den hoofden tevens o m , wan- g a a n , waar dan verder onderhandeld zou kunnen worden. Den
neer het t o t een gewelddadig handelen komen m o c h t , zich, zoo- gezanten werd echter geantwoord dat voortaau alleen de vorst zou
lang hun geen nadere bevelen gegeven zouden worden, te bepalen worden toegelaten , dat brieven van zijnentwege aan de voorposten
tot het bewaken van het door hen bezette gebied en er zorg voor in ontvangst zouden worden genomen en dat bij avond en nacht
te dragen dat de Baliërs niet derwaarts konden uitwijken. niemand, ook de vorst n i e t , in het bivouak zou worden toegeDeze mededeelingen werden door de hoofden met groote belang- laten.
stelling aangehoord, terwijl zij het verzoek deden om*van de
Daar de troepen, ten gevolge van een te Ampenan ontstanen
krijgsverrichtingeu der troepen op de hoogte te worden gehouden brand , die eenige bamboehuizen vernielde , een deel van den nacht
en tevens den wensch te kennen gaven (waaraan echter voorshands onder de wapens hadden doorgebracht, werd eene voorgenomen
niet werd voldaan) °) om een aantal geweren en eene goede hoe- groote verkenning tot den 8sten uitgesteld, en het was bij deze
veelheid kruit en lood te bekomen , daar men hieraan nog steeds verkenning , die door den toenmaligen tweeden bevelhebber , wijlen
gebrek had.
den generaal-majoor P. P. H. VAN H A M , werd geleid, dat het eerst
De controleur had intusschen , ook bij dit bezoek aan de Oostkust, aanraking werd verkregen met GOESTI G'DÉ DJILANTIK , stedehouder
weder gelegenheid om op te merken, dat de aansluiting tusschen van Karang Asem op Bali, die zich sedert November 1891 (zie
de verschillende Sassaksche hoofden zeer veel te wenschen overliet. het verslag van 1892, blz. 27) op Lombok bevond om zijnen leenZij waren — vooral die van Sakra en Mas Bagei — in zoo hooge heer in den strijd tegen de Sassaksche opstandelingen bij te staan.
mate uaijverig op elkander, dat het naar veler meening niet lang Hij vervoegde zich bij dezen bevelhebber, verklaarde van Batoe Djai
zou duren of zij zouden eene vijandige houding tegen elkander aan- te zijn gekomen om den resident zijne verontschuldigingen aan te
i.emen.
bieden over het nog onbeantwoord laten van de aan de bestuurders
Aan de bestuurders der staatjes op Bali werd door den resident van Karang Asem gerichte kennisgeving betreffende de expeditie
van de voornemens der Indische Regeering mededeeling gedaan (verg. en gaf zijn voornemen te kennen om den volgeuden d a g zijne opvorig verslag, blz. 37), hetgeen de vorsten van Bangli, Badoeng en Ta- wachting bij den opperbevelhebber te komen maken. Zoowel bij
banan , als blijk van hunne goede gezindheid, beantwoordden door de deze als bij volgende verkenningen werd bij de bevolking eene
aanbieding vau geschenken in geld en levensbehoeften ten dienste zeer goede gezindheid waargenomen, terwijl de bevolking van
van de expeditionaire troepen (de eerste bood eene som van f 1000 Ampenan in het bijzonder daarvan blijk gaf door de levering vau
a a n ) , terwijl de vorsten van Kloeugkoeng en Gianjar schriftelijk materialen en koelies voor het oprichten van tijdelijke loodsen en
hunne trouw aan het Gouvernement betuigden. De mededeeling , aan bergplaatsen en van gras voor de paarden.
GOESTI DJILANTIK meldde zich inderdaad reeds den volgenden
de bestuurders van het aan de vorsten van Lombok onderhoorige
Balische landschap Karang Asem gedaan , werd door den op Lom- ochtend aan het bivouak aan, betuigde den opperbevelhebber zijne
bok vertoevenden medebestuurder van dit landschap, den lager trouw aan het Gouvernement en verklaarde dat hij zich van de
meermalen te noemen GOESTI G ' D É DJILANTIK , mondeling aldaar zaak der Lomboksche vorsten wenschte af te scheiden, terwijl hij
verzocht met zijn volk, ongeveer 1200 m a n , naar Karang Asem
aan den opperbevelhebber der expeditie beantwoord.
Den 30sten J u n i vereenigde zich de voor de expeditie a a n g e - te mogen terugkeeren. Kon zijn volk zonder hem terugkeeren ,
dan stelde hij zich beschikbaar om bij den opperbevelhebber te
>) Gedrukte stukken der zitting 1894—1895 — 4; Tweede Kamer n \ 40; blijven. Daar in deze handeling niets vreemds was gelegen (reeds
in 1893 werd aan ons bestuur gerapporteerd dat tusschen DJILANEerste Kamer, bijlage van n". 23(<.
*) Eerst later werd hiertoe overgegaan , zooals uit het vervolg dezer mcde- TIK en MADE eene gespannen verhouding bestond en dat de eerste
bij den ouden vorst van Lombok vergeefsche pogingen had a a n deelingen blijken zal.

Tweede Kamer.

Bijlage C.
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gewend om naar KarangAsem te mogen tenigkeeren ; verg. ook
vorig verslag, 1)1/.. 34), en bovendien nok da overtuiging werd g e vestigd dut van DJII.ANTIK 's diensten met vrucht zou kannen
worden gebruik gemaakt voor de nadere aanrakingen met lief.
vorsten bestuur en de regeling van den verwarden stand van zaken
DB bet eiland , werd dit laatste voorstel aangenomen en aan DJII.ANTIK

vergunning verleend zijne manaebappen < p gouvernemeutskoeten
met een stoomschip Daar üali te laten terugkeeren , nadat hunne
geweren , ten getale van ongeveer 2 0 0 , souden zijn ingeleverd ,
en onder voorwaarde dut de blanke wapenen gedurende denOTer»
tocht in bewaring zouden wordeo gegeven. Ofschoon aanvankelijk
bepaald was dat deze overtocht binnen weinige dagen zou plaat!
hebben, werd later ' ) , in overleg met DJII.ANTIK, besloten om zijn
volk op Lombok te laten blijven totdat de zaken met de Sassakscne
bevolking zouden geregeld zijn.

wisseling van ceremonieele bezoeken, don J8den Juli in het hoofdkwartier eene conferentie plaats, die ook door GOESTI DJII.ANTIK
werd bijgewoond, en waarin bleek, dat de troonopvolger door
zijn broeder ANAK AGOENG MADE geheel buiten de zaken was
gehouden , e i «lat het toegeven door den ouden vorst aan de in
het ultimatum gestelde eischen geschied was op aandrang van
QOEBTI DIII.ANTIK, tijdens de troonopvolger zich te KottaBadjn
bevond, liet werd dan ook uoodig geaeht ook den laatste alle
grieven en eischen duidelijk voor te houden , waarop hij uitdruk*

ke'.ijk en plechtig verklaarde ookrijnerrijdsaan de gestelde eiseben
ti' zullen

voldoen.

ANAK AGOKNG K'TOET gaf

den

indruk

een

weinig ontwikkeld persoon te zijn, van wien echter, mits onder
goede leiding, veel tot verbetering van de slechte toestanden zou
kannen worden verkregen.
Was de politiek der Indische Kegeering reeds van den aanval.g

Den loden Juli ontving de opperbevelhebber een schrijven van de af o]) de handhaving van het wettig inlandsch bestuur gericht ,
Lomboksche bestuurders'j, waarbij zes van de bij bet ultimatum gestel* al moest het u t den aard der zaak geheel van het verloop van de

de eischen aungenomen werden, doch beswaar werd gemaakt om AN AK
AfiOENu MADE uit te leveren, onder voorgeven dat, wanneer rij den
bierop betrekking hebbenden eisch mede inwilligden , zij ook MAUÉ
en zijne aanhangers tegen zich zouden krijgen. Zij wenaehtan uitstel
o m , wanneer de rust in het land teruggekeerd zou zijn, gezamenlijk met het Gouvernement MADÉ'S schuil te overwegen.
Toen echter de opperbevelhebber, in rijn antwoord dat dei zelfden dag verzonden werd, ook dezen eisch handhaafde en
mededeelde, dat hij gereed stond om met zij,ie troepen naar
Mataraui te trekken om er door wapengeweld uitvoering aan te
g e v e n , volgde den Uden J u l i , in den vroegen richtend, toen de
troepenmacht — de marine-lau lingsdivi.-ie zou Ampenan intuaeel an
bezetten — risb reeds in beweging had gesteld om naar Mataram
op te rukken , een nader schrijven van de vorsten, waarin zij
verklaarden zich ook bij den eisch ten opzichte van ANAK AGOEM;
MADE neder te leggen , doch voorstelden dat zij zelf hem naar
Tjoelik of Tianjar op Bali zouden overbrengen, d a a r , indien
anderen dan zij zelf dien maatregel tegen hem ten uitvoer legden,
hij zich nog dienzelfden dag van het leven zou berooven. De
overbrengers van den brief brachten echter tegelijkertij 1, namens
den ouden vorst en GOESTI DJII.ANTIK, de mondelinge tijding
m e d e , d a t , na het schrijden van den blief, ANAK AOOENG .MADE

zich reeds geklist h a l , en d i t verzocht werd eene commissie naar
Tjakra Negara te zenden, ten einde de identiteit van het lijk te constateeren.
In overleg met den resident werd hierop de controleur LIKEIUNCK,
met een paar volgeling-m die ANAK ACKJKNG MADE mode gekend

had.len , naar 's vorsten verblijf te Tjakra Negara vooruit gezonden ,
terwijl de t r o e p , onder de noodige veiligheidsmaatregelen, den
opmarsch derwaarts voortzette, maar nergens den minsten tegenstand ondervon 1.
Toen de opperbevelhebber vóór de poeri te Tjakra Negara aan*
kwam , deelde de controleur hem m e d e . dat bij diens aankomst
ter

plaatse ANAK AGOENG MADE zich

nog

niet

van

bet leven

had beroofd, doch dit kort daarop, blijkbaar op aandringen van
DJII.ANTIK, gedaan h a d , en dat l.et lijk door hom en de anderen
als dat van M A D E was herkend. Aan GOESTI DJII.ANTIK werd op

zijn verzoek toegestaan het lijk , met dat van pene van hLtDÉ s
onwettige vrouwen , naar Ampenan te vervoeren , om aldaar in
zee geworpen te worden.
De opperbevelhebber nam nu de noodige beschikkingen omtrent
do legering der troepen in te Mataram en Tjakra Negara in te
richten bivouaks, bij welker gereedmaking, door bemiddeling
van G. DJII.ANTIK , van de bevolking veel hulp werd ondervonden.
Nog op den d a g van aankomst te Tjakra Negara had eene
samenkomst plaats van d n opperbevelhebber met den ouden
vorst, met wien echter geen gesprek was te voeren , zoodat de
generaal den 12 lei Juli een schrijven aan den troonopvolger ANAK
AOOBNG K'TOET te Kotta Radja zond , om dezen bericht te geven van
het bezetten van Tjakra Negara en hem op te roepen derwaarts
te komen , ten einde de verdere regeling der zaken te bespreken.
Nadat

de

des avonds,

troonopvolger

ANAK

te Tjakra Negara

AGOKNG

K'TOET den

was aangekomen,

Ki.ien,

h a d , na de

expeditie afhankelijk blijven welke gedragslijn bij de regeling van do
binnenlandache toestanden tegenover het Balische vorsten bestuur
zou zijn aan t ' nomen, door de onvoorwaardelijke en onmiddellijk ••
onderwerping van dat bestuur was elke aanleiding om van de,
voorgenomen politiek van handhaving van het Balisèh bestuur af
te wijken vervallen , zij het ook dat afdoende waarborgen noodig

bleven tegen eene herhaling van de toestanden, die ten slotte tot
ingrijpen van de zij Ie der Regerring hadden genoopt.
Tui bel vestigen van den nieuwen staat van zaken was echter
voor alle* de medewerking der Saaaakacbe hoofden noodig. Daarom
werd den controleur LIEKRINCK opgedragen o m , vergezeld van
den kapitein ran den generalen staf. H. P. WII.LEMSTIJX met
het punt si rschip Prins tjciidïik dar Nederlanden den 13den J u l i
naar de Oostkust van Lombok te vertrekken, ten einde de voornaamste hoofden der Sassaks met de plaats gehad hebbende gebeurteuiasen in kennis te stellen en hen uit te noodigen zich met
bedoeld oorlogsschip onder zijn geleide naar Ampenan te begeven,
ten einde m het hoofdkwartier te Tjakra Negara aan de besprekingen van de te nemen maatregelen voor den opperbevelhebber deel to
nemen.
Den 21sten Juli keerde de controleur met de Prins
Hendrik
van Oost-Lombok t e r n g 3), doch werd slechts door drie minder
invloedrijke Sassaksche hoofden vergezeld , aangezien de overigen
verklaard halden bevreesd te zijn om over zee te gaan en vooral
sekerheid wensehten te hebben om veilig overland naar Tjakra
Negara te kunnen komen. Intuasehen was door den controleur met.
Ie op Oost-Lombok ontmoete ^assuksche hoofden afgesproken
dat allen uiterlijk den 23sten Juli aanwezig zouden zijn i n d e op de.
grenzen van bun gebiei gelegen dessa Praja om nader bericht oratrent hunne verdere reis naar Tjakra Negara af te wachten. Hoewel de.
opperbevelhebber daarop in een schrijven aan de hoofden, die zich
vulgena afspraak te Praja zouden bevinden, de uitdrukkelijko
verzekering gaf, dat hun door niemand eenig letsel zou worde11
aangedaan , en zij later weder ongehinderd m.ar hunne deasa's
zouden kunnen terugkeeren (bon zou desverlangd een militair
geleide worden gegeven), waren op den bepaalden datum te Praja
slechts twee der voorname Sas^akscho hoofden aanwezig, welko
den controleur, die zich thans overland derwaarts begeven had ,
mededeelden , dat de overigen hunne standplaatsen niet durfden
verlaten, omdat zij bevreesd waren dat de Baliërs dan een inval
in hun gebied zouden doen. Echter weigerden ook deze twee hoofden den controleur naar Tjakra Negara te volgen , omdat hunne
komst aldaar, naar zij zeiden, toch nutteloos zou zijn, daar
zij ongezind waren om hunne opwachting bij de Balische vorsten
te maken. Toen nu de controleur, ouaer wederlegging van de
geopperde bezwaren, op hun melegaan bleef aandringen, wer<t
een brief vertoond, welke door GOESTI DJII.ANTIK aan een der
Sassaksche hoofden, MAMY ANO.M, was gezonden en die hen allen,
naar hur. zeggen, beangst had g e m a a k t , daar z i j , wat er ook
gebeuren mocht, zich nimmer weder onder het Balisch bestuur
wilden stellen. In dien brief namelijk bad GOESTI DJILANTIK rich

') Het was op deze reis naar de Oostkust dat de controleur berichten
kreeg over eenen in de dessa Sakra vertoevenden inlander, die zieli DAK:
) Namelijk nadat de Lonibokschc bestuurders alle eischen van liet ulti- QlKoao BOSaida sa voorgat' een familielid van den vorst van Gowa (Zuiilniatiini hadden :i:ingt •iionn n en dus (Ml verdere moeielijkhedc I met dit be- Celehes) te zijn. Naar hjj beweerde, was liy op Lombok gekomen om de
stnur voorzien werden, terwijl liet liovendien wcnschelijk werd geacht de Banska in Hunnen strijd tegen de ISaliërs bjj te staan, en door het vourtdoor de Karang Asenische hulptroepen in de Sassak-landen bezette posten durend houden van aanspraken tot de bevolking van liet district Sakra had
Bstoe Djai , Boekania en Kaoe niet te doen ontruimen, zoolang geen zeker- hjj zich eeaitSB aanhang verworven. Daar van den gouverneur van Cclebes
heid zoude zijn verkregen dat de Sassaks, onder onze waarborgen , onder hoogst onguustige inlichtingen over dien persoon werden ontvangen, en zijne
liet llalisch gezag zouden willen terugkeeren.
gevankelijke opzending daarheen werd verzocht, besloot de opperbevelhebber,
") De inhoud van dit schrijven is door den Minister van Koloniën mede- ook met het oog op de rol die hij iu het Bsssakset gebied scheen te willen
gedeeld iu de Vergadering van de Tweede Kamer dCT Staten (lenciaal van 19 spelen, zijne inhechtenisneming te gelasten. Jiy de pogingen oui hem gevangen
te nemen, werd hij door de Sassaks afgemaakt.
September 18'J4 (Handelingen 1894/18 blz. 'J).
!
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beroepende op vroegere betuigingen van genegenheid te zijnen
aanzien , aan MAMY ANO.M mededoeling gedaan van de voorgenomen
verhefüng van ANAK AooKMi K'TOET tot radja van geheel Lombok

fNedorl. (Oost-) Iudie.]

thans waren veranderd, maar wilden , alvorens eene beslissing te
nemen, daarover met hunne geestelijken te rade gaan. In de
volgende samenkomst waren dan ook een panghoeloo eueenhadji
on er op gewezen d a t , n u de door hen gehate ANAK AOOKNH MAUK
aanwezig, d i e , na langdurige besprekingen, tot do conclusie
dood w a s , er voor de hoofden en radhens in het Sassaksche gebied kwamen , dat do gedane eed thans als waardeloos kon worden
geen reden meer bestond om zich niet weder a h vroeger onder beschouwd en de hoofden dus geen bezwaar meer behoefden te
hot Balisch bestuur te stellen. Waren er echter onder hen die maken om aan de h u n gedane voorstellen gevolg te geven.
weigerden tot den vroegeren staat van zaken terug te keeren, dan
In eene laatste vergadering werd dit besluit door eene schriftezoude de generaal die onwilligou met zijne suldaten daartoe dwingen lijke verklaring bevestigd en werden tevens een drietal hoofen zoover moesten zij het niet laten komen. GOESTI DJII.ANTIK ried den aangewezen, die met den opperbevelhebber naar Tjakra
hen daarom aan ten spoedigste naar Tjakra Negara te komen en Negara zouden g a a n , om als gemachtigden van a'.leu aan de
beloofde h u n zijne bescherming. Volgens de meoning van den eon- besprekingen over het te sluiten contract deel te nemen.
trolour, die nu opnieuw onverrichter zake moest terugkeeren ,
Van hen vergezeld , kwam de opperbevelhebber den 8sten Auwaren echter ook de iuvloed der godsdienstleeraars en de verdacht- gustus te Ampenau t e r u g , en het was naar aanleiding van den
inakingen van eenige Arabieren, die bij het voortduren van den uitslag der gehouden besprekingen, dat de Gouverneur-Generaal
ongeregelden staat van zaken belang luidden , aan de weigering den l.'Men Augustus bij telegram de bij art. 63 van het Regee"der hoofden, om naar Tjakra Negara te g a a n , niet vreemd.
ringsreglement voorgeschreven Koninklijke machtiging vroeg voor
De opperbevelhebber, die aan GOESTI DJII.ANTIK en ANAK AGOBNO
eene gouvernements-vestigiug op Lombok, welke m a c h t i g i n g ,
K'TOET ernstig onder het oog b r a c h t , dat voortaan nóch door, nóch langs denzelfdeu w e g , den 16den Augustus werd verleend.
namens h e n , zonder zijne voorkennis en goedkeuring, stappen
mochten gedaan worden om de Sassaksche bevolking tot onderDe onderhandelingen, die vervolgens over het te sluiten conwerping aan te m a n e n , besloot n u , ingevolge van den Gouverneur- tract plaats vonden, hadden aanvankelijk een bevredigend verloop.
Q e n e r u l verkregen m a c h t i g i n g , om zelf naar de Oostkust te g a a n , ANAK AGOKNG f TOR en zijne landsgrooten maakten geen beteu einde a l d u s , door eene persoonlijke samenkomst met de S a s - zwaren en aanvaardden o. a. ook de verplichting om jaarlijks in
saksche hoofden, tot eene bevredigende oplossing te geraken. Hij de bestuurskosten eene som van f 25 000 bij te dragen.
k w a m , vergezeld van den resident en den controleur LIEFKINCK
De opperbevelhebber achtte dan ook al spoedig den tijd gekomen
(zoomode van de drie hooger bedoelde mindere Sassaksche hoofden om de uitvoering der besproken regelingen voor te bereiden,
die u u naar de Oostkust terugkeerden, na inmiddels te Arupenan waartoe den 17deu Augustus eene militaire colonne, onder bevel
gehuisvest te zijn geweest), den 4den A u g u s t u s in de haveuplaats van den luitenant-kolonel H. F . C. VAN BIJLKVELT, van Tjakra
JLabocan Iladji a a n , w a a r , overeenkomstig de tot ben gerichte Negara werd uitgezonden , met last om gedurende eenige dagen
oproeping, alle voorname Sassaksche hoofden aanwezig waren.
een bivouak te betrekken te Soekarara of te P r a j a , ten einde
In eene conferentie, die denzelfden d a g aanving en de twee van daar uit in verschillende richtingen patrouilles uit te lenden
vo'gende dagen voortgezet moest worden, deed de opperbevelhebber om toe te zien, dat de gegeven bevelen tot slechting van de
den hoofden de voornemens van het Gouvernement ten opzichte versterkingen werden uitgevoerd en de uitgeweken bevolking
van de regeling van het bestuur over Lombok kennen en droeg ongehinderd naar de verlaten dessa's kon terugkeeren. Eene tweede
hun vervolgens op om hunne grieven tegen het Balisch vorsten'bestuur dergelijke colonne werd den volgenden d a g , onder bevel van den
nogmaals nauwkeurig mede te deeleu , en tevens uiteen te zetten luitenant-kolonel P. VAN LAWICK VAN PABST , van Ampenau naar
de directe aanleiding van hun jongste verzet tegen dat bestuur. Batoe Klian gezonden.
De buitensporig hooge en willekeurige belastingen ; de drukkende
Verder w e r d , in overeenstemming met het vroeger genomen
heerendiensten ; de toepassing van het recht van beschikking door besluit (zie hiervóór), bepaald dat de Karang Asemsche benden
den vorst over de vrouw en dochters en de bezittingen van hem met de paketboot Maetsuijcker, die weldra van Soerabaija te Ampenan
die zonder mannelijken nakomeling overleed ; de verplichte afstand werd terugverwacht, naar Bali zouden worden teruggevoerd.
aan den vorst van alle tweelingen van hetzelfde geslacht; het verNadat de besprekingen over het contract met den troonopvolger
bol van huwelijk tusschen Sassaksche jongelingen en Balische en de landsgrooten geheel ten einde waren gebracht en hun ,
vrouwen, hoewel het omgekeerde gedoogd moest worden; de af- op h u n verzoek, een afschrift daarvan was uitgereikt, schijnt
pernngen ten behoeve van de talrijke feesten die de vorst gewoon in do stemming der Balische bestuurders eene ongunstige v e i was te geven ; het verbod , op straffe des doo I s , aan do hoofden andering te zijn ontstaan , welke door den opperbevelhebber, die
om h u n district te verlaten ; de willekeurige beschikking over leven daarvan den 24sten Augustus aan den Gouverneur-Generaal kennis
en dood bij gemis van elke rechtspraak, en de drukkende pachten , gaf, evenals door den resident, werd toegeschreven aan den licht
dit alles werd breedvoerig besproken en toegelicht, waarbij de verklaarbaren tegenzin der Balische poenggawa's in de bepa*
volstrekte ongeneigdheid om weder onder het Balisch bestuur t e r u g lingen van het contract, die de plaatsing van ambtenaren op Lomte keeren opnieuw aan het licht trad.
bok en de bescherming van de Sassaksche bevolking tegen nieuwe
De opperbevelhebber z a g dan ook in , dat de toetreding der onderdrukking bedoelden. Zoo was bijv. door de daarbij betrokken
hoofden tot wat in de gegeven omstandigheden de meest g e - poenggawa's niet tijdig voldaan aan den last om een 7Ó-tal draagwenschte oplossing geacht moest worden , alleen door het beloven paarden bijeen te brengen voor het opvoeren van vivres naar
van zeer afdoende waarborgen verkregen zou kunnen worden en Soekarara, teu gevolge waarvan bet vivres-transport drie of vier
deelde daarom in de volgende vergadering mede, d a t door hem uren later vertrok dan aanvankelijk bevolen was. Ook eenige andere
aan den Gouverneur-Generaal zou worden voorgesteld zoowel op verschijnselen, die op eene lijdelijke tegenwerking der Lomboksche
de Oostkust van Lombok als te Mataram een Buropeeech besturend bestuurders schenen te wijzen , hadden zich voorgedaan. Gezochte
ambtenaal te plaatsen, die tegen machtsoverschrijding door den bezwaren werden gemaakt om de Karang Asemsche benden uit
Balisohen vorst zoude w a k e n , terwijl de bevolking van iederen het Sassaksche gebied terug te trekken en , toen zij den 23eteu
landaard op Lombok, en derhalve ook de Sassaksche bevolking, eindelijk te Tjakra Negara waren vereenigd , tegen hun onverwijld
onder het oppergezag van den vorst, zoude worden bestuurd vertrek naar Bali; voor het verder betalen van de oorlogssehatting
door haar eigen hoofden , die als zoodanig door bet Gouvernement werd den 24sten , nadat in een tiental degen verscheidene st>rerkend en niet willekeurig door het Balisch bestuur ontslagen tingen hadden plaats gehad tot een gezamenlijk bedrag van f 4ó0 000,
zouden mogen worden. Voorts zouden — zooals trouwens steeds uitstel gevraagd , op grond d a t geen geld meer beschikbaar zou
de bedoeling der Indische Regeering was — naar de bepalingen zijn (toen het uitstel geweigerd w a s , werd in den voormiddag
van het met den nieuwen vorst te sluiten contract de belas- van den 25sten weder f 250 000 betaald); en eindelijk werden de
tingen en heerendiensten en alle verdere wederzijdsche rechten en besprekingen, die nog over de regeling der belastingen en heerenverplichtingen der Balische bestuurders en der bevolking nauw- diensten moesten gehouden worden , uitgesteld op grond vau bekeurig worden geregeld , elke willekeurig'! beschikking van den wmrde ziekte van ANAK AGOKNG K'TÜET. Hoewel het zich nog
vorst over personen en eigendommen worden verboden en voor- niet liet aanzien dat uit de weinige ingenomenheid der Balische
zieningen worden getroffen om de eerbiediging van de go Is dienstige grooten ernstige moeielijkhe len zouden voortspruiten , gaven zij
wetten en instellingen der bevolking te verzekeren.
den opperbevelhebber toch aanleiding om de stemming der poengN a l a t dit alles aan de vergaderde hoofden duidelijk was toe- gawa's en der bevolking zoo nauwkeurig mogelijk te doen gadebelicht, verklaarden dezen dat zij tegen terugkeer onder het Balisch slaan.
Teu einde omtrent de veronderstelde lijdelijke tegenwerking der
bestuur op dezen voet geen bezwaar meer zouden hebben , als zij
niet door een eed gebonden w a r e n , die hun belette zich ooit Lomboksche bestuurders, en c. q. omtrent de oorzaak waardoor
weder aan de Baliers te onderwerpen. Zij erkenden echter dat zij mocht zijn teweeggebracht, licht te krijgen, begaven op den
de omstandigheden, waaronder zij dien eed hadden afgelegd, 24sten, iu den vooravond, de generaal VAN HAM en de resident
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zich, op uitnoodiging van den opperbevelhebber, tot G. DJILANTIK.
Diens antwoord was geheel geruststellend.
Mocht daardoor de indruk al niet geheel zijn weggenomen , dat
de Lomboksche bestuurders de voldoening u u do eisehen van bet
door hen aangenomen ultimatum op de lange baan zochten te
schuiven, er bestond geen grond voor argwaan dat vijandelijklieden zouden te duchten zijn. Ook de houding der bevolking
gaf daartoe geen aanleiding. W a t overal elders in den Archipel
als een bewijs geldt dat de stemming der bevolking te wenschen
overlaat en omzichtigheid geboden i s , zooals een minder druk
bezoek aan de passars en bet terugblijven van vrouwen en kiuderen , viel op Lombok — ook op den d a g zelf (25 Augustus), in
welks laten avond de verraderlijke overval der Baliërs plaats
vond, — niet waar te nemen. Noch te Tjakra Negara, noch te
Mataram was dien dag eenige beweging onder het volk te bespeuren; de vrouwen kwamen als altijd op de passars en op
de wegen vertoonde zich niet meer volk dan gewoonlijk 'J.
De eerste eenigszins bepaalde aanwijzing , dat onder de Baliers
iets gaande scheen te zijn , was de op den 25sten des namiddags
omstreeks 51/» u u r ' n ü e * hoofdkwartier te Tjakra Negara door
een officier uit Ampenan (den kapitein der infanterie P . G . SCIIMID, KAMER) opzettelijk gebrachte mededeeling, dat hem door een Sassak
was gezegd, dat de Baliers een aanval in den zin hadden. De
generaal VAN HAM en de resident werden nu andermaal door den
opperbevelhebber uitgenoodigd te trachteu te weten te komen wat
: er gaande was en zich daartoe'eerst naar DJILANTIK en vervolgens
1

:

j
:
]
;
!

naar ANAK AGOENÖ K'TOKT te begeven. Na de plechtige verklaring

van eerstgenoemde vernomen te hebben »dat hij van niets wist", werd,
na overleg met generaal VAN HAM , besloten geen gevolg te geven
aan het aanvankelijk bij den opperbevelhebber gerezen voornemen
om het bivouak te Tjakra Negara op te breken en op dat te Matarain terug te trekken. De overwegingen , die tot dat besluit
leidden, waren : dat van eene vijandelijke houding der Baliërs tot
dusver niets was gebleken; dat integendeel door het afdragen op
dienzelfden d a g van f 250 000 het bewijs werd geleverd dat het
Lomboksch bestuur, hoewel trachtende de zaken slepende te houdeu , ten slotte toch deed wat bevolen w e r d ; dat het afdragen van
zulk eene belangrijke som zeker niet zou geschied zijn, indien
werkelijk een aanval beoogd werd ; dat een Sassakseh kaïnponghoofd
de eenige zegsman w a s , iemand dien de onzen te Tjakra Negara
toen niet kenden , en d i e , hoewel voormelde kapitein hem een vertrouwd persoon noemde, wellicht niet te goeder trouw was, en immers
kon beoogen het Lomboksch bestuur bij ons in verdenking t e brengen ; dat zelfs genoemde kapitein verklaarde huiverig te zijn geweest
om het bericht van dien Saasak over te brengen , doch na rijp
beraad toch daartoe bet-loten bad ; en eindelijk d a t , als het voorncmen tot een vijandelij ken aanval niet bestond — zooals toen
het meest waarschijnlijk werd geacht — ons terugtrekken op
Mataram een indruk zou maken, die ons prestige ernstig zou benadeelen , daar zulk een overhaaste aftocht door de Baliërs als een bewijs
van vrees kon worden beschouwd, lichter werd besloten het hoofdkwartier te Tjakra Negara met gevestigd te doen blijven in de
poeri van DJILANTIK, maar dit over te brengen naar het bivouak.
Nadat de generaal VAN HAM en de resident van DJILANTIK waren
teruggekeerd,

begaven

zij zich naar ANAK ACÏOENU K'TOET (die

tijdelijk in de poeri van den ouden vorst te Tjakra Negara verblijf
hield). Deze liet echter door een der poenggawa's weten , dat hij
dermate ongesteld was dat hij do beide heeren met geen mogeliji»heid kou ontvangen. Daarop werd een brief geschreven aan
de beide vorsten (den ouden vorst en geraolden ANAK AGOENG
K'TOET), waarin hun het ontvangen bericht medegedeeld, opheldering gevraagd en verzocht werd om , zoo er van het gerucht
nieta waar w a s , een onderzoek in te stellen naar de verspreiders
daarvan en den volgenden morgen daarvan bericht te zenden.
Toen het hoofdkwartier omstreeks 9 uur des avonds in het bivouak
te Tjakra Negara was aangekomen, werd deze brief door een tot
htt gevolg van den resident behoorend Boelelengsch hoofd in de
vorstelijke poeri bezorgd en aldaar door een zoon van K'TOET
in ontvangst genomen. ')
Tevens echter zond de opperbevelhebber aan de commandanten
der te Batoe Klian eu Soekarara vertoevende colonnes eene schrifte') Nog den 25stcn brachten een paar zeeotïkieren, zonder eenig geleide
en ongewapend , een bezoek aan Narmada (oostwaarts vaa Tjakra Negara),
waar zn goed werden ontvangen, en ook onderweg leden zU nergens cenigen
overlast.
•l Na de gevangenneming van den ouden vorst werd by een daartoe strekkend onderzoek door een der poenggawa's verklaard «lat de brief niet dadelyk aan den ouden vorst was ter hand gesteld, doch eerst later, zoodat hij
nog aan het lezen was toen buiten de eerste schoten vielen.

lijke lastgeving om onverwijld do een op Ampenan, de andere op
Mataram terug te trekken en gedurende den marsen do noodige
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
De toedracht van den verraderlijken overval in den nacht van
25 op 26 A u g u s t u s , en do daarop gevolgde krachtige militaire
maatregelen om de Lombok-Baliërs on in de eersto plaats bet
vorsten best uur voor het gepleegd verraad te doen boeten , vinden , zooals hooger gezegd, in algemeeno trekken bespreking in
de militaire hoofdstukken van dit verslag.
Evenwel zij hier nog het een en ander aangeteekond met betrekking tot 's vorsten neef, zijn stedehouder van Karang Asem ,
den meergenoemdeu DJILANTIK , diens houding meer bijzonder
beschouwende in het licht der gebeurtenissen van 25/26 Augustus 3 ).
Hooger (zie de voorgaande blz.) werd reeds gewezen op de gezochte
bezwaren die van Lomboksche zijde gemaakt werden om de Karang
Aseinscbe (DJILANTIK'S) hulptroepen uit de Sassak-lauden t e r u g
te trekken en op de niet-voldoening aan den l a s t , toen deze
benden eindelijk den 23sten Augustus te Tjakra Negara waren
vereenigd, om ze naar Bali te doen scheepgaau (waartoe tegon
den 24sten aan DJILANTIK de beschikking was aangeboden over
de ter reede Ampenan liggende paketboot Maetsuijcker). Op blz.
15 der in den aanhef dezer paragraaf aangehaalde Nota aan de
Tweede Kamer dd. 7 November 1894 werd omtrent DJILANTIK'S
houding nog het volgende gezegd. »\Vil men ook al aannemen
dat in het talmen met het terugtrekken der over het eiland verspreide hulpbenden , bet ongeregeld karakter van zulke troepan
in aanmerking nemende, geen boos opzet behoeft gezocht te
worden , en al houdt men ook rekening met het feit dat waarschuwing van onze bevelhebbers in de oogen van DJILANTIK'S
eigen onderdanen een verraad zou zijn geweest aan stamverwante
geloofsgenooten gepleegd, dan blijft toch het niet voldoen aan
den last tot vertrek, toen de hulpbenden den 23sten eindelijk t e
Tjakra Negara waren vereenigd, een hoogst verdacht, tot dusver
niet opgehelderd feit, al schijnt op grond van de gaandeweg
ingewonnen berichten en de mededeelingen der voorname Sassaksche hoofden te moeten worden aangenomeu , dat GOESTI DJILANTIK
niet aan den aanval heeft deelgenomen. Hij z o u , volgens die berichteu, na eene heftige woordenwisseling met ANAK AnoENö
K'TOKT , in den nacht van 25 op 26 A u g u s t u s Tjakra Negara
hebben verlaten en naar Telok Komba zijn afgetrokken."
Ter aanvulling van deze opmerkingen kan nog worden medegedeeld , dat de verhooren die na den val van het Lombokscho
vorstenhuis aan tal van voorname Baliërs zijn afgeuomen het bovon
twijfel hebben gesteld dat GOESTI DJILANTIK tot het laatste toe
zijne stem verheven heeft tegen het drijven van sommige invloe 1rijko poenggawa's in de omgeving van den vorst om het nieuwe
contract niet te onderteekenen en zich gewapenderhand te verzetten. Toen do eerste schoten in den nacht van 25 op 26 Augustus
het bewijs leverden dat de tot verzet drijvende partij l.aar pleit
gewonnen h a d , heeft hij terstond met een deel zijner volgelingen
Tjakra Negara verlaten en i s , na te Goenoeng Sari de overigen
te hebben afgewacht, met zijne gebeele macht *) afgetrokken
naar Telok Komla (noordelijk deel van Lombok's Westkust). Van
daar stak hij Daar Bali over, weigerende om gevolg te geven
aan den last van den ouden vorst, die hem verschillende zendelingen nazond , om naar Tjakra Negara terug te keeren.
Omtrent den politieken loop van zaken op Lombok gedurende
het tijdvak September 1894 - Mei 1895, eu omtrent den terugslag
die op het eiland Bali van de gebeurtenissen viel waar te nemen ,
laat men thans eenige mededeelingen volgen aan de hand der
Indische bijdrage voor dit gedeelte vaa het Koloniaal Verslag.
Daaruit zal o. a. blijken hoo groote werkzaamheid er op Lombok
ontwikkeld wordt, nu ons bestuur in de plaats van het vorstenbestuur is getreden , om zooveel mogelijk orde en regel te brengen
in de sterk gedesorganiseerde toestanden zoowel in de Balische
streken van het eiland als en vooral in de sedert 1890 (toen de
opstand der Sassaks tegen het vorstenbestuur uitbrak) zoo g e teisterde Sassak-landen.
De gedragslijn, welke de Regeeriug zich had voorgesteld i n d e
Lomboksche aangelegenheden te volgen, moest uit den aard der
') Over de verhoudingen in Karang Asem sedert DJILANTIK 'S terugkeer
aldaar wordt lager gehandeld.
«) Nader is gebleken dat DJILANTIK niet, zooals in de aan de Tweede
Kamer ingediende Nota op grond van de toen voorhanden gegevens werd
medegedeeld, met een deel slechts van zijne volgelingen naar 15ali is overgestokeu.
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zaak ten gevolde van het gepleegd verraad wijziging ondergaan.
Nadat het Lomboksche vorstenbestuur openlijk als vijand wasopgetreden, kon de Sassaksche bevolking daadwerkelijk als bondgenoote ter bestrijding van den gemeenschappelijken vijand worden
aangenomen. In verband daarmede werd aan den opperbevel hebber
medegedeeld dat van een weder onder bet Balisch gezag komen
van de Sassaks thans geen sprake meer kon zijn en dat hij als
vervallen kon beschouwen de in art. 7 zijner instructie ') voorkomende clausule, waarin op het minder wenschtdijko werd gewezen
van het gebruik maken van Sassaksche hulptroepen voor de eigen»
lijke krijgsverrichtingen. Den vijand moest ook door de Sauaka
zooveel mogelijk afbreuk gedaan worden, en ten einde aan de
bereiking van dat doel bevorderlijk te zijn , begaf zich de resident
den 8steu September naar de Oostkust van Lombok, waar hij eene
samenkomst bad met de hoofden. Hunne stemming was gunstig
en ook op de Noordkust, waar de resident op zijne terugreis een
aantal plaatsen bezocht, was de ontvangst zeer goed.
Maar ofschoon de bevolking van Praja en andere Sassaksche
districten in grooten getale westwaarts oprukte, bewezen de Sassaks
ons in den oorlog weinig diensten, daar zij in zoodanige; mate aan
orde en tucht ontwend waren d a t hunne eigene hoofden geen g e zag over hen konden doen gelden. 2)
Toch werden verschillende bewijzen van hunne goede gezindheid
ontvangen en de pogingen van de zijde der ons vijandige Baliërs aangewend , om de Sassaks door geld en beloften over te halen zich bij
hen aan te sluiten , leden schipbreuk op den h a a t , dien zij tegen
hunne vroegere overheerschers koesterden. Vier voorname Balische
hoofden , die , kort na het verraad, van den vorst eene opdracht in bedoelden geest ontvangen hadden , werden op hunne reis naar Praja,
op last van twee Sassaksche hoofden , met al hunne volgelingen gedood, waarna hunne hoofden aan den opperbevelhebber werden toegczonden.
Als eene poging om de Sassaks van ons afvallig te maken moet,
naar alle waarschijnlijkheid, ook worden aangemerkt het feit,
dat in het begin van September de Mobammedaansehe zoon van
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te hebben gezuiverd , waar noodig te raseeron en de tallooze zich
daarop bevindende kleimuren omver te halen. Ten einde deze werksaatnneden vlugger te doen vorderen, werden , daar herhaaldelijk gebleken was d a t voor geregeld werk in spoedeischende gevallen
op de Sassaks niet viel te rekenen , op verzoek van den opperbevelhebber 500 vrije koelies naar Lombok gezonden ; zij waren
op Madura aangeworven en werden onder de bevelen gesteld van
een aanzienlijken Madurees. Doch ook met deze hulp vorderde
het werk slechts langzaam , en liet duurde tot in de eerste helft
van November eer hot doel was bereikt. Inmiddels was op twee
plaatsen in Oost-Matarain stelling genomen en werd Tjakra Negara
van daar uit door do artillerie krachtig beschoten , terwijl hetzelfde
geschiedde van boord der ter reede Ampenan aanwezige oorlogsschepen. Het vroeg invallen van den regentijd leverde echter bij
de operatiën niet weinig belemmering o p , want reeds half October
werden de eerste nadeelen van den westmoesson ondervonden. De
hevige regens veroorzaakten een bandjir in de soengei Djangkok bij
A m p e n a n , welke de passage over die rivier tijdelijk geheel stremde
en weinig later deed de westmoesson zich zoo krachtig gevoelen ,
dat het bivouak te Ampenan meor landwaarts in verplaatst moest
worden.
De gezondheidstoestand begon in meer dan één opzicht te
wenschan over te laten en Oost-Lombok werd door eene ernstige
pokken-epidemie geteisterd. In verband daarmede werd aan den
inspecteur van den civiel geneeskundigen dienst op Java en
Madura opgedragen zich naar Lombok te begeven, ten einde
aldaar de vaccine persoonlijk in te leiden en in het belang der
volksgezondheid de noodige aanwijzingen te doen. Toen later de
pokken zich in westelijke richting bleken voort te planten , werden
maatregelen genomen om de bevolking ten zuiden van Ampenan
en Mataram te vaccineeren , opdat de ziekte onze troepen niet
zoude bereiken. Een viertal vaccinateurs van Madura werden
daartoe naar Lombok gedirigeerd, waar zij in het begin van
November aankwamen.

Tegenover deze minder gevvenschte omstandigheden deden zich
intusschen ook gunstiger verschijnselen voor.
Als gevolg van de verineestering van Mataram kwamen eenige
dit landschap , GOEEOE BANGKOL , lijfsbehoud verzocht, voorgevende uit het Balisch gebied naar zijne geloofsgenooten gevlucht te aldaar woonachtige voorname Baliërs met hunne familieleden en
zijn. Onzerzijds werden stappen gedaan om DATOE PANGEUAN in volgelingen in onderwerping. ') Zij werden , na uitlevering van
handen te krijgen: eerst werd schriftelijk aan GOEROE BANGKOL hunne wapenen , voorloopig geïnterneerd in de nagenoeg geheel
opgedragen hem onder goede bewaking naar Ampcnan te zenden verlaten dessa Tahoen, gelegen op de zuidwestelijke landtong
en daarna werd aan den op Lombok werkzamen controleur ENGKI.EN- van het eiland Lombok, 1'/» a 2 K.M. westelijk van den ingang
der baai Laboean Tring. De bewaking van de geïnterneerden werd
DEEG , die naar Praja was g e g a a n om te trachten GOEUOE BANGKOL
zelf naar Ampenan te brengen, de opdracht gedaan om te beprooven opgedragen aan een vroeger Sassaksch hoofd der dessa Tandjong
K a r a n g , GOBHOE A L ; M I N , bijgestaan door een 20-tal Sassaks.
ook DATOE PANGERAN mede te nemen. Noch het een , noch het
ander gelukte echter. GOEUOE BANGKOL beweerde Praja niet te Van veel beteekenis was deze onderwerping intusschen n i e t , ook
kunnen verlaten, omdat hij bij de leiding der zaken niet kon omdat het aantal ingeleverde wapenen gering was. In het algemeen werd nu en later hot in onderwerping komen van Baliërs ,
worden gemist en ten aanzien van DATOE PANGEUAN verklaarde
hij eerst dat hij hem te Praja wilde houden , omdat DATOE PANGEUAN op last van den ouden vorst, in Tjakra Negara streng tegengegaan.
De houding der ons niet vijandige bevolking, met uitzoudering
bevreesd was te Ampenan gedood te zullen worden, en later dat
hij niet genegen was hem uit te leveren. De cot.troleur keerde van die van Praja , gaf over het algemeen stof tot tevredenheid.
De hoofden van T a n a m b a t , eene noordwestelijk van Ampenan
nochtans niet geheel onverrichter zake terug, daar bij naar Ampenau
vergezeld werd door den medebestuurder van Praja, tevens neef gelegen nederzetting van Kloengkoengsche Baliërs, kwamen den
Isten October hunne opwachting maken Ie Ampenan en leverden
van GOEUOE BANGKOL , met name MAMY SAPIAN.
als
blijk van hunne goede gezindheid hunne wapenen in.
Over het algemeen viel op te merken d a t , hoewel de steniOok van de gezindheid der Boegineesche en Sassaksche bevolming der Sassaks g u n s t i g was , zij eene min of meer gereserveerde
houding aannamen in afwachting van bet in den strijd tegen de king ter Noord- en Nuordwestkust van Lombok, welke streek
Baliërs door ons te behalen succes. Leiding en aansporing waren de resident op eene reis naar de Oostkust bezocht, verkreeg deze;
noodig, en evenzeer was h e t , met het oog op de toekomst, van een gunstigen indruk.
Van de Sastaks werd langzamerhand meer hulp verkregen voor
groot belang om op de hoogte te komen en van hetgeen er in de
Sassak-landen omging èn van de aldaar heersebende toestanden. het verrichten van verschillende werkzaamheden, vooral ten beVandaar dat de zooeven genoemde controleur naar de Oostkust hoeve van de g e n i e , maar daarentegen liet hunne activiteit in
van Lombok werd gedirigeerd , waar hij zich t e Teros vestigde het optreden tegen de Baliërs bij voortduring te wenschen over *),
(23 September). Hij had tevens in opdracht om te waken tegen
3
) Keeds vroeger waren van l'.alische z ij ile inlichtingen ingewonnen of zij ,
den invoer van rijst ten behoeve van de Baliërs , welke gezegd die in onderwerping kwamen, op lijfsbehoud konden rekenen. In antwoord
werd ter Oostkust n u en dan plaats te hebben. Ter Westkust daarop w a s , met het oog o;> de wenschelijkheiil om den vijand zooveel mogcw e r d , in verband hiermede, het aldaar tij lelijk: werkzaam civiel lijk te verzwakken, te kennen gegeven dat ieder, die niet bleek te behooren
tot de uanleggers ol' ra (draaiers van het verraad,Op lijfsbehoud kon rekenen,
personeel met een Europeeschen ambtenaar versterkt.
ANAK

AGOENG

K'TOET,

een 15-tal volgelingen

genaamd

DATOE

PANGERAN , zich

met

naar Praja begaf en aan het hoofd van

Na de inneming van Mataram (29 September) — hij die gelegenheid sneuvelde o. a. 's vorsten zoon en medebestuurder ANAK AGOKNG
K'TOET — werd met alle beschikbare krachten aan het werk getogen
om het uitgestrekt terrein dat deze plaats besloeg, na bet van vijanden
i) Gedrukt als bijlage bij de aan de Tweede Kamer overgelegde Nota, van
welke sprake is in dea aanhet dezer paragraaf.
:
) Aan een aantal vertrouwde Sassaksche hooiden werden uit bet OOrlOgS*
magazijn t e Ampenan voorlaadgcwercn en ammunitie verstrekt, welke na
den atioop der operatiën weder werden ingenomen.

mits voldoende aan alle door ons te stellen voorwaarden, a l s : uitlevering
van wapens en munitie, vestiging op eene door het bestuur aan te wijzen
plaats, enz. Later (medio October) werd , na bekomen machtiging van de
Begeering. de verzekering gegeven dat lijfsbehoud zou geschonken worden,
indien onderwerping en bloc of partieel werd aangeboden. JJit werd door
den opperbevelhebber noodzakelijk geacht, omdat de poenggawa's vermoedelijk in de overtuiging verkeerden dat zij door ons in ieder geval zouden
worden om het leven gebracht en hierdoor zich van onderwerping zouden
laten terughouden.
*) Hunne hulp ten deze. bepaalde zich voornamelijk tot het bezetten van
eenige posten aan de zuid- en oostzijde van Mnt.iram en Tjakra Negara gelegen, waardoor bel uitwijken der Udiiirs naar die /.u len kon worden tegengegaan.

Bjjlage C.
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terwijl geklaagd werd d a t z i j , inzonderheid de P t f W van
P r a j a , zich schuldig maakten aan tal van rooverijen , waarbij
zij zelfs hunnen rasgenooten van West-Lom buk overlast aandelen.
Daarbij kwam dat bet hoofd van Praja, GOEROE BANGKOL , van
wien gezegd werd dat hij ouder Arahisclien invloed stond, voortdurend weigerachtig bleef zoowel om te voldoen aan de oproeping
om naar Ampenan te komen , als om gevolg te geven aan het
verzoek tot uitlevering van DATOE PANGERAN. Gaf dit reeds a a n leiding om nauwkeurig het oog gevestigd te houden op hetgeen
er in Praja o m g i n g , de noodzakelijkheid daarvan bleek nog duidelijker toen in het laatst van October door het flottieljevaartuig
Boriico tot tweemaal toe in Straat Lombok een Inlandsen vaartuig
werd aangehouden , aan boord hebbende lontar-brieven uit Karang
Asem en waarvan er één afkomstig was van GOESTI G ' D É DJILANTIK
en bestemd voor DATOB PAXGERAN. Eerstgenoemde vro-g daarin
naar de stemming der Sassaks en deelde mede dat hij naar liali
was teruggekeerd ter wille van zijne volgelingen , die hem niet
alleen op Lombok wilden achterlaten , maar dat hij bereid was
alléén over te komen als bij OATOE I'ANGKRAN van dienst kon zijn,
Hoewel uit de verklaringen , afgelegd door de met het overbrengen
van dezen brief belaste Sassaks, bleek dat DJILANTIK geen verkeerde
bedoelingen koesterde, toonde het zenden van den brief toch aan ,
dat hij n o g stee Is verlar.gde op Lombok eene politieke rol te spelen ,
en d i t , in verband met de zonderlinge en min of meer onaf hankelijke houding, welke GOEROE BANGKOL bij voortduring bleef aannemen , was aanleiding dat aan den waarnemenden nssistent-resident op Lombok (als hoedanig in September 1894 was opgetreden
de hooger reeds genoemde controleur LIEFRINCK) eene zending naar
Praja werd opgedragen (11 November), om den stand van zaken
aldaar op te nemen en de plannen van GOEROE BANGKOL u i t te
vorschen , ook met betrekking tot DATOE PAXÜERAX en de verstandhouding tusschen dezen en zijne Balische familieleden. Den loden
November keerde genoemde ambtenaar van zijne zending t e r u g ;
zijne ontvangst had niets te wenschen overgelaten en van GOEROE
BAXGKOL had hij een gunstigen indruk gekregen. Dezen had hij , na
hem inzage te hebben gegeven van den lontar-brief van DJILANTIK,
ernstig gewaarschuwd voor het gevaar van eventueele verstandhouding van DATOE PAXGERAX met de Baliers. De heer LIEKRINCK

had evenwel van eene dergelijke verstandhouding niets kunnen
ontdekken , en GOEROE BANGKOL verklaarde plechtig niets met de
Baliërs uitstaande te willen hebben.
De zeer ongunstige weersgesteldheid in de tweede helft van
October en de dientengevolge ondervonden tegenspoeden dreigden
in verband met het vooruitzicht van den westmoesson een ernstig
beletsel te worden voor h e t ondernemen van den aanval op Tjakra
N e g a r a , maar gelukkigerwijze bleken de vroegtijdige regens nog
slechts de voorloopers te zijn van den eigenlijken regentijd en verbeterde het weder zich daarna alsnog zoodanig dat de operatiën
met kracht konden worden voortgezet.
Daartoe werd versterking van de expeditionaire macht met twee
bataljons infanterie noodig geacht. Binnen Tjakra Negara toch bevond
zich een zeer talrijke, goed gewapende vijand; aldaar was geconcentreerd alles wat de vlucht had moeten nemen uit de reeds door
onze troepen genomen plaatsen en aan de daar samengetrokken
massa stond geen andere veilige schuilplaats meer open. Daartegenover konden van onze zijde, voor den eigenlijken aanval, hoogstens
drie bataljons gesteld worden, en voor deze macht zoude de v e r meestering van Tjakra Negara met hare tallooze kleimuren eene
te zware taak zijn geweest, te meer daar de aanval niet anders
zou kunnen worden geleid dan stelselmatig in dien zin dat — al
voortrukkende — sterke troepengedeelten zouden moeten worden
achtergelaten tot dekking van r u g en flanken , zoodat de aanvalscolonne gaandeweg niet weinig moest worden verzwakt.
Toen nu het weder zich ten goede keerde, terwijl alleen in de
maand November n o g kans bestond op goed weder, deelde generaal
VETTEE bij telegram van 7 November mede, dat hij het oogenblik
gekomen achtte om de zooeven bedoelde twee bataljons te zenden.
Het bevel daartoe werd den lOden dier maand gegeven en reeds
den 16den en 17deu d. a. v. debarqueerden te Ampenan het 5de
bataljon van Samarang en het 11de van Meester-Cornelis.
Terstond, d . i . den volgenden d a g (18 November), werd de aanval
op de hoofdplaats Tjakra Negara ondernomen en , ondanks den
hevigen tegenstand des vijands, slaagden de onzen er in tot de
poeri — het vorstelijk verblijf — door te dringen en deze tot op
een zeer klein gedeelte na te vermeesteren. Dit gedeelte, waarin
zich, zooals later bleek, 's vorsten geldkamer bevond') , werd den
') Volgens opgaven van Juni jl. zou de waarde der van Lombok afkomstige gelden en kostbaarheden (waarop de kosten van den oorlog voor een
deel zijn te verhalen) gesteld kunnen worden op 17 ton , daaronder 4'/j ton
als oorlogsschatting ons in banden gekomen. Voor het overige is deze raming
van den directeur van financiën zeer onzeker, vooral wat de vermoedelijke
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

volgenden dag verlaten gevonden en ook in het overig n o g niet
genomen gedeelte van Tjnkra Negara werd bij de voortgezette
operatiën geen tegenstand meer geboden.
Het eigenlijk verzet was hiermede gebroken en er bleef nu nog
slechts over te trachten de hoofdpersonen in handen te krijgen.
Daartoe werd de:i SQtten November uitgerukt naar bet op den
weg naar Lingsar gelegen Sasari, waar zich toen de oude vorst
bevond, die bij de inneming van Tjakra Negara licht gewond was
geraakt

(zijn

zoon en medebestuurder, ANAK AGOENG K'TOET ,

w a s , zooals reeds g e z e g d , bij de vermeestering van Mataram gesneuveld). Nadat de dessa Sasari omsingeld w a s , werd de vorst
gesommeerd zich over te geven , waaraan hij voldeed, evenals
zijn zoon ANAK AGOENG MADE DJILANTIK en een kleinzoon (zoon
van genoemden K ' T O E T ) , genaamd ANAK AGOENG G ' D É OKA. l n -

middeu bedden zich ook te Tjakra Negara een groot aantal Balische
hoofden overgegeven, waaronder een achterneef van den vorst,
ANAK

AGOENG

K'TOET

DJILANTIK KANJIXAX. Den volgenden d a g

liet de vorst door twee zijner volgelingen een brief overbrengen
aan zijne nog te Sasari vertoevende familieleden, de opdracht
bevattende om naar Ampenan te komen. Den 22sten keerden die
volgelingen terug niet een brief van een der verwanten , ANAK
AGOEXG

NGEXGAH KARANG , waarin

deze zich

verontschuldigde

wegens ziekte, terwijl zij het mondeling bericht medebrachten
dat twee andere familieleden afwezig waren. Daarop werd eene
tweede excursie naar Sasari ondernomen , bij welke gelegenheid
een

zoon

van wijlen

.MADE,

met name ANAK

AGOENG K'TOET

DJILANTIK W E D A ' ) , sneuvelde, terwijl ook een vijfjarige zoon
van den in de noot hieronder bedoelden POETOEH (dus een achterkleinzoon van den ouden vorst) het leven verloor. De reeds g e noemde ANAK AGOENG NGEXGAH KARAXG , en een zoon van wijlen
K'TOET , ANAK AGOENG G ' D É R A Ï geheeten , namen de v l u c h t ,

eerstgemelde naar T o p a t i , laatstgemelde naar de in het gebergte
gelegen dessa Awang Madia. Nadat den 25sten nog een achtjarig
zoontje

van den ouden

vorst,

ANAK AGOENG K'TOET OKA , te

Ampenan was binnengebracht, werd den 26sten uitgerukt naar
Topati

om te trachten ANAK AGOENG NGEXGAII KARAXG in han-

den te krijgen , die evenwel bij de daartoe aangewende pogingen
sneuvelde.

ANAK

AGOEXG

G ' D É (of MADE)

R A Ï werd

uit zijne

schuilplaats gehaald door twee poenggawa's, vergezeld door een
Balisch hoofd van Boeleleug, en den 29sten te Ampenan gebracht.
Inmiddels was de oude vorst, wiens voortgezet verblijf te
Ampenan uit den aard der zaak minder wenschelijk was te achten,
met zijne hiervóór in de eerste plaats genoemde drie familieleden
aan boord van het par.tserschip Prins Hendrik naar Batavia opgezonden , terwijl den 3flsten ook de bovengenoemde G ' D É RAÏ
en K'TOET OKA dezelfde bestemming volgden.
Alle gezagvoerende poenggawa's, pedanda's en de geheele
Balische bevolking onderwierpen zich successievelijk ; met den
tegenstand was het voorgoed uit. Achtereenvolgens werden excursiën gemaakt naar Narmada , Lingsar en Goenoeng S a r i , en overal
werd alles rustig en de stemming der bevolking g u n s t i g bevonden.
T h a n s , n u de oorlog beëindigd was en deze ons meester op
Lombok gemaakt h a d , moest er naar gestreefd worden om orde
te brengen in de op het eiland ontstane gedesorganiseerde t o e standen. Daarin werd de opperbevelhebber in de eerste plaats bijgestaan door den (toenmaligen) directeur van binnenlandsch bestuur,
den heer G. A. SCHERER , die , met het oog op de omstandigheid dat
na de inneming van Tjakra Negara de politiek vermoedelijk op den
voorgrond zoude treden en dan op dit gebied beslissende handelingen verricht en voorstellen gedaan zouden moeten worden, ingevolge
opdracht van de Indische Regeering, den 17den November andermaal s ) naar Lombok was vertrokken, dat hij den lOden December
waarde der preciosa betreft, aangezien eene aan billijke eischen beantwoordende deskundige taxatie in Indië niet uitvoerbaar is. Het ligt in de bedoeling der Indische Regeering alle preciosa herwaarts te zenden, met uitzondering van een klein aantal ter bewaring aan het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen af te stane voorwerpen , en om van de geldswaarden in Indië alleen aan te houden de voor de circulatie geschikte geldstukken en eenige eveneens voor het museum van genoemd Genootschap bestemde munten. De definitieve afdoening van deze aangelegenheid , bij de behandeling waarvan ook met de belangen der Nederlandsche musea wordt
rekening gehouden , wachtte op de beëindiging van een met de directie van
het Bataviaasch Genootschap gevoerd wordend overleg.
*)

Een andere zoon van wjjlen MADK , met name ANAK AGOEKG G'DÉ

POETOEH, was op 17 September bjj I'agasangan gesneuveld.
3
) Vermits ns den overval, uit den aard der zaak , op Lombok noch d*
opperbevelhebber, noch de resident konden worden gemist en de GouverneurGeneraal er prijs op stelde om toch zoo spoedig mogelijk persoonlijk nopens
het gebeurde ingelicht te worden , had genoemde directeur reeds eenige weken
te voren (van 2 September tot 7 October) zich met dat doel van eene zending naar Lombok gekweten.
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•weder verliet, nadat door hem en den opperbevelhebber voorstellen betreffende de toekomstige organisatie van liet bestuurover het
eiland waren ingediend. In het belang der te doene voorstellen
gaf de opperbevelhebber o. a aan de voornaamste Sassaksche
hoofden de gelegenheid om hunne belangen met hem te komen
bespreken. Aan de oproeping om daartoe naar de Westkust ter
vergadering bijeen te komen voldeden ook GOEHOE BASOKOL en
MAMY SAIUAN

van

Praja,

die

nu

ook

DATOE PAXGBUAN mede-

braehten. Laatstgenoemde werd den 9 den December met het
fregat Tromp uuur Batavia overgevoerd. W e l had GoiBOB B&MOEOL
daartegen aanvankelijk veel bezwaar en verzocht hij dat het
vertrek van DATOK 1'ANGERAN mocht worden uitgesteld, doch hij
legde zich er bij neder nadat de opperbevelhebber hem h a l te
kennen gegeven dat de Gouverneur-Generaal het aldus verlaug de.
i
In de Sassak-streken, waar vooral in liet meer oostelijk g e deelte, ten gevolde van den lang lurigen krijg tegen de Balisctie
overheerschers , het geringe gezag van de hoofden over hun volk ;
en den naijver tussehen de hoofden onderling, een toestand van ,:
wanorde en regeeringloosheid viel wuar te nemen , g i n g de ter
;
Oostkust gevestigde controleur voort met te trachten verbetering
[
aan te breugen door te beproeven de Sassaksche hoofden te overtuigen van de urgentie om maatregelen te nemen tot het doen
terugkeereu van orde en veilighei I.

ten hij de Sassaks de bedoelingen van het Gouvernement verdacht te maken , werd met kracht opgetreden.
Do naar Batavia overgebrachte oude vorst van Lombok overleed
den 20sten ilei j l . , onder verschijnselen van hartverlatnming. Ben
der van Lombok medegekomen volgelingen stierf aan berriberri.
Omtrent de leden van het Loniboksche vorstengcalacht is in
beginsel beslist d a t , vermits het belang der openbare rust en orde
hun terugkeer naar Lombok in geen geval gedoogt, hun met

toepassing van art. 47 van bet Begeeringtnglement eene bepaalde
plaats elders in Ne lerlandsch-lndië tot verblijf t a l worden aangewezen. Ook ten aan/den van D.VIOI: I'VMIKUAN zal bedoelde
maatregel moeten worden toegepast . daar overtuigend is g e bleken dat hij , evenzeer als zijne Baliscbe verwanten , aan het
verzet tegen het Gouvernement heeft deelgenomen.
Na tiet overlijden van den vorst zijn de van Lombok medege-t

komen poenggawa's met het grootste deel der volgelingen weder

naar hun land teruggezonden. Ken deel der volgelingen was reeds
in het begin van Februari, ingevolge machtiging der Indische
Regeering, naar L"inbok teruggegaan. Daarentegen is liet aantal
der te Batavia aanwezige Loniboksche personen vermeerderd door
de komst, omstreeks medio Mei. van een drietal vorsteutelgen
met eenige aanverwanten en volgelingen.

Terwijl reeds in het begin van December een gedeelte der op
Lombok aanwezige expeditionaire m a c h t , waaronder het 9 Ie en
het 7de bataljon infanterie, naar Java v as teruggezonden, had
bij gouvernementsbesluit van 24 December 1894 a*. 12 de eig>-!ilijke ontbinding der expeditie plaats, waarna alles wat niet werd
aangewezen voor de voorloopige bezetting van Lombok het eiland
verliet. De opperbevelhebber zelf vertrok in het laatst van Decem*
ber. De gemobiliseerde barissun en de Madureesche vrije koelies
keerden den 27sten dier maaud op Madura terug.
Als voorloopige bezetting van Lombok werden aangewezen het
21e en het 11de bataljon infanterie met het noodige van andere
wapens en diensten (verg. bijlage O hierachter). De infanterie werd

In vele opzichten samenhangend met de geschiedenis van het rijk
Lombok is die vau het op Hali gelegen landschap Karang Asem, sedert
1849 eveneens onder het bestuur vau den radja vau eerstgenoemd
rijk. -)
Na den verraderlijken overval van onze troepen op Lombok verspreidde zich op Bali het gerucht dat uit Karang Asem een aanval
zoude gedaan worden op de gouvernements-afdeeling Boeleleug.
Inderdaad schijnt een dergelijk optreden in de bedoeling van
enkele poenggawa's te hebben gelegen , eu onder dezen werd in
de eerste, plaats genoemd een zoon van den i ekenden vroegeren

zoo gelegerd i dut de hoofdbezetting te Ampenan bleef, terwijl één

zoude zijn teruggekeerd. Verschillende teekenen van onrust deden

compagnie eene versterking bezette op het terrein van het vroegere \Iatarani en eene halve eompag! ie verdeeld werd over twee
blokhuizen : één halfweg afatanun—Ampenan en één bij de ij'eren
b r u g over de soeugei Djangkok , terwijl voorts t e Mataram ook een
detachement vesti:.g-artillerie geplaatst vverd. Nog werd bepaal! lat
voorshands twee oorlogsschepen in de wateren van Lombok zou len
blijven, alsme leeen der beide vaartuigen van den dienst der bestrijding1
van den opiumsluikhandel ter zee. De t a a k , welke door de marine
moest vervuld worden , was , behalve het handhaven van de beperkende bepalingen op den in—, u i t - en doorvoer (Indisch Staats*
blad 1894 n°. 121, 191 en 210), het verleenen , waarnoodig, van
medewerking aan de maatregelen , die door het plaatselijk civiel
en het militair gezag zouden worden noodig geacht, ten einde
een geregelden gang van zaken in het leven t e roepen en t e bestendigen , waarbij onderling overleg tussehen de civiele, maritieme eu militaire autoriteiten op den voorgrond moest staan.

rijksbestierder van Bueleleng , GOESTI DJILANTIK , genaamd GOESTI

K/TOBT DJILANTIK, d i e , op Lombok vertoefd hebbende, met eene
opdracht in dien geest van den ouden vorst !:aar Karang Asem

zich voor. Keu gezantschap, bestaande uit do poenggawa's van
de onder Karang 1 Asem ressorteerende districten Bendang en Selat,
met een gevolg van p. m. 150 personen, gedeeltelijk met geweren
gewapend, trok naar Bangli en Gianjar om zich van de g e sindheid der bestuurders van die landschappen te overtuigen. Aan
het volk van Karang Asem was verboden het gou vernementsgebied
te bezoeken, en omgekeerd verzochten de in Boeleleng gevest i g d e , uit Karang Asem afkomstige lieden om passen ten einde
tijdelijk naar hun land terug te keeren , waar zij verklaarden
godsdienstige feesten te moeten bijwonen. De handel met Boeleleng
verminderde, terwijl in Karang Asem de hassd op den uitvoer
vau runderen naar Boeleleng verdubbel 1 was.

Aldus was de stand van zaken bij den terugkeer van GOESTI
G ' D É DJILANTIK in Karang Asem, waarheen hij den 9deo September
1894 heimelijk was overgestoken, nadat een verzoek zijnerzijds
om van gouvernementswege derwaarts te worden overgevoerd,
Na het vertrek van den opperbevelhebber der expeditie bleef zooals reeds vermeld werd op de laatste blz. der meerbedoelde
de resident op Lombok achter eu wijdde er sedert, met het onder j Nota aan de Tweede Kamer, voorshands buiten beschikking was
hem dienende personeel, zijne krachten aan het treilen van voor- gelaten.
loopige regelingen in zake het bestuur en de rechtspraak onder !
De te dezer zake in de Nota opgenomen mededelingen vereischen
de inheemsche bevolking en aan de bevordering van orde en rust nog (zie ook noot 4 op blz. 35 hiervóór) in zoover rectificatie dat
en van de veiligheid van personen en goederen Ter Oostkust i DJILANTIK niet naar Karang Asem is overgestoken »in weerwil
rustte deze taak hoofdzakelijk op den controleur KNGBLENBBIKJ , | vau het toezicht der marine". W e l meende de Indische Regeering
die nog daarenboven had te waken tegeu menschenbandel en j dat de opperbevelhebber der expeditie besloten had om DJILANTIK
pandelingschap. Ook de verbetering van de wegen en van het I voorloopig te laten waar hij zich bevond, namelijk te Telok
Komba , en hem het oversteken naar Karang Asem zoo mogelijk
irrigatiestelsel eischte ter Oostkust veel zorg.
Intusschen moest dit een en ander uit den aard der zaak een door de marine te doen beletten , maar later bleek dat de opzeer vo >rloopig karakter dragen, in afwachting van hetgeen omtrent dracht daartoe niet aan den commandant der expeditionaire scheepsde toekomst van Lombok zoude worden beslist en van de even- macht is gedaan , omdat voor eene effectieve controle toenmaals
tueel a'.daar tot stand te brengen bestuursorganisatie. Daaromtrent geen voldoende maritieme middelen beschikbaar waren. Ken bepaald
moge worden verwezen naar hetgeen ter zake is medegedeeld in vijandig optreden tegen DJILANTIK werd door den opperbevelhebber,
de met de Stateu-Generaal gewisselde bescheiden (zitting 1894— na overleg met den toen voor de eerste maal op Lombok in
1895 — 1 7 7 ) betreden Ie het wetsvoorstel — sedert onder dag* commissie zijnden directeur van binnenlaudsch bestuur (verg. noot
teekening van 20 Juli 1895 (Nederlandsch Staatsblad n°. 131) tot wet 3 op de voorgaande blz.) en met den resident, niet raadzaam
verheven — tot invoering van ons rechtstreeksch bestuur op Lom- g e a c h t , omdat dit vooreerst ten gevolge zoude hebben dat DJILANTIK
met zijne 1200 gewapenden naar Mataram en Tjakra Negara
bok. ')
terugkeerde, den vijand zoodoende eene aanzienlijke versterking
Omtrent den tegenwoordigen algemeenen toestand van Lombok van troepen en in zijn persoon een energiek leider bezorgende,
kan gezegd worden dat deze bevredigend is. Zoowel de hoofden en ten andere er bovendien allicht toe zou kunnen leiden dat
als de bevolking schijnen zich aan de nieuwe orde van zaken
langzamerhand te gewennen. Tegen enkele personen , die tracht2
) Het eontract, den '21 Juli 1849 door het Gouvernement met den toen») Inmiddels werd op 1 Mei jl. — zie Indisch Staatsblad 1895 n». «0 — maligen vorst van Lombok over Karang Asem gesloten , is te vinden in n°. 6
te Ainpcnan een postkantoor geopend, een maatregel die geen uitstel ge- van de hooger aangehaalde voor de Staten-Generaal gedrukte stukken der
ïitting 1894 — 1895 — 13».
doogde.
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hij aan de poenggawa's van Karang Asem den last zoude geven
om tegen liet gou vernementsgebisd oj> Kali on fe trekken en
daardoor de rust op dit eiland te verstoren.
De mogelijkheid mocht intusscheu niet geheel worden voorbijgezien dat luist uit den terugkeer van DJII.ANTIK in Karai g Asoui
inoeielijkheden op Bali zouden voortvloeien, weshalve den gewest elijken secretaris, die gedurende bet verblijf van den resident op
Lombok met de behandeling der bestuursaangelegen heden op Bah
was belast, werd opgedragen om een Buropeesch ambtenaar of
inlandseh groots naar Karang Asem te zeulen ten einde DJII.ANTIK
persoonlijk over het gebeurde te hooren en b o a ovor zijne houding
inlichtingen te doen geven. Tevens machtigde de Indische K»jgee-

ring den secretaris om, bijaldien hem uit vertrouwbare berichten

afdoeC'le mocht blijken dat Karang Asem vijan lige bedoelingen
koesterde, alsdan DJILANTIK te dreigen met l e t zenden van
een oorlogsschip (13 September).
De poenggawa van Boeleleug, aan wien werd opgedragen zich
naar Karang Asem te begeven ten einde DJII.ANTIK den brief over
te brengen, waarin hem o. a ophelderingen omtrent de toedracht
van de overvalling en de door bom daarbij aangenomen houding
werden gevraagd , was nog niet derwaarts vertrokken , toen zich
(19 September) lij den gewestelyken secretaris een poenggawa uit
Karang Asem aanmeldde, die dien ambtenaar, namens DJILANTIK ,
mondeling mededeelde , dat deze niet zijn volk geen vijaii'.elijkheden tegen het Gouvernement wilde ondernemen er. van Lombok
was overgestoken juist uit vrees van te worden verdacht van
vijt'.delijke bedoelingen.
In overeenstemming met de strekking le/.er me iedeelingeu waren
de berichten , welke der Indische Begeering omtrent den politieleen
toestand op Bali gewerden. Kr ware:: geen teekeneu waar te
nemen , zoo rapporteerde do inspecteur LIKI-HINCK ') onder dagteake*
ning van 20 September, waaruit zou kuuneu worden afgeleid dat
er voor Boeleleug gevaar dreigde. De uitingen van vijan .elijke
gezindheid, welke aanvankelijk omtrent de poenggawa's en de
bevolking van Karang Asem waren vernomen, hadden na DJILANTIK'S
terugkeer opgehouden. Gaandeweg nam het verkeer tusschen
Karang Asem en Boeleleng weder t o e , doch de bevolking van
K a r a n g Asem moest n o g steeds de wapenen geree '. honden en de
in Boeleleng gevestigde uit Karang Asem afkomstige personen
waren nog niet van daar teruggekeerd. In de grensdistricten
was liet rustig (23 September).
Het antwoord van DJII.ANTIK op den hem inmiddels d o r den
poenggawa van Boeleleng overgebraebten brief van den gewestelijken secretaris werd den 29sten September ontvangen. Daarin
verklaarde hij dat hem van het voornemen tot de overrompeling
nietl bekend was geweest; toen hij op den avond oer gebeurtenis
het geweervuur vernam , was hij aanstonds met zijn volk naar bet
gebergte getrokken en ha 1 den resident daarvan kennis gegeven ;
zoodra hij scbeepsgelegenheid kon verkrijgen , was by naar Karang
Asem teruggekeerd; jegens het Gouvernement was hij niet vijandig gezind ; de naar enkele der Balische rijkjes gezondengezanten
waren buiten hem om en vóór zijn terugkeer vertrokken , doch
hij had hen onmiddellijk teruggeroepen.
Gelijktijdig zond DJILANTIK een brief voor den resident om dezen |
kennis te geven van zijn terugkeer in Karang Asem. (Jok dit
schrijven bevatte de verzekering dat hij nimmer iets kwaads tegen
het Gouvernement in den zin had gehad en daarenboven de belotte \
om geheel den wil van het Gouvernement te zullen blijven
volgen.
De Boelelengsche poenggawa was in Karang Asem naar bebooren
ontvangen, doch hij had er geconstateerd dat onder de bevolking ;
der hoofdplaats algemeen de rneeuiiig bestond d a t , wanneer j
Lombok mocht komen te vallen , Karang Asem aanstonds de afdeeling Boeleleng zoude aanvallen.
In de tweede helft van October werden andermaal uit Karang 1
Asem berichten ontvangen , welke vijandelijkheden van die zijde j
niet geheel onwaarschijnlijk maakten. Ken deel der poenggawa's
tonde namelijk het voornemen koesteren om van DJILANTIK af- j
vallig te worden en daarna de afdeeliug Boeleleng aan te vallen. ;
Hoewel dit plan nog niet tot een begin van uitvoering scheen
te zijn gekomen en de berichten omtrent liet tijdstip der uitvoe- |

ring uiteenliepen, achtte de Indische Regeering het niettemin
raadzaam nadere voorzieningen te treilen om op de eerste aanvraag
het te Boeleleng gelegerde onservatiekorps (waarvoor te Malang
op Java eene reserve wer I bijeengehouden) onverwijld, ook met
artillerie en cavalerie, te kunnen versterken. Bvenesni werden
maatregelen van voorzorg genomen van de zij.ie der autoriteiten
op Lombok. De rust bleef evenwel bewaard.
Toen, na lat bevel gegeven was om de BX| ''litionuire macht op Lom-

bok met nog twee bataljon inhnterie te versterken (sia lis. 37 biervóór), de val van Tjakra Negara aanstaande mocht worden geacht,
terwijl bet ti! voorzien was dat deze gebeurtenis groote beroering in
de Balische maatschappij en niet het minst in Karang Asem zoude
teweegbrengen, verzocht de honger bedoelde inspecteur LIBFBJNCK

machtiging (12 November) om zich naar Karang Asem te begeven,

ten einde aan DJILANTIK en de landsgrooten voor te huiden wat
van hen verlangd werd en h e n , zonder bedreigingen, waartoe

geen bepaalde aanleiding bestond , indachtig te maken wat hun
en hun land zoude te wachten staan, wanneer zij zich 's GouverDementi misnoegen op den bals haalden, De inspecteur LIBFBINOK,
wien de gevraagde machtiging verleend werd , genoot te Karang
Asem eene behoorlijke ontvangst en hield er eenige malen besprekingen met DJILANTIK en de landsgrooten. Hij beval ben aan
zich te onthouden van elke bemoeienis met Ie aangelegen beden
van Lombok en geen lieden van daar te ontvangen. Zij beloofden
hieraan te zullen voldoen en betuigden ook overigens hunne gezind*
beid om de bevelen van bet Gouvernement op te volgen (10 >,'o-

vember).
De vermeestering van Tjakra Negara en Ie daarop gevolgde
gevangenneming en opzending naar Batavia van den vorst van
Lombok en een groot deel zijner familieleden werden aan de bestuurders der Balische landschappen, en daaronder Karang Asem,
bij brief van den resident medegedeeld. Aan DJILANTIK werd
daarbij tevens te kennen gegeven d a t , daar de radja van Lombok
voorheen ook gezag voerde over Karang Asem, die landschap n u
evenzeer als Lombok aan het Gouvernement was vervallen, en
dat vertrouwd wer 1 d a t , zoolang de Gouverneur-Generaal niet
zoude hebben beslist wie Karang Asem zou besturen, DJILANTIK
voor alle aangelegeuhelen van dat landschap zoude w a k e n ,
o p l a t de rust bewaard mocht blijven.
Aanvankelijk schijnt de inhoud van dit schrijven in Karang
Asem voor een goed deel te zijn geheim gehouden; de onderwar*
ping van den vorst werd aan de poenggawa's bekend g e m a a k t ,
doch zijne onzen ding naar Batavia en liet vervallen van Lombok
en Karang Asem aan het Gouvernement werden verzwegen. De
re len daarvan was vermoedelijk dat men aan de juistheid der
berichte) twijfelde, ook omdat enkele dagen vóór iie ontvangst
van 'sresidents brief twee personen, voorgevende gezanten van
den vorst van Lombok te zijn , te Karang Asem waren gekomen
om aan te sporen tot een aanval op Boeleleng.
In zijn antwoord op bedoelden brief betuigde DJILANTIK zijne
vriendschappelijke gezindheid en verklaarde hij den wil van het
Gouvernement to zullen volgen. Tevens gaf hij de verzekering
dat hij voor alle aangelegenheden van Karang Asem instond.
De nakoming van de/.e laatste belofte was niet in alle opzichten
gemakkelijk, aangezien er in Karang Asem geenszins eene ongestoorde rust beeraebte. Kr was eene partij , die DJILANTIK verantwoordelijk stelde vo"r den dood van A M K AUOENG MADE en hem verweet
de belangen van het Gouvernement te behartigen ten einde zelf
op den voorgrond te kunnen treden. Zelfs was er eenigen tijd te
voren eene samenzwering op het getouw gezet, ten doel hebbende
DJILANTIK van het leven te berooven e n , hoewel deze den toeleg
tijdig ontdekt e i maatregelen genomen had tegen de vermoedelijk
schuldigen , had hij zich ter wille van zijne veiligheid genoodzaakt
gezien de hoofdplaats Karang Asem te verlaten en zich gedurende eenigen tijd in eene daarbuiten gelegen dessa te vestigen.
(Zijn terugkeer in de poeri had plaats in het begin van December.)
Ten andere bestond er nog steeds eene partij in Karang A s e m ,
welke er naar haakte gewapenderhand tegen het gouvernementsgebied op te treden , en hoezeer DJILANTIK er naar streefde om
van dat plan te doen afzien, de tegenstand dien hij ontmoette
en de vrees voor vernieuwde aanslagen op zijn leven , beletten
hem om tegen die partij van verzet metterdaad krachtig op te
treden. Intusscheu slaagde hij er wel in om de verwezenlijking
van de vijandelijke voornemens op de lange baan te doen schuiven,
en wist hij te bewerken dat in eik geval niets zoude worden
ondernomen vóórdat had plaats gehad het ophanden zijnde verbrandingsfeest van den in 1893 (zie vorig verslag, blz. 34) over-

') Hoewel niet verwacht werd, dat de aanwezigheid van DJILANTIK op j
Bali, in verband inet de hem vijandige stemming in andere rijkjes (wat j
Kloengkoeng betreft zie vorig verslag, lilz. .'14) en de gebleken goede ge/.indheid der zelïbesturende vorsten op Bali, tot voor ons gezag nadeclige ge- .
volgen leiden zou, had de Indische Regeering voorzichtigheidshalve den in•peeteer der cultures P. A. LIXFKIKCK , die door vroeger langdurig verblijf j
op Bali met de toestanden op het eiland vertrouwd en met de Balische vor- !
sten bekend was, naar Boeleleng gezonden om den gewestelijken secretaris leden medebestuurder van Karar.g Asem, ANAK AGOENG G'DÉ POETOB,
(die nog niet lang op Bali geplaatst was) in de behandeling der bestuurs- j en het vijlen van de tanden van twee andere leden der vorstelijke
aangelegenheden op Bali ter zijde te staan.
' familie.
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In afwachting van deze feesten lieten zich nu en dan geruchten
vernemen over vijandelijke plannen , doch het verbrandiugsfeest
vond den 22sten .Maart jl. plaatsen de plechtigheid van het tandenvijlen den 27steo 611 Smttan d. a. v . , zonder dat daarna de rust
op Benige wijze werd verstoord.
De Indische Regeering heeft ten slotte, in Mei j l . , het besluit
genomen om liet bestuur over Karang Asem voorloopig aan DJILANTIK
te laten. Bij de verkregen zekerheid dat DJILANTIK aan het verraad
geen deel heeft gehad en dat hij integendeel tot het laatste toe
getracht heeft het gewelddadig verzet tegen de uitvoering van de
onzerzijds gestelde eischen tegen te houden, was in het niet waar
schuwen van onze bevelhebbers, in aanmerking genomen de redenen
die daartoe geleid kunnen Nebben , op zich zelf geen voldoe de
grond meer aanwezig om DJILANTIK door ontzetting uit het bestuur
over Karang Asem eene straf op te leggen, die, kwalijk gemoti
tegenover <!e bewijzen van goede gezindheid door hem na zijn
terugkeer in Karang Asem gegeven 1 ), hem als het ware met g e w d d
gedreven zou hebben in de armen der aan ons gezag vijandige
elementen in genoemd landschap en dus onvermijdelijk ernstige
moeielijkheden in het leven geroepen zou hebben. Het besruur
over Karang Asem zal door DJILANTIK gevoerd worden als stedehouder namens hei Gouvernement, en hij zal daarbij, behoudens nadere bevelen van het Gouvernement, als leiddraad he
te volgen het in 1849 met het Looiboksch vorsten bestuur voor
Karang Asem gesloten contract, bedoeld in noot 2 op blz. 38 biervóór. Schriftelijk zal hij moeten verklaren dat hij in het bestuur
over Karang Asem zich als een goed en getrouw regent
zal gedragen. Overigens is het geheel aan het beleid van den
resident overgelaten om naar gelang van omstandigheden te heoordeelen , welke de beste weg zal zijn om eerst bij DJILANTIK het
wantrouweu weg te nemen dat hij mogelijk nog omtrent onze hedoelingen koestert en daarna de gelegenheid te zoeken om de te
treilen regeling met hem te bespreken, en verder te beslissen hoe
en waar zijne officieele bevestiging als stedehouder van het Gouvernement zal plaats vinden.
In verband met den onzekeren toestand in Karang Asem heeft
de Indische Regeering voorshands geen vrijheid kunnen vinden d e ,
behoudens eene korte t ussc hen poos , sedert J u n i 1894 op Bali gelegerde observatietroepen van daar weg te nemen, maar wel is in
het begin van April jl. machtiging verleend tot ontbinding van de
te Malaug gereed gehouden reserve, waarvan hiervóór sprake was.
Nu de expe iitionaire troepen grootendeels op Java teruggekeerd
zijn, kunnen versterkingen, als het onverhoopt noodig mocht zijn ,
ook zonder dat er eene speciale reserve i s , binnen zeer korten tijd
naar Boeleleng worden gezonden.
De overige Balische landschappen zijn in de Lomboksche verwikkelingen niet in belangrijke mate betrokken geweest.
Hunne bestuurders werden van onzentwege schriftelijk in ke;:i.is
gesteld met de ware toedracht van het op Lombok gepleegd verr a a d , nadat gebleken was dat daaromtrent uit Karang Asem
valsche geruchten waren verspreid.
Aan de radja's van Bangli en Gianjar werden ophelderingen gevraagd naar aanleiding van de ontvangst der hooger bedoelde gezanten uit Karaug Asem. De daarop ontvangen antwoorden luidden
bevredigend. Eerstbedoelde bestuurder toonde zich zeer gouvernementsgezind en deelde o. a. in het begin van October door tusschenkomst van een zijner poenggawa's aan het bestuur mede, dat hij
de versterkingen in zijn land , langs de wegen die van Karaug
Asem en Gianjar naar Boeleleng leiden, had laten in orde brengen
en genegen was geheel overeenkomstig de inzichten van het Gouvernemeut tegen Karang Asem op te treden. Hoewel de goede
bedoeling van deze mededeeling werd op prijs gesteld , moest hem uit
den aard der zaak worden aanbevolen geen vijandelijkheden te
plegen. Toen in November de inspecteur LIKFRINCK zich in Karang
Asem bevond , kwam de radja van Gianjar bij dien ambtenaar op
de zaak der ontvangst van de Karang Asemsche gezanten terug en
') Als zoodanig kan o. a. gewezen worden op het feit, dat DJILANTIK uit
eigen beweging het verzoek deed om eene belangrijke party vuurwapenen
en ammunitie, afkomstig van eene in 1894 door eenige vreemdelingen gedane
poging tot clandestinen invoer van die artikelen op Bali, en achtergebleven op
het gebied van Karang Asem , van daar te doen weghalen , welk verzoek
inderdaad door de uitlevering van een en ander gevolgd werd.
Met betrekking tot bedoelde smokkelarjj kan hier nog worden vermeld,
dat de hoofdpersoon, W. P. MALIGIU , zich noemende Russisch onderdaan,
in Augustus 1894 van Karang Asem naar Lombok zich heeft begeven en daar
het vorstenbestuur in het verzet tegen ons heeft bijgestaan. IIij werd medio
Januari 1895 door een der Sassaksche hoofden van de Oostkust aan het bestuur uitgeleverd en wordt thans vervolgd voor den raad van justitie te
Soerabaija, die rechtsingang tegen hem verleend heeft.
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gaf schriftelijk de verzekering van zijne vredelievende gezindheid.
Tegelijkertijd zonden ook de bestuurders van Badoeng en Tabanan
brieven , waarin zij opkwamen tegen het verspreide gerucht dat
ook tot hen gezanten van Karang Asem gezonden waren , en verzekerden dat z i j , met stipte nakoming van het contract, in vrede
en vriendschap met het Gouvernement wenschten te leven. Het
door ons op Lombok behaald succes was vermoedelijk niet vreemd
aan deze betuigingen.
Door den vorst (dewa agoeng) van Kloengkoeng werden in den
loop der maand September tot tweemalen toe brieven aan het
bestuur gezonden , de strekking hebbende o n , zoo mogelijk met
onze h u l p , af te rekenen met het hem vanouds vijandige Karang
Asem. Uit den aard der zaak werd aan dit streven geen voet gegeven.
(herigens waren de aanrakingen met de Balische zelfbesturen niet
belangrijk. Van Tabanan , Badoeng en Bangli werd door het bestuur nogal medewerking ondervonden ten aanzien van verzoeken
tot opsporing van vluchtelingen en gestolen vee en tot afdoening
van schulden van naar het vorstengebied vertrokken personen.
Toch laat de afdoening van zaken vaak te wenschen ov; j r, daar de
vors'eu zich zoo weinig mogelijk met de bestuurszaken inlaten en
Ie regeling daarvan aan familieleden en ondergeschikte hoofden overd ragen.
De mededeelingen van het gewestelijk bestuur over 1894 ontvangeu ten aanzien van het rechtstreeksch gouvernementsgebied
op Bali (de afdeelingen Boeleleng en Djembrana) stemmen in vele
opzichten overeen met die over het voorafgegane jaar Belangrijke
gebeurtenissen kwamen niet voor en de politieke toestand w a s er
zonder voorbehoud gunstig. De belastingen werden ook in 1894
op tijd betaald en bij de inning werden geen moeielijkheden
ondervonden, terwijl evenals in J893 de bevelen en beslissingen
van het bestuur naar behooren werden opgevolgd en uitgevoerd.
Het vertrouwen op het bestuur neemt toe en de bevolking waardeert de grootere rechtszekerheid en de r u s t , waardoor zij zich
geheel aan den landbouw en andere belrijven kan wijden. De
veiligheid van personen en goederen liet weinig te wenschen over.
De gezondheidstoestand was naar wensch; epidemieën noch epizoötieëu kwamen voor. De rijstoogst viel zeer bevredigend uit.
(Uit was evenzeer het geval in het vorstengebied op B a l i , zoodat
van Badoeng veel van dit voedingsmiddel werd uitgevoerd naar OostJava.) Aanzienlijker dan in 1893 was ook de uitvoer van koffie,
namelijk ruim 34 000 pikol , tegen p . m. 21 000 pikol in 1893.
Overigens stak in 1894 zoowel de i n - als de uitvoer op de hoofdplaatsen der beide afdeelingen ongunstig af bij de cijfers van 1893.
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Landmacht.

Bij Koninklijk besluit dd. 26 April 1895 n°. 3 werd aan den
commandant van bet leger in Nederlandsch-Indië, tevens chef
van het departement van oorlog a l d a a r , den luitenant-generaal
A. R W . GKIJ VAN PITTIUS, adjudant in buitengewonen dienst
van H. M. de Koningin , op verzoek eervol ontslag uit den militairen dienst verleend , met i n g a n g van 2 Mei daaraanvolgende.
Ingevolge de daartoe door den Gouverneur-Generaal verleende
machtiging droeg genoemde opperofficier, die om gezondheidsredeneu onverwijld moest vertrekken , op laatstgemelden datum het
legercommando tijdelijk, in afwachting van zijne definitieve vervanging , over op den generaal-majoor M. SBGOV. Sedert werd
bij Koninklijk besluit dd. 19 J u n i 1895 n°. 49 tot luitenantgeneraal , commandant van het leger en chef van het departement
van oorlog in Nederlandsch-Indië benoemd de bier te lande aanwezige en bij datzelfde besluit in activiteit herstelde luitenantgeneraal titulair J. A. VETTER , die den 15deu Maart te voren,
ingevolge Koninklijk besluit dd. 22 Februari 1895 n°. 2 0 , den
militairen dienst met behoud van recht op pensioen had verlaten.
Het vertrek van den nieuwen titularis naar Batavia is bepaald
tegen het einde van September aanstaande.
Met terugzicht op het medegedeelde in 't vorig verslag (noot 1
op blz. 3) betreffende de afschaffing van een vast daggeld voor
in commissie reizende leden van den Raad van I n d i ë , is te dezer
plaatse aan te teekenen dat in September 1894 (Indisch Staatsblad
n°. 203) bedoelde regeling is nagevolgd ten aanzien van inspectiereizen van den commandant van het leger (en, in verband met
n°. 688 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad, ook ten a a n zien van die van den commandant der zeemacht in Indië).
§ 1. Levende

strijdkrachten.

Samenstelling en sterkte van het leger. Bijlage B hierachter geeft
het gebruikelijke uitgewerkte overzicht van de formatie en van

Bjjlage C.

Tweede Kamer:

I * . 2,J
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de sterkte Jes legers bij het einde van het jongst verloopen jaar; het volgende verkorte overzicht is daaraan ontleend.

OPFICIKREN

O M 8 C II lt IJ V I N O.

normale" formatie
Uit. 1893 \"
t e l d e d e„ tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie.

«të

„normale" formatie
,
Uit. 1894
„tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie ,
telde de sterkte
,
Uit. 1894f „normale" formatie
alzoo 1 „tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie
méér of 1 sterkte
minder:'

OI.DEBOJ FICIKHEN

EN

Bovendien behoorden tot het
leger, maar telden niet inde formatie (en zijn daarom in de voorgaande kolommen van dit over.
zicht niet begrepen) ccnige in
bijlage B nadir gespociGceerda
categorieën van officieren en militairen beneden dien rang, wier
aantal bedroeg:

MI.N'DEBEN

(allen Euro- (allen militairen; zie de noten r en / ) .
peanen of
met dezen
Afri- Amboi- Inlangeiykgestel- EuroTotaal.
ilen). a)
peanen kancn. neezen. ders.

b)

1414
1430
1358

13 827
14105
13 883
13 797
14 363

e)

1413
1458
1402

—
1
+ 28
9)
g) +-+- 44
44

— 30
+ 258
++ 1929
1929

15 812

33 72
34 358

55

2257
2371
2481

17 643
17 882
16 854

»
55

2257
2344
2593

17 616
33 670
17 867 34 574
18145 () 30 005

ff
ff

n

B
V

n

Onderofflcieren en
minderen.

Officieren.

) nm

—
27
15
- 27 -r- 112 + 1291

rf)

57
216
3332

276

415

296

434

'0

20

o) Onder de officieren zijn in deze kolom ook medegeteld de ingevolge de formatie, dus doorloopend, als tweede-luitenant (bjj de artillerie) dienstdoende
adjudant-onderofficieren, wier aantal volgens de „normale" formatie 17, doch volgens de „tegenwoordige" formatie op uit. 1893 en Rit. 1894 achtereenvolgens 18 en 10 beliep. Op elk dier tijdstippen telde de sterkte 20 dienstdoende twecde-luitenants als de hierbedoelde.
4) Nameljjk 1331 officieren (waaronder 39 gedetacheerd van het leger in Nederland) en 27 adjudant-onderofficieren dienstdoend officier (waaronder 7
— 1 bü de cavalerie en 6 bfi de artillerie — die slechts tot wederopzeggens ontbrekende twecde-luitenants vervingen).
c) Bovendien werden op uit. 1893 528 plaatsen van in do formatie begrepen militairen door burgerpersonen vervuld. Dit was het geval bü den hospitaalen den topographischen dienst en bij de militaire bureaux.
(Met het verder nog gebezigde civiel personeel ter vervulling van in de legerformatie opgenomen en daarbij bepaaldelijk voor niet-militaireu bestemde emplooien
wordt te dezer plaatse geen rekening gehouden. Behalve dit burgerpersoneel — gespecificeerd op blz. 7 van bijlage B — behooren overigens nog eenaantal
burgerpersonen tot het leger — uitsluitend inlanders — als werklieden , handlangers, magazijnsknechts, enz. De samenstelling van dit laatste, niet in do
legerformatie geregeld, inlandsen burgerpersoneel is laatsteljjk vastgesteld bH het in de Javasche Courant van den 12den Mei 1893 opgenomen gouvernementsbesluit van den 2den dier maand n». 9 , sedert gewijzigd bü gouvernementsbesluiten dd. 3 Januari en 9 Augustus 1894 n". 16 en 1.
d) Hier worden bedoeld, wat de officieren betreft: zjj, die zich met verlof buiten Nederlandsch-Indië bevonden; die, welke non-actief waren of voor
memorie werden gevoerd, en de gedetacheerden in Nederland (deze laatsten op uit. 1893 en uit. 1894 achtereenvolgens ten getale van 65 en 6 2 ) , — en
wat de onderofficieren en minderen aangaat: de voor memorie gevoerden , de gedetineerden, de gestraften bjj de strafdetachementen en de militairen dio
bü de subsistentenkaders op scheepsgelegenheid naar Nederland wachtende waren.
t) Namelijk 1360 officieren (waaronder 66 gedetacheerd van het leger in Nederland) en 42 adjudant-onderofficieren dienstdoend officier (waaronder 22
— 15 bü de infanterie, 1 bü de cavalerie en 6 bü de artillerie — die slechts tot wederopzeggens ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
f) Bovendien 588 burgerpersonen, in dienst ter vervanging van ontbrekende militairen (verg. noot e).
o) Het getal officieren vermeerderde met 2 9 , en (bij de infanterie) het getal adjudant "Onderofficieren dienstdoend officier met 15.

Bij de beoordeeling van deze cijfers moet allereerst rekening
gehouden worden met het feit, dat de reorganisatie der infanterie
(verg. blz. 38 van het vorige verslag) slechts geleidelijk haar
beslag krijgt; natuurlijk zijn de gebeurtenissen op het eiland
Lombok niet bevorderlijk geweest om de invoering der nieuwe
organisatie te bespoedigen, en op 1 April 1895 waren dan ook
nog eerst vijf veldbataljons (n°. 1, 4 , 9 , 10 en 18) en het 3de
depótbataljon op de nieuwe sterkte geformeerd. Uit dien hoofde
heeft de vergelijking van formatie- en sterktecijfers ook ditmaal
slechts eene zeer betrekkelijke waarde, te minder doordien de
gebeurtenissen op Lombok eene tijdelijke vermeerdering vorderden
van het aantal hoofdofficieren en kapiteins, welke plaatsen eerlang
weer geleidelijk zullen moeten iosmelten. ') Hieronder wordt derhalve verder alleen nader stilgestaan bij de ste/\ifecijfers van het
leger, die, in vergelijking met den toestand op uit. 1893, op het
einde van 1894 een zeer belangrijken vooruitgang aanwezen. Op
31 December 1894 telde het leger méér dan een jaar te voren:
44 officieren en 3332 militairen beneden dien rang (1929 Eurcpeanen, 112 Amboineezen en 1291 inlanders), onder welke cijfers
begrepen waren p. m. 600 Europeanen, behoorende tot de Koloniale Reserve '). Deze zeer aanzienlijke toeneming van de legersterkte ia een natuurlijk gevolg van de maatregelen, die zoowel
hier te lande als in Indië genomen werden tot aanvulling van
') Bü de infanterie : 1 luitenant-kolonel, 2 majoors en 0 kapiteins (gouvcrnementsbesluit dd. 2 November 1894 n". 20) en bovendien, in verband met
de oprichting van twee (tüdelüke) recruten-bataljons, 2 majoors en 8 kapiteins
(gouvernementsbesluiten dd. 17 October en 27 November 1894 n°. 3 en 2<i);
bü de militaire administratie (gouvernementsbesluiten dd. 10 October en 7
September 1894 n'. 2 en 22) 1 kapitein-kwartiermeester (en 3 tweede-luitenantkwartiermcesters). Deze tüdelüke uitbreiding der formatie is, voor zooveel de
eerstgenoemde 3 hoofdofficieren en 0 kapiteins betreft, reeds weder ingetrokken
bü gouverncmentsbeslu.it dd. 13 Juni 1895 n°. 4.
*) Bü het einde van 1893 waren van de Koloniale Reserve in Indië aanwezig of derwaarts onderweg 311 Nederlanders 'en 42 vreemdelingen. Op 30
Juni 1894 waren die cüfers 309 Nederlanders en 45 vreemdelingen en on 31
December 1894 585 en 46.
*
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het leger, toen dit plotseling door den loop van zaken op Lombok
tot buitengewone krachtsinspanning geroepen werd. Daar echter
het meerendeel der geworveneu ongeoefend was — althans (voor
zooveel de Europeanen aangaat), door de nog bestaande verschillen
tusschen de recruten-opleiding in Nederland en in Indië, als ongeoefend waren te beschouwen — werden in Indië, boven de
formatie van het leger, twee recruten-bataljons opgericht ' ) ,
welker officieren , uitgenomen de 2 majoors en 8 kapiteins, uit
de normale formatie van het leger gevonden werden ; zij telden
te zamen op 31 December 1894 22 officiereu , 863 Europeanen,
78 Amboineezen en 439 inlanders. Op den genoemden datum was
hierdoor en ten gevolge van het zooveel grooter aantal zieken,
althans onder de Europeanen *) — het gewone gevolg van elke
expeditie van eenige beteekenis — ondanks het groote overcompleet, de sterkte van het aantal voor werkelijken dienst geschikte
en beschikbare onderofficieren en minderen bij het wapen der
infanterie niet merkbaar grooter dan een jaar te voren, zooals
hot volgende overzicht doet zien.
Onderdeelen der infanterie. Uit. Dcc. Uit. Juni IJlt. Doe. Uit. Juni Uit, Dec.
1892.
1893.
1893.
1894.
1894.
1°. VELDBATALJONS.

Europeanen en Afrikanen
Amboineezen
Inlanders
Totaal.

4 136
1504
4 476

S926
1 529
3 963

4 020
1 661
4 116

4 259
1 624
4 182

4 100
1 543
«110

10110

9 418

9 797

10 00»

9 752

Het wapen der infanterie telde
Kuropeesche recruten
Amboineesche „
Inlandsche

uit. 1893
498
115
1192
Samen

4

1805

uit. 1894
1261
165
2195
3621

) Bü het wapen der infanterie waren op uit. 1894 door ziekte aan den
dienst onttrokken 2168 verpleegden in deziekeninriehtingen en kwartierziiken
en 1288 geëvacueerden (daaronder respectievelijk 1197 en 819 Europeanen),
tegen op uit. 1893 1787 zieken en 484 geëvacueerden (daaronder respectievelük
839 en 237 Europeanen).
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Onderdeelen der infanterie. UU. Dec.
1892.

l'lt. .luni
1893.

Uit. Dec.
1(08.

Uit. Juni
1S94.

Uit. Des.
1894.

8°. DEPÖTBATALJONS.

Europeanen en Afrikanen
Amboineezen
Inlanders

.

NI
37
1 0(12

707
55
896

1 792

.

Totaal. . .

612
47

Bil

509
49
583

754
88
7-ifi

1 058

1 317

1 141

a) 1 570

2 523
59
0017

2 709
117
0 749

2 015
6
0 111

2 715
6
6 000

2 ."iK9
30
C 729

9 199

9 525

9 032

9 IN

b) 9 354

.

149
87
89

91
88
207

211
147
603

211
08
301

2
11
11 :<

Totaal. . .

325

386

902

580

528

7 501
1 087
12 244

7 433
1 739
11815

7 159
1 801
11 788

7 094
1 717
11 071

7 441
1 077
12 082

21432

10081

21 108

21 112

21 201

Totaal.
3*. G A « N ! I O B N S - I N F A N T E M E
EK OVERIQE INFANTKR1HAFDEELINOEN.

Europennen en Afrikanen

4°. O P B E I S TEIi BBRBIEINO
VAN H U N N E BESTEMMING.

Europeanen en Afrikanen

nanta der infanterie, 4 tweede-luitenant-kwartiermeesters eu 14
oieu
ade officieren van gezondheid), ongerekend 5 tweedelultenants der artillerie en 2 der g e n i e , die de lessen aan d o l s t e
iling der krijgsscliool volgden ter voltooiing van hunne opleidin .
Plaalsely'Ae indeelina. De eenige verandering van aanbelang in
plaatsen waar militairen gelegerd waren, was in 1894 d e z e ,
dat na afloop van de krijgsverriebtingen op het eiland Lombok
e:!iie voorloopige bezetting aldaar achterbleef, samengesteld zooals
in bijzonderheden i.s aangegeven in bijlage C hierachter, en dat
d e , in verband met bedoelde expeditie in Juni 1894 n a a r d e
gouvernementsafdeeling Boelelens op het eiland Bali gezonden
observatie-colonne (eene compagnie infanterie met eenige artillerie
enz., e e i en ander ontleend aan de korpsen der 2de militaire
afdeeling vaa J a v a ) , ua gedurende eenige weken op Java te zijn

teruggekeerd geweest, in September i89i weder naar Boeleleng
gedetacheerd werd en aldaar bij het einde des jaars nog verblijf
hield.
De twee hooger bedoelde tijdelijk ongoriehte reeruten-bataljons

waren gelegerd te Meester-Cornêlis en Magelang, en wel in de
TOTALE» DEB VOOR WERKELIJKEN DIENST DESOHIKBAREN BIJ DE INFANTERIE.

Eurojeanen en Afrikanen
Amboineezen
Inlanders

.

Totaal-generaal (ong«rekend de officieren) . . .

a) Hieronder zijn niet begrepen de cijfers betreffende de twee tijdelijke recruten-hataljons, die in de uit Indië ontvangen opgaven , hier overgenomen , ten
onrechte zijn vermeld sub 3'. Men mist hier te lande de g.gevens om deze cijfers
te splitsen.
i) Zie de voorgaande noot.

De in de noten 3 en 4 op de voorgaand*! blz. vermelde cijf'TS
omtrent recruteu en zieken doen nu verwachten, dat in den loop
van 1895 het aantal voor werkehjken dienst geschikte en beschikbare onderofficieren en minderen geleidelijk zal toenemen.
Annteekening vordert n o g , dat op 1 Januari 1895 op weg waren
naar Indië 331 man suppletietruepeu, en dat in liet eerste lmlfjaar 1895 in Indiö zijn aangebracht 1118 man euppletietro ; en.
Ook de totaalsterkte in Inlië van het officierskorpi nam in den
loop van 1894 althans eenigermate t o e ; zij (teeg van 1331 tot 1360
hoofden, en zulks niettegenstaande het aantal 'Ier met verlof naar
Europa vertrokken officieren, onder da werking der nieuwe verlofsbepalingen (Indisch Staatsblad 189:5 n°. 237), tevens gestegen
w a s , namelijk van 193 tot 2 2 4 ; maar deze klimming van het
aantal actief dienende officieren kon alleen verkregen wordendoor
ruime uitzending van officieren van het leger hier te lande , die
voor den tijd van vijf jaren gedetacheerd werden bij het Indische
leger (zie de noten b en e onder het staatje op blz. 41 hiervóór).
Bij de infanterie, de cavalerie en de artillerie was het incompleet
aan officieren bovendien aangevuld (bij infanterie un cavalerie ten
deele) door de aanstelling van respectievelijk 1 5 , 1 e n 6 a d j u d a n t onderofficieren dienstdoende officieren; bij .enieentopographischen
dienst ontbraken respectievelijk 8 en 4 officieren. Bij de infanterie
zal tot aanvulling van bet incompleet aan officieren eerlang kunnen medewerken de bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1895 u°.
13 (Recueil Militair bli. 692) nader geregelde gelegenheid om
verdienstelijke onderofficieren, die door praetisohe geschiktheid
uitmunten , te benoemen tot onderluitenant (zie § 59 der 1
formatie, zooals die paragraaf luidt ingevolge Indisch Staatsblad
1893 n°. 91). ') Bij den dienst der militaire administratie waren
op u i t . 1894 2 officieren overcompleet en bij het korps officieren
van gezondheid 14 (zie bijhige B) Daarentegen beliep bet aantal
militaire apothekers bij liet einde des jaar-i l i minier dan de
formatie eischte, maar dit incompleet hield verband met de beslissingvau 1884 (zie het verslag van dat j a a r , bis. 3 0 ) , dat een
deel der apothekèrsplaatsen gaandeweg wordt ingenomen door
apotbekersbedien den , die op uit. 1894 ten getale van 14 aanwezig
waren.
Beschikbaar ter uitzending in Nederland , of op reis naar Java ,
waren op genoemden datum slechts 41 officieren (23 tweede-luite-

kampementen die a l d a a r , door vertrek naar Lombok van het
11de en 21e veldbataljon, waren beschikbaar gekomen.
ü e op uit. 1893 en u i t 1894 in Indië in de formatie tellende
officieren , onderofficieren en minderen , achtereenvolgens ten getale
van 34 631 en 38 007 militairen, waren op elk der genoemde
tippen over de verschillende eilanden van den Archipel verdeeld
als v o l g t :
Uit. 1893.

Uit. 1894.

Offic. en Onderorficier'nen
dd. offic.
minderen.
Java
Atjeh en onderh. . . .
Eldi rs op Sumatra . .
üauka , Bilüton en E i ouw
• .
Borneo
Celebes , Molukken , Timor
Bali ea Lombok . . .
Op reis ter bereiking van
hunne bestemming (ongcrokend die binnen
hun eommand ment op
reis)
Totalen . . . .

Offic. en Onderofficierenen
dd. offle.
minderen.

694
228
252

15 781 a)(7 635)
5 543 (2 200)
7 244 (2 028)

025
226
259

17 197a;(8 803)
5 396 (2 249)
7 472 (2 460)

17
70

592 ( 171)
1 798 ( 538)

15
70

583 ( 148)
1 870 ( 551)

83
„

1 939
„

79
98

1 834 ( 505)
1 903 ( 908)

74)

60

344 ( 57)

33273 (13938)

1402

36005 (15807)

3
1358

( 032)
„

370 (

a) De cijfers tusschen ( ) gepl.a'st wijzen aan hoeveel Europeanen (en Afriknnen) onder het totaal de.' Onderofficieren en minderen begrepen zijn.

In voldoening aan een van de zijde der Tweede Kamer van de
al uitgedrukt verlangen : j zal men hierachter aantreffen eene emplacementkaart van bet Indische l e g e r . o. a. aan'i Ie de verschillende standplaatsen der korpsen en der militaire
inrichtingen >>p uit. 1894, ter toelichting waarvan kan strekken
do als bijlage ü hierachter afgedrukte dislocatietabel.
AnnruUing ran h*t korps offleireu
De veranderingeu, hetzij
definitief, betzij tijdelijk gedurende 1894 in de actieve sterkte
van het korps officieren voorgekomen, wijzen in totaal op een
verlies van 2 5 7 , tegenover eene aanwinst van 280' (hiervan 39
door detacheering uit bet leger hier te lande), dus op eene verrdering met 29 officieren. Bene specificatie van deze verliezen *)
en winsten is opgenomen in bijlage B (tabel 111), waar men
It de overeenkomstige cijfers o w r de vier vuorafgegane jaren (die gemid lel 1 per jaar een verlies van p . m.
194 en e •• e winst van p. m. 196 officieren aanwezen).
Onder de 286 officieren , die in l S 9 i voor het eerst of opnieuw
in de sterkte w e d e n gebracht, waren 118 nieuw benoemden en
;
. , die van het Ne lerlandsche I iger of van het korps mariniers
bij bet Indi che leger wer en overgeplaatst.
Deze 123 nieuw verkregen Indische officieren waren over de
verschillende wapens en diensten verdeeld als v o l g t :
=) Zie bl/.. 80 van hel Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende
de Indische begrooting voer 1806 [zitting 18M - 1896 — 4 — n". :13>.

3
) Van de met verlof buiten Kederkudsea-IndU saawealge, dus niet tot
>) Verschillende Baden §§ der legerformatie zijn sedert no;* gewijzigd bij de settere sterkte ben lorende officierea oaliielea er — voor sooveel de mado Koninklijke besluiten dd. 11 Januari 1894 n". 41 (Indisch Staatsblad n'.88) tatie'n gedurende 1894 ia inlië bekend werden — 15, namelijk ldoor overen 6 m 28 Februari 1895 n°. 19 en 14 (Indisch Staatsblad n°. 87 ca 12o). lijden en 11 door peniionneering.
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Aantal officieren gedurende IH'.U :
in Iiulii; henoeind.

WAPEN

DIENSTVAK,

Infanterie
,
Cavalerie
Artillerie
Genie
OonPPR. I officieren van ge

s

In Indië in dienst gesteld.

Overge
plaats!

Afkom*
Opgestig van
leid bij
Ie M111- Opge- Speciaal
de korpleid bij
faire
ten ol'hij
ide korpBellOOltt! SOll Ot' opge- liet inAleester elders. leid. u) structio
Corbataljon.
nelii.

OF

S;£

in Nederland beno< md en

;;

\ paardenartscii
Militaire admiuistratie
(kwartiermeesters). . .
Totalen. .

35
7
7
4

Totaal.

van het

leger In
Nederland of
van het
korps
inarin.

17

b) 3

07
7
10
4

12

ii

tf.

ii

11

t

11

ii

11

.

11

ii

11

ii

2

n

11

9

11

14

1

70

2G

123

21
2

ii
ii
ii

21
3

ii

n

hier te lande opgewekten lust 'J tot dienstneming voor ludië,
waartoe, voor zooveel betreft den overgang van bet Nederland^
scbe Ij ij bet Indische lever, ook bijdroegen de gedurende de
maan en
itember t/m December 894 van kraclit geweest zijnde
maatregelen tot aanmoediging van de detacheering van miliciens.
D*J aan zoodanige detacbeermg verbonden premie werd namelijk
mei I 8
1894 aanva keiijk v>,or twee maanden en verns nogmaala voor twee maanden van f 200 op f 300 gebracht,
terwijl van 1 September 189 i af voor eiken op dien voet zich
aanmeldend in milicien een aanurenggeld wordt uitgekeerd van
f 10.
Uit de volgende statistiek betrt ffende de bij het Koloniaal Werfdepót te Harderwijk aangegane verbintenissen voor den Indischen
dienst kan worden gezien, dat de bedoelde maatregel sijne werking
niet heeft gemist; de cijfers toonen tevens nader aan in welke
ui.ite — zelfs zonder eenige verbetering van de wervii>gsvoorwaarden — ook iu de burgermaatschappij hier te lande de gebeurteI op Lombok tijdelijk een zeer te waardeeren verlangen deden
ontstaan om zich ter dienstneming bij het Indische leger aan te
melden.

i

a) Van de in deze kolom vermei Ie officieren waren die van de infanterie,
cavalerie, artillerie eu genie opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie, die
van den geneeskundigen dienst aan eene Nederlaudsche universiteit.
b) 2 afkomstig van het korps mariniers en 1 van de Koninklijke Militaire
Academie.
c) Afkomstig van de Koninklijke Militaire Academie.

MAANDEN.

Nederlanders

Nederlanders

overge- buiten Vreemnomen liet
van
denet leger
leger gewor- lingen.
hier
vcn.
te
laude.

overrre-

ToMAANDEN

taal.

noinen
van

bet
leger
hier

te

buiten Vreemhet

Tode-

leger
gewor-

taal.
lingen.

ven.

lande.

1894.
1895.
Het aantal cadetten, die zich bij de Koninklijke Militaire
Academie te Breda vo .r den offlciersrang bij liet Indische leger
93
32
35
182
46
82
180
52
bekwaam len, bedroeg op uit. 189i 86, namelijk voor de i:ian31
97
104 Febr
33
41
70
163
40
terie 50" (waarvan 23 reeds in het vierde studiejaar), voor de F e b r . . . .
52
103
195 Maart . .
38
77
220
94
49
cavalerie 4 , voor de artillerie 20 en voor de genie 6 (waarvan M a n r t . . .
91
respectievelijk 3 , 12 en 3 in het vierde studiejaar).
April. . . .
59
172 A p r i l . . .
H
99
205
04
42
Aan de op 1 October 1S;>3 m werking getreden cadettenschool Mei . . . .
88
77
191 Mei. . . .
20
91
74
51
316
to Alkmaar werden bij bet einde v..n 1894 47 jongelieden (22 J u n i . . . .
65
M
23
174 Juni . . .
94
47
178
37
meer dan op uit. 1893) voor den Indiscben militairen dienst opgeleid, namelijk 20 in bet tweede en 27 in het eerste Studiejaar
a) 339
559
4)448
437
(zie verder hierachter onder » Militair ondt r/rijs ").
S 58
1078
180
Voor den Indischen militairen geneeskundigen dienst bevonden
885
277
1162
zich op uit. 189'i in opleiding 20 medische en G pharmaceutische
a)
Onder
de
1864
m
a
n
,
i
n
l
8
9
4
u
ithet
57
72
leger hier te lande v e r k r e g e n , telde men
studenten , deze laatsten (waarvan 2 in bet derde , 2 in bat tw< i Ie J u l i . . . .
40
102
31
182
96!) man (in het Iste halfjaar 105 en in h e t
Aug
en 2 in het eerste studiejaar; te Utrecht, terwijl van de 20 i
2.1e halfjaar 804) die bij het Indisch leger
227
171
31
535
staande of(ie;eren van gezondheid (onder wie er 10 waren die toen Sopt
niet voorgoed ov "rgingen. maar daarbij
reeds het radicaal bezaten u:n het laatste gedeelte van hi t arts- Oct
488
202
V7
737
alechtsgedetacheerd w e r d e n , en wel 89
examen af te leggen) stadeerden te Leiden .">. Utrecht o , Gro- Nov
15C
100
ita onderofficieren en 880 miliciens (352 in
86
wcrkelijken dienst en 52s met groot verningen 6 en Amsterdam 3. Vermits reeds sedert 1892 bet korps Dec
57
133
46
230
lof. Yan de miliciens 134 in het 1ste se—
officieren van gezondheid bij het leger in Indiü ruim voltallig
mester , 710 in liet 2 'e semester.
is, kon het aantal vior die bestemming in opleiding te nemen
1)1035
892
1) Hieronder 303 gedetaeheerden als
studenten jaarlijks kleiner worden gestold, zoo lat in 1894/1895
v o r e n , namelijk 38 onderofficieren en
II 17
203 miliciens (157 in v.erkelijken dienst
149
naar niet meer dan 2 plaatsen viel te dingen (waarv or zich ruim
nes en
108 IL et groot verlof).
40 sollicitanten aanmeldden). Ook in 1895/1896 worjlen piet meer
dan 2 studenten in de medicijnen in de gelegenheid gesteld
Reeds in het ver-lig van 1892 (blz. 31) werd er op gewezen
zich als aanstaand militair arts voor het Indisch leger te verbinden;
sr de uil
- ving hier te lande sedert den aandoch door ben zal, ingevolge het in de, Staatscourant van 21
rden , i i nog onlangs (blz. 12/13 der
1895 bekend gemaakte Koninklijk besluit van den 8sten dier vang van 1891
. rie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste
maand n". 2 1 , als subsidie in het geheel niet meer genoten worKamer
omtrent de Indische I rooting voor 1895) kon worden
den dan f4000 (in 1889 was het bedrag ree is reu f7000 tot
• ' e'i,
t die gi
iltaten bleven aanhouden Ook
f f.600 verlaagd), terwijl tevens het voornemen is
gemaakt om , na uit. Juli 1896, de aanvulling van het korps
l
officieren van gezondheid i ij het leger in Indië zooveel mogelijk
) Het is hier de plaat» om in berinnering te brengen hoc de llegoering,
al dadelijk na de berichten omtrent d i overrompeling van onze troepen te
te doen plaats vinden door oproeping vau g dipl
Negara en Mataram op gft/26 Augustni 1894, van personen van zeer
op nader te bepalen voorwaarden. Ter opleiding tot aanstaand Tjnkra
nlteenloopenden r;;ng en stand bet aanbod kreeg ttjdeiyk, zonder handgeld,
militair apotheker bij gemeld leger worden dil jaar me ;o t aN vrijwilliger naar IndlS te gaan om de krijgsmacht aldaar te versterken,
candidaten aangenomen.
een aanbod waarvan erkent.lijk akte werd genomen, ofschoon daarvan b e -

Voortitning in ie behoefte ani militairen 'beneden den rang ra,i
officier. In geen der voorafgegane '20 jaren, zelfs i ; 't in de voor
de werving — door het destijds aannemen van e a zeer groot
aantal vreemdelingen — zoo oy uitstek gunsti e. jaren 1875 en
187<>, was — looals bieronder na Ier zal word n aangetoond —
de ver!.onding tusseben v>i»tPn en verlieten bij hel Uuropeesche
gedeelte des legers zoo gunstig als in 1894. Dit r< mltaat was te
danken, deels aan de aankomst in India van een drietal detache*
inenten dir Koloniale Bescrve, maar vooral aan len onder den
invloed der gebeurtenissen op Lombok zoo in als buiten het leger

zwaarlijk gebruik gemaakt kon worden op de wijze , zooals het mcerendeel
der adressanten dit bedo 1de, die onmiddellijk naar net norlogsterrein op Lombok
wensehten te worden gezonden, zoo noodig na eea korten tijd van oefening
hier te lande. De spoedige w ending ten goede, die de gebearteniasen op Lombok
namen, onthief de Begeering van de taak om nader te overwegen hoe het
beet partij zou /.ij;i te trekken van de zieh aldus aanmeldende vrijwilligers.
Deselfde n*den l idde er toe dat de Begeering niet nader Inging op het
aanbod van eenige dames o;,; zich in Indië te wijden aan de verpleging der
zieken en gewonden. een denkbeeld, aan welks verwezenlijking de eigenaardige
eiseli n van het Indisch klimaat intussehen niet geringe bezwaren in den
weg legden.
Over de op andere wijze betoonde belangstelling in het lot onzer militairen
in Indië zy verwezen uaar blz. 53.
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in het eerste halfjaar 1895 zijn de uitkomsten der werving hier
te lande /.eer bevre ligend te noemen , want, met inbegrip van
de 105 Nederlanders , die gedurende dit tijdsverloop eene vrijwillige
verbintenis voor zes jaren aangingen bij het valide gedeelte der
Koloniale Reserve, werden in genoemd semester verkregen niet
minder dan 1267 man , waaronder 990 Nederlanders, cijfers die
vooral opmerkelijk zijn als men in aanmerking neemt — zooals
hiervóór werd gezegd — dat geen enkele verbetering werd gebracht in de wervingsvoorwaarden, en dat in vroeger jaren, toen
(in 1873) door plotselinge verhooging der handgelden, met verkorting van den verbandstijd, het cijfer der geworvenen was opgevoerd tot 3250 Nederlanders, in bet geheele volgende jaar, bij
handhaving van het aldus verhoogde handgeld, niet meer dan
1196 Nederlanders werden verkregen. ')
De Koloniale Reserve blijft zich geleidelijk uitbreiden. In 1894
besloot het legerbestuur de daar te lande als zelfstandige gedeelten
van het korps aanwezige detachementen (zie vorig verslag, blz.
40), enkel uit Nederlanders be.staande, op te lossen en over het
leger te verspreiden en onder den drang der omstandigheden werd
in September van dat jaar een detachement nog ongeoefende
militairen dier reserve, ter sterkte van 4 onderofficieren en 100
korporaals en soldaten (Nederlanders), als gewone suppletie voor
het leger uitgezomien , nadat eonige weken vroeger eene georganiseerde compagnie, ter sterkte van 4 officieren en 193 militairen
beneden dien rang, van hier was vertrokken , welk detachement
— ten ein Ie de proef met uitzending van zulke detachementen
te nemen geregeld te kunnen voortzetten — in Indië weder bijeengehouden werd en op 1 Januari jl. nog in haar geheel te
Willem I gelegerd was. Op 1 Juli 1895 dienden van de Koloniale
Reserve in Iuuië, met inbegrip van de zooeven genoemde compaguie, 611 man, waaronder 42 vreemdelingen. In Nederland
telde het korps op dien datum:
Officieren.

Onderoff. en
minderen.

5
13

228
432

Te zamen. . . 18

CC0

4

611

1°. bij de reconvalescenten-compagnie
2°. bij het valide gedeelte

Komt bij: in Indié
Totaal. .

1271

onder welke laatsten 34 man vast personeel der reconvalescentencompagnie.
Vooral door den terugkeer van tijdelijk voor den dienst in Indië
ongeschikt gewordeu militairen neemt de sterkte der reconvalescenten-compagnie sterk toe , zooals uit de volgende opgaaf blijkt,
die tevens eenige gegevens bevat betreffende de tot dusver met
de verpleging te Zutphen verkregen uitkomsten.
Ingedeeld bij de reconvalescenten-compagnie, als wegens tijdelijke ongeschiktheid voor den dienst in Indië herwaarts gezonden ,
werden:
A. Militairen, verbon
den om te
dienen zoowel
in als buiten
Europa, niet
afkomstig
van de Kolo
nialeReserve

B. Militairen , afkomstig
van de Koloniale Keserve.
reeds vroeger
verpleegd bij
dereconvalescenten-compagnie.

»)
in 1893
in 1894
in 1895 (tste halfjaar)

3
53
77
Samen.

133

hier te lande
nog alleen
gediend hebbende bij het
valide gedeelte van het
korps.

19
10
16

29

•) De volgende cijfers geven eene vergelijking van de jaren 1873/74 en
1894/95, wat de werving van Nederlanders aangaat:
in 1873
in 1874
in 1894
in 1895
(gedurende het
(in een
geheele jaar)
Aa//jaar).
overgegaan uit het
leger Lier te lande
16G7
516
1364
448
te Harderwijk 1451
437
„ Nijmegen.. 386
105
vry geworven . . .
1583
G80
1837
542

Totalen

3250

1196

3201

990

B. Militairen afkomstig
A. Militai- van de Koloniale Keserve,
ren verbonden om te
hier te lande
dieuen zoowel
in als buiten reeds vroeger nog alleen
Europa, «iel verpleegd bij gediend hebafkomstig dereconvales- bende bij het
van de Kolo- centen-com- valide gepagnie.
deelte van het
uiale Reserve
korps.
a)
Per transport
op 1 Juli 1895 nog bij de reconvalescent
ten-compagnie aanwezig

133

16

29

104

10

12

dus minder. . .
waarvan:

29

overleden
in het genot gesteld van voortdurend
gagement wegens nader gebleken voortdurende ongeschiktheid voor alle :nilitaire diensten
gedeserteerd
gepasporteerd wegens diensteindiging .
weder overgegaan bij het valide gedeelte

17

25
1
1
1

14
29
17
a) Zie vorig verslag, blz. 40. Overgangsbepalingen tot regeling van hunne
opneming by de Koloniale Reserve zyn vastgesteld bjj de Koninklijke besluiten
van 6 Maart 1894 n". 17 (Recueil Militair blz. 130) en van 19 Januari 1895
n°. 38 (Recueil Militair blz. 149). Bepalingen omtrent het aangaan vanreé'ngagementen bjj de reconvalescenten-compagnie y.yn vastgesteld by Koninklijk
besluit van 19 Februari 1895 n°. 17 (Recueil Militair blz. 151).

Hooger is er reeds op gewezen dat in geen der jaren 1874 t/m
1893, zelfs niet in de jaren 1875 en 1876, toen een zoo buitengewoon groot aantal vreemdelingen werd geworven , de verhouding
tusschen winsten en verliezen bij het Europjesch gedeelte des
legers zoo gunstig was als in 1894. Ten opzichte van Aziaten
(Amboineezen en inlanders) waren in 1894 de winsten insgelijks
veel aanzienlijker dan de verliezen, maar gedurende het besproken
20-jarig tijdvak waren er toch drie jaren (1875, 1876 en 1887),
welke voor dit gedeelte des legers een nog gunstiger surplus der
winsten boven de verliezen aanwezen.
Uit het volgende staatje kan blijken hoe de cijfers der evengenoemde jaren 1875 en 1876, en — ter wille van het toen verkregen surplus aan Aziaten — ook die van 1887 zich voordoen
tegerover de uitkomsten van 1893 en 1894.
Winsten.
Europeanen
Am(hieron- boinee- T o der ook zen en
enkele inlan- taal.
Afrika- ders.
nen).

Jaren.

Meer aan winsten dan
aan verliezen.

Verliezen
Europeanen
Am(hieron- boineeder ook zeu en
enkele inlanAfrika- ders.
nen).

Totaal.

Europeanen
(hieronder ook
enkele
Afrikanen).

Amboinee- T o zen en
inlau- taul.
ders.

1875.
1876.

.
.

.
.

4542
3957

5206
6021

9748
9978

3102
2957

2453
3071

5555
6028

+
+

1440 + 2 7 5 3 + 4 1 9 3
1000 + 2 9 5 0 + 3 9 5 0

1887.

.

.

2246

3991

6237

1489

2266

3755

+

757 + 1725 + 2 4 8 2

1893.

.

.

1894.

.

.

1875
4013

2197
3952

4072
7965

1816
2087

2309
2533

4125
4620

+
+

59 — 112 53
1926 + 1419 + 3 3 4 5

Hoe de winsten en verliezen zich in 1894 en in de vier daaraan
onmiddellijk voorafgegane jaren verhielden, vindt men voorEuropeanen en Aziaten beiden op de gewone wijze gespecificeerd vermeld in tabel 111 van bijlage E hierachter.
Onder de in 1894 in de sterkte gebrachte 4010 Europeanen en
3 Afrikanen waren begrepen 187 man die in Indië werden aangeworven ' ) , zijnde niet noemenswaard meer dan in 1893. üaarentegen bereikten de uit Nederland aangebrachte contingenten (503
man der Koloniale Reserve en 3281 man suppletietroepen afkomstig
van het Koloniaal Werfdepöt te Harderwijk) een totaal van 3784
man (3283 Nederlanders en 501 vreemdelingen), terwijl in 1893
in Indië slechts aankwamen 130 man der Koloniale Reserve en
1526 man gewone suppletietroepen, te zamen 1656 (1334 Nederlanders en 322 vreemdelingen).
Dat in 1894 de verliezen aan Europeanen 271 man meer dan
in 1893 bedroegen — zie het voorafgaande staatje — was het
gevolg deels van grootere verliezen op het oorlogsterrein (er
') In het eerste kwartaal 1895 leverde de werving van Europeanen (en
Afrikanen) in Indië in 't geheel 59 man op.

Tweede Kamer.
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sneuvelden of stierven aan hunne op het slagveld bekomen wonden
134 Europeesche onderofficieren en minderen , zijude IVO man meer
dan in 1893), deels en voornamelijk door terugkeer naar Nederland van een grooter aantal dergeneu die van bet Nederlandscbe
leger bij het Indische gedetacheerd waren. Het aantal der Europeescbe militairen die met gageraent of met paspoort bet le^'-r
verlieten leverde tegenover bet cijfer van 1893 slechts luttel verschil op.
Wat de in het leger dienende Aziaten betreft, doet het hiervóór
opgenomen staatje zien dat de winsten in 1893 bedroegen 2197,
doch in 1894 3952 Ainboineezen en inlanders , waaronder in beide
jaren p. m. een 90-tal die niet tot de pas aaugeworveuen behoorden , maar als van desertie of van » voor memorie " terug, enz.
weder in de sterkte werden gebracht. Geworven werden in 1894
305 Ambcineezen , 3445 Javanen en Soendaneezen en 112 andere
inlanders, totaal 3862 (tegen in 1893 respectievelijk 294, 1701
en 114, totaal 2109j, en wel in bet 1ste kwartaal vau 1894
1125, in het 2de kwartaal 1020, in bet 3de kwartaal (in verband
met den bijzonder overvloedigen rijstoogst in Midden-Java) slechts
653, doch in het 4de kwartaal weder meer, namelijk 1064, ten
deele als gevolg der opheffing van het beswaar dat in residentiën,
waar geen garnizoenen zijn gelegerd, de zich ter dienstneming

JAREX.

Aantal
wier verbinteuis
kwam te
verstrijken.
a)

aan meldenden, alvorens aangenomen te kunnen worden, ter keuring moesten worden opgezonden naar het naastbij zijnde garnizoen.
Ingevolge gouvernementsbesluit dd. 7 September 1894 n0. 21
worden nu in bedoelde gewesten inlanders ten behoeve van bet
leger aangenomen door derwaarts uit de naaste garnizoenen uitgezonden detachementen militairen, gecommandeerd door een
officier en vergezeld vau een officier vau gezondheid. In het 1ste
kwartaal van 1895 werden (volgens voorloopige opgaven) geworvet.
73 Amboineezen '•) en 1218 Javanen en andere inlanders. Tegenover
de toeneming der werving van Amboineezen en inlanders gedurende 1894 met 1753 man , waren de verliezen aan deze landaarden slechts 224 man grooter dan in 1893, en dit hoofdzakelijk
door meer pasporteeringen en overigens o. a. doordien het aantal
gesneuvelden en aan hunne voor den vijand bekomen wonden
overledenen (gezamenlijk 95) 81 man méér bedroeg dan in 1893.
Het volgende staatje geoft een vijfjarig overzicht van het aantal
onderofficieren en minderen, wier eerste of volgende dienstverbintenis in het omgegeven jaar kwam te verstrijken, en wel verdeeld naar bet aantal van hen die zich reëugageerden en naar
het aantal van hen die niet bleven doordienen , deze laatsten met
aanduiding of zij al dan niet aanspraak op gagement konden doen
gelden.

Euro;>ean»n en Afrikanen.

Amboineezen en inlanders.

van de in iie voorgaande kolom b e doeldeu werden :

van de in de voorgaande kolom b e doelden werden:

tot een
reenyagement
toegelaten, b)

tot een
reengageraent
toegelaten.

Aantal
wier verbiutenis
| Te kwam te
gega- gepas" 1
° ' _ ; zaaien
verporstrijken.
geerd. teerd
*
i voren.

Totalen.

gega- <repasporgeerd. teer 1.

Te
zamen
als
voren.

Aantal
wier verbinteuis
kwam te
verstrijken.

van de in de voorgaande kolom b e doclden werden :

tot een
reènrjagement
toegelaten.

gega- |gepas-

i

Te
za,

S° P or.

T' e Q

geerd.i teerd.
j voren.

1890

. . . .

2347

1525 =

il Pet.
04.9

563

259

2347

2482

2323 =

*, Pet.
93.7

90

07

2482

4S29

3850 =

i'Pct.
79.7

653

320

4829

1891

. . . .

2338

1617 =

09.1

473

248

2338

2025

1933 =

95.0

41

49

2025

4363

3332 =

81.4

514

297

4303

1892

. . . .

2504

1759 =

70.2

455

290

2504

2471

233S =

95.4

39

74

2471

4975

4117 =

82.8

494

364

4975

1893

. . . .

°0tö

1788 =

08.3

497

331

2016

3444

3257 =

94.6

03

124

3444

6060

5045 =

83.3

500

455

6000

1894

. . . .

2534

1815 =

71.0

500

219

253 4

3301

3177 =

94.3

07

117

3361

5895

4992 =

84.7

507

330

5895

a) Hieronder achtereenvolgens 2 1 , 12, 5 , 8 en 10 Afrikanen, van wie er zich reengageerJen 13 , 8, 3 , 7 en 9 , en gegageerd werden 8, 4, 2 , 1 en 1.
i) Verhouding tot het aantal in de voorgaande kolom vermeid.

Over het algemeen leeren de vorenstaande cijferopgaven dat
het met de re6ngagementen gunstig blijft gesteld.
Toen in het najaar van 1894, in verband met de plotselinge
groote aanvulling die aan het Indische leger werd toegezonden ,
dubbele reden bestond om het verlies van geschikt kader zooveel
mogelijk te beperken , meende de Gouverneur-Generaal, bij wijze
van tijdelijken maatregel, er toe te moeten overgaan om, onder
nadere en sedert verleende goedkeuring van de Regeering hier te
laüde, aan de in Indiö gedetacheerde onderofficieren van het
Nederlandsche leger de gelegenheid te openen om hunne detacheering te doen verlengen , hetzij onbepaald (zonder premie), hetzij
telkens voor minstens een half jaar, in het laatste geval met toekenning van f 25 premie voor elk zoodanig tijdvak. Deze. maatregel ,
waartoe werd overgegaan bij gouverneiueiitsbesluit dd. 1 November
1894 n°. l a , is sedert — bij dat van 27 Mei jl. n". 21 — ingetrokken.
Naar hun duur waren de in 1894 aangegane reëugagementen
verdeeld als volgt:
Gereèngageerden.

Voor Voor
',; jaar Ijaar.

Voor Voor
Voor
2jaren. 4jaren. Ojaren. Totaal.

Europeanen

8

261

773

198

566

1806

Afrikanen

,.

,.

3

,.

0

9

Aziaten

,,

401

1478

203

975

3177

2254

461

1547

4992

8

722

Kadervoorziening. Zooals het volgeLde overzicht aanwijst, overtroffen gedurende 1894 bij de infanterie de winsten aan kader
verreweg de verliezen , terwijl bij de overige wapens de sterkte
aan kader vrijwel stationnair bleef, behoudens dat bij de artillerie
het aantal korporaals belangrijk toenam. (De winsten en verliezen
blijken gespecificeerd uit tabel IV vau de meergenoemde bijlage E.)
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Infanterie,

a.

Europeanen. | "«deroftic
{ Korporaals . . . .

Afrikaan.

! O nJero!fi f

Sterkte
op uit.
1893.

Verliezen.

13X4
1015

386
471

558
627

1506
1171

13

Winsten.

Sterkte
op uit.
1894.

.

«

*

«3

0
M
100
"?
6.3

2
10
21
"
114

t
16
35
fi:
'
150

5
82
120
5
'8
715

03
4)50
14
37

23
28
4
0

19
31
4
0

59
59
14
37

2
38
»
!1

E
70
»
10

33C

. . . .

»»
100
*«
53

le ofno

i ° " '
j Korporaals . . . .

»a*
90

1»
22

22
20

135
38

'2n,lerofïi?

«J

»

v

19

' Korporaals
Amboineezen. j ^nderofnc
( Korporaals
Inlanders. | 2 " f * 2 ? "
( Korporaals
Cavalerie.
Europeanen. ] Onderoflfc
1
I Korporaals
Inlanders
j 0»<^o.'n,f Korporaals
Artillerie.
Europeanen, j O n d e r 0 ' ^
1
( Korporaals
Inlanders. j 2 ^ ? i
/ Korporaals

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

192
48
54

Genie.

gnmn-nan
r
'"r p

Uaadfft

!

( Korporaals . . . .
23
5
6
20
a) Ongerekend het kader bij het militair huis van arrest en bij het korps
pupillen.
i) Verbeterde opgave.

Militair onderwijs. De militaire school te Meester-Cornelis leverde
in 1894 14 officieren op (12 der infanterie en 2 der militaire
administratie) en telde bij bet einde van dat jaar nog 29 élèves,
') Het hiervóór opgegeven getal van 305 Amboineezen , in 1894 geworven,
was kwartaalsgewüze verdeeld aldus 142, 72, 42 en 49.
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b. volgens hunne studiejaren

d. i. 19 minder dan op uit. 1893.
Op beide tijdstippen waren de élèves verdeeld als volgt:
ü

C A T E G O R I E Ë N

t. 1893.

Uit. 1894.

Iste
Iste 2de
2de
Te
>-t'istu- stustuzadie- diedie- diemen. jaar.
jaar. jaar.
jaar.

TA»

ONDEROFFICIEREN

Uit. 1893.

CATEGORIEËN

Iste
2de
Te
Iste
2de
Te
studie- studiestudie- studiejaar. jaar. zamen jaar
jaar. zamen.

VAN

Te
za-

Uit. 1894.

LEERLINGEN.

J

.

.

.

7
II

M

14

48

m

27
29

T e zamen.

29

„

., militaire administratie.
Te zaaien als boven .

12

33
1

.
.

|

34

29

45
3

14

29

-

Te zamen als boven.

29

Van de 34 élèves, die zich blijkens bovenstaande opgaaf op uit.
1893 in bet Iste studiejaar bevonden, slaagden er in 1894 29 in
het overgangsexamen voor het 2de studiejaar, en moesten er 5
worden afgewezen. Aangezien deze 5 niet verkeerden in het geval,
bedoeld bij art. 18 van liet reglement op de militaire school
(Indisch Staatsblad 1883 n". 166), werden zij, in verband met de
bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 143 geregelde hervorming der
school, ingevolge gouvernementsbesluit dd. 17 September 1894
n°. 19 geplaatst bij het Iste depótbataljon , om , als gedetacheerden van dat korps, door het aan de militaire school verbonden
leeraarspersoneel, aan die inrichting verder voor den officiersrang
te worden opgeleid. Op gelijke wijze geschiedt de opleiding van
de 2 adspirant-officiereu, welke in 1893 tot den op blz. 41 van
het vorig verslag besproken, aan de oude militaire school geopenden nevencursus werden toegelaten, en den wensch hadden
te kennen gegeven zich verder in Indië voor het officiersexameu
te bekwamen. Onder de op deze wijze gedetacheerden bevonden
zich op uit. 1894 3 adspirant-officieren en 4 andere onderofficiereu , van welk 7-tal er 6 voor den officiersrang bij de infanterie
werden opgeleid en 1 voor tweede-luitenant-kwartiermeester.
Aan eveubedoeldrn nevencursus werd op uit. 1894 deelgenomen
door 11 leerlingen, zijnde 8 minder dan bij het einde van het jaar 1893.
Naar graad en studiejaar waren de leerlingen van bedoelden
nevencursus op beide tijdstippen als volgt verdeeld:
' a. volgens hunne graden :
T h . 1893.

l'lt. 1894.

S e r - Korpo- Te
S e r - Korpo- Te
geangeanten.
raals. zamen. ten.
raals. zamen.

VAN

LEERLINGEN.

1
17
Te zamen.

.

.

|

1

—

17

11

,9

11

n

Infan-I
terie(4l
scho- \
len). f
\

European.
Afrikanen.
Amboin. .
Inlanders.
Totaal.

i . . . . L European.
1 Inlanders.
e2
garni-)
zoet:s- >
«rtüle-j
Totaal .
rie i F
school).;

H
**

1
I
3

4

MS

2

24

1
34

H
O

M|

•1

3

4
10 72 8-21
31 110 149

11

9%
11

2

II

z> a
30 ™

«1

11
11

e
c
£

I

7
a

23
5

30
7

9

28

37

4

M
fe

17

..
4

•1

17

•i.

5

14

19

4

7

11

13
1

15
4

3

6

9

3
5

14

19

4

7

11

|

.

.

!

|

LEERLINGEN :

in den loop van 1894 afgeschreven:
na met gunstig g e v o l g het
examen te hebben afgelegd

van 1894 bijgekomen.

SCHOLEN.

.

Bij het einde van 1894 waren te Kampen voor den officiersrang
bij het Indisch leger in opleiding 52 onderofficieren, daaronder
de 6 , die blijkens 't vorig verslag (blz. 41) uit Indië herwaarts
werden verwacht, als behoorende tot de in het voorjaar van 1894
aldaar geslaagden. Van de bedoelde 52 onderofficieren werden er
opgeleid voor tweede-luitenaut der infanterie 42 (19 in het 2de
studiejaar en 23 in het Iste, onder welke laatsten 5 uit Indië)
en voor tweede-luiteuant-kwartiermeester 10 (7 in het 2de studiejaar en 3 in het Iste, onder welke laatsten 1 uit Indië).
Tot het afleggen in Indië — in Juni jl. — van het toelatingsexamen voor de cadettenschool te Alkmaar (zie vorig verslag, blz.
4 1 , zoomede Indisch Staatsblad 1894 n°. 141, en de ter uitvoering
daarvan bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 274 en 1895 n°. 57 vastgestelde bepalingen) meldden zich 4 adspiranten aan, die allen
slaagden.
Inmiddels is bij Koninklijk besluit van 6 April 1895 (Nederlandsch Staatsblad n°. 40) een nieuw reglement vastgesteld voor
de Koninklijke Militaire Academie, en in art. 1 van dat reglement
is bepaald dat jaarlijks ook eenige, in den regel 6 , plaatsen aan
die inrichting van onderwijs kunnen worden ingenomen — doch
alleen voor het wapen der infanterie in Nederlandsch-Indië —
door jongelieden , die aan een in Indië af te nemen toelatingsexamen hebben voldaan. Vermits ook gerekend mag worden op
de jaarlijksche beschikbaarstelling van in den regel 6 plaatsen,
zoowel voor de cadettenschool te Alkmaar als voor den hoofdcursus te Kampen, zal dus in Indië jaarlijks de gelegenheid bestaan voor minstens 18 jongelieden om , door een daar te lande
af te leggen ad missie-examen, en met overtocht herwaarts voor
gouvernementsrekening , verder in Nederland te worden opgeleid
tot officier bij het Indisch leger.

in den loop

1893.

11

Van deze leerlingen hebben er 8 in April/Mei jl. deelgenomen aan
het in Indië gehouden admissie-exarnen voor den hoofdcursus te
Kampen; 5 hunner hebben aan de eischeu van het examen voldaan (4 voor de infanterie, 1 voor de militaire administratie).

AANTAL

op uit

7

'1

Omtrent de opleiding aan de kaderscholen in Indië vindt men
opgaven over 1894 in het volgende overzicht.

11

___

KADER-

4

11

11

'

aanwezig

17

11

a) Deze categorie van élèves komt eerlang te vervallen; verg. de aanteekening
onder het gelijksoortig staatje op blz. 41 van 't vorig verslag.

CATKGORIEEN

.

voor den \ bij de infanterie
. . . .
•rang* ., .,militaire administratie

29

n

48

|

12

Uiervan bekwaamden zich :

Hiervnn bekwaamden zich:
offic.rangj

|
5

1

e
U

f i5 jE E-

N
O
c-t

col
n«&

~
9

t- «
O
- :: fa
w
7 8 3 co 4 ! 13

*

58 288 416
a
|
M
i
04 87
94
n
270
~~59 40Ü 0Ü2 1148

11

•i

*1

n

12
2

39
7

51
9

»

n

14

46

60

n
n
4

13

1

derhalve aanwezig

om andere redenen.

:

d i 4 é\ e
ë 1 \M i 1 e0 o ' .—
tt-z^ 3
* ! H l ] 1 " 1 1 1 fel
31 220 243 511
a
2
14 36 50
n
72 92 164
31
371 727
308

m
il. •S E
CL

4
il

n

11

M

M

M

8

37
7

45
9

11
il

n

10

44

54

—

50

1 Il 1A
i

9117

fa

181

«

n j 1
.i.

i,

4

11

11

n

10

ii |

op uit. 1894.

M

1

11

11

1

11

| oraals.

T e zamen

4
10

3

11
11

3
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AANTAL
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in den loop van 1894 afgeschreven :
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H e t g e b r u i k , d a t bij h e t e i n d e v a n elk der j a r e n 1 8 9 3 en 1894
v a u de 3 5 k o r p s s c h o l e n w e r d g e m a a k t , blijkt u i t den v o l g e n d e n
staat.
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o) Hieronder 67 zoons van inlandsche militairen.
b) Hieronder 14 zoons van inlandsche militairen.
e) Ten gevolge van de expeditie naar Lombok moesten beide scholen inSeptember 1894 worden gesloten en konden zij eerst na uit. 1894 weder worden
geopend.
d) Dit gering aantal leerlingen is een gevolg van het verblijf van een betrekkeiijk groot aantal militairen van het korps op Lombok.
H e t k o r p s p u p i l l e n t e G o m b o n g leverde in 1 8 9 4 36 m a n a a n
h e t l e g e r af, t e g e n 4 3 in 1893 Overigens w e r d e n 7 p u p i l l e n om
a n d e r e redenen u i t de s t e r k t e van h e t k o r p s afgevoerd. E n d a a r
in 1894 5 1 k n a p e n a l s p u p i l w e r d e n a a n g e n o m e n , w a r e n bij h e t
einde van 1894 bij h e t k o r p s in opleiding 337 p u p i l l e n , zijnde 8
m e e r d a n op u i t . 1893. O n d e r hen w a r e n 8 5 b e t a l e n d e n . N a a r
d e n s t a n d d e r o u d e r s w a r e n d e 337 p u p i l l e n verdeeld a l s v o l g t :
4 w a r e n zoons van officieren , 2 5 0 v a n onderofficieren en s o l d a t e n
( E u r o p e a n e n ) , ') 16 v a u a m b t e n a r e n en 67 v a n p a r t i c u l i e r e n . Op
') Voor de zoons van Afrikaansche, Amboineesehe en inlandsche militairen
bestaat bjj de gewone korpsen van het leger gelegenheid om als pupil te
worden opgeleid. Op uit. 1894 werd biervan gebruik gemaakt door 15jongelingen. In aansluiting aan vroegere opgaven teekent men hier nog a a n , dat
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1 n a , w a r e n a l l e n in Indië g e b o r e n .
E e n p l a n t o t r e o r g a n i s a t i e v a n h e t k o r p s w a s in h e t voorjaar
vau 1895 bij h e t l e g e r b e s t u u r i n b e w e r k i n g . Dezerzijds is d e
G o u v e r n e u r - G e n e r a a l in d e n a a n v a n g dezes j a a r s n a d e r g e w e z e n
op de w e n s c b e l i j k h e i d d a t de s p o e d i g e a f d o e n i n g v a n deze a a n g e l e g e n h e i d zooveel m o g e l i j k b e v o r d e r a w o r d e .
D e lessen a a n d e h o o g e r e krijgsschool in N e d e r l a n d w e r d e n bij
b e t einde v a n 1894 g e v o l g d door 2 5 officieren van h e t I n d i s c h e
l e g e r (4 k a p i t e i n s en 21 e e r s t e - l u i t e n a n t s ) , v a n wie er 4 h e t toel a t i n g s e x a i n e n hier t e l a n d e h a d d e n a f g e l e g l . Van deze 2 5 officieren
v o l g d e n er 1 8 d e n c u r s u s voor a i g e m e e u e k r i j g s k u n d i g e s t u d i ë n
(6 in elk d e r drie studiejaren) en wel 13 ( w a a r o n d e r 2 k a p i t e i n s )
der i n f a n t e r i e , 3 d e r cavalerie en 2 ( w a a r o n d e r 1 k a p i t e i n ) d e r
a r t i l l e r i e , t e r w i j l a a n de i n t e n d a n c e - s t u d i ë n d e e l n a m e n 7 officieren
(2 in b e t 3 d e , 3 in h e t 2de en 2 in h e t l s t e s t u d i e j a a r ) , n a m e l i j k
1 k a p i t e i n d e r infanterie en 6 e e r s t e - l u i t e n a n t - k w a r t i e r m e e s t e r s . 2)
T e r v o l t o o i i n g v a n h u n n e v a k s t u d i ë n n a m e n op u i t . 1894 t e
B r e d a aar. de lessen bij de l s t e afdeeliDg d e r k r i j g s s c h o o l deel 7
reeds t o t officier bij h e t I n d i s c h e leger b e n o e m d e g e w e z e n c a d e t t e n
(5 d e r a r t i l l e r i e en 2 d e r g e n i e ) .
Bewapening.
O m t r e n t de a c h t e r l a a d g e w e r e u (stelsel de B e a u m o n t )
en d e a c b t e r l a a d k a r a b i j n e n (stelsel K e m m i n g t o n ) , w e l k e d e t e g e n w o o r d i g e b e w a p e n i n g van infanterie e n c a v a l e r i e u i t m a k e n , v a l t
a a n te t e e k e n e n d a t g e d u r e n d e 1894 h e t a a n t a l der bedoelde g e w e r e n , voor zooveel n o g o n d e r m i l i t a i r e v e r a n t w o o r d i n g ( d u s o n g e r e k e n d die v a n w e g e het d e p a r t e m e n t v a n o o r l o g a a n a n d e r e d e p a r t e m e n t e u , enz., v e r s t r e k t ) , v e r m i n d e r d e v a n 4 7 8 6 0 t o t 46 5 4 4 s t u k s
(35 7 6 3 in g e b r u i k bij l e g e r , s c h u t t e r i j e n , b a r i s s a n s en M a n g k o e
Negorosch legioen of bij de w a p e n m a g a z i j n e n v o o r h a n d e n , en
10 7 8 1 o p g e l e g d a l s reserve v o o r r a a d ) , terwijl het g e t a l der bedoelde
k a r a b i j n e n (door a a n m a a k van eene k l e i n e p a r t i j bij de g e w e e r m a k e r s s c h o o l t e Meester-Cornelis t o t oefening v a n de élèves-°-ew e e r m a k e r ) v e r m e e r d e r d e v a n 1193 t o t 1206 s t u k s (926 in g e b r u i k en 2 8 0 v o o r h a n d e n in de m a g a z i j n e n van oorlog). De verm i n d e r i n g d e r zich o n d e r m i l i t a i r e v e r a n t w o o r d i n g b e v i n d e n d e a c h t e r l a a d g e w e r e n m e t 1316 s t u k s w a s voor 157 s t u k s h e t g e v o l g
v a n v e r s t r e k k i n g a a n a n d e r e d e p a r t e m e n t e n , e n z . , doch voor h e t
o v e r i g e toe t e schrijven a a n a f k e u r i n g en v e r m i s s i n g (respectievelijk 616 en 5 4 3 s t u k s ) .
T e u v e r v o l g e o p hetgeen t e r z a k e v a n h e t in b e p r o e v i n g n e m e n
van een n i e u w g e w e e r werd m e d e g e d e e l d o p blz. 42/43 van h e t
v o r i g v e r s l a g , en o p b!z. 31/32 v a n de M e m o r i e van A n t w o o r d o p
het aantal kinderen van op uit. 1804 bjj het leger dienende Europeesche
militairen op dat tijdstip beliep 1238, waaronder 634 jongens (502 beneden den
leeftjjd ,van 8 jaren , 125 tusscuen 8 en 15 jaren, en 7 van 15 tot 17 jaren).
J
) B(j Koninklijk besluit dd. 8 September 1S94 n". 40 (Indisch Staatsblad
n°. 231) werd eene nadere bepaling in het leven geroepen omtrent de wijze
van aanvulling van het korps militaire intendance, voor zooveel den laagsten
(kapiteins-) rang betreft. In verband met de toenemende eischen aan dit
dienstvak gesteld, is nu bepaald dat de openvallende plaatsen van kapiteinintendant bjj voorkeur worden ingenomen door van de krijgsschool afkomstige
en voor den intendance-dienst volkomen geschikt geoordeelde officieren.
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het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer omtrent de Indische
In verband met deze wijziging is een nieuw model vastgesteld
begrooting voor 18*5, moge bet volgende dienen. Het nieuwe voor de Eeresabel, die sedert 1855 in sommige gevallen wordt
infanteriegeweer (kaliber (5.5 uiill.) is, blijkens de sedert bij het uitgereikt als belooning voor schitterende daden te velde verricht.
Departement van Koloniën ingekomen rapporten , ook in handen
van den inlan Jechen militair, bevonden een uitstekend wapen te
Huisvesting. Zooveel mogelijk werd voortgpgaan met de werkzijn. Omtrent de resultaten, met bedoeld geweer in Atjeh verkre- zaamheden tot verkrijging van de voor de verdere invoering der
gen, zijn nog geen berichten ingekomen , maar uit een gevecbts- nieuwe infanterie-formatie (zie vorig verslag, blz. 43) gevorderde
rapport, dat bet Departement onlangs bereikte, blijkt, dat de grootere logiesruimte op sommige troepenstand plaatsen. Zoo kwamen
naar hetzelfde stelsel vervaardigde cavalerie-karabijti met voordeel in 1894 de daartoe noodige verbouwingen gereed te Weltevreden,
gebruikt werd tegen den Atjebscben vijand, in die mate , dat een Buitenzorg en Malang, zoomede eene redistributie van het permatiental cavaleristen bet vijandelijk vuur tut zwijgen brachten . wat nente troepeukatnpemeut te Padaug. Voor Magelang , Kedougkebo
de infanterie-soherpschutters (met de Beaumontgewereu bewapeud) en Soerabaija moesten , om de verleden jaar opgegeven reden , de
te vergeefs beproefd halden. > Later" — zoo luidt het rapport verbouwiügsplannen nog uitgesteld blijven , doch voor Meesterverder — » bleek dat de hoornen , waarachter de vijand was opge- Cornelis en Samarang konden de projecten nader in bewerking
worden genomen. Intusschen werd te Meester-Uornelis een gebouw
steld geweest, geheel doorschoten wareu".
Noch omtrent de in Maart 1893 uitgezonden 130 000 patronen , in temporairen trant opgericht voor logies en leerzalau ten benoch omtrent de 40 000 stuks, die in September d. a. v. met de hoeve van de kaderschool bij het 1ste depötbataljon.
karabijnen werden verpakt, is tot dusver eenig ongunstig bericht
Te Weltevreden , waar een sedert jaren ten dienste van het
ingekomen. Aangaande de laatstvermelde partij is gerapporteerd, dat hospitaal in gebruik genomen lokaal binnen het militair kampede patronen op uit. December jl. nog volkomen bekwaam waren en I mei-t weder voor troepenlogies moest gebezigd worden , werd in
dat het kruit ballistisch uitmuntend voldeed. Wel werd daarbij nog | de voor het hospitaal ontstane behoefte voorzien door het bouwen
eenige twijfel geopperd omtrent de chemische stabiliteit van het kruit, | van eene ook ree Is gereed gekomen nieuwe ziekenzaal.
Omtrent den in 1894 onderhanden genomen kampementsbouw in
maar ze waren op den zooeven genoemden datum re'ds meer dan
12 maanden blootgesteld aan den invloeJ van het tropische kli- West-Java —te Tjimahi in de Preanger Regentschappen— valt aan
maat, en de omstandigheid dat de commandant der cavalerie op te teekenen dat, na de verkrijging van het benoodigde terrein,
10 Maart jl. rapporteerde, dat bij de beproeving van de meerbe- begonnen is met den bouw (in eigen beheer) van een eerste onderdoelde patronen noch uabracders noch weigeringen waren voorge- deel , en wel van een semi-permanent kampement voor een half
komen en dat zij > uitmuntend hadden vol laan", geeft vrijheid bataljon infanterie, zoomede van de te Tjimahi, ter vervanging
voor de meeuing, dat het buskruitvraagstuk ten aanzien van het van het te zijner tijd om gezondheidsredenen te ontruimen militair
gebruik der repeteergeweren in Indië als opgelost is te beschouwen. huis van arrest te Samarang, te stichten militaire strafgevangenis
Eerlang worden nu 60 000 patronen uitgezonden, gevuld :net voor 150 Europeesche en 100 inlaudsche gedetineerden. De kosten
vau een en ander zijn geraamd op f 262 491. Het voor den bouw
rookzwak kruit uit de fabriek > de Krijgsmau " te Muiden.
van
een hospitaal benoodigde terrein werd onteigend , terwijl voorBij het korps marechaussee in Atjeh waren op uit. 1894 in gebereidende maatregelen werden genomen voor de onteigening van
bruik 287 dusgeuaamde marechaussee-karabijnen.
Ofschoon vau de nieuw modelrevolvers. bedoeld in het verslag terreinen voor schietoefeningen van bet infanterie-garnizoen en
van 1892 (blz. 34), de voor eerste indienststelling benoodigde voor den bouw van woningen voor officieren, voor zooveel die
hoeveelheid van 2254 stuks reeds in 1893/1894 in Indie ontvangen niet op het kampementsterrein kunnen worden geplaatst. Wat
aangaat, is in beginsel aangenomen om in de
werd, kon eerst bij het einde van 1894, toen de vereischte ver- het officierslogies
behoefte te voorzien door het bouwen van een tiental gouwisselstukken voorhanden waren, een aanvang worden gemaakt eerste
vernementswoningen , waaronder twee voor de directie der strafmet het geleidelijk in gebruik stellen van dit wapen.
gevangenis, en verder te trachten om later in het ontbrekende
Ten vervolge op hetgeen in vorige verslagen nopens proeven officierslogies te doen voorzien door de particuliere industrie. In
ter verbetering vau het bestaande kamerschietmaterieel is gezegd , verband daarmede is Tjimahi gerangschikt onder de garnizoenen
is aan te teekenen dat, door vertraging in de ontvangst van 2de klasse, wat betreft de huishuur-indemniteit voor officieren
eenige nog ontbrekende benoodigdheden , het jaar 1894 grooten- (Indisch Staatsblad 1894 n°. 2S5). l )
deels verliep alvorens het aangeschafte materieel van het stelsel
De in 1893 onderhanden genomen restauratie van het militaire
> de Gaupillat " kon worden in dienst gesteld. De Dadere proeven ,
die bij de depótbataljons alsnog met het Nederlandsche kamer- etablissement te Padang Siderapoeau (Tapauoli) werd in 1894 geschietinaterieel zouden genomen worden, konden eerst na de staakt in verband met plannen tot inkrimping van de bezetting
expeditie tegen Lombok een aanvang nemen. Tot dusver is omtrent aldaar. Bij de mogelijkheid dat daarentegen Padang Pandjang
den uitslag dier nadere proeven hier te lande geen bericht ont- eenige vermeerdering van garnizoeu krijgt, is bet gewijzigde plan
l»etreffei)de de verbetering van het kampement aldaar, waarop in
vangen.
Aan munitie voor achterlaadgeweren en achterlaadkarabijnen 't vorig verslag werd gedoeld , slechts in uitvoering genomen voor
leverde de patroonfabriek te Soerabaija in 1894 5 millioen stuks zooveel betreft de geen uitstel gedoogende vernieuwing van eenige
scherpe patronen af (eene hoeveelheid, overeenkomende met die bestaande gebouwen (garnizoens-kleedingmagazijn en genieloods).
Te Pelantoengan (Samarang), zoomede, evenals in 1893, te
in normale jaren , doch belangrijk minder dan in 1893, toen bij
uitzondering de productie tot circa 12 millioen was opgevoerd), Sintang (Westerafdeeling van Borneo) en te Panteh Perak (Atjeh)
doch daarentegen 6 838 000 stuks hulzen , zijnde ruim 2 500 000 werden nieuwe officiers woningen opgeleverd. Te Batoe Djadjar en
meer dan in 1893 en ruim 1 519 000 meer dan in 1892. Voorts Weltevreden (West-Java) werden bestaande officierswoniugen verleverde de inrichting in 1894 231 948 stuks scherpe patronen tot beterd.
Verder werd in 1894 voltooid het in 1893 in aanbouw genomen
revolvers, tegen achtereenvolgens 214 812 en 167 688 stuks in 1892
tijdelijke kampement te Bonthain (Celebes), terwijl te Olehleh
en 1893.
Tegen 18121881 geweer- en karabijn-patroneu (scherpe) op (Atjeh) de defensie van het zeestrand tot stand kwam
In verband met de definitieve regeling van het gymnastiekuit. 1893, waren bij het einde van 1894 bij de korpsen en in
onderwijs werden in verschillende garnizoenen (Djokjokarta,
de oorlogsmagazijueu voorhauden 18 035 249 stuks.
Padang, Lahat, Djambi, Amoenthai, Barabeien Amboina) nieuwe
Kleeding en uitrusting. Bij Koninklijk besluit van 3 April 1895 gymnastiek" en schermloodsen opgericht en te Weltevreden en
n°. 23 is voor de officieren, de adjudant-onderofficieren en de met Bandjermasin bestaande loodsen gewijzigd en verbeterd.
Vernieuwingen werden voorts aangebracht aan het militair hospideze laatsten in graad gelijkgestelden van het Indisch leger een
nieuw model zijdgeweer vastgesteld, en wel, opdat dit wapen taal te Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden), terwijl te Siboga
zoowel tot houw- als tot steekwapen kunne dienen, de sabel, (Tapar.oli) de bouw van een nieuw etablissement werd onderhanden
thans in den instructie-inventaris van het leger hier te lande genomen.
Te Djokjokarta werd, ter verbetering van den hygiènischen
aangegeven als » lange artilleriesabel n°. 1," zijnde echter voor
den kapelmeester en den hulp-kapelmeester der stafmuriek, den toestand in het fort Vredenburg, begonnen met het wijzigen van
graad van adjudant-onderofficier bekleedende, een degen voorge- de grachten , privaten en riolen , welk werk, na eenigen tijd te
schreven van gelijk model als voor de stafmuzikanten der infan- zijn gestaakt iu verband met van de zijde van het gewestelijk
terie van het Nederlandsche leger is vastgesteld. Behoudens de voor
sommige gevallen gemaakte uitzonderingen zijn de nieuwe bepalingen ten deze eerst bindend vau 1 Januari 1897 af; zie de bekeud') De garnizoenen op Lombok z(jn, b(j wijze van tydeljjken maatregel,
making in de Nederlaudscue Staatscourant van 14/16 April jl. in dit opzicht gerangschikt onder de garnizoenen der lste klasse (gouvernen". 88.
mentsbesluit dd. 31 Januari 1895, n*. 9).
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bestuur daartegen gerezen bezwaren, volgens een gewijzigd plan
weder is ter hand genomen.
Voor de verbetering van de watervoorziening der kampementen
of militaire etablissementen werd vanwege de genie hot een en
ander gedaan of voorbereid te Kotta Radja (Aijeh), Telok Betong
(Lampongsehe Districten), Piidang en Fort de Koek (Sumatra's
Westkust), zoomede te Alakasser (Celebes). Daartoe behoorden ter
laatstgenoemde plaats en te Fort de Koek artesische boringen ,
welke te Makasser echter niet aan de verwachting hebben voldaan ,
terwijl te Fort de Koek het resultaat nog onzeker was. Te Telok
Betong kon benuttigd worden een door bet mijuwezen geboorde
put.

bepaald dat, bij wijze van tijdelijken maatregel, alle officieren ,
zoomede de adjudant-onderofficieren , als tegemoetkoming in de
duurte der levensmiddelen, eene toelage zullen genieten van f 1,50
per dag, en dat de militairen beneden laatstbedoelden graad, behou'lens enkele wijzigingen, zullen worden gevoed volgens de
afdeelingen k en O van het militair tarief n°. 20 betreffende
vivres te velde (Indisch Staatsblad 1890 n°. 100).
Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. Zooals uit het
volgende overzicht, dat men meer uitgewerkt terugvindt in
bijlage F hierachter, blijken kan , levert de statistiek der in de
militaire ziekeninrichtingen behandelde tot het leger behoorende
militairen (dus ongerekend de kwartierzieken en ook ongerekend
de gfcëvacueorden als bedoeld in noot 4 op blz. 41 hiervóór) over
het geheele jaar 1894 geen noemenswaardig verschil op met de
cijfers over 1892 er. 1893, niettegenstaande de gemiddelde legersterkte veel huoger was dan in een dier beide jaren. Het aantal
dergonen , die bij het verlaten van de ziekeninrichtirg voor verderen dienst ongeschikt bleken en dus werden afgekeurd, was
evenwel iets grooter dan in de twee genoemde jaren, doch het
cijfer der in de ziekeninrichtingen overle lenen hield het midden
tusachen de uitkomsten der jaren 1892 en 1893.

Voeding. De voor de voeding der troepen in Atjeh geldende
bijzondere regelingen bleven gehandhaafd , terwijl de bijslag op de
soldij, die bij wijze van uitzondering tijdelijk voor de lei Ie garnizoenen op Billiton werd toegestaan (verg. het verslag van 1893,
blz. 41), ook voor 1895 werd bestendigd.
Ten behoeve van de voorloopige bezetting van Lombok werd ,
hoewel die ingevolge gouvernementsbesluit dd. 31 Januari 1895
n°. 6 op vcet van vrede wordt verpleegd, bij datzelfde besluit
BEHANDELDEN

a)

VOOR VERDEREN DIENST

(zonder de Awartienieke
militairen
beneden den r a n g van
officier).

OMSCHRIJVING.

AFGEKEURDEN

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

I n de militaire ziekeninrichtingen
(of tijdens de evacuatie van Atjeh naar
P a d a u g en Batavia) O V E R L E D E N E N .

( H e t overzicht omvat ook de officieren.)
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H e t getal der van het voorafgegane j a a r in behandeling gebleven lijders (onder de hier uitgetrokken cijfers begrepen) bedroeg als v o l g t :

Europeanen
Afrikanen
Aziaten . .
Totaal

.

.

.

1 J a n . 1892.
1537
23
1518

1 J a n . 1893.
1800
6
1777

1 J a n . 1894.
1G58
10
1520

3078

3583

3188

D e gemiddelde legersterkte (wat betreft 1892 zonder de garnizoenen
over 1892: 33 427 man (14 751 E u r o p e a n e n . Cl Afrikanen en
07
(15 126
1893: 34 180
(1CG31
09
1894:
37 532

1 J a n . 1895.
2600
4
1044
4218

waar geen officier van gezondheid bescheiden was) beliep:
18 015 Aziaten).
18 993
20 832

i) Zoowel de behandel ion als de afgekeurden en do overledenen zijn in dit overzicht verantwoord naar g e l a n g van de ziekte, waarvoor zij in behandeling waren
g e n o m e n , onverschillig of cenc andere ziekte de oorzaak van hunne afkeuring of van hun overlijden is geweest.
e)

I n verhouding tot de behandelden zijn in 1892. 1S93 en 1894 afgekeurd 3.43 pet.. 3.32 pet en 4.00 pet., en tot de gemid lelde legersterkte 5.45 pet., 5.04 pet. en 5.82 pet.

d)

I n verhouding tot de behandelden zijn in 1892, 1893 en 1894 overleden 1.28 p e t . , 1.01 pet. en 1.16 pet., en tot de gemiddelde legersterkte 2.03 pet., 1.02 pet. en 1.06 pet.

Malaria -ziekten en berriberri leverdan in 1894 een kleiner con- ] gegaue algemeen overzicht.)
tingent lijders dan in de twee YOOrafgegane jaren, doch het verloop
dier ziekten was over 't algemeen minder gunstig; inzonderheid
J a \ a m Madura (met Billiton. Bali en
werden, althans onder de inlandsche militairen, een grooter aantal
Aantal nieuw
Lombok) a)
bijgekomen
berriberri-lijders voor verderen dienst afgekeurd dan in de laatste
Atjeh en or.derhoorigheden
. . . .
lijders Ban
Sumatra's W e s t k u s t
jaren.
berriberri.
Overige commandementen in de buiIn veel mindere mate dan in de laatste jaren deed zich laatsttenbezitlingen
genoemde ziekte voor onder de krijgsmacht in Atjeh en onderT e zamen. .
hoorigheden , zooals uit de volgende opgaven blijken kan. (In vorige
verslagen is reeds herhaaldelijk opgemerkt dat en waarom deze Van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven .
speciale opgaven eenigermate verschillen met die in het voorafTotalen . .
Handelingen der Staten "Generaal. Blagen 1895—180G.

1892.

1893.

1S94.

725
3746
102

1012
3070
359

1197
1043
205

550

1431

1384

5129

5872

534

371

4429
055

G443

5084
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Koloniaal verslag van 1895.

. - . ..
( Europeanen
Aan bernbem stierven | A z i a t ' e n
In 't geheel . . . .
en wegens die ziekte \ Europeanen
werden afgekeurd ) Aziaten
In 't geheel . . . .

1892.
22

1893.
24

202

8I3

1894.
b) 14
838

224

237

b) 252

72
497

03
509

70
708

569

632

844

a) Bali en Lombok tellen alleen in de opgaven over 1894, als een gevolg van
de in Juni 1894 bevolen expeditie tegen Lombok en de legering in verband daarmede van eenige observatie-troepen op Bali. Tot uit. 1894 hadden zich onder deze
expeditionaire— en observatie-troepen (allen afkomstig van de op Java en Madura
aanwezige krijgsmacht) 80 berriberri-lijders voorgedaan.
b) Hieronder 1 Afrikaan.

De proef met praeparaten van de plant « v i t i s n i l i " ter bestrijding
van berriberri (zie vorig verslag, blz. 44) heeft geen afdoende
resultaten opgeleverd , waarom een nieuwe voorraad van die geneesmiddelen uit Brazilië is nangevraagd , die echter in het voorjaar
van 1895 nog niet in Indiö was ontvangen.
Tegen verwezenlijking van het denkbeeld , om alle aan berriberri
lijdende Europeesene militairen, bij wie de verschijnselen stellig
waarneembaar zijn, ter genezing naar Nederlaud op te zenden,
rees bij de Indische Regeeriug bezwaar met het oog op de grocte
daaraan verbonden kosten en ook omdat de opzending der van
Atje'n afkomstige berriberri-lijders naar de reconvalescenten-inrichting
t e Oeloe Limau Manis nabij Padang bevredigeud w e r k t , terwijl
het niet onaannemelijk wordt geacht dat voor het herstel op Java
van Europeesche berriberri-lijders ook partij kan worden getrokken
van het koele klimaat van Tosari aan de helling van iiet Tenggergebergte (residentie Pasoeroean). Reeds in 1891 (toen het te Tosari
bestaande particuliere herstellingsoord zich in andere handen b e vond) is sprake geweest van het doen verplegen aldaar van militaire
lijders 2de en 3de klasse, docli dit plan is niet tot uitvoering
gekomen (verg. het verslag van 1893, blz. 4 2 , noot 1), omdat de
Dieuwe eigenaar de gestelde voorwaarden onaannemelijk achtte ').
Thans wordt nagegaan op welke wijze hetzij langs dezen , hetzij
langs anderen weg het denkbeeld omtrent eene empirische beproeving
van Tosari als herstellingsoord speciaal voor berriberri lijders alsnog te verwezenlijken is.
Manoeuvres.
Evenals in vorige jaren werden ook weder in 1894
zoowel op Java als in het gouvernement Sumatra's Westkust door
de beschikbare veld bataljons, in vereeniging met de andere plaatselijk aanwezige wapens , veldoefeningen op kleine scbail gehouden.
Remonte. Mocht men , zooals uit het vorig verslag blijken k a n ,
er in 1893 nog niet in slagen het geheele toen benoodigde aantal
troepenpaarden aan te schatfen , de aankoop in 1894 leverde betere
en zelfs ruim voldoende uitkomsten op. Tegen 142 stuks in 1893,
konden namelijk in 1894 275 paarden worden aangeschaft (161 ten
behoeve van de cavalerie en 114 ten behoeve van de artillerie).
Vooral de rechtstreeksche aankoop op Öoemba (residentie Timor),
door bemiddeling van den aldaar gevestigden deskundigen civielen
gezaghebber, droeg hiertoe bij -), terwijl ook aankoop in de omstreken van Makasser naar wensch s l a a g d e , en in de PreangerRegentschappen de aanschaffing van aldaar inheemsche trekpaarden
voor een goed deel gelukte. Bovendien leverde de aankoop op
vendutie over het algemeen meer op dan in 1893. Bij de Samarangsche firma, met w e l k e , krachtens eene regeeringsmachtiging van
Maart 1893, het legerbestuur zich voor de jaren 1893 en 1894 te
dezer zake had in aanraking gesteld , kouden daarentegen slechts
weinig paarden worden aangeschaft, zoodat voor 1895 de met haar
gesloten overeenkomst niet is vernieuwd.
Ter opkweeking bij het remonte-depót nabij Poerabaija (Preanger•) Dezen nieuwen eigenaar is echter in December 1892, aanvankelijk voor
twee jaren, eene gouvernementssubsidie van f 750 's maands in uitzicht gesteld, indien h(j aan zijne inrichting te Tosari en ook aan die op het lager
gelegene overgangsstation Poespo eene geweuschte uitbreiding geeft voor de
huisvesting en verpleging van respectievelijk 5 en 2 gouvcrnementslijders 1ste
klasse. Deze toezegging — welke de Indische Regeeriug zich bereid verklaarde (October 1894) onder zekere voorwaarden uit te strekken tot een tijdvak
van vijf jaren — had echter bjj het einde van 1894 nog tot niets geleid,
omdat de oprichting van de vereischle gebouwen zich steeds liet wachten.
Komen deze niet vóór 1 November 1895 tot stand, dan wenscht de Indische
Regeering zich, wat de onderwerpelijke toezegging betreft, jegens den betrokken
ondernemer niet langer gebonden te achten.
;
*) Aangezien de langs dezen weg verkregen paarden gemiddeld iets duurder
zijn üan de elders aangekochte, is de prijs, daarvoor aan officieren in !
rekening te brengen, op f 290 bepaald, dat is f 30 meer dan voor andere ]
|
paarden (verg. het verslag van 1892, blz. 30).

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Regentschappen) werden in 1894 aangekocht 38 jonge paarden ,
tegen 22 in 1892 en 42 in 1893. De van Poerabaija verkregen
remonte bleef stationnair; in genoemde drie jaren beliep zij achtereenvolgens 3 9 , 41 en 43 paarden. De voedingstoestand dezer dieren
was ook nu niet zoo gunstig als men mocht eischen. Intusschen
wordt bericht dat de in 't vorig verslag bedoelde pogingen tot
nankweeking van voedzamer grassoorten de gewenschte uitwerking
beloven. De hoeveelheid g r a s , die — o. a. des nachts — moet
I worden bijgevoederd , kon sedert eenigen tijd tot nagenoeg de helft
worden verminderd. Daarentegen bleek de noodzakelijkheid om
aan de jonge paarden ook geduronde den eersten tijd van hun
i verblijf bij het depot eene zwaardere graan voedering toe te dienen
; dan zij tot nu toe ontvingen.
De proeven, die ter onderkenning van kwade droes (welke ziekte
gedurende 1894 slechts sporadisch onder de troepenpaarden voorkwam) vanwege den militairen veeartsenijkundigen dienst genomen
1
worden met de zoogenaamde »malleïne", legerden nog niet de
1 gewenschte uitkomsten op. Omtrent enkele zaken werd het noodig
: geacht het oordeel te vernemen van eene specialiteit op dit g e !
bied, professor NOCARD, docent aan de veeartsenijschool te Alfort
(Frankrijk). Bij de afsluiting te Batavia van dit gedeelte van het
verslag waren de gevraagde inlichtingen n o g niet verkregen.

I
j
[
|
!

Postduiven.
Daar het africhten van postduiven ook in 1894
weinig vorderingen bleek te m a k e n , werd er in IudiS over gedacht
om de proeven , die sedert 't laatst van 1892 beperkt waren g e worden tot den dienst ter Atjeh's noordkust tusschen Olehleh en
Segli (90 K.M.), geheel te staken. De dressuur van de duiven te
Malang (Java), welk station nog aangehouden werd zoowol voor
de africhting van personeel als voor aanvulling c. q. van de tilleu
in Atjeh en voor verschillende proeven in het belang der zaak ,
geschiedde wegens de gemakkelijke communicatie gewoonlijk in de
richting Soerabaija.
Blenstregltmenten,
en:. Teu behoeve van het wapen der infanterie werden bij Algemeene Orders n°s. 13 en 32 van 1894 achtereenvolgens ingevoerd het > Voorschrift voor het onderwijs in de g y m nastiek " en het > Voorschrift voor de schermoefeningen ", terwijl
in het Maleisen werden vertaald, mede betrekking hebbende tot
de infanterie, het > Voorschrift voor de schietoefeningen met het
achterlaadgeweer klein kaliber" met > Bijvoegsel", zoomede het
» Voorschrift betreffende de wapening en de m u n i t i e " en het
» Reglement op den inwendigeu dienst ".
Voor het wapen der artillerie werden in 1894 o. a. van de pers
ontvangen het > Reglement op de exercitiën der veldartillerie;
scholen te paard , stukrijderschool lste gedeelte" (Algemeene Order
1894 il». 17), eene herziene uitgave van de «Aanwijzing omtrent
de inrichting en het onderhoud van het st. getr. kanon van 7
c.M. A. b e r g ' ' , zoomede het » Reglement op do exercitiën der
vestingartillerie to Ne lerlandsch Oost-Indië ; batterijgeschut " (A1gemeene Order 189i n°. 44).
Voorts werd bij Algemeene Order 1894 n° 19 ingevoerd eene
» Instructie voorde telegraaf-afdeeling van het korps genietroepen",
terwijl in verband met (Ie indienststelling van de nieuw-model
revolver (zie blz. 48 hiervóór) een algemeen «Voorschrift betreffende de revolver en de daarmede te houden schietoefeningen" in
werking werd gebracht (Algemeene Order 1894 n°. 48).
De omwerking van de administratieve voorschriften voor den
dienst bij het wapen der geide (zie vorig verslag, blz. 45) werd
voltooid, zoodat niet het drukken daarvan een aanvang kon worden
gemaakt.
Belooninqen en straffen.
In het tijdvak waarover dit verslag
loopt hadden krijgsbedrijven op groote schaal enkel op Lombok
plaats , en de zeer moeielijke omstandigheden , waaronder leger en
vloot zich aldaar zoo voorbeeldig hebbeu gekweten van hun plicht,
gaven der Regeering aanleiding om deze schitterende episode uit
de Indische krijgsgeschie lenis te herdenken door de instelling bij
Koninklijk besluit dd. 13 April 1895 u°. 37 (Nederlandsche Staatscourant van den 18den dier maand en Indisch Staatsblad 1895
n°. 134) van een speciaal eereteeken (te vervaardigen uit het op
Lombok gedurende de expeditie veroverde bronzen geschut), bestemd ter uitreiking aan allen , zonder onderscheid van rang of
graad , die tusschen 2o* J u n i en 24 December 1894 deel hebben
uitgemaakt van de naar Lombok gezonden expeditionaire troepen
of zeemacht, of die bij die expeditie in eenig burgerlijk a m b t
of bedieuing plaatselijk zijn werkzaam geweest. Dit heriuneringsteeken , waarvan de vorm en de wijze van dragen bij het a a n g e haald Koninklijk besluit in bijzonderbeden zijn omschreven , wordt
vervaardigd bij 's Rijks Munt te Utrecht.

51

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1895. [Nederl. (Oost-) Indië.]
Aan hen, die individueel bij die expeditie of bij wapenfeiten
elders in Nederlandsch-lndië zich hadden onderscheiden, of ter
gelegenheid van een en ander buitengewone diensten hadden bewezen, werden overigens afzonderlijke eerbelooningen toegekend.
Waar zee- en laudmacht in den loop van 18(J4 geroepen werden
Ter zake of ter gelegenheid van l<rijgsverrichtingen op Sumatra , Lombok en
Celebes werden gedurende het zooeven
genoemde tijdvak aan zee- en landmacht bet hiernevens vermelde aantal
belooningen toegekend.
I.

I tot buitengewone krachtsontwikkeling, was natuurlijk ook het
' aantal dier afzonderlijke eerbelooningen vpel grooter dan gewoon; lijk. Het volgend staatje geeft daarvan een overzicht, alleen voor
! zooveel het militairen geldt. (De opsomming betreft detoekennin| gen gedurende het tijdvak 1 Juli 18'J4 t/m 30 Juni 1893.)

Orde van den Orde van Oranje-Jïassau
NederlnndRidder- schen l.eeuw
RidderRidderkruizen
kruizen
k ruizen
Ridder4de klasse.
kruizcn.
4de klasse. 5de klasse.

Militaire Willemsorde.
RidderComman—
k ruizen
deurskrnizen. 3de klasse.

Eeresabel.

Medaille
voor moed
en trouw.

Eervolle

Bronzen.

melding.

A t j e h en o n d e r h oo r i g h ed en a).

ZEEMACHT.

Officieren
LANDMACHT.

Officieren
Militairen bene- ( Europeanen
den dien rang \ Aziaten
II.

t)
c)

10
11
2

Lombokt/).

ZEEMACHT.

Officieren

2

LANDMACHT.

Officiereu
Militairen bene- ) Europeanen
den dien rang ) Aziaten
I I I . ï a r a i a o g ,Sumatra's Oostkust) »).

e)
i)
*)

46
40
8

/)

9)

3

h)

./)

m)

21
45
8

ZEEMACnT.

Schepelingen (Europeeschc)
LANDMACHT.

Militair beneden den rang van offic. (Eur.)
IV". C e 1 e b e s o).
LANDMACHT.

Militairen beneden den rang van offic. (Eur.)
s ) Koninklijke besluiten van 1804 dd. 20 Juli n°. 29, 2G Juli n°. 35, 16 Augustus n". 32, 29 September n°. 38, 30 October nos. 37 en 38 en 1 Xovember n°. 57 ,
en van 1895 dd. 21 Maart n°. 19 en 16 April n°. 34, mitsgaders Indische besluiten van 1894 dd. 17 Juli n". 20, 23 Augustus n°. 12 en 6 December n°. 10, en van
189 5 dA. 25 Maart n». 2. De toekenningen betroffen voor het meerendeel krijgsverrichtingen gedurende het tweede halfjaar 1893 en het eerste halfjaar 1894. terwijl
enkele belooningen alsnog verleend werden ter zake van verrichtingen in 1886 en 1892.
b) Hieronder één officier behooreude tot het leger hier te lande, maar bij het Indische gedetacheerd. Onder de 9 overige officieren was er 1 . die zich tweemalen
eene eervolle melding verwierf, en wel wegens zijne verlichtingen in de tweede helft van 1893 in Groot-Atjeh en in Maart 1894 in Melaboeh (Atjeh's Westkust).
c) Allen inlanders (niet-Amboineezen).
d) Koninklijke besluiten van 1895 dd. 15 Februari n". 2 . 9 April nos. 32, 31 en 36 en 19 Juni nos. 67 en 69, mitsgaders Indisch besluit dd. 10 April 1895 n°. 1.
e) Hieronder 6 officieren (en daaronder 1 gedetacheerde van het Nederlandsche legert, die gesneuveld of aan hunne voor den vijand bekomen wanden of aan ziekten
overleden waren en wier namen alsnog in <le registers van de Kanselarij der Nederlandsche Orden werden ingeschreven. Onder de 40 overige officieren was mede
1 gedetacheerde van het leger hier te lande begrepen.
/)

Luitenant-kolonel, commandant der barissan (Madurees).

ff) Kapiteins der barissan (Madureezen).
h) Hieronder één officier, gedetacheerd van het leger bier te lande.
t) Hieronder 5 gesneuvelden of overledenen als bedoeld in noot e, zoomede 1 militair, reeds begrepsn onder de hiervóór opgegeven 11 eervol vermelden terzake
Van krijgsverrichtingen in Atjeh (aldaar had deze geniesoldaat zich in 1892 onderscheiden^.
j)

Hieronder 4 gesneuvelden of overledenen als bedoeld in noot e.

k) 3 Amboineezen en 5 inlanders.
I) 3 Amboineezen en 1 inlander.
f») 5 Amboineezen en 3 inlanders.
«I Koninklijke besluiten dd. 8 Januari en 19 Juni 1895 n*. 85 en 71 (suppletoire toekenning van eerbelooningen ter zake van de krijgsverrichtingen in Tamiang
in het voorjaar van 1893).
o) Koninklijk besluit dd. 2 Juli 1894 n°. 45. De beide militairen hadden zich (in December 1893) onderscheiden bij het afslaan van een aanval van kwaadwilligen
op een detachement ten geleide van gevangenen.

Niet onvermeld mag hier blijven, dat H. M. c!e KoninginWeduwe , Regentes, in deze ruime toekenning van eerbelooningen ter zake van Indische krijgsbedrijven aanleiding vond om van
H. D. verlangen te doen blijken de te dier zake veraiende eereteekenen op buitengewoon plechtige wijze te doen uitreiken , en
dat wel, voor zooveel de bier te lande aanwezige begiftigden
betrof, door H. M. de Koningin zelve.
Tot dit einde werd op 6 Juli 1895 te 's-Gravenhage eene froote
parade gehouden door de troepen van het garnizoen der residentie ,
bij welke gelegenheid de Koningin-Weduwe, Regentes, zee- en
landmacht als volgt toesprak:

„ Officieren, onderofficieren , korporaals en soldaten !
Het was de wensen van de Koningin zelve de eereteekenen te mogen
uitreiken aan de dapperen, die in onze overzeesehe bezittingen streden
voor de handhaving van Ons gezag.
I k wensch u allen, aan wie eene onderscheiding ten deel viel, daarmede van harte geluk. Gij hebt die onderscheiding verdiend. In moeielijke oogenblikken hebt gjj bloed en leven veil gehad voor Koningin en
Vaderland, en met uwe kameraden van leger en vloot nieuwe glorievolle bladen toegevoegd aan de geschiedenis van het NederlandschIndische leger.
Mede uit naam nwer jonge Koningin breng Ik hulde aan dat leger,
dat in Atjeh, op Lombok, en waar ook vroeger in Indië zijne diensten
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werden gevraagd, zoovele schitterende bewijzen gaf van plichtbesef,
zelfverloochening en doodsverachting.
liet lezen van de heldendaden onzer troepen in Indië vervult Ons met
rechtmatigcn trots, en Ik acht het een voorrecht daarvoor aan leger en
vloot openlijk den dank te kunnen brengen van de Koningin en van
het Vaderland.
Eenc dankbare hulde brengen Wjj ook in dit oogenblik aan de nagcdachtonis van hen , die ginds hun leven lieten in den strjjd.
Eere aan de mannen, in den dienst van het vaderland vergrijsd,
die een eervol leven kroonden door een eervollen dood; aan zoo\ele
jeugdige helden, wier moed Wjj niet konden belooneu , omdat z(j, getrouw tot in den dood, hun leven gaven, en ginds rusten iu vreemden
bodem.
Oiflcieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het Indisch
leger hier tegenwoordig, zegt lut uwen kameraden in Indië, dat Kouingin en Volk van Nederland de krijgsuiansdeugdcn van uw leger hoogseliatten, en dankbaar erkennen dat het Nederlandsen-Indische leger
zijne roeping met eere vervult.
Moge ook in de toekomst voorspoed rusten op uwc wapenen, tot
zegen van onze schoone Koloniën en tot geluk van ons dierbaar Vaderland ! "
Na deze toespraak werd het volkslied gespeeld door de aanwezige
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muziekkorpsen , waarop H. M. de Koningin naar voren trad en
uitriep: »Leve het Indische l e g e r ! " , een kreet die door alle
aanwezigen met daverend gejubel werd beantwoord.
Eindelijk zij hier nog aanget.eekend , dat de Hinke houding van
zee- en landmacht op Lombok en het aldaar verkregen succes in
de openbare zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van 21 .November 1894 en in die der Eerste Kamer van 3 December gehuldigd werden , door een , onder instemming van de ver^ader i n g , aangehoord woord des Voorzitters, tevens ter nagedachtenis
strekkende van lien die het leven hadden gelaten voor het Vaderland.
liet aantal militairen beneden den rang van officier, die in 1894
aanspraak verkregen op de gouden , zilveren of bronzen medaille
voor langdurigen trouwen dienst, beliep) 1993 , tegen 2108 in 1893.
De gebruikelijke opgaven omtrent het aantal onderofficieren en
minderen , die om met-eervolle redenen uit het leger of tijdelijk
uit hun korps werden afgevoerd , vindt men over de drie lautstverloopen jaren in .'iet volgende staatje
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a) Overigens bevonden zich in gemeld arresthuis enkele van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden (allen Europeanen), en wel bij het
einde der behandelde drie jaren achtereenvolgens 5, 4 en 3.
b) Van de vroeger of later gedeserteerde of vermiste militairen werden weder in de sterkte teruggebracht, als vrij willig of gedwongen teruggekeerd:
in 1892 5 Europeanen en 89 inlanders, in 1893 respectievelijk 8 en 82 en in 1894 3 en 87. Als van de bezetting in Atjeh gedeserteerd, zün onder de in
het staatje opgegeven getallen begrepen: over 1892 geene, over 1893 1 Europeeseh kanonnier en over 1894 (verg. blz. 6 hiervóór) 2 Europeesche sergeanten
en 1 inlandsch fuselier.
c) Meerendeels waren deze militairen in preventief arrest. Slechts telde men onder hen: in 1892 29 veroordeelden (18 Europeanen en 11 inlanders),
in 1893 27 veroordeelden (15 Europeanen en 12 inlanders) en in 1894 20 veroordeelden (16 Europeanen en 4 inlanders).
In de 21e klasse van militaire discipline waren bij hut einde
van 1894 geplaatst 303 militairen, en wel 190 Europeanen, 1
Afrikaan, 13 Amboineezen en 99 inlanders, tegen 383 (248 Europ e a n e n , 1 Afrikaan, 4 Auiboineez^u en 130 inlanders) op uit.
1893.
Gedegradeerd of teruggesteld werden in 1894 22 onderofficieren
(allen Europeanen) en 36 korporaals (duaronder 2 Amboineezen en
7 inlanders). In 1893 was zulks liet geval geweest met 12 Europeesche en 3 iulanlsche onderofficieren en met 41 Europeesche
en 10 inlandsehe korporaals.
Maatregelen en instellingen in het belang tan het zeddijk en
stoffelijk welzijn tan den sold'iut. In onderscheidene garnizoenen
zijn sedert 1«90 de voor ontspanning beschikbare gedeelten dor
militaire kwartieren, de soogenaamde dagverblijven , op 'alanda
kosten van betere meubileering en verlichting voorzien en a l d u s ,
ook door aanschsffmg var. eenig aerviea en pan middelen tot tijdverdrijf, voor bezoek zoowel o w r d a g als des avonda gezelliger
gema:ikt, wat niet weinig geschikt is te achten om den Europeeschen soldaat gedurende zijn vrijen tijd indirect van uitapat-

tingen terug te hondan waartoe het eentonig garnizoenaleven ai
zoo licht verleidt. Bij het einde van 1894 was het aantal der
aldus ingerichte ontspanningslokalen tot 29 g e k l o m m e n , tlat is
2 meer dan het jaar te voren.
Hier en d a a r , naarmate de daartoe noodige verbouwing .n gereed
kwamen , kon weder verdere toepassing {,-egeven worden aan het
beginsel om voor de gehuwden onder de Europeesche militairen
beneden den rang van officier afzonderlijk logies met daarbij behoorende accessoires te bestemmen.

Over de op blz. 47 van het vorig verslag bedoelde proef o m ,
tot vermindering van bet verbruik van sterken drank onder de
militairen , slechts op bepaalde uren van den dag spiritualiën in
de cantines : ) verkrijgbaar te doen zijn, kan uit den aard der
zaak nog geen afdoend oordeel worden uitgesproken. Bij de voortgezette proef werden . met behoud van den beperkten tijd gedurende welken sterke drank mag worden verstrekt, (ie uren zoodanig gesteld, dat vóór 9 7 . uur 's morgens en gedurende de
warme middaguren geen spiritualiën in de cantines te verkrijgen
zijn. Daarenboven w e r d , om ook het clandestien gebruik van
sterken drank , althans vóór de morgenoefeDingen, te voorkomen ,
do bepaling in het leven geroepen dat de militairen vóór den
aanvang dier oefeningen het kwartier niet randen verlaten anders
dan om redenen Tan dienst. Hiertoe is men vooral gekomen omdat
in het afgeloopen jaar opnieuw is gebleken dat, ondanks de ruimste
medewerking van het civiel bestuur , slechts op ze<T enkele plaateen
de clan leatine verkoop van sterken drank kan worden belet. Deze
ervaring inzonderheid noopt om ze ar omzichtig en vooral geleidelijk
te werk te gaan met de bpperking van den drankverkoop in de
cantines, wil men het welslagen van de proef niet al dadelijk in
gevaar brengen , en alléén veroorzaken dat de soldaat, in stede
van goede waar in de c a n t i n e , spiritualiën v.m miniere hoedaniglieid elders zal gebruiken.
Afgescheiden van het bovenstaande bleef de aandacht van het
legerbestuur gevestigd op anders mildelen , welke tot beperking
') De laatstbekende verantwoordingen der caatine-administiatiën (over
1893) wijzen in totaal een voordeelig saldo aai van f 117 404 , tegen f 119 109
over 1892. De waarde aan gebouwen, meubilair en bibliotheken der cantines
werd op uit. 1893 getaxeerd op f G10 107.

Bijlage C.
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van het gebruik van sterken drank kunnen leiden en werd nogmaals in het bijzonder aanbevolen (zie vorig verslag, blz. 47) om,
waar liet particulier initiatief in die richting werkzaam was,
deze pogingen vanwege de militaire autoriteit zooveel doenlijk te
steunen.
Over de in de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter sprake
gebrachte vraag ' ) , of het ook nuttig kon zijn om , in navolging
van eene dergelijke instelling bij het Britsch-Indische leger, door
het beschikbaar stellen van eenvoudige werkloodsen de manschappen gelegenheid te geven in hun vrijen tijd het door hen vroeger
beoefende handwerk te onderhouden , waardoor de zoodanigen zich
nog eenige extra-verdieosten zouden kunnen verschaffen en in
elk geval lediggang en de schadelijke gevolgen van dien zouden
kunnen worden geweerd, heeft het legerbestuur de chefs van verschillende wapens en dier sten gehoord, doch algemeen is men,
gelet ook op hetgeen de ondervinding, indertijd in een drietal
groote garnizoensplaatsen op Java opgedaan, ten deze geleerd
heeft, tot eene negatieve conclusie gekomen. Reeds vroeger toch
is het bewuste denkbeeld ten uitvoer gebracht door bij den bouw
van kampementen te Magelang en Malang loodsen in te richten,
alwaar de manschappen in hun vrijen tijd zouden kunnen werken.
I)e gunstige verwachting , welke tot den bouw dier werkplaatsen
aanleiding gaf, werd evenwel in geenendeele verwezenlijkt, terwijl
eene te Salatiga bij het wapen der cavalerie genomen proef met aansporing tot tuinarbeid in de vrije uren al eFeu weinig opleverde.
Van het militair spaarfonds werd gedurende 1893 (het laatste
jaar, waarover de tot nog toe ingekomen verantwoordingen loopen,)
een toenemend gebruik gemaakt. In gemeld jaar steeg namelijk
het aantal deelhebbers van 3710 (met een tegoed van f242 973)
tot 4069 (met een tegoed van f 259 340).
Met groote waardeering is aan het einde van deze pnragraaf nog
te herinneren aan de ter gelegenheid van de expeditie naar Lombok
van zoo verschillende zijden , niet enkel in lndië zelf, maar ook
uit het moederland , en van landgenooten in den vreemde, ontvangen stoffelijke blijken van belangstelling in het lot van de op
het oorlogsterrein vertoevende of wegens ziekte of verwonding van
daar geëvacueerde militairen. Van de hier te lande voor dat doel
bij het Departement van Koloniën ingekomen eu door zijne tusschenkomst naar lndië overgemaakte giften in geld of in natura is geregeld mededeeling gedaan door middel van de Staatscourant.
Genoeg zij het daarom te dezer plaatse aan te teekenen dat dien
ten gevolge gedurende de maanden September 1894 t/m Maart
1895 ten behoeve van het Indische » Hoode Kruis " door het Departement van Koloniën kon overgemaakt worden, alleen aan
giften in geld, het belangrijke bedrag van f 10 616. *)
Het Indische » Roode Kruis" ontwikkelde in 1894/95 eene groote
werkzaamheid, waartoe die Vereeniging zich in staat zag gesteld
door ruim vloeiende bijdragen, vooral in lndië zelf, en door de
ijverige medewerking van hare comité's, inzonderheid te Soerabaija en
Magelang, en van hare gedelegeerden op het oorlogsterrein. Was de
hoofdtaak der Vereeniging om door extra-verstrekkingen (versnaperingen en geriefelijkheden) als anderszins zooveel mogelijk bet
lot van gewonden eu zieken te verzachten , ook de te velde zijnde
valide militairen en zelfs de dwangarbeiders werden niet vergeten.
Toen door de tot medio Augustus 1894 gedane ruime verstrekkingen, bestemd voor de naar Lombok gezonden expeditionaire
troepen en voor de bezetting van Atjeh, zoomede voor de van
daar geëvacueerden, het kapitaal der Vereeniging, dat op 1
Januari 1894 nog bijna f 17 500 bedroeg, tot op bijna de helft
was ingesmolten, achtte het Centraal Comité te Batavia — op de
tijding vau de overrompeling op Lomuok — den tijd gekomen oru
een beroep te doen op de algemeene hulpvaardigheid der Indische
ingezetenen, met het gevolg dat sedert—gerekend tot uit. 1894 —
uit verschillende gedeelten van Nederlandsch-Indië bij het Centraal
Comité inkwam (afgescheiden nog van hetgeen door enkele plaatselijke comité's rechtstreeks ontvangen werd) de kapitale som van
f 33 479, terwijl gedurende hetzelfde tijdsverloop aan geldelijke
bijdragen uit Ntderland in de kas der Vereeniging vloeide f 18972
(zijnde hoofdzakelijk het bedrag vau hetgeeu tot uit. 1894 reeds
was overgemaakt èn door het Departement van Koloniën èn
door het Hoofdcomité te 's-Gravenhage vau het Roode Kruis).
Gedurende 1894 besteedde het Centraal Comité zelf f 1 4 420,
terwijl de bedragen , die het ter beschikking Stelde Tan het comité
te Soerai.aija beliepen f 21 000 ; voorts werd aan den gedelegeerde in
') Zie de stukken over de Indische begrooting voor 1895. Zitting 1894—
18'J5 — 4 — n°. 33 (blz. 20) en n°. 37 (blz. 3 3 ; , zooraede de Handelingen
der Staten-Generaal 1894—1895 I I , blz. 223.
3
) De giften, in verband hoofdzakelijk met de Lombok-expeditie, overigens
ingekomen b(j het hier te lande gevestigde Hoofdcomité van het „ Roode
Kruis ", bereikten, blijkens de door gemeld Hoofdcomité tot uit. Maart 1895
gepubliceerde lijsten, bovendien een totaal van f 17 527.
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Atjeh overgemaakt f 500 en als bijdrage voor het »Roode Kruis"
in Japan afgezonderd f 1000, zoodat in't geheel gedurende 1894 door
het Centraal Comité werd beschikt over f 36 920. Bij bet eind van
het jaar beliepen de belegde en in kas zijnde gelden nog f34 143.
Ook het lot vau de voor ondersteuning in aanmerking komende
achtergebleven betrekkingen van op het slagveld gevallenen , en van
hen die wegens bekomen wonden ondersteuning behoefden, werd van
particuliere zijde ter harte genomen J ). Te Soerabaija werd met dat
doel in September 1894 opgericht »Het Lombok-fouJs", welke vereeniging, blijkens hare in de Javasche Courant van den 25sten vau genoemde maand opgenomen statuten, zich ten doel stelt «leniging van
den nood van de in den huidigen oorlog met Lombok gekwetsten en
der achtergelaten betrekkingen der in dien oorlog gesneuvelden , van
welken rang of landaard ook'', terwijl zij hare taak , indien de
geldmiddelen het toelaten, ook kan uitstrekken »tot andere noodlijdenden ten gevolge van oorlogen in onze koloniën gevoerd." Te
's-Gravenhage constitueerde zich in November 1894 eene vereeniging als »Nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen der in Nederlandsch-Indië gevallen militairen". Blijkens
art. 2 der bij Koninklijk besluit dd. 30 Januari 1895 n°. 23
(Nederlandsche Staatscourant vau 24/25 Februari jl.) goedgekeurde statuten is het doel dezer vereeniging: » het ondersteunen
van nagelaten of na te laten betrekkingen vau militairen, behoord
hebbende tot leger of vloot, die in of door den strijd tegen den
vijand in lndië, of door ziekte en vermoeienis, als gevolg van den
dienst in de tropen, gevallen •zijn." Verder bepaalt gemeld art. 2 :
» Wanneer de toestand van het fonds het toelaat, wordt ook ondersteuning verleend aan die militairen, die, na een eervollen dienst
bij land- of zeemacht, door ziekte of verwondingen onbekwaam
zijn te blijven dienen en niet in staat zijn in het onderhoud van
hun gezin te voorzien". Een jaarverslag is uit den aard der zaak
nog door geen der beide vereenigingeu uitgebracht.
§ 2. Fortificatien.
Met het doen van opu9mingeu eu andere werkzaamheden ter
voorbereiding van de uitvoering vau defensiewerken bij Batavia
werd voortgegaan.
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden kwamen in
1894 gereed de ten behoeve van de scheepvaartregeling opgeriebte etablissementen te Telok Semawé en Poeloe Raija , alsmede
de civiele etablissementen te Edi, Segli en Melaboeh. De bouw
van het etablissement op Poeloe Web werd met kracht voortgezet.
(Op blz. 6 hiervóór is reeds gezegd dat de nieuwe versterking
aldaar in Februari jl. betrokken is.) (lp een aantal posten onzer
geconcentreerde linie in Groot-Atjeh, met namen te Lamtih,
Lamdjamoe, Ketapan Uoea, Lambaroe, Roempit en Lamjong,
vonden kapitale vernieuwingen van de palissadeeringen plaats.
Met door de zorg van de genie verstrekte materialen werden voorts,
ten behoeve van de excursiën buiten de linie, verschillende
posten van zeer tijdelijken aard opgericht.
Te Solok (Padangsche Bovenlanden) onderging de redoute belangrijke verbeteringen.
Nieuwe etablissementen waren te Lahat in Palembanjr en te
Bengkaijang in de Westerafdeeliug van Borneo onderhanden. Voor
zooveel de plaatselijke middelen zulks toelieten , werd daaraan met
kracht voortgewerkt.
Te Moeara Teweh (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd
de verbetering van de watervoorziening der voor het overige in 1893
gereed gekomen nieuwe versterking ter hand genomen. Van eene
artesische boring is echter wegens de weinige kans van slagen ,
op advies van den hoofdingenieur van 'net mijnwezen , belast met
de leiding van dun dienst der grondpeilingen , afgezien.
Ten einde, zooveel de militaire eischen dit toelieten, tegemoet
te komen aan de bezwaren die het emplacement van het fort ter
hoofdplaats Meuado in de residentie van dien naam meer en meer
bleek op te leveren met betrekking tot de belangen van den handel
en d'1 ingezetenen te dier plaatse, doordien de verboden kring
van 250 M. om die permanente versterking van den 3den rang
') De taak van de Regeering ten deze wordt bepaald èa door het reglemeiit op Int toekciin'ii van landswege van pensioen of onderstand aan de
weduwen of kinderen van ofticieren en militairen beneden dien rang (Indisch
Staatsnlad 1.S89 n . 214), én door het Voorschrift omtrent de toekenning vau
onderstand aan de nagelaten betrekkingen vau in en door den dienst gesneuvelde. omgekomen of overleden Europeesche landsdicuaren (Indisch Staatsblati 1875 n°. 92). Voor zooveel de in de termen van deze bepalingen vallende
betrekkingen zich hier te lande bevonden, werd gedurende het tjidvak 1 Juli
1894 t/m 30 Juni 1895 aan de weduwen van een 8-tal sedert 1 Juli 1894
in Indié' door of ten gevolge vau den strijd overleden opper-, hoofd- en
verdere officieren landspensioen toegekend tot een gezamenlijk bedrag van
f 6050 'sjaars, en aan onderstanden , als bedoeld bij het in de tweede plaats
bedoelde Voorschrift, uitbetaald f 13 332 , alles — op f 900 na — aan betrekkingen van militaire landsdienaren.
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de gelegenheid tot vestiging van nieuwe na h-rzettingen al te zesr
belemmerde, is in Juni 1894 (Indisch Staatsblad n». 130) aan
bedoeld verdedigingswerk (het in de vorige eeuw gebouwde fort
Nieuw-Amsterdam) het karakter gegeven van een defensief kam pement, en als zoodanig teruggebracht tot eeue permanente versterking van den 4deO rang, met beperking van den verboden
kring, en zulks in afwijking van het bepaalde bij Indisch Stnntsblad 1853 ir. 28, tot 50 M.
Onder de permanente versterkingen van den 4den rang, echter
met een verboden kring van 200 M., werd hij Indisch Staatsblad
1895 n". 26 alsnog gerangschikt de in 1888 gebouwde versterking
te Boekit Koeboe. in I.angkat (residentie Oostkust van Sumatra).
§ 3. Topoyraphuchc iletut.
De top. graphische opneming van Sumatra's Westkust had zich
bij het einde van 1894 uitgestrekt over 18 487 K.M : . Gelureude
dat jaar werden namelijk opgemeten en in kaart gebracht, deels
op de normale schaal van 1 : 20 000, deels op kleinere schaal
(1 : 40 000 of 1 : 80 000) respectievelijk (574, 1938 en 792 of gezamenlijk 3404 K.M*. Het triangulatie-net werd uitgebreid met
1 primair, 8 secundaire en 131 tertiaire punten, zoodat het aantal
door pilaren verzekerde punten bij het einde van 1894 geklommen
was tot 1521. Op dat tijdstip waren voor 1126 triangulatie-punten ,
d. i. voor 115 meer dan op uit. 1893, de berekeningen afgeloopen ,
namelijk voor 7 punten van het basis-net, 49 primaire, 78 secundaire en 992 tertiaire punten (op uit. 1893 waren deze getallen
7, 47, 67 en 890, voor welk laatste in 't vorig verslag, ten gevolge van eene drukfeil, 800 staat vermeld). Het jaar 1895 zal
nog gemoeid zijn met verkenningen en pilaarbouw in de residentie
Tapauoli, zoodat de voorgenomen overbrenging van den triangu*
latie-arbeid naar Zuid-Sumatra (zie vorig verslag, blz. 48) eerst
in 1896 zal plaats hebben.
In de Westerafdeeling van Bomeo, waar in 1893 het net van
astronomisch bepaalde punten was voltooid, schreed de topographische opneming (schaal 1:200 000) in 1894 voort van 111802
tot 137 227 K.1F.
De topographische werkzaamheden elders waren , zooals uit het
volgende blijken zal, meer van partieelen aard.
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden werden nog
opnemingen verricht ten behoeve van eeue nieuwe kaart van
Groot-Atjeh (schaal 1: 20 000), terwijl de opmeting vaa het eiland
Weh voltooid werd.
Nadat men in Maart 1894 op het aanvankelijk plan, om het
triangulatie-net van Sumatra's Westkust in de richting naar de
Oostkust te vervolgen, had moeten terugkomen, weshalve —
zooals gezegd — die triangulatie-arbeid zuidwaarts zal worden
voortgezet, bestond er geen aanleiding meer om de in het najaar
van 1891 bij wijze van proef aangevangen vluchtige meting en
verkenning der residentie Benkoelen te doen voortzetten. In het
tweede kwartaal 1894 werd daarom die opdracht, waarmede een
officier der infanterie belast was, ingetrokken. Deze had toen
12133 K.M1, opgemeten en in kaart gebracht, omvattende de
geheele residentie, uitgenomen de afdeeling Kroë.
Op Zuid-Celebes bleef de met topographische werkzaamheden
belaste infanterie-officier dien arbeid voortzetten, namelijk het
opmeten van de grenzen tusschen het rechtstreeksch gouvernementsgebied en het rijk Gowa, en verder van eenige hoofdwegen. Voorts
werden enkele gedeelten van de bestaande kaart van Zuid-Celebes,
die verouderd of minder nauwkeurig bleken, hermeten.
Aan de expeditionaire troepenmacht naar Lombok werden één
officier en twee mindere militairen van den topographiseben dienst
toegevoegd. Het operatieterrein, omvattende grootendeels het
Balische gedeelte van Lombok, werd opgemeten en in kaart
gebracht op de schaal 1 :20 000. Door bedoeld personeel werd een
overzichtskaartje van het eiland samengesteld op de schaal van
1:200 000, tevens aanwijzende de buiten het operatieterrein gemeten voornaamste wegen. De bijwerking van dit kaartje is thans
overgelaten aan het civiel bestuur en den militairen commandant
van Lombok.
De bij het topographisch bureau te Batavia bewerkte kaarten,
welke aldaar in 1894 het licht zagen, waren — behalve eenige
herdrukken of verbeterde herdrukken — de volgende:
A. in photo-lithographie: 1°. 34 detailbladen van de topographische
kaart van Sumatra's Westkust (schaal 1:20 000); 2°. 12 detailbladen van dezelfde kaart (schaal 1:40 000); 3". de bladen I t/m
VIII van de verkenningskaart van Benkoelen (schaal 1:160 000);
4°. 14 bladen weg- en rivierkaarten (schaal 1 : 50 000), behoorende
bij een viertal bladen der topographische kaart van de WesterafdeeliDg van Borneo; 5°. eene kaart van Makasser en omstreken

(schaal 1:20 000); 6°. eene kaart van Gombong en omstreken
(seliaal 1:50COO)| 7°. drie kaarten van terreinen op Lombok
(schaal 1:20 000 en 1:40 000); en 8». eene taalkaart van Celebel
(schaal 1 : 2 000 000).
B. in chroiuodithographie: 1°. de graadafdeelingsbladen III en V
van de kaart van Sumatra's Westkust (schaal i : 80 000); en 2°.
de bladen Boengan en Boven-Mandai van do ka:irt der Westerafdeeling van Borneo (schaal 1: 200 000).
\ oor verkochte kaarten werd in 1894 in In lië ontvangen
f 4623,10, terwijl de kosteloos of tegen regubtrisatie verstrekte
kaarten eene verkoopwaarde vertegenwoordigden van f 91)39,45'.
In 1893 waren die sommen f 3710,33 en f II 708,98.
Aan retributie voor het nemen van kopieën van kaarten werd
f 216,57 geïnd.
UH de residentiün Palembang, Sumatra's Oostkust, Bauka en
Amboina kwamen bij het topographisch bureau eenige bijdragen
in tot vermeerdering van de topographische kennis dier streken.
Wat Banka en Amloina betreft, bestonden die bijdragen in eene
respectievelijk door den militairen commandant en door den resident samengestelde kaart van die gewesten.
De hier te lande — bij de Topographische Inrichting van het
Ministerie van Oorlog — onderhanden zijnde reproductie der residentiekaarten van Java bepaalt zich , na de aflevering in October
1894 van de kaart betreffende de Preanger Regentschappen, nog
enkel tot die van Bantam. Van de kaarten betreffende deresidentiëu Japara, Soerakarta en Cheribon zagen inmiddels bij gemelde
inrichting bijgewerkte herdrukken het licht.
Nopens de indertijd uitgevoerde triangulatie van Java zijn de
hier te lande uitgegeven wordende laatste gedeelten van het uitvoerig verslag betreffende dien arbeid nog in bewerking De samensteller, de hoogleeraar dr. J. A. C. OUDEMANS te Utrecht, wijdt
zich aan dien arbeid , voor zooveel zijne overige werkzaamheden
zulks toelaten. Bestond aanvankelijk het plan de laatste gedeelten
volledig licht te doen zien als » 4de Abtheilung " van net werk
(ook de overige stukken van het triangulatie-verslag zijn in het
Duitsch opgesteld), bij nader inzien is het dr. OUDEMANS doelraatiger voorgekomen bedoeld 4de deel, dat in Juni jl. verschenen
is, enkel te doen handelen over het primaire of hoofdnet der
triangulatie, benevens over het critisch onderzoek der gebezigde
instrumenten. In de eerstvolgende twee of drie jaren hoopt de
hoogleeraar met de twee laatste deelen te zullen gereed komen ,
waarvan het 5de gewijd zal zijn aan het secundaire net, terwijl
in het 6de het overige behandeld zal kunnen worden , namelijk
de astronomische breedte- en azimuthbepalingen , het verslag over
de plaatsen der » gebruikte" sterreu , en dat over het bepalen
van de hoogten boven de zee.
§ 4.
Atjeh

en

KrijgsTcrrichtingen.
onderhoorigheden.

Alvorens het voorgevallene op militair gebied in dit gewest te
bespreken , mogen hier eenige algemeene mededeelingen betreffende
onze aldaar gebezigde krijgsmacht voorafgaan, met verwijzing,
voor zooveel betreft het maritieme gedeelte , naar het aangeteekende in hoofd-tuk E.
Behalve de garnizoens-infanterie en het korps marechaussee te
voet, bleven in Atjeh en onderhoorigheden gelegerd: 3 s / 4 veldbataljons (bet geheele 3de, 12de en 14de, zoomede de staf en drie
compagnieën van het 15de); — 4 compagnieën artillerie , namelijk
de 6de en de 22ste compagnie, behoorende tot de » artillerie der
buitenbezittingen", zoomede tijielijk de 17de compagnie (7de
compagnie vestingartillerie van Tjilatjap), en de 4de compagnie
(4de bergbatterij van Tjilatjap); — een half escadron cavalerie
(het rechterhalf 4de); — een detachement genietroepen — en
eindelijk het noodige personeel der militaire administratie en van
den geneeskundigen dienst. Deze troepenmacht, waarover het
commando verbleef in handen van den generaal-majoor der infanterie C. DEIJKBRHOFF , gewestelijk civiel en militair gouverneur,
had op uit. 1894 eene sterkte van 220 officieren en 5402 onderofficieren en minderen , tegen 223 en 5548 bij het einde van 1893.
Daarvan waren gelegerd :
in Groot-Atjeh. met inbegrip van p. m. 700 man voor
eenige tijdelijk door onze troepen bezette posten buiten
de geconcentreerde linie
191 offic. en 4B9* mind.
op Poeloe Bras en Poeloe Weh
7 „ „ I 5 i ,,
en in de onderhoorigheden :
ter Noord- en Oostkust (Segli. Xelok Semawó en Edi) 15 .. .. 393 „
en ter Westkust (Poeloe Baija en Melaboehj . . . .
7 ,, „ 161 „
Totaal als voren
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koloniaal verslag van 1895.
De uit 15 posten bestaande geconcentreerde linie in Groo*-Atjeh
(verg. de bij liet vorig verslag behoorende kaart) vorderde , volgens de formatie, eene gezamenlijke infanterie-macht van 39
officieren en 1454 man beneden dien r a n g , waaronder ook gerekend de naar e-n (i-tal blok- of wachthuizen uit sommige
dier posten te detacheeren bezettingen.
Buiten de geconcentreerde linie waren op uit. 1894 tijdelijk
door onze troepen bezet: nog 5 van de 8 posten , die blijkens
het vorig verslag (blz. 48/49, noot 5) in 1893 tijdelijk door
militairen wurm) betrokken (de 3 andere, met den bij één daarvan
behoorenden wachtpost, werden in de eerste helft vim 1«94 door
onze troepen weder ontruimd), en voorts 6 fwaaronder 1 blokhuis),
waarheen achtereenvolgens in Februari t in Juli lK9i tijdelijk
militairen werden gedetacheerd. ') In de XXV Moekim waren
het de volgende posten (de daarachter vermelde datum geeft aan
sedert wanneer zij eene militaire bezetting hadden): TjotGoeë (8
Augustus 1893), Lamkoenjit (4 Juli 1894) en Biloel (23 Mei 1894); —
in de XXII Moekim : Anagaloeng (6 December 1893), blokhuis
Blang Tjcet, dat uit Anagnloeng bezet wordt (14 Mei 1894),
Lambarih (30 November 1893) en Senelop (4 Maart 1894), —
en in de XXVI Moekim: Lamsoet (8 Februari 1894), Kroeng
Gloempang (22 Februari 1894), Tjot Rang (9 November 1893)
en Toengkoep (27 September 1893).
Verder waren buiten de geconcentreerde linie nog een grooter
aantal posten door Atjehsche bondgenooten bezet. s )
De mutatiën onder de troepenmacht in Atjah en on lerhoorigbe .en ,
ten gevolge van evacuatie , pasporteering , gageering , overplaatsing,
overlijden als anderszins, waren over 't geheel minder aanzienlijk
dan in de laatste jaren. Moesten in 1893 nog 4470 man (1775
Europeanen — onder wie 104 officieren—en 2695 niet-Europeanen)
tot aanvulling van aldus opengevallen plaatsen naar Atjeh worden
gezonden , in 1894 kon de toevoer zich bepalen tot 3883 militairen
(1494 Europeanen — onder wie 125 officieren — en 2389 nietEuropeanen).
Toch waren de verliezen voor den vijand hooger dan in 1893.
Zij beliepen gedurende 1894, voor zooveel de landmacht aangaat,
17 gesneuvelden (9 Europeanen, onder wie 1 officier, e n 8 i n l a n ders) en 146 gewonden (90 Europeanen , onder wie 12 officieren ,
en 56 inlanders), terwijl die totalen in 1893 geweest w a r e n : 11
gesneuvelden (6 Europeanen, onder wie 1 officier, en 5 inlanders)
en 102 gewonden (67 Europeanen, onder wie 12 officieren, en 35
inlanders). Van de 146 gewonden in 1894 stierven er aan bekomen
kwetsuren 11 (3 Europeanen beneden den rang van officier en 8
inlanders); van de 102 gewonden in 1893 2 (l Europeaan beneden
den rang van officier en 1 inlander;.
Omtrent de militaire feiten in Atjeh en onderhoorigheden v a l t ,
volgens de in Maart 1895 afgesloten berichten en in aansluiting
aan het aangeteekende in hoofdstuk C van het vorig verslag, dat
reeds over de eerste twee of drie maanden van 1894 l i e p , thans
het volgende te melden. In de Onderhoorigheden vielen, na de
reeds in 't vorig verslag (blz. 12) besproken beëindiging van de onlusten in Melaboeh (Atjeh's W e s t k u s t ) , in het thans te behandelen
tijdvak geen militaire feiten van aanbelang voor, zooilat de mededeelingen zich uitsluitend tot Groot-Atjeh kunnen bepalen.
Nadat op 1 Maart 1894 de vijandelijke positie te Senelop door
TOBKOB DJOHAN , gesteund door eene compagnie infanterie en eene
sectie artillerie , was vermeesierd en drie dagen later aldaar door
onze troepen een tijdelijke post was bezet (zie vorig verslag, blz. 9)
kon het doel, met de operatiën buiten de geconcentreerde stelling
beoogd , namelijk het omringen van die stelling door eene zooveel
doenlijk van kwaadwilligen gezuiverde strook, als bereikt worden
beschouwd.
De vijand bleef niettemin ook in de sedert verloopen twaalf
maanden voortgaan met bewijzen van werkzaamheid te geven,
niet alleen door het beschieten van de tijdelijke posten en het
bemoeielijken van de tusschen die posten marcbeerende patrouilles
en transporten , doch ook door pogingen om de gemeenschap te
stremmen. Enkele malen moest daarom van onze zijde handelend
worden opgetreden.
Zoo werd in het begin ven Mei de transportweg van Lambaroe
') Volgens eene opgaat' van Februari jl. waren toen die 11 posten bezet
door 25 officieren en 694 man beneden dien rang (267 Europeanen, 51 Aruboineezen en 376 inlanders). Hiervan leverden toen de garnizoenstroepen
(uit posten in de geconcentreerde linie) 10 officieren en 235 minderen (88
Europeanen en 147 inlanders) en de veldbataljons 15 officieren en 459 minderen
(179 Europeanen, 51 Amboineezen en 229 inlanders).
J
) In Febniari 1895 beliep dit aantal 22 (4 in de XXV Moekim , 12 in
de XXII Moekim en 6 in de XXVI Moekim). Een daarvan was bezet door
2 panglima's en 40 Atjehers; de andere elk door 1 panglimaen 11 a25 Atjehers.
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naar Anagaloeng (XXII Moekim) bedreigd,doordien kwaadwilligen
zich genesteld hadden in de nabij tien weggelegen Itarnpoog Anak
Bateh en de door onzen bondgenoot TOKKOK MOKDA BAÏD bezette

benting Tjoebada in gemelde learopong hadden bemachtigd. Met
behulp van onze troepen werd de vijand echter den 9den Mei uit
zijne stelling verdreven , ten koste onzerzijds van 5 gewonden ,
zijnde 1 officier , 3 Europeesche f.iseliers en 1 Amboineesche fuselier. De benting Tjoebada werd daarop geslecht.
Ten einde herhalingen Tan het gebeurde te voorkomen , werd
ter zijde van bedoelden w e g , ongeveer tusschen Lambarih en Anagaloeng, bet wachthuis Blang Tjoet opgericht, dat bezet werd door een

l-">—tal bajonetten. De werkzaambeden werden door den vijand niet
verontrust. Slechts bij den terugmarsch van de dekkingstroepen vielen
eenige schoten waardoor één inlandsen militair doodelijk getroffen

werd.
Den 16den Mei drong de vijand door naar den transportweg van
Ketapan Doea naar BoekitDaroe (XXV Moekim), zoodat een d e tachetnent moest uitrukken om hem vandaar te verdrijven.
Om de kwaadwilligen beter buiten de sagi der XXV Moekim te
houden en hun de communicatie van de XXII Moekim met die sagi te
beletten of althans voor hen te bemoeielijken, besloot degewesteli'ke gouverneur een tijdelijkeu post op te richten te Biloel (XXV
aioelam), gelegen dicht bij de grens der XXII Moekim, derwijze
dat van daar de toegangsweg van de XXII naar de XXV Moekim
beheerscht wordt. Den 21sten Mei en de beide volgende dagen
werd daartoe uitgerukt met eene uit de vier wapens bestaande
| colonne. Zoowel de werkers als de dekkingstroepen werden uit de
omliggende kampongs herig beschoten , welk vuur door de onzen
I krachtig werd beantwoord. Daarbij sneuvelden 1 Europeesch sergeant
I en 1 inlandsen, fuselier, terwijl gewond werden 1 officier en 11
militairen beneden dien rang (9 Europeanen en 2 inlaulers). Van
de Europeanen overleed er één aan de bekomen wonden.
Nadat de post Biloel den 23steu Mei door een detachement,
sterk 3 officieren en 150 onderofficieren en manschappen , was bezet,
werden de tijdelijke versterking Boekit Daroe en de wachtpost op
den Boekit Terin den 9ien J u n i opgeheven.
Ook de tijdelijke post te Missigit Ateub (XXVI Moekim), die
niet meer noodig werd g e a c h t , was inmiddels ingetrokken.
De tijdelijke posten, die het meest te lijden ha'lden van het
vuur des rijende, waren Kroang Gloempang, Senelop, Anagaloeng
en Biloel. Inzonderheid de laatste had daarvan veel overlast. Den
24sten J u n i moest zelfs een detachement worden uitgezonden om
de kwaadwilligen te verjagen uit Toeram, waar zij zich hadden
genesteld in loopgraven. Bij die gelegenheid werd één Europeesch
fuselier gewond.
Twee dagen later wist de vijand zich weder in de nabijheid van
Biloel op te stellen en bedreigde hij de gemeenschap met Tjot Goeë,
zoodat het noodig was eene vrij sterke colonne uit Kotta Radja te
zenden om hem uit zijne stellingen te verjagen. Een hevig v u u r gevecht, dat wegens het ver gevorderde u u r moest worden afgc •
broken , kostte aan de colonne 2 dooden (Europeesche minderen)
en 10 gewonden (1 officier, 5 Europeesche en 4 inlandsche minderen), van welke laatsten 2 Europeanen en 1 inlander later aan
de bekomen wonden overleden. Den volgenden d a g werd het doel
bereikt. De vijand trok af, na door zijn vuur nog een inlandschen
stukrijder licht gewond te hebben.
De gouverneur achtte het nu noodig den weg Tjot Goeë - Biloel
meer afdoende te beveiligen en deed daartoe den 4den Juli een
tijdelijken post oprichten in Lamkoenjit, waardoor men zich voorstelde den vijand te kunnen beletten zich te nestelen in de k a m pong-reeks langs den ouden weg Biloel-Boekit Daroe en van daar
oostwaarts op te dringen.
Toch gelukte bet dezen zich den loden Juli wederom te nestelen
in de aan den weg Tjot Goeë-Biloel gelegen kampongs.
Ten einde hem van daar te verdrijven , werd aan het detachem e n t , dat bestemd was om den volgenden dag de bezetting van
Biloel af te lossen, opgedragen niet langs den w e g , doch door de
bovenbedoelde kampongs te marcheeren. Hier ontspon zich een vuurgevecht, waarbij de commandant (kapitein T. J. ANKEN, gedetacheerd van het leger hier te lande) doodelijk en een Europeesch
fuselier licht gewond werden. Eerst nadat eene colonne ter hulp van
het detachement gezonden w a s , gelukte het om den vijand te verdrijven. Van de evenbedoelde colonne sneuvelde ook nog 1 E u r o peesch kanonnier en werden 3 Europeesche militairen beneden den
rang van officier gewond. De vijand liet 3 dooden in onze handen.
Den 20sten Augustus geraakte een van Biloel op verkenning
gezonden detachement op ongeveer 1000 M. oostwaarts van dien
post met den vijand in vuurgevecht en bekwam daarbij 1 doode
(Europeesch fuselier) en 2 gewonden (een Europeesch en een Amboineesch fuselier).
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Den 17den September badden de kwaadwilligen zicb nabij LanjOver een en ander vindt men nader gehandeld in hoofdstuk ©
soet in hinderlaag gelegd om het transport, dat brood en vleeseh § 5 van dit verslag.
voor de bezetting overbracht, te overvallen. De commandant van
het transport, op die hinderlaag stootende, deed een salvo afgeven
Oostkust van Sumatra.
en onmiddellijk daarna tot den aanval overgaan, waarop de vijand
met een verlies van 7 dooden en 4 gewonden en met achterlating
Nadat in November 1893 de hoofden en bevolking van Tamiang
van vele wapenen o]) de vlucht sloeg. Onzerzijds sneuvelde 1 Euro- voor het meerendeel de zijde van onze Atjehsche bestokers aldaar
peesch fuselier en werden 1 Europeesch sergeant en '3 inlandsche verlaten hadden, bleven de te Seroewaïj en te Kwala Simpang
fuse'iers gewond.
gelegerde militaire bezettingen in 1894 nog gedurig in de weer,
Van Senelop werd den 17den Octo'oer eene patrouille uitgezon- wat soms veel Inspanning en vermoeienis vorderde, om de in
den om eene door den vijand oostwaarts van dien post aangelegde , verzet gebleven aanhangers van den afgezetten kedjoeroean van
maar op dat oogenblik niet bezette versterking te slechten. Na Karang en de Atjehsche vrijbuiters, die zich af en toe bij hen
ongeveer een half u u r daarmede bezig te zijn geweest, kreeg men aansloten dan wel op eigen gelegenheid hun slag trachtten te
vuur uit eene naburige k a m p o n g , waarop het werk werd ge- slaan , in handen te krijgen of althans te verjagen. Van agressief
staakt. Door eenzelfdea kogel werden 2 Europeesche fuseliers licht handelen tegenover onze militaire- of bevolkingspntrouilles, zooals
gewond.
in 1892/1893 het geval was geweest, onthielden zich echter de
Ten einde de goedgezinde bevolking vertrouwen op onze strijd- kwaadwilligen. De wildernissen, waarin zij zich wisten te vermacht in te boezemen en de kwaadwilligen te beletten zich in het schuilen of waarheen zij bij de nadering van de onzen wisten te outnieuw bezette gebied te nestelen , werden meermalen buiten de g e - konien , waren oorzaak , dat wij er slechts zelden in slaagden hun
couceutreerde stelling oorlogsmarscueu gedaan door troepenafdee- groote afbreuk te doen. De met volharding voortgezette vervolging
lingen van minstens eene voltallige compagnie infanterie. Slechts onzerzijds had evenwel ten laatste dit g u n s t i g g e v o l g , dat tegen
eenmaal werd de troep op zijn marsch door den vijand verontrust, het einde van 1894 reeds eenige vau onze voornaamste tegei.stannamelijk den 21»ten A u g u s t u s , toen eene compagnie, langsLam> dera, o. a. RADJA SILANG en zijn vader (de afgezette kedjoeroean
soet en Senelop naar Kroeng Gloempang marcheerende , ter hoogte van Karang), door den nood gedrongen, zich in onze handen
Tan Senelop beschoten w e r d , door welk vuur 1 Europeesch fuse- stelden. Voor meer bijzonderheden nopens een en ander zij verlier werd gewond.
wezen naar hoofdstuk © § 9 hiervóór.
De door onze troepen ten gevolge van het beschieten van posten
in transporten na de oprichting (in Maart 1894) van den tijdelijken
B a l i en L o m b o k .
post Senelop tot uit. 1894 geleden verliezen bedroegen : aan dooden
4 militairen beneden den rang van officier (daaronder 2 Europeanen)
Zooals ook herinnerd is in hoofdstuk C hiervóór (zie blz. 32),
en aan gewonden 1 officier en 44 militairen beneden dien ra - g
(onder deze laatsten 24 Europeanen), waarbij in Januari en F : - zijn omtrent de politieke en militaire gebeurtenissen op Lombok
bruari 1895 nog k w a m e n , ten gevolge van vijandelijk geweervuur gedurende de maanden J u n i , J u l i en Augustus 1894 reeds uitop onze posten en detachementen (aflossingen en transporten), 4 voerige mededeelingen aan de Staten-Geueraal gedaan bij gelegengewonden, mede allen militairen beneden den rang van officier heid van de schriftelijke behandeling vau de Indische begrooting voor
(daaronder 1 Europeaan). Enkele malen werd door den vijand ook 1895, en wel door middel van de dezerzijdsche Nota's dd. 7 Nogebruik gemaakt van schietwerktuigen van eigen maaksel (uitge- vember en 24 December 1894. ') Het schijnt nochtans wenschelijk
holde klapperstam men , ter versterking omwonden met banden van in deze paragraaf beknoptelijk te behandelen het geheel der gezoogenaamd petroleum-blik), welke somtijds bij het vuren uiteen- beurtenissen op militair gebied, en daarom wordt hier, met versloegen en de gebruikers zelveu troffen. Als munitie dienden vroe- wijzing overigens naar hoofdstuk E , § 6 , voor zooveel betreft de
ger door onze artillerie verschoten , doch niet gesprongen granaten. medewerking der m a r i n e , voor het relaas over genoemde drie
In berichten over de eerste twee maanden van 1895 vindt men i maanden gebruik gemaakt van den inhoud der bedoelde Nota's,
gemeld dat de vijand den l9Jen Januari 9 van deze projectielen schoot hier en daar aangevuld en verbeterd aan de hand van eerst na
op Senelop, den 2den Februari op Lamkoenjit 13 en den 4den 24 December bier te lande ingekomen gegevens.
Februari op Biloel 8 , van welke er respectievelijk 6 , 10 en 5
Bij bet besluit van den Gouverneur-Generaal dd. 26 J u n i 1894
sprongen. Dit kanonvuur bracht echter noch aan onze posten zelve, n°. 1 9 , waarbij bepaald werd dat eene militaire expeditie naar
noch aan hunne bezettingen schade toe.
Lombok zou vertrekken , werd het algemeen bevel daarover opDe door onze bondgenooten bezette wachthuizen bleven mede j gedragen aan den generaal-majoor der infanterie (thans luitenantniet gespaard voor ondernemingen van 's vijands zijde. Den 18den j generaal) J . A. VETTER , aan wien werd toegevoegd de resident van
Januari 1895 werd het wachthuis Lamsot door kwaadwilligen ge- Bali en Lombok M. C. DANNENBARGH ' ) , terwijl tot tweeden benomen en in brand gestoken , terwijl vier dagen later eene versterking velhebber der expeditie — om ingeval van ernstige ziekte of onten een wachthuis bij Kaijoeleh door hen genomen werden. Gesteund stentenis van den opperbevelhebber het algemeen bevel op zich
door ons artillerievuur wisten de bondgenooten zich echter den vol- te nemen — werd benoemd de generaal-majoor der infanterie P . P.
genden dag weder van laatstbedoelde versterking en van het wacht- H. VAN H A M . Als chef van den staf der expeditie trad de majoor
huis meester te maken. Den 17den Februari loste de vijand 15 (thans luitenant-kolonel) van den generalen staf A. J. HAMERSTER op.
kanonschoten op de wachthuizen Aloer Oe en Mata Aijer. Twee
Voor zooveel de landmacht betreft, werd de expeditie samender projectielen troffen eerstgenoemd w a c h t h u i s , sprongen en ver- gesteld als v o l g t :
nielden de planken omwanding. Vier dagen later werden eenige
kanonschoten gelost op Mata Aijer ; de projectielen deden echter geen
Hoofdkwartier.
letsel.
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In de noordelijke kuststreek van dit gewest werden in Augustus Intendance
Geneeskundige dienst. . 2
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(1 Europeaan en 1 inlander).
1894 door detachementen uit de garnizoenen van Singkel en Baros ,
daartoe tijdelijk uit Padang versterkt, tochten in de omstreken
Troepenmacht.
gemaakt ter opsporing van kwaadwilligen uit de naburige Atjehsche landschappen , wier verschijuing de bevolking in opschudding
het Cde bataljon.... 18 offic., 589 minderen (332 Europeanen en 257 inlanders.
had gebracht, doch die , in verband wellicht met ons snel op,. 7de
18 .. 575
..
(333
,.
„ 2*2
„
).
treden , uiet veel kwaads uitrichtten en dan ook spoedig aftrokken.
.. 9de
18 .. 575
..
(333
..
.. 242
.. ).
Tot ontmoetingen met de bedoelde gelukzoekers kwam het echter
Ctiialerit.
niet, ook niet bij een paar verkenningstochten, door gewapende
sloepen van het llottieljevaartuig Madura op de Singkel-rivier onder- l/L veldeakadron (het 3de'
3 offic. 78 minderen (42 Europeanen en 36 ml»uders}.
nomen.
De bezettingen van onze posten Taroetoeng en Lagoeboti (Toba') BU de eerste dezer Nota's (Gedrukte stukken Tweede Kamer zitting
landen) zagen zich in Maart en April 1895 geroepen om actief 1894—1895 — 4 — n". 40) is tevens gevoegd eene kaart van Ampenan,
op te treden tegen eenige Battaksche kampougs buiten ons ge- Mataram <>n Tjakra Negara met aangrenzend terrein (schaal 1 : iO 000), volbied , op de oostelijke hoogvlakte Habinsaran, gelegen. Eenige gens opnemingen van het personeel van den topographiscUen dienst.
J
malen kwam het hier tot een treffen met den vijand, hetgeen
) Zie de instructie voor den opperbevelhebber in n°. 41 der in de voorons eenige gewonden kostte.
gaande noot bedoelde gedrukte stukken.
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<i) Hieronder 1 kapitein der infanterie, bestemd om aan den commandant der
marine landingsdivisie te worden toegevoegd.
6) Auditeur-militair (rechterlijk ambtenaar).

In 't geheel voor de lam!macht (zie de voorgaande aaninerkingen a en b) 108 officieren en 2270 man beneden dien r a n g ,
namelijk 1322 Europeanen en 948 inlanders.
Aan het hoofdkwartier werden nog toegevoegd, behalve de
auditeur-militair, 1 postcommies 2de klasse als chef van hst op
te richten veldpostkantoor en verder 4 civiele personen voor de
godsdienstige belangen der bij de expeditie ingedeelden , namelijk
1 predikant, 1 Ronmsch-katholieke geestelijke (aalmoezenier), 1
zendeling-evangelist en 1 paughoeloe (Mobatnmedaansch geestelijke)
De expeditie werd gevolgd door 1782 dwangarbeiders
Den uden Juli landden de troepen aan bet strand te Ampenan
(zie daarover meer in hoofdstuk E , § 6), waar een bivouak werd
ingericht en vanwaar gedurende de eerste dajren in verschillende
richtingen verkenningen werden g e d a a n , alles zonder eenigen
tegenstand te ondervinden. In de k a m p o n g s , die de onzen hij deze
verkenningen aandeden , vond men de bevolking overal rustig.
Aan bet plan om in den ochtend van den Uden met de geheele
troepenmacht op te rukken naar de verblijfplaatsen der Lomboksche
hestuurders: Mataram en het iets oostelijker gelegene Tjakra
Negara, teneinde verder met hen te onderhandelen , daar de eischen
van bet ultimatum waren aangenomen ' ) , werd gevolg gegeven ,
en het bivouak te Ampenan zoolang onder bewaking gesteld van
de gedemarqueerde landingsdivisiëu der oorlogsschepen. Omstreeks
lO'/j u u r des voormiddags waren de troepen opgesteld op een plein
vóór de poeri te Tjakra Negara.
Mataram noch Tjakra Negara waren versterkt of voor verdedifiring ingericht, en verloop van de bewoners viel niet op te merken.
Daar alles er op scheen te wijzen dat het verder beloop der expeditie
nagenoeg uitsluitend zou beperkt blijven tot bet voeren van politieke
onderhandelingen, achtt9 de opperbevelhebber het noodig, ten
einde voortdurend met de vorsten de noodige besprekingen te
kunnen houden, in de onmiddellijke nabijheid van de poeri g e n »
tigd te ziju. In verband daarmede werd bet 6de bataljon infanterie
met de bergartillerie en eene sectie genietroepen aangewezen om
voorloopig te Tjakra Negara te worden gebivouakeerd opeen plein ,
gelegen ten zuiden en nabij de poeri van den ouden vorst, terwijl
in een gebouw westwaarts van die poeri het hoofdkwartier werd
gevestigd; voorts betrok bet 7de bataljon , met de veldartillerie,
een bivouak op de sawah aan de oostolijke grens van Mataram ,
tusschen die plaats en Tjakra Negara, en keerde bet 9de bataljon
met de cavalerie en eene sectie genietroepen nog denzelfden dag
naar Ampeuan t e r u g , om die plaats te bezetten tot bewaking van
het hospitaal, de magazijnen , enz.
De zaken bleven haar vreedzaam beloop behouden , zoodat de
troepenmacht zich kou bepalen tot veelvuldige militaire marseben
in den omtrek van Mataram en Tjakra Negara , die dienstbaar wer
den gemaakt aan de vermeerdering van onze topographische kennis
van die streek. Het zware belegeringsgescbut was inmiddels naar
Soerabaija teruggezonden, terwijl, in overeenstemming met bet
gevoelen van den opperbevelhebber en van den resident, door den
Gouverneur-Generaal besloten werd om ook het op Bali (te Boeleleng) geplaatste observatiekorps (verg. vorig verslag, blz. 37)
naar Java t e r u g te roepe:..
Teu einde de pacificatie tusschen Baliërs en Sassaks te bevorderen , waren door den opperbevelhebber aan de betrokken hoofden
l
) De — wel is waar slechts voorwaardelijk aangenomen — eisch tot uitleveringvan 's vorsten onechtcn zoon ANAK AGOEXO MADE kwam te vervallen,
doordien M A D E , op het in aantocht zijn van de troepen, zelfmoord pleegde.

HandelingeD der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

bevelen gegeven om de wederzijdsche versterkingen onverwijld te doen
slechten , de daarin verblijfboudende weerbare mannen naar hunne
dessa's te doen terugkeeren en de uit hare dessa's verdreven b e volking in de gelegenheid te stellen weder bezit te nemen van hare
woonerven , rijstvelden , tuinen , enz.
Om toe te zien d.at deze bevelen behoorlijk werden nageleefd,
zou gedurende «enige dagen het binnenland in verschillende richtingen door militaire patrouilles worden doorkruist, tot het leveren
waarvan aan de troepenmacht te Tjakra Negara en aan die te
Ampenan twee colonnes werden onttrokken , elke ter sterkte van
twee compagnieën infanterie , eene sectie bergartillerie en eene sectie
genietroepen. De eene colonne, die den 17den Augustus werd
uitgezonden , onder bevel van den commandant van het Ode bataljon,
den

luitenant-kolonel

II. F .

C. VAN BIJLEVELT , zou daartoe te

SoeWarara of te Praja een bivouak betrekken; de andere colonne,
welke den volgenden d a g , onder aanvoering van den commandant
van het 9de bataljon , den luitenant-kolonel P . VAN LAWICK VAN

PABST, Ampenan verliet, zou zich voor de bewuste taak tijdelijk
gaan ophouden te Batoe Klian.
In verband met de zending van de zooeven bedoelde twee sterke
colonnes naar de Sassak-landen bleef te Tjakra Negara slechts een
balf bataljon infanterie over Daarom werden den 24sten A u g u s t u s ,
toen door een kapitein der bezetting van Ampenan bij den opperbevelhebber de tijding was gebracht, dat volgeus het zeggen van
een Sassakseh kamponghoofd de Baüërs iets kwaads in den zin
zouden hebben (verg. hoofdst. C, blz. 35 biervóór), nog dieuzelfden avond één compagnie infanterie en eene sectie artillerie (2
veldstukken) uit Mataram naar Tjakra Negara verplaatst, terwijl
tevens bet hoofdkwartier uit de poeri naar het bivouak werd
overgebracht. Dientengevolge bevonden zich toen in elk der beide
bivouaks 3 compagnieën infanterie en 2 veldstukken. Overigens
werdei aan de beide afwezige colonnes schriftelijke bevelen gezonden o m , met inachtneming van goede veiligheidsmaatregelen,
respectievelijk naar Mataram en Ampenan t e r u g te keeren.
Het bivouak te Tjakra Negara bestond uit eene met 2','; M.
booge steenen muren omringde r u i m t e , waartoe twee opritten,
een aan de west- en een aan de oostzijde, toegang gaven en
waarbij was aangetrokken een gedeelte van het aangrenzende
plein , aan de zuidzijde afgesloten door een k l e i m u u r , terwijl a a n
de west- en noordzijde zien eene ijzerdraadafsluiting bevond. Het
kettingkwartier, de keukens en de privaten waren aangebracht
tegen den hoogen muur van den tuin oostwaarts van de tegenover
het bivouak gelegen poeri van den ouden vorst. Westwaarts van
bet bivouak l a g eene passar met lage hutjes op p. m. 2d.M. booge
van leem opgetrokkeu voetstukken.
Te Mataram had het bivouak, dat op de sawah tusschen die
plaats en Tjakra Negara gelegen was , den vorm van een driehoek,
waarvan één der zijden aan den grooten weg leunde , de noordzij ie
een met weinig hoornen beplanten klappertuin en de oostzijde
sawah-terrein vóór zich had. In dat bivouak bevond zich een
magazijn met een voorraad vivres van minstens vier dagen voor
de gezamenlijke troepen te Mataram en te Tjakra Negara, en van
hieruit werden de laai sten dagelijks van het noudige voorzien.
Nadat de opperbevelhebber de straks vermelde versterking uit
Mataram had ontvangen , werden de beide veldstukken zoodanig
in het bivouak te Tjakra Negara opgesteld , dat de groote weg
zoowel in oostelijke als in westelijke richting bestreken werd.
De standplaatsen in geval van alarm werden den nieuw-aangekomenen aangewezen , de wachten versterkt en bet geschut werd
met kartetsen geladen.
De avond ging echter rustig voorbij eu aan niets was te
bemerken dat de Baliërs iets in den zin hadden , toen plotseling
tegen kwartier over elven uit westelijke en zuidwestelijke richting
eenige geweerschoten op het bivouak gelost werden , waardoor
reeds aanstonds een onderofficier doodelijk gewond werd. Gaandeweg nam dit vuur, dat onzerzijds terstond krachtig beantwoord
werd , in hevigheid t o e , eu weldra werden ook het gejoel en g e schreeuw vernomen van eene groote m e n i g t e , die uit westelijke
richting langs den grooten w e g op het bivouak aanrukte. Ken
paar salvo's der infanterie en een kartetsschot waren echter voldoende om deze aanvallers uiteen te doen stuiven, terwijl eene
andere b e n d e , die zich tegen twaalf u u r in oostelijke richting
vertoonde, zich even gemakkelijk uiteen liet slaan.
Toch werden door onze troepen zware verliezen geleden , want
toen bij het aanbreken van den dag de toestand in ziju geheel kon
worden overzien, bleek het dat wij door het nachtelijk geweervuur 8 dooden en 72 gewonden gekregen hadden.
Het liet zich nu aanzien dat het gedeelte der troepen , dat in
het straks beschreven aa igetrokken gedeelte van het bivouak ge-
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legeri w a s , te veel van het vijandelijk vuur te lijden zou hebben ting van het hun bekende bivouak Mataram op hol sloegen,
en de opperbevelhebber gaf daarom last deze troepen in het om- de voorwagens en vuurmonden met de daarop gelegde gewonden
muurde gedeelte terug te trekken en tevens de in oostelijke in wilde vaart medesleurende.
richting daaraan grenzende dewa te bezetten. Het geschut, de
Men bereikte weldra den westelijken rand van Tjakra Negara,
vivres, de munitien en al het voorhanden water werden binnen doch bemerkte tevens dat het bivouak te Malaram , dat men nu
de ommuurde ruimte gebracht en 's ochtends te 7 uur was alles naderde, eveneens verlaten w a s , en dat de bezetting zich t e r u g daarbinnen vereenigd. De toestand was echter zorgelijk, want getrokken had in eenen links van den grooten weg staanden
slechts voor één dag waren vivres aanwezig, binnen de enceinte dewa-tempel. Steeds vurende. en gesteund door het vuur van
waar men zich nu bevond waren gc-n putten en de pogingen de zich in dien tempel bevindende troepen, trok de opperom deze te graven bleven zonder resultaat, en eindelijk nog bevelhebber met de hem vergezellende troepen tegen 5 u u r d a a r bleken de munitien bij den gevechtstrein uitgeput en die bij de biniien.
manschappen reeds ten deele verschoten te zijn.
Dat het onder die omstandigheden te Tjakra Negara niet
Toen men in den nacht van den 2ósten op den 2Csten in het
lang te houden zou zijn als men geen hulp k r e e g , was lichtelijk bivouak te Mataram het vuren in Tjakra Negara had vernomen,
te voorzien; maar de bevelhebbers waren eenparig van oordeel was door de bezetting aanstonds de alarmstelling ingenomen , en
dat men voorloopig in de stelling blijven moest, omdat de colonnes alles gedaan om een mogelijken aanval zoo krachtig mogelijk af te
van Batoe K lian en Soekarara, waarvan de eene den '27sten en weren.
de andere den 26sten kon terug zijn en die haren weg waarDe nacht g i n g echter voorbij zonder dat het bivouak verontschijnlijk over Tjakra Negara zouden nemen , niet aan haar lot rust werd , en zoodra de dag was aangebroken gaf de bivouakovergelaten mochten worden
Men vleide zich bovendien van commandant aan eene compagnie den last om eene verkenning te
Mataram munitien en vivres te zullen krijgen , daar in die richting doen naar Tjakra Negara.
des morgens wel geschut» en geweervuur was vernomen, maar uit
Nauwelijks echter was deze compagnie op den grooten weg
het spoedig ophouden daarvan scheen afgeleid te mogen worden gekomen , of zij werd uit den oostelijken rand van Mataram zoo
dat de aanval op het bivouak aldaar was afgeslagen. Toen echter hevig beschoten , dat zij met een verlies van 3 doodeu en 4 g e die verwachting niet vervuld werd en de naar Mataram gezonden won len in het bivouak moest terugkeeren, en nu richtte zich het
berichten onbeantwoord bleven — zij bereikten geen van allen hun vijandelijke v u u r , twee uren later uit den westelijken rand van
bestemming — werd de toestand , al werden door het vijandelijk Tjakra Negara ondersteund , tegen het bivouak, waar men weldra
vuur ook oogenblikkelijk weinig verliezen meer geleden, den 7 dooden en 17 gewonden telde.
26sten geheel onhoudbaar, zoodat de opperbevelhebber besloot om,
Toen de toestand ook hier meer en meer onhoudbaar werd, en
zoo vóór 's namiddags 3 uur geen hulp verkregen was , op Mataram er gevaar begon te bestaan dat de van bamboe opgetrokken en
t e r u g te t r e k k e n , langs een weg d i e , evenwijdig met den grooten met stroo gedekte barakken in brand zouden geraken , werd des
weg loopende, van den zuidwesthoek van het oude bivouak uit namiddags te 2'/ : uur krijgsraad gehouden, en besloten naarden
bereikt kon worden. Vooraf echter werd nog aan alle dwang- op p. m. 600 meter zuidoostwaarts van het bivouak gelegen dewaarbeiders afgevraagd, wie hunner tegen geheele kwijtschelding tempel terug te trekken, aan welk besluit een uur later uitvoevan straf genegen waren om berichten over te brengen naar de ring werd gegeven. Eene compagnie infanterie n a m , om den
colonnes van Batoe Kliau en Soekarara , aan wier commandanten uittocht te dekken , stelling ten zuiden van den grooten weg met
de opperbevelhebber van den aftocht kennis wilde g e v e n , met het front naar Mataram , eu een twintigtal vrijwilligers van eene
opdracht aan den eersten om naar de Oostkust af te trekken en andere compagnie, die als achterhoede optrad, bestormde , om den
aan den anderen o m , met vermijding van Tjakra Negara en o p d r i n g e n d e vijand tegen te houden, eene door de artillerie i n ' ' e n
M a t a r a m , rechtstreeks naar Ampenan voort te rukken. Daar m u u r van Mataram geschoten bres, — d r o n g , den vijandterugwerechter niemand te bewegen was deze opdracht uit te voeren , pende , de plants binnen, en gaf daardoor aan het gevecht eene
moest van het voornemen worden afgezien
afleiding , die het mogelijk maakte niet slechts de gewonden beDe geweren van de gewonden en gesneuvelden werden uu aan houden in den dewa-tempel over te brengen, maar ook een der
de draagstokken van de tandoes vastgemaakt; alle officieren namen beide veldstukken derwaarts te vervoeren , w a t , daar de paarden niet
een geweer mede en vau de enkele geweren, die niet medegevoerd te regeeren waren, door de kanonniers zelf moest geschieden. Het
konden worden , werden de grendels afgenomen en medegevoerd. andere veldstnk , dat men geslaagd was te bespannen , ging echter
Van de gelden der krijgskas werd aan ieder een gedeelte t;ever- verloren , daar de bespanning up hol sloeg en in woeste vaart Tjakra
trouw 1 , en zoo werd 'Je terugtocht, waarvan de leiding aan den Negara binnenrende.
In de dewa aangekomen , werden aanstonds alle banden aan het
chef van den staf, den majoor HAMBRSTBU, werd opgedragen,
op den bepaalden tijd aanvaard. Nauwelijks echter waren de werk gezet om met kapmes en bajonet schietgaten in de muren
voorste afdeelingen buiten het bivouak gekomen, of zij werden te maken en te doen wat verder noodig was om de nieuwe steivan alle zijden door een overstelpend vuur begroet, dat ons al ling in verdedigbaren staat te brengen.
De gewonden , weldra vermeerderd met de velen d i e , van de
aanstonds vele gewonden bezorgde, onder wie ook den generaaltroepen uit Tjakra Negara, onderweg waren gekwetst, werden
majoor VAN HAM.
De voorste compagnie, die uit Amboineezen bestond, rukte zoogoed mogelijk verzorgd ; maar daar de d e w a , waarin men zich
toen , spoedig gevolgd door de sectie veldartillorie en een gedeelte bevond, voor de 'laar samengebrachte troepen, die des avonds nog
van de compagnie Madureezen , al vurend^, in den looppas vooruit, vermeerderd werden met de van Soekarara terugkeerende colonne
onderwijl waar het kon het stroo der muren in brand stekende VAN BIJLEVKI.T, slechts eene beperkte ruimte bood , en daar, door de
om zoodoende de vijanden daarachter te verdrijven. Door dezen noodzakelijkheid 0111 alle beschikbare krachten tot dekking van
opmarsen g i n g echter de samenhang der colonne verloren, u i het o v e r t r e d e n der gewonden te bezigen , slechts een geringe
ofschoon de opperbevelhebber, die zich bij de voorste compagnie voorraad levensmiddelen en munitie uit het verlaten bivouak te
had aangesloten, den troep tot tweemaal toe stand deed houden , Mataram was medegevoerd kunneu worden, was het gemakkelijk
ten ein Ie het andere deel der colonne af te wachten , werd dit te voorzien dat de toestand ook daar niet lang houdbaar zou zijn.
Het stoffelijk overschot van den generaal-majoor VAN HAM , die
w e l d r a , door het hevige vuur uit de doorboorde m u r e n , het
toenemend aantal doodeu en gewonden , en de verwarring" die de kort na zijne aankomst in de dewa aan zijne wonden bezweek,
wil 1 geworden paarden der veldartillerie veroorzaakten, geheel werd daar ter aarde besteld.
onmogelijk.
Bij de col< mie VAN BIJI.EVELT, die zich te Soekarara (op p. ra.
Eene sectie infanterie, die de opperbevelhebb.-r uo^- afzond orn
de afgesneden achterhoede, waarbij zich de p. m. 40 tandoes met 15 paal afstand van Tjakra Negara) bevond, was in den nacht van
de zwaarst gekwetsten bevonden, te hulp te komen, moest, door 25 op 25 Augustus de hooger gemelde schriftelijke last van den
de zware verliezen daartoe genoodzaakt, onverrichter zake opperbevelhebber ontvangen, om ouder goede veiligheidsmaatterugkeeren, gevolgd door het thans aaneengesloten overige deel regelen onmiddellijk op Mataram terug te trekken, en de troepen
der compagnie Madureezen , en men besloot toen naar Mataram hadden zich daarop tegen 9 u u r in den morgen op marsch bevoort te r u k k e n , en vandaar eene compagnie ter ondersteuning te geven. Daar de manschappen door de vermoeienissen der vorige
dagen zeer afgemat w a r e n , bereikte men eerst omstreeks 1 uur
zenden.
Nadat men onder een hevig vuur van den vijand nog een Kediri, waar men ges.-hut- en geweervuur uit de richting van
pagger had moeten vernielen , die blijkbaar inderhaast was o p - Tjakra Negara vernam eu van eenige Sassaks bericht k r e e g , dat
geworpen om den toegang tot den hoofdweg van Tjakra Negara het sedert den afgeloopen nacht aldaar en te Mataram »prang
naar Mataram te versperren, werd deze weg bereikt, doch men besar" w a s , dat de onzen vele dooden en gewonden hadden beverloor de beide veldstukken, waarvan de paarden in de rich- komen , en dat zij de poeri van Tjakra Negara badden bezet. De
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colonne commandant gaf daarop lust naar Tjakra Negara op te
rukken. Tegen huif drie in de kampong ülodor , op ueu linkeroever der Babak-rivier gekomen , kreeg de colonne vuur uit een
door hooge steenen muren omgeven mesdjid en werd de overste
VAN BIJI.BVELT gewond , waardoor het commando op den kapitein
W . J. C. CREUTZ LKCHLEITNBR overging. Nadat de mesdjid geforceerd was, werd de vijand er — met achterlating van eenige dood' n —
uit verdreven, waarbij onzerzijds één officier sneuvelde en één mindere
militair j e wond werd. Nadat de kampong verder van vijanden
gezuiverd w a s , werd de p. m 00 meter breede Babak-rivier overgetrokkeu en de tocht voortgezet, totdat men , herhaaldelijk van
verschillende zijden vuur krijgende , tegen half vijf kampong Laboe Api bereikte, waar opnieuw van eenige Sassaks vernomen
werd dat de onzen de poeri te Tjakra Negara bezet hadden.
Tjakra Negara , waar men ongehinderd een half uur later aankwara , rukte men door den zuidelijken ingang binnen, tot lat
men , ongeveer 500 meter gevorderd , door een hevig vuur uit de
doorboorde inureu werd begroet. Door zich lungs de muren te
bewegen en door do schielgaten naar binnen te vuren , de artillerie
bij herhaling in batterij te stellen oin schuin voorwaarts granaten
of granaatkartetsen door de muren te schieten, en voorts door
herhaaldelijk voor*, a c u t e r en zijwaarts infanterie-vuur af te geven ,
was bet mogelijk voorwaarts te g a a n , ofschoon alletreingoederen
en genie-gereedschappen moesten worden weggeworpen om de
gewonden te kunnen opnemen. Omstreeks 7'/ 4 uur kwam de
colonne zoodoende op p. ni. 400 meter afstands van de poeri te
Tjakra aan , maar daar ook nu nog niets van de aanwezigheid
van troepen aldaar bleek, besloot do waarnemende colonnecommandant niet, verder voort te rukken , doch te trachten langs
den eersten linkerzijweg buiten Tjakra te komen en langs een
omweg zoo snel mogelijk Mataraui te bereiken , waar de colonne
weldra door hoornsignalen kennis kreeg van de aanwezigheid der
troepen in den dewa-tempel, dien zij met behoud van g e s c h u t ,
wapenen, munitie en gewonden binnentrok.
De verliezen dij deze colonne waren : 16 gesneuvelden (1 officier, 7 militairen beneden dien rang en 8 dwangarbeiders) en
35 gewonden (2 officieren , 27 militairen beneden dien rang en
6 dwangarbeiders).
De onhoudbare toestand, waarin men zich in de dewa bevond ,
had den opperbevelhebber reeds spoedig tot het besluit gebracht
om daar niet langer dan dien eeaen nacht te blijven, en den
volgenden ochtend vroegtijdig te beproeven zich door den vijand
heen te slaan en Ampenan te bereiken. Daar een terugtocht
langs den grooten weg door '.ataram . tusschen de aldaar staande
kleimuren door, de troepen ecater opnieuw aan zware verliezen
zou blootstellen , werd bepaald dat hij in zuidelijke richting zou
geschieden over de sawan en verder m westelijke lichting naar
Taiidjong Karang.
Na :at. het nog aanwezige veldkanon , dat wegens gebrek aan
transportmiddelen en de moeielijkhe len van het terrein niet kon
worden medege voerd, door wegneming van het sluitstuk onbruikbaar was g e m a a k t , werd den 27sten 's morgens te ó uur de aflocht aanvaard.
Ge lekt door het vuur der twee in batterij gestelde bergkanonncn , dat den opdringen len vijand leed terugwijken , konden
de gewonden ongehinderd den tempel verlaten , waarna de colonne,
met voor- en achterhoede en behoorlijke flankdekkingen , oprukte . en
— de gewonden en één compagnie tot hui.ne onmiddellijke dekking
in het midden nemende — on ier hevig vuur van
den
vijand in zuidelijke richting aftrok langs den Oost-rand van i'agasangan , van welke kampong het noordelijk gedeelte door de
voorhoede moest worden be.-tormd om zich een doortocht te verschafl'en. Een tweede stormaanval moest tot hetzelfde doe! door
de rechter-flinkiekking op Pasingahan worden gedaan.
De Baliërs staakten hunne vervolging eerst nabij de Sassaksche
dessa Batoe R i n g i t , waar de troepen vriendschappelijk ontvangen
en van gidsen voor don verderen tocht voorzien werden. De troepen
kwamen nu ook weldra in verbinding niet de van Ampenan uitgezonden colonne, met welke zij omstreeks half één Ainpenau uereikten.
Te Ampenan w a s , toen daar het schieten in het binnenland werd
gehoord , terstond de lamlingsdivisie der marine met eeuig geschut
aan wal g e z e t , ter versterking van de bezetting van hetbivouak,
en voorts, toen de dag aanbrak , de cavalerie op verkenning uitgezonden, die echter, op eeu dichten drom der overal in den
omtrek aanwezige vijanden stuitende, moest terugtrekken. Men
kon niet anders verwachten dan dat ook dit bivouak spoedig zou
worden aangevallen en moest daarom voorshands van verdere
pogingen om de gemeenschap met Mataram te herkrijgen afzien.
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Een aanval bleef echter uit, en toen den 27sten 'sochtends, door
drie dwangarbeiders, die den vorigen avond door den opperbevelhebber langs verschillende wegen met een gelijkluidend briefje
waren afgezonden , bericht van den voorgenomen terugtocht was
ontvangen, rukte de waarnemende bivouak-commandant, nadat
de landingsdivi-iie nog zooveel mogelijk versterkt w a s , met de
infanterie u i t , om bijstand te verleenen. Spoedig slaags g e r a a k t ,
gelukte het hem den vijand vuor zich uit te drijven en zich te
vereenigen met de van Alataram komende troepen , d i e , zonder
verder groote verliezen te hebben geleden — na een marsen van 7'/ }
u u r — t e n zuiden van Ampenan liet strand bereikten, waarheen,
zoodra de militairen in 't gezicht der oorlogsschepen waren gekomen , sloepen hun werden tegemoet gezonden met geneeskundige
h u l p , zoodat een aantal gewonden reels daar konden worden opgenomen om te woro'en overgevoerd, deels naar het hospitaal, deels
naar het ziekentransportsehip.
In den nacht van 27 op 28 A u g u s t u s kwam te Ampenan een
gedeelte aan van de colonne VAN LAWICK VANPABST, die te Batoe
Klian was gelegerd geweest, fn den namiddag van den 26sten
had de colonne-commandant het nuk aan hem gezonden bevel ontvangen om onder goede veiligheidsmaatregelen naar zijn bivouak
terug te keeren. Hoewel aanvankelijk een oogenblik twijfel bestond
of het bivouak te Ampenan dan wel dat te Batoe K'lian werd
bedoeld , begreep men toen weldra dat alleen het eerste kon bedoeld
zijn , eu onmiddellijk wer I toen opgebroken om vóór het invallen
van de duisternis nog een gedeelte van den weg te kunnen aflegden.
Men maakte gedurende den nacht halt en rukte den volgenden
morgen verder, aanvankelijk zonder iets van vijanden te hesp-uren.
Eerst bij het overtrekken van de Babak-rivier werd de colonne
uit eene van aarde opgeworpen versterking beschoten en vertoonden
zich eenige met lansen gewapende Baliërs , die de colonne uitdagend toeschreeuwden. Et-u paar goed gerichte salvo's waren echter
voldoende om hen overhaast op de vlucht te doen g a a n , terwijl
zij de versterking in onze handen lieten. Ook bij het overtrekken
van de rivier Narmada werden de troepen herhaaldelijk uit de plaats
van dien naam en later uit de verder liggen Ie kampongs beschoten,
waaraan echter door geweer- eu geschutsalvo's spoedig een einde
kon worden gemaakt. Den 27sten Augustus tegen 4 uur 's namiddags werd Tjakra Negara door den oostelijiien ingang ongehinderd
biunengerukt, doch nauwelijks 200 passen verder gekomen kreeg
de voorhoe Ie van alle zijlen uit de doorboorde muren een allerbevigst v u u r , wat der. o l o n n e - c o m m a n d a n t aan de voorste sectiën
bevel deel ^estrn zoo snei mogelijk voort te r u k k e n , waaraan
zonder aarzelen werd voldaan. Wel werd het vuur steeds heviger
eu werd menig verlies geleden , maar men slaagde er toch in om
nabij het bivouak te komen , dat men echter verlaten zag. Daar
onder die omstandigheden verder voortgaan den ondergang zijner
gansche compagnie ten gevolge zou genad hebben, en teruggaan
evenzeer slechts met groote verliezen mogelijk w a s , besloot de
compagnie's-comman dant zoolang mogelijk achter een paar muren ,
die eenige dekking tegen tiet rijandeujlt vuur aanboden , stand te
houden, in de hoop zich met de achterhoede onder bevel v a n d e n
kapitein J. O. LlNDGRBBN Te kunnen ver-enigen , en dan met de
gezamenlijke macht verder te ageereu. Slechts een gedeelte dier
compagnie en de artillerie der colonne voegden zich echter bij h e m ,
tegelijkertijd de tijding medebrengende, dat de luitenant-kolonel
VAN LAWICK VAN PABST gesneuveld w a s , waardoor het commando
van de colonne op den commandant de>- compagnie, den kapitein
\V. O. A. C. CHKISTAN , overging. Ofschoon aanvankelijk de artillerie door haar kalm vuren bet standhouden op de plaats waar
men zich bevond mogehjk maak;e , werd de toestand onhoudbaar,
toen hooger liggende muren doorboord werden en ook van daar
het vuur op do troepen werd gerich',. Ook de munitie begon sterk
te verminderen , zoo lat men besloot eene poging te doen om door
het noordelijk deel van Tjakra de sawan te bereiken en zich in
het open veld, desnoods met de bajonet, een weg door den vijand
te banen. Na Jat de dooden begraven waren, werden de 28 g e wonden opgenomen eu daarop werd de hoogst moeielijke tocht
aanvaard. Bij den noordelijken u i t g a n g van Tjakra, waar het sawahterrem buitengewoon s'eii i s , moesten oe vuurmonden worden
achtergelaten, doch niet dan nadat zij door het afnemen van de sluitstukken onbruikbaar waren gemaakt, ofschoon de vervolging en
de beschieting niet ophielden , bleven de troepen , op de vlakte
gekomen, nog een groot half uur instelling, en werd aanhoudend
het signaal van verzameleu vu ir de 2de compagnie onder bevel
van kapitein LIXDGREEX geblazen, totdat de vijanden zich in
gro ten getale in den r u g begonnen te vertooneu en er gevaar
ontstond dat zij de colonne zouden omtrekken. De afmarsch
werd toen in noordoostelijke richting hernomen en verder, in de
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duisternis, eerst noordwaarts en toen westwaarts voortgezet, dwars
door sawalis, ravijnen, rivieren en andere hindernissen , telkens nog
door den vijand verontrust, totdat tegen 11 uur 's avonds, ongeveer 1000 M. benoorden Ampenan , het strand en kort daarna het
bivouak aldaar bereikt werd.
De achterhoe Ie der colonne VAN LAWICK VAN PABST, waarover
kapitein LINDGREEN het hevel voerde, w a s , met de gewonden en
eenige dwangarbeiders, bij eene kromming van den weg binnen
Tjakra Negara, ten gevolge van het hevige vuur van de rest dier
colonne afgeraakt. Zij nam , ten einde de gewonden tegen de vijandelijke kogels te kunnen dekken , ter zijde van den grooten weg
in eene ommuurde ruimte stelling , van waaruit nog te vergeefs
beproefd werd de verbroken verbinding niet het voorste deel der
colonne te herstellen, ü e bezette ruimte werd zoo goed mogelijk
in staat van verdediging gebracht, en men slaagde er den volgenden dag in o m , zij het ook on Ier het aanhoudend vuur van
den vijand, nevens eenige vivres en de reserve-munitie, ook een
aantal gewonden en dooden, die op den weg waren blijven liggen,
naar binnen te halen. Onder de laatsten was ook de luitenantkolonel VAN LAWICK VAN PABST, wiens lijk met die van 8 anderen
binnen de enceinte hegraven werd.
Vier dagen l a n g , gedurende welke tot tweemaal toe een briefje
van radja ANAK AGOENG K'TOKT ontvangen werd, waarin vrije aftocht tegen overgave van de wapenen werd aangeboden , bleef men
binnen de ommuurde ruimte stand houden , hopende dat van buiten
h u l p zou worden verleend; maar de toestand werd onhoudbaar,
toen de aanwezige wateiput opdroogde, de levensmiddelen gingen
outhreken , en de lucht verpest werd door de op den grooten weg
liggende doode paarden en muildieren, en door de branden
die de vijand in de onmiddellijke nabijheid der muren stichtte.
Herhaalde verkenningen , dikwerf door den commandant zelf oudernomen , om een uitweg naar de sawah te vinden , bleven zonder
resultaat, totdat de commandant in den nacht van 31 Augustus
op 1 September in noordelijke richting eene andere ommuurde
ruimte ontdekte, die van een waterput voorzien was en waarop
een voetpad uitkwam , dat naar de sawah scheen te leiden. In
de hoop van hieruit buiten Tjakra Negara te zullen kunnen
k o m e n , werd onverwijld deze nieuwe wijkplaats in alle stilte bezet
en eene verkenning ondernomen , die echter door de Baliërs ontdekt werd , en aan den eerste-luiteuant E. DB GRAAF het leven kostte.
ü e nieuwe wijkplaats, waarheen inmiddels ook de gewonden waren
overgebracht, bleek echter, toen het daglicht gelegenheid gaf haar
nauwkeurig op te nemen , slechts weinig bescherming tegen het
vuur en de steenworpen des vijands aan te bieden , en hoewel
hierin zooveel mogelijk verbetering werd g e b r a c h t , was het
toch duidelijk, vooral t en de B<diërs ook brandende stolFen naar
binnen begonnen te werpen , dat de tegenstand niet lang meer kon
worden volgehouden. Het pad , waarop men als een uitweg naar
buiten zijne hoop had gevestigd , bleek bovendien niet in de g e wenschte richting voort te loopeu, en aan vivres waren nog slechts
8 blikken gehakt voor de omstreeks 100 monden beschikbaar.
Men besloot daarom onderhandelingen met de Baliërs aan te
knoopen , en den lsten September , 's namiddags om één u u r ,
had de capitulatie op de vroeger aangeboden voorwaarden plaats.
De bezetting zou de wapeneu en patronen afgeven en daarna onmiddellijk naar Ampenan mogen vertrekken.
De laatste voorwaarde werd echter niet nagekomen. Nadat de
wapenen en patronen in handen van de Baliërs waren <>vergegaan , werd de geheele colonne naar de poeri geleid , waar rijst
en vruchten werden uitgedeeld en kapitein LINDGRKKX met den
officier van gezondheid S. UJLAKI voor den ouden vorst moest ver•
schijnen. Hier werden hun verschillende vragen gesteld, die zij
zoo goed mogelijk beantwoordden , waarna allen naar eene ommuurde ruimte werden ovrrgehracht, waar z i j , bijkans onbeschut en zonder eten of drinkwater , den nacht doorbrachten.
Den volgenden morgen werden de beide officieren opnieuw in
de poeri ontboden , waar zij echter den vorst niet weder te zien
kregen. Het beklag , dat kapitein LINDGREEN daar inbracht over de
schandelijke behandeling hem en den fijnen aangedaan, had
echter ten gevolge, dat men in een der lusthoven van den v o n t
een beter verblijf kreeg en behoorlijk van levensmiddelen werd
voorzien
Aan het verzoek , dat zoowel te Tjakra Negara als te
Mataram (waarheen allen voor enkele uren werden overgebracht)
tot hem gericht w e r d , om op een brief dien de vorst voor den
opperbevelhebber gereed had g e m a a k t , te schrijven dat deze
aan de gevangenen het leven had geschonken , weigerde kapitein
LINDGREEN beslist te voldoen , er bijvoegende , dat zeer zeker geen
brief aan het hoofdkwartier in ontvangst genomen zou worden ,
als niet allen medegingen om dien over te brengen.

In een goed verblijf in de poeri, waar men geregeld het noodige
voedsel ontving en verschillende hoofden herhaaldelijk bezoeken
kwamen breugen , bleef men gevangen tot den Oden September,
toen in den namiddag aan kapitein LINDGREEN een brief van den
vorst, voor den resident bestemd, werd ter hand gesteld , en hem
vergund werd met al de zijnen af te trekken.
Door een aantal gewapende Baliërs tot voorbij Sekar Bela g e leid , bereikte men , de gewonden in eenige primitieve tandoe's
meievoerende, tegen 4 u u r onzen post te K a l e h , waar de g e wonden werden achtergelaten , terwijl de overigen zich nog d e n zelfden avond naar Ampenan begaven.
In den brief, waarvan zij de overbrengers w a r e n , werd de
aanval in den nacht van 25 op 2ö Augustus voorgesteld als van
onze zijde begonnen, terwijl verder de loslating van het detachement als eene vrijwillige daad werd voorgesteld, die 's vorsten
wenach naar staking van de vijandelijkheden bewijzen moest.
Zooals hooger vermeld is , werd een deel der colonne, waarmede
de opperbevelhebber den 26sten Augustus den terugtocht van
Tjakra Negara naar Mataram had aangenomen , ten gevolge van
het hevige vuur van den vijand , dat den afmarsch van de voorhoede verhaastte, met tle gewonden van deze afgesneden.
üe chef van den staf, majoor HAMERSTER, d i e , met de regeling van den aftocht belast, voorloopig bij de achterhoede was
gebleven, deed , zoodra hij bespeurde dat het verband met het
voorste gedeelte verloren w a s , dit gedeelte nog, tot d e k k i n g ,
door eene sectie infanterie volgen, welke sectie er ook in slaagde
zich met de colonne te vereenigen. Hij zelf echter trok zich , daar
aan een afmarsch , dwars door het vijandelijk v u u r , met de vele
gewonden niet te deuken viel, met deze. de drie andere sectiën
der achterhoede en eenige vrouwen en bedienden , in de aan het
bivouak grenzende dewa terug.
Een paar uren had men daar doorgebracht, toen een hevig
geschut- en geweervuur in zuidelijke richting, dat meer en meer
het bivouak naderde, den terugkeer van de colonne VAN BULEVELT
aankondigde ; doch de hoornsignalen , waarmede men de aandacht
dier colonne poogde te t r e k k e n , werden blijkbaar niet gehoord,
en het langzamerhand verflauwen van het vuur bewees weldra
dat de verwachting, om zich met deze colonne te vereenigen, niet
zou worden vervuld.
Het v u u r , dat uit de schietgaten in de muren der poeri gedurende den geheelen nacht op het verlaten bivouak werd onderhouden , veroorzaakte aan de in de dewa verschanste troepen geen
belangrijke verliezen ; maar volslagen gebrek aan water maakte
den toestand niettemin zorgelijk. Wel gelukte het — door met
levensgevaar, onder bet vuur des vijauds, over de muren der
dewa in eene nabijgelegen verlaten kampong te klimmen — eene
kleine hoeveelheid brak water en eenige klappers machtig te
worden , maar meer dan eet.e kortstondige verbetering van den
toestand werd daardoor niet verkregen. Men bleef echter in de
bezette ruimte stand houden , in de hoop dat men óf uir Mataram
hulp zou zien opdagen, óf zich hij de uit Batoe Kiian terugkeerende colonne zou kunnen aansluiten.
Inderdaad verkondigde een hevig vuur in oostelijke r i c h t i n g ,
in «Jen namiddag van den 27sten A u g u s t u s , dat de colonne VAN
LAWICK VAN PABST in aantocht moest zijn ; maar het voorbijhollen
van artillerie, en draagpaarden bewees tevens al spoedig dat ook
deze colonne in den strijd legen den welverschansteu vijand
niet in het voordeel was. Daar n u , om de dewa te bereiken , de poeri moest worden gepasseerd, waar een overstelpend
vuur der talrijke daarbinnen geposteerde schutters de colonne
decimeeren zou, en haar eenige kans op redding juist in andere
richting, namelijk in een terugtocht uit Tjakra, gelegen was , besloot de majoor HAMERSTKR zijne aanwezigheid in de dewa niet door
signalen aan de colonne kenbaar te maken.
Aan zich zelven overgelaten, en in onzekerheid verkeerende
omtrent den toestand te Mataram , besloot men nu echter de dewa
te verlaten en te trachten in zuidelijke richting langs een omweg Ampenan te bereiken.
Nadat de gewonden opnieuw verbonden waren, de aanwezige
munitie zooveel mogelijk gelijkelijk verdeeld w a s , en van die
geweren, welke niet konden medegevoerd worden, de grendels
waren afgenomen , werd de aftocht, des avonds omstreeks 9 uur ,
in diepe stilte door een smal achterpoortje van de dewa ondernomen , met een Javaauschen bediende van den aan de expeditie
toegevoegden panghoeloe, die met de wegen in Tjakra Negara
bekend w a s , als gids.
Reeds was de voorste sectie, waarbij zich de majoor H^.MERSTBR
en de gids bevonden , het nauwe en in de diepste duisternis g e hulde p a d , waar het voortgaan door tal van gaten en omgehakte
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boomstammen uiterst bezwarend w a s , doorgetrokken en op eenen
beteren zijweg gekomen, t o e n , door het struikelen van de dragers
van eenige tandoe's, bij den hoofdtroep verwarring ontstond,
die ten gevolge had dat deze afdeeling, door de duisternis inisleid, op een ander pad g e r a a k t e , en de achterhoede, toen zij zich
verlaten vond, naar de dewa terugkeerde.
Na te vergeefs getracht te hebben door eene patrouille weder
verbinding met het andere deel der colonne te verkrijgen , hervatte de voorhoede na eenig wachten haren tocht, en hoewel
de verschillende w e g e n , die tot de sawah voerden, door zware
paggers afgesloten waren, gelukte het t o c h , met de hulp van
den reeds vermelden gids der colonne en van den Javaanschen
bediende van eender ofdcieren , deze versperringen— zonder door
de BaliBrs opgemerkt te worden — te passeeren, en een u u r
later ongedeerd op de sawah ten zuiden van Mataram te komen.
Na enne korte rust werd, terwijl men bewoonde buurten zooveel
mogelijk vermeed, de tocht in zuidelijke richting voortgezet en
in den ochtend van den 28sten om 5 u u r h e t strand bereikt,
waar het gelukte door geweerschoten de aandacht der op de reede
liggende schepen te t r e k k e n , door wier sloepen allen verder naar
Ampenan werden vervoerd.
De hoofdtroep, die onder bevel van den kapitein A. E. KAMEUAIAX stond, was — n a , ten gevolge van de verwarring die het
struikelen van de taudoe-dragers veroorzaakte, op een ander pad
te zijn geraakt — met het meerendeel der gewonden en met
de vrouwen en enkele bedienden voortgetrokken, uithoofde van
de diepe duisternis niet bespeurende dat de achterhoede niet
volgde. Toen later bemerkt werd d a t de verbinding zoowel
met de voorste sectie als met de achterhoede verbroken w a s ,
viel aan pogingen om zich weder te vereenigen niet meer te
denken en schoot er niets anders over dan te trachten de sawah
ten zuiden van Tjakra te bereiken, wat na het omtrekken van
tal van versperringen eindelijk gelukte. In zuidwestelijke richting
over de sawah voorttrekkende, bereikte men den 28sten Augustus ,
's ochtends om 11 u u r , het s t r a n d , waar de gewonden door de
sloepen der marine werden opgenomen, terwijl de overigen door
eene compagnie, die tot het opsporen van de n o g vermist w o r dende detachementen was uitgezonden, naar Ampenan werden
gebracht.
Ook aan de achterhoede der colonne, d i e , na van den hoofdtroep afgeraakt te zijn , onder bevel van den eerste-luitenant A. C.
C MUSCH aanvankelijk naar de dewa teruggekeerd w a s , doch
deze na een half u u r toevens weder verlaten h a d , mocht het
gelukken in zuidwestelijke richting buiten Tjakra Negara te komen
en niet de gewonden den 28sten Augustus Ampenan te bereiken_

Naar aanleiding van de ia die vergadering gehouden besprekingen werd n o g denzelfden d a g per telegraaf aan den opperbevelhebber bericht d a t uiterlijk binnen vier dagen het (te Magelang gelegerde) 2de bataljon infanterie naar Lombok zou scheep
gaan en binnen den kortst raogelijken tijd eene sterke artillerie
zou volgen, met alles wat noodig was om de geleden verliezen te
herstellen en de krijgsmacht te reconstrueeron ; terwijl de inmiddels
per telegraaf tot generaal-majoor voorgedragen kolonel der infanterie M. SBQOV werd aangewezen om als tweede bevelhebber de
plaats van den gesneuvelden generaal-majoor VAN HAM in te nemen
en de juist tot kolonel bevorder Ie waarnemende chef van den g e neralen staf J . J . K. DB MOUUN , in verband met het bericht dat
de chef van den stif der expeditie vermist w a s , naar Lombok
vertrok om de functiöu van chef van den staf aldaar te aanvaarden *).
Voorts werd besloten de observatie-colonne, die aanvankelijk gedurende eenige weken (Juni/Juli) op Bali was gelegerd geweest
(verg. blz. 57 hiervóór), onverwijld weder derwaarts te zenden.
Aldus van eene spoedige aanvulling en versterking zijner t r o e penmacht verzekerd , kon de opperbevelhebber reeds den 30sten
Augustus aan den Gouverneur-Generaal mededeeling doen van
zijne plannen voor de hervatting van de operatiën, waaraan inmiddels
reeds een begin van uitvoering gegeven was door de beschieting
van Matarain door de nog*ter reede Ampenan aanwezige schepen der
marine.
Den 30steu en den 31sten Augustus hadden v o o r t s , vooral ook
met het doel om de troepen zoodra mogelijk weer actief te doen
optreden , verkenningen plaats, waarbij bleek d a t de vijand bezig
was den westelijken rand vir.i .Mataram te versterken, eene borstwering ha 1 opgeworpen nabij den tempel ten oosten van de dessa
Aroeng Aroeng en verhakkingen had aangebracht op verschillende
punten van den weg Mataram—Ampenan. De aan de borstweringen
voor Mataram werkende Baliërs werden den 30steu door een paar
geweersalvo's verdreven , terwijl den 31sten door de artillerie eener
verkeuniugs-colonne eenig granaatvuur op Mataram werd afgegeven.
Op laatstgenoemden datum (den verjaardag van H . M. de K o ningin) werd aan de troepen door den opperbevelhebber mededeeling
gedaan van de door H. AI. de Koningin-Weduwe, Regentes, b e tuigde hartelijke deelneming in de geleden verliezen, en daarna
voorlezing gedaan van de volgende dagorder van den GouverneurGeneraal :
„ Officieren en minderen !
Het is met groote droefenis dat ik heb vernomen het sneuvelen en
verwonden van zoovele dapperen, gevallen niet in een eerlijken strijd,
maar liet slachtoffer geworden van in het duister gepleegd verraad.
Keeds zfjn de versterkingen onderweg, voor een hernieuwd krachtig
optreden noodig, en ik houd mij er van overtuigd, dat het ieger, bijgestaan door onze dappere marine, op schitterende wjjze zijn rocnivollen
naam niet alleen zal handhaven , maar dien nader zal weten te bevestigen.
Dat de velen , die thans treuren over het verlies van echtgenoot, kind
of broeder, opbeuring vinden in de schoone bladzijde, die gij gaat toevoegen aan 's lands geschiedenis.
Beide Koninginnen en het Vaderland hebben het oog op U gevestigd
en bouwen op U.
He had behoefte U dit op dezen dag mede te dcelen en stel U voor
met mij te roepen:
Leve de Koningin!"

De verraderlijke overval der Baliërs kostte aan het Indische leger :
'J7 gesneuvelden (9 officieren ' ) . 50 Europeesche en 3 3 Aniboineesche en inlandsche mindere militairen);
272 gewonden (17 officieren : ) , 103 Europeesche en 152 A m boineesche en inlandsche mindere militairen), van wie er 9 overleden (l officier, 3 Europeesche en 5 Amboineesche en inlandsche
mindere militairen);
terwijl (vooreerst) vermist bleven 10 Europeesche en 16 A m boineesche en inlandsche mindere militairen 3 ).
Nadat de Gouverneur-Generaal in den ochtend van den 28sten
A u g u s t u s omtrent hut gebeurde bericht had ontvangen van den
opperbevelhebber, waardoor de vermoedens, die de commandant
Nadat de versterkingen en aanvullingen van personeel en mader maritieme middelen den 26sten geseind had (verg. in hoofd5
s t u k E noot 1 op blz. 7 6 ) , maar al te zeer bevestigd werden, terieel ontscheept ) en het bivouak te Ampenan behoorlijk voor
riep de Landvoogd denzelfden d a g eene door hem voorgezeten de grootere troepenmacht ingericht w a s , werd den 4den September
buitengewone vergadering van den Raad van IndiS bijeen, die eene verkenning in noordwestelijke richting gedaan en eene a a u door de commandanten van laud- en zeemacht bijgewoond werd. eengeschakelde linie van verschansingen waargenomen, die de vijand,
van de dessti Aroeng Aroeng u i t , in zuidelijke richting had aangelegd. Hiertegen werd den 6den ten aanval o p g e r u k t , nadat
') De generaal-majoor P. P. II. VAK HAM , de luitenant-kolonel P. VAN Aroeng Aroeng vooraf onder geschutvuur was genomen uit twee
LAWICK VAN PABST, de eerste-luitenants H. KOTTINU, J. W. ABEI.EVEN en
den vorigen dag bezette en versterkte artillerie-stellingen in de
E. DE GRAAF, en de tweede-luitenants jlir. P. A. ALTINC vox GEÜSAU ,
dessa's Kapitan en Kaleh. De verschansingen bleken door den
L. G. MCSQUETIER en F. KALFF, allen van de infanterie, zoomede de
vijand , met achterlating van een groot aantal wapenen, verlaten
eerste-luitenant der genie F. W. C. VAN DEK STAAIJ.
J) De luitenant-kolonel H. F. C. VAN BI.ÏLEVELT , de kapiteins F. F. F.

*) De groote uitbreiding van het expeditiekorps heeft er toe geleid den kolonel (thans generaal-majoor) DE MOCLIN tijdens het verder beloop der expeditie als chef van den staf op Lombok te handhaven, ook nadat de majoor
J. P. C. HARDIE (gedetacheerd van het Nederlandsche leger), II. J. DB HAMEBSTEB te Ampenan was teruggekeerd. Deze bleef aan den chef van
JONG en A. C. C. Mrscu , en de tweede-luitenants J. L. E. FRANSSEN , II. J. den staf toegevoegd.
W. G. AVSSEMS en J. A. JANSEN, allen van de infanterie; verder: van de
s
) Den lsten September kwamen tot aanvulling van de geleden verliezen
artillerie, de kapiteins J. J. TEMMINCK en G. C. MANDEBS , de eerste-luitete
Ampenan aan : 13 officieren en 361 man infanterie (155 Europeanen en
nants A. VAN DEB PLANK en H. U. S. BOEBMA, en de tweede-luitenant
206 inlanders), met 2 kanonnen van 12 e.51. A. en 2 mortieren van 20 c.M.,
J . E . Ti MM 1:1:.
terwijl den 2den September volgden het 2de bataljon infanterie, sterk 18
3
) Volgens later verkregen opgaven (verg. blz. 64 hierna) zijn ten slotte officieren en 589 onderofticieren en minderen (333 Europeanen en 256 Am14 militairen beneden den rang van otficier, en daaronder 5 Europeanen, boineezen), benevens de aanvullingstroepea der andere wapens en de veld •
en bergartillerie.
vermist gebleven.
FuiiKiior en II. 'SGRAEWEN, de eerste-luitenants J. T11. TER BRUGGEN HUGENHOLTZ, D. DOOEEMANS (later aan zijne wonden overleden), G. J. VELDS,
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te zijn. Zij werden door onze troepen bezet en in de volgende
dagen geschikt gemaakt tot opneming van belegeringsgeschut
ten behoeve van de verdere operatien.
Deze hadden n u in de eerste plaats ten doel de bemachtiging
vau 's vijands stelling in Mataram , waartoe het noodig was ook
zuidwest" en zuidwaarts van die plaats geschut in batterij te
brengen en dus eerst de aldaar gelegen dessa's Pasingahan en
Pagasangun , die geheel of gedeeltelijk door den vijand bezet waren,
te vermeestereu.
Nadat die dessa's onder een overstelpend artillerievuur waren
genomen en tevens in noordoostelijke richting eene demonstratie
g e m a a k t w a s , werd den 13den September, terwijl Mataram dien
d a g inmidd-ls hevig beschoten werd door de oorlogsschepen (verg.
hoofdstuk E § 6 ) , Pagasangan-West aangevallen en bezet. De
aanval kostte ons een verlies van 2 gesneuvelden en 7 giwonden ').
Den volgenden d a g , tijdens gearbeid werd aan het versterken
van onze positie in P a g a s a n g a n - W e s t , sneuvelde nog 1 mindere
militair en werd 1 gewond.
Tot beschieting van de n o g niet genomen gedeelten van P a gasangan en Pasingahan moest eerst nog eene batterij worden
opgeworpen te Sekar Bela, waaruit den lüden het vuur werd
geopend.
Den 17den, nadat daags te voren de mede naar Lombok gezonden 3 gemobiliseerde compagnieën der barissans van Madura i) te
Ampenan gelebarqueerd waren , werd door twee colonnes, onder
leiding van den opperbevelhebber, de aanval tegen genoemde
dessa's mat goed gevolg volvoerd. Ofschoon deze krachtig door
artillerievuur uit Sekar Bela was voorbereid, en Zuid-Mataram
met het terrein tusschen Pagasangan en Tjakra Negara uit Aroeng
Aroeng onder vuur was genomen om het opdagen van hulp van
die zijle tegen te g a a n , was de tegenstand vrij hardnekkig en
liet de vijand dan ook een groot aantal gesneuvelden in de veroverde dessa's achter. Van onze zijde werden slechts 4 man
gekwetst.
In het oostelijk gedeelte van Pagasangan werd n u eene versterking opgericht, van waaruit zoowel Mataram als Tjakra Negara
met belegeringsgeschut kor.den worden beschoten. Daarbij moesten
een gr ot aantal kleimuren worden opgeruimd. De Sassaks, die
daartoe de behulpzame hand zouden Lieden , waren slechts met
veel moeite aan het werk te houden en toonden meer neiging tot
plunderen dan tot werken.
Intusscben werden de gemeenschapswegen tusschen Ampenan
en ii vooruitgeschoven aanval3werken verbeterd en werd voor de
bescherming van den weg Sekar Bela - Pagasangan , vooral tegen
mogelijke ondernemingen uit het zuiden , door het bouwen van
een drietal blokhuizen zoo goed mogelijk gezorgd. Ook moest
nog veel krachtsinspanning van den troep worden geëischt t o t
verbetering van de bivouaks met het oog op den naderenden westmoesson.
Den 25sten September werd Sekar Bela geslecht, daar die positie overbodig was geworden; de post P a g a s a n g a n - W t s t werd
tevens verkleind.
Op laatstgemelden datum was de opstelling van de troepen
buiteu Ampenan als volgt:
ie Pagasangan-Oost, 2 compagnieën infanterie, 2 veldstukken
met bediening, doch zonder bespanningen , een detachement vestingartillerie voor de bediening van de op dien post in batterij
staande 3 kanonnen van 12 c.M. K. V d . , 1 kanon van 12c.M. A.
en 1 mortier van 20 e.M.;
te Pagasangan-West, 1 peloton infanterie met 1 onbespaunen
bergkanon;
in elk der drie hooger bedoelde blokhuizen , 1 sectie infanterie;
ie Kaleh , 1 compagnie infanterie met 2 bespannen veldkanonnen ;
eu te Aroeng Aroeng, 2 compagnieën infanterie, 2 on bespannen
veldkanonnen , een detachement vestingartillerie voor de bediening
van 4 kanonnen van 12 c.M. A. en 2 mortieren van 20 c.M.

in de richting van Rembega (ten noorden van Mataram) om den
vijand in het onzekere te laten omtrent het door ons te kiezen
aanvalspunt, werd den 29sten tegen Mataram opgerukt.
Ten einde zooveel mogelijk troepen voor den aanval beschikbaar
te hebben , werd Ampenan , waar ook een half peloton cavalerie
verbleef, bezet gehouden door de 3 compagnieën barissan en 200
man der mariue-landingsdivisie, terwijl voor de bewaking van
Aroeng Aroeng, Kaleh en Pagasangan-Ooat 250 man marinetroepen werden aangewezen.
Voor de operatiën tegen Mataram waren dientengevolge beschikbaar p.m. 3 ' / , bataljon infanterie, l'/j peloton cavalerie, 2sectiën
veldartillerie, 21/» sectie bergartillerie en 3 sectiöu genietroepen.
Te 4 u u r in den ochtend begaf deze macht zich op w e g , verdeeld
in drie colonnes.
Bij onze versterking Kaleh gekomen, rukte de colonne, welke
met den uit het zuidwesten te ondernemen hoofdaanval was belast,
terstond van daar ten aanval op. Het gelukte haar den vijand
te verrassen, zoodat do eerste borstwering, daar waar deze tegen
de Soengei Anljar aanleunde, werd voorbijgetrokken zonder dat de
onzen daarbij moeielijkheden ondervonden. Voor de eigenlijke borstwering Her plaats g e k o m e n , werd de vijand door een ontijdig afgegaan schot gewekt, waarop een hevig gevecht volgde. Ondanks
het krachtige vuur des vijands rukten echter de troepen onverschrokken voorwaarts en zagen hun pogen met een volkomen succes bekroond. Jlet uitzondering van het ten noorden van den groote:; w e g
Mataram-Tjakra Negara en ten oosten van de Antjar gelegen g e deelte moesten de Baliërs de plaats ontruimen , met achterlating van
een groot aantal dooden en vele wapenen. Ook werden nu door onze
troepen teruggevonden een veldkanon met voorwagen , een smidswageu en twee sluitstukken (welke hier bij de overvalling van 25 op
26 Augustus waren achtergelaten), terwijl den volgenden dag nog
een vermist veldstuk met voorwagen werd teruggebracht
De verliezen aan onze zijde bedroegen aan dooden: 1 oTicier
(tweede-luitenant der infanterie II. VALKENBURG), 13 militairen
beneden den rang van officier en 3 dwangarbeiders, terwijl g e wond werden 4 ofiicieren (majoor A. A. VAN BLOUMESTEIN , eersteluitenant W . P. BROEKMAN, later aan zijne verwonding overladen ,
en de tweede-luitenants H . G. E. GRANPRÉ MOLIÈRE eu J . M. W .

GROOTENBOER, allen van de infanterie) en 58 mindere militairen.
Dadelijk werd een aanvang gemaakt met het in verdedigbaren
staat brengen van de poeri van wijlen den gewezen rijksbestierder
GOESTI NJOMAN KALER en met het omverwerpen van de muren ,

die het uitzicht belemmerden, terwijl tot verzekering" van de ge:ueenschap met Aroeng Aroeng eene versterking werd gebouwd aan
den westelijken ingang van Mataram.
De troepen, die in Mataram gemist konden worden , keerden
's avonds naar hunne kwartieren t e r u g , en in verband daarmede
ging het gedeelte der marine-troepen , dat dien d a g Aroeng Ar. e n g ,
Kaleh eu Pagasangan-Oost had bezet gehouden, naar Ampenan terug.
De iDgenonien positiën in Mataram, die des nachts niet werden
verontrust, werden den volgenden dag verbeterd en het terrein
daaromheen zooveel mogelijk opengemaakt door liet opruimen van
m u r e n , huizen, enz. Van den vijand werd niets vernomen t o t
4 l /i u u r 's namiddags. Toen werd een peloton infanterie, dateene
verkenning maakte om , op aanwijzing van twee Sassaks, een ten
noorden van de poeri gelegen munitiemagazijn des vijands te
onderzoeken , in een nauwen g a n g plotseling hevig beschoten en
leed daarbij ernstige verliezen. Drie der onzen sneuvelden: <!e bij
de verkenning als stafofticier ingedeelde kapitein der infanterie
K. VAN ERPECUM , de vau het Nederlandsche leger gedetacheerde
eerste luitenant der infanterie W . VAN OPPEN en l mindere militair ;
verder werden gewond de kapitein der infanterie C. J . V A N G R I E T HUUSEN en 9 mindere militairen, terwijl 9 mindere militairen vermist werden. *}

Aangezien tot den aanval op Tjakra Negara niet kon worden
overgegaan voor en aleer Mataram geheel in onze macht Wi.sen,
voor zooveel noodig, de muren , die den vijand dekking zouden
Nadat gedurende eenige dagen door onze batterijen een overkunnen verschaffen, opgeruimd w a r e n , werden door den oppers;elpend artillerievuur op Mataram en Tjakra Negara was at'gebevelhebber 500 vrije koelies aangevraagd , die den 2den October aangeven (waardoor den 22sten een kruitmagazijn des vijands te Tjakra
kwameu.
Negara in de lucht vloog) en den 27sten en 28sten door eene
Zonder ophouden werd n u met het opruimen van muren voortcolonne onder den generaal majoor SEGOV een tocht was gedaan
g e g a a n , waarbij op 5 October eene groote hoeveelheid b u s k r u i t ,
eenige kisten patronen , benevens gereedschappen voor het vullen
') Uit de hier te lande voorhanden opgaven blijkt niet altijd met juistheid van patronen aangetroffen werden. De verdere werkzaamheden
hoeveel Europeanen telkens onder de gesneuvelden en gewonden begrepen bestonden hoofdzakelijk in het verkleinen van de benting Kaleh
waren. Wel echter is het aantal Europeanen en niet-Europeancn uiteenge- en in het voltonien van de versterking Mataram Poeri.
liouden bjj de eindopgaaf onzer verliezen op Lombok, voorkomende op blz.
Den lOden October was Mataram zoover opgeruimd dat eene
64 hierna.
wederbezetting door den vijand niet meer te vreezen was en kon
•) Buiten liet toegevoegde Europeesclie personeel sterk 14 officieren en
•) Hunne lijken werden eenige dagen later gevonden.
437 cnderoliicieren en manschappen.
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Aan de tot uitrukken bestemde macht werd de grootst mogelijke
sterkte gegeven. Zij bestond uit 6 bataljons infanterie , 60 man landingsdivisie , 1 peloton cavalerie, 2 sectiön veldartillerie , 2sectiën
hergartillerie, 2 sectiün Coehoorn-mortieren en 3 sectiën genietroepen,
verdeeld in drie colonnes (rechter-, mid l e n - en linkercolonne) en
eene reserve-colonne, De drie colonnes zoudon Tjakra Negara
respectievelijk in het zuidwesten, westen en noordwesten aantasten
en daarna trachten concentrisch tot de vorstelijke poeri door te
dringen om deze van drie zijden aan te vallen. De reserve-colonDe
(waarbij de landingsdivisie was ingedeeld) zou voorloopig stelling
nemen aan den oostelijken rand van Mataram.
De rechtercolonne rukte te 5.3o u u r 's morgens ten aanval o p ,
drong in de haar aangewezen strook Tjakra Negara binnen en
bereikte, allen tegenstand brekende en herhaalde lans-aanvallen,
waaraan zelfs vrouwen deelnamen, afslaande, onder een hevig
vijandelijk vuur de pceri, waar zij de middencolonne aantrof, d i e ,
minder moeielijkheden in het terrein ondervonden hebbende, reeds
te 5.15 uur Tjakra Negara was binnengedrongen en — na , evenals
Intusschen was m e n , ter betere verzekering van de ongestoorde de rechtercolonne , zich een weg gebaand te hebben door de muren —
communicatie met de operatiebads, den 19den October begonnen bezig was den westelijken muur der poeri door springmiddelen in
met den bouw van eeue ijzeren brug over de Soengei Djangkok bres te leggen Zoodra eene behoorlijke bres geslagen w a s , drong
bijAmpenan, dewijl de brug , welke daar tot dusver als overgangs- de middencoionne stormenderhand de poeri aan de westzijde binnen ,
middel had dienst gedaan , door een zwaren bandjir was wegge- op dezelfde wijze geschiedde zulks aan de zuidzijde door de rechterslagen en ons dit anders voor den vervolge nog meermalen te colonne. De linkercolouue d r o u g , den haar voorgeschreven weg
wachten had kunnen staan. In verband hiermede werd tevens aan volgende, tot het muurwerk in het noordwestelijk deel van Tjakra
de bedoelde rivier eene gemakkelijker uitwatering gegeven. Om Negara door , waar terstond veel tegenstand werd ondervonden , en
bovendien onder alle omstandigheden op den linker Djangkok- bereikte, langzaam vooruitgaande , trots vele verliezen, onderhevig
oever, tot eventueel benoodigde ondersteuning van de aldaar ge- vuurden hoofdweg, die van noord naar zuid langs de poeri voert.
legen posten , over voldoende troepen te kunnen beschikken, werd Hier stuitte men op een versterkt » idahuis" en werd de tegenstand
den 31sten October door l 1 ' , bataljon en eene sectie hergartillerie uit het noorden zóó hevig, dat bezwaarlijk tot de noodzakelijke
een kampement betrokken te Kapitan , alwaar voor die posten tevens frontverandering naar het zuiden kon worden overgega-in , vooreen voldoende voorraad vivres werd opgelegd. Ondanks de vele dat verband was verkregen met de middencolonne. Eerst toen
bij het werk ondervonden tegenspoeden , als gevolg van de zware 2 compagnieGn van de inmiddels reeds nabij de poeri aangekomen
regens en den daarmee gepaard gaanden hoogen waterstand in de reserve, die op eanigen afstand de rechter- en middencolonues
Soengei Djangkok , kwam de ijzeren brug over die rivier den 1 lden was gevolgd, ter versterking waren aangekomen, werd zuidNovember gereed, terwijl ter vergemakkelijking van den opvoer waarts gemarcheerd en naar de poeri o p g e r u k t , waarbij de langs
van benoodigdheden denzelfden dag een begin werd gemaakt met de wegen staande muren werden omvergeworpen dan wel daarin
liet leggen van Décauville-spoor van Ampeuan naar Kapitan en ruime doorgaugen aangebracht.
verder naar Mataram. De in het westen van Pagasangan gelegen
Inmiddels hadden de midden- en de rechtercolonne zich opvolpost werd, als niet meer noodig, den Uden November opgehesen.
gend meester gemaakt van het grootste deel der talrijke ommuurde
Bij de verschillende werkzaamheden werd over het algemeen
v a k k e n , waarin de poeri was verdeeld , en die veelal eerst na
weinig sloornis ondervonden van de zijde des vijands. Alleen den
hevigen tegenstand door de Baliers werden ontruimd.
27sten October ontstond een vuurgevecht, doordien de werkers ,
Ten slotte week de vijand echter noordwaarts u i t ; alleen standbezig met het openkap;<en van het terrein benoorden Padjang,
houdende in eene iu het midden van het vorstelijk verblijf zich
werden beschoten.
bevindende door hooge stevige muren omgeven r u i m t e , die met
Ten einde den vijand te verdrijven uit het noordwestwaarts van
de meeste hardnekkigheid werd verdedigd. Noch herhaalde stormTjakra Negara gelegen Mondjok en Bangkal Tjoelik, maar vooral
aanvallen, noch geschutvuur, noch het werpen met hand- en
om door opruimingen aldaar bet schootsveld van de batterij te
andere granaten, deden hem wijken, en daar inmiddels de d a g reeds
Padjang in die richting vrij te maken , rukten den 7den November
vrij ver gevorderd en de troep hoogst vermoeid w a s , terwijl de
onder bevel van den generaal-rnajoor SKGOV eenige troepen uit.
vijand ook het noordelijk gedeelte van Tjakra Npgara nog tdeef bezet
Hoewel aanvankelijk hevig beschoten door in boomen opgestelde
houden , werd besloten voor dien d a g van verdere pogingen af
Baliörs, doch vooral uit de ommuurde ruimte van eene w o n i n g ,
te zien.
rukten de in twee colonnes verdeelde troepen onder liet afgeven
Ben gedeelte van den troep betrok een versterkt bivouak in de
vaa salvo's, en van den eenen m u u r op den anderen stormende,
veroverde positie; het overige gedeelte keerde miar zijne standvoort en volbrachten hunne taak zonder dat eenig verlies werd
plaatsen terug.
geleden. De vijand liet 7 dooden op het terrein achter.
De BaliPrs lieten een zeer groot aantal dooden op het gevechtsDewijl het zich liet aanzien rlat men bij den aanval op Tjakra t e r n i o achter. Aan onze zijde sneuvelden de kapitein \ V . N.
Negara op hevigen tegenstand zou stuiten en men ook iu het SCHKIB en de tweede-luiteua.-.ts J . C. A. J ' A N C O X A , J . W . SCHIKK
gunstigste geval na de vermeestering nog vermoeiende diensten en 11. A. C. VAN DEK HEIJDEN (allen van de infanterie), en 44
van de troepen zou moeten vergen , werd eene versterking van de militairen beneden den rang van officier, terwijl gewond werden
op Lombok aanwezige troepenmacht met twee bataljons wenschelijk de kapitein der infanterie D. M. SLANGEN (sedert aan de bekomen
geoordeeld. Dientengevolge werden nog gezonden liet 5de en het won ien overleden), de luitenant ter zee 1ste klasse .1. C. VAN
11de bataljon, welko respectievelijk den Uiden en den 17den No- W B 8 8 B H , de eerste-luitenant der infanterie J . L. L. M. WITTICH ,
vember te Ampenan debarqueerden, terwijl den 17den November de tweede-luitenant van dat wapen H. HALKKAIA en 103 mindere
gedurende den geheelen dag en den daaropvolgende*! nacht het militairen.
artillerievuur op Tjakra Negara uit Padjang, Karang Bedil en
Den volgenden d a g (19 November), toen weder eene colonne naar
Pagasanjran-Oost tot eene gro itero snelheid werd opgeroeid.
Tjakra Negara werd gezonden om de opera'iön binnen die plaats
De drie kruisende oorlogsschepen hadden zich inmiddels, in voort te zetten , vond men het den vorigen d a g niet genomen geverband met den aanval der troepen , die reeds op 18 November, deelte der poeri, waarin zich , zooals toen bleek, de geldkamer
daags na het debarkement der beide aanvullingsbalaljons , moest vi.n den vorst bevond, verlaten.
plaats hebben, we Ier gevoegd bij de t w e e , welko stee Is ter reede
Dadelijk werd n u een begin gemaakt met het omverhalen vr.n
Ampenan gestationneerd waren. Een der eerstbedoelde drie schepen, de iu de positie staande muren, waarbij ook hulp ondervonden werd
het flottieljevaartuig Borneo, nam sedert den 17den door een ver- van Baliërs die om lijfsbehoud kwamen vragen en wien dit werd
sneld vuur uit de kanonnen van 10.5 cM. A. aan de beschieting toegestaan op voorwaarde dat zij ons bij de opruimingen zouden
deel. Verder werd de zich aan wal bevindende landingsdivisie helpen.
van de twee gewoonlijk voor Ampenan geposteerde oorlogsbodeni3,
evenals tijdens den aanval op Mataram, met personeel der overige
Zoodra men de noodige aanwijzingen had bekomen dat de oude
schepen versterkt. De marine-troepen kregen thans tot taak zoowel vorst naar Sasari was u i t g e w e k e n , w e r d , reeds op 20 November,
o m , gezamenlijk met het 5de bataljon, de posten vast te houden, onder bevel van den generaal-rnajoor SEGOV derwaarts o p g e r u k t ,
die door een deel der voor den opmarsen aaugewezen troepen ten einde te trachten den radja in handen te krijgen, en die
poging slaagde naar wensch.
bezet w a r e n , als om de aanvalstroepea te versterken.
worden overgegaan tot liet oprichten van twee posten in den
oostelijken rand van Mataram , namelijk Karang Bedil en P a d j a n g ,
ter beschieting van Tjakra Negara. Slechts met enkele schoten
werd door den vijand h e t werk verontrust.
In de ligging en bezetting van de posten te Aroerg Aroeng
en in Mataram was van lieverlede zoodanige wijziging gebracht,
dat op 21 October Aroeng Aroeng en Mataram Poeri elk door
l'/j compagnie infanterie en de posten Padjang en K a r a n g Bedil
elk door 1 compagnie waren bezet.
Naar beide laatstgenoemde posten werd het zware g e s c h u t ,
dat te Aroeng Aroeng nu niet meer noodig w a s , overgebracht,
zoodat den 23steu October uit die vuurmonden b e t v u u r op
Tjakra Negara kon worden geopend. Uit vuur werd ondersteund
uit Pagasangan-Oost, van welke versterking tegenover dit nieuwe
object evenzeer partij kon worden getrokken als tegenover Mataram ;
het bleef niet zonder effect; o. a. vloog den 30sten October binnen
Tjakra Negara een kruitmagazijn in de lucht.
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Nadat de kampong door deu troep omsingeld was, werd de vorst
opgeeÏ3eht en gaf zich , na eenige onderhandelingen, over met twee
prinsen (een zoon en een kleinzoon).
Zoodra het liehaalde succes ter kennis was gebracht van H. M.
de K o n i n g i n - W e d u w e , Regentes, liet H. D. door tusschenkomst
van den Gouverneur-Generaal den 22sten aan generaal VETTER
het volgende seinen:
„De Koningin Mi Ik wenschen U, officieren en minderen geluk en
betuigen ingenomenheid met behaald succes; gedenken met weemoed de
gevallenen en koesteren beste wenschen voor spoedig herstel van de gewonden."
Zijnerzijds had de Landvoogd den vorigen d a g de volgende
dagorder uitgevaardigd, welke insgelijks per telegram aan de
op Lomhok aanwezige land- en zeemacht werd medegedeeld:
„Officieren en minderen van land- en zeemacht!
In mijne dagorder op den verjaardag van II. M. de Koningin sprak
ik de verwachting uit dat Gy aan 's lands geschiedenis eene schoone bladzyde zoudet toevoegen.
Die verwachting hebt G[j glansrijk bewaarheid.
Op den '21)sten September naamt Gjj Mataram, en ondanks den tegenspoed,
dien een vroeg ingetreden westmoesson aanbracht, is thans het zwaar
versterkte Tjakra Negara door U vcrnieesterd, beeft Lombok's vorst met
velen der zijnen zich overgegeven en mag het verzet als gebroken worden
beschouwd.
Bij den geboden tegenstand en de vele te overwinnen moeiel ij kheden kon
dit schitterend succes niet zonder verliezen ain onze zijde worden verkregen ; in de daardoor geslagen wonden neem ik deel.
Aan u allen, aan U, den Opperbevelhebber, en aan U , officieren en
minderen van eiken rang, betuig ik mijnen hartgromligen dank voor
Uwe kalme volharding, voor Uwe toewijding, voor Uwen moed.
Leven de Koninginnen!"
Op den dag der bemachtiging van het laatste vak der poeri te
Tjakra Negara werden door de Baliërs van het in A u g u s t u s door
de onzen achtergelaten geschut teruggebracht de beide nog vermiste
veldstukken en één hergkauon, terwijl den volgenden dag het eenige
nog ontbrekende bergkanon mede weder in onze handen kwam.
Bij het onderzoeken van 's vorsten geldkamer werden daaruit te
voorschijn gebracht den eersten d a g 230 K. G. goudgeld en 3810
K . G . zilveren munt en den tweeden d a g nog 3389 K. G. zilver,
benevens drie kistjes met preciosa (verg. in hoofdstuk C hiervóór
noot 1 op blz. 37).
Daar, volgens ingekomen berichten, zich nog eenige leden van
de vorstenfamilie in Sasari zouden bevind»n, werd den 22sten November
eene colonne derwaarts gezonden om te trachten deze personen gevaugen te nemen. Ilie colonne (waarbij o. a. 2 compagnieën barissan)
zette de toegangen tot de kampong af, waarna de ingeslotenen
herhaaldelijk gesommeerd werden zich over te geven. Toen hieraan
geen gevolg werd g e g e v e n , werd het artillerievuur geopend op de
w o n i n g , waarin zij zich bevonden. Weldra g i n g die woning in
vlammen o p , waarna een luid geschreeuw werd gehoord, gevolgd
door het naar buiten komen van een groot aantal met de lans g e wapende mannen en vrouwen, die met groote onstuimigheid op den
troep aanvielen , doch allen neergeschoten werden. Toen de troepen
daarop in Sasari, dat door een krachtig geweervuur werd verdedigd,
poogden door te dringen, werden zij gestuit door eene zware, vermoeJelijk door den vijand zelf veroorzaakte buskruitontploffing.
Korten tijd daarna had weder eene ontploffing plaats en eerst toen
s'aakte de vijand zijn v u u r , dat hij onafgebroken had voortgezet.
De hevige brand belette intusschen het binnenrukken van de ook
door den vijand ontruimde k a m p o n g , zoodat de colonne na eene
korte rust den terugtocht aannam. Volgens later ontvangen b e trouwbare berichten leed de vijand bij den lans-aanval een verlies
aan dooden van 12 mannen en 50 vrouwen, waaronder ettelijke
van vorstelijken en aanzienlijken huize. Aan onze zijde sneuvelden
de luitenant-kolonel der infanterie E. M. A. A. K. FKACKEHS en
één mindere militair, en werden gewond de tweede-luitenant der
infanterie F . FRANSSES en 12 mindere militairen.
Den volgenden d a g werd eene militaire vertooning gemaakt
naar Abean Toeboek, ten zuiden van Tjakra Negara, waarbij niet
de minste vijandelijkheden werden ondervonden.
Nog denzelfden dag leverde de bevolking eenige kanonnen en
een aantal vuurwapenen i n , waaronder vele repeteergeweren.
Inmiddels waren verscheidene posten, als overbodig geworden,
ontwapend en geslecht, waaronder Pagasaugan-Oost, K a r a n g
Bedil, Aroeng A r o e n g , benevens de drie blokhuizen ten zuiden van
Pagasangan en Pasingahan.
Op een bericht dat een zoon van den gevangen genomen vorst
zich met eenige volgelingen genesteld had in T o p a t i , werd den
26sten November eene colonne derwaarts gezonden met opdracht
t e trachten deze personen gevangen te nemen. Na de toegangen te

hebben liezet, werden op het huis waarin zich de vorstenzoon bevond eenige g r a n a t e n , alsmede eenige lichtkogels geworpen.
Daarna opende de vijand het v u u r , waarop de troepen tot den
aanval overgingen en na een k o r t , maar levendig vuurgevecht
Topati van vijanden zuiverden. Ettelijke Bahörs, waaronder de
bewuste vorstenzoon en enkele mannen en vrouwen van hoogen
r a n g , lieten bij dit treffen het leven. Aan onze zijde sneuvelde l
militair beneden den rang van officier en werden er 5 gewond.
Dit was de laatste maal dat onze troepen met den Lombokschen
vijand in gevecht kwamen. De colonnes, die in het laatst van
November en in het begin van December op afstanden van één en
twee dagmarschen in alle richtingen uitgezonden werden tot machtsvertoon , werden overal goed ontvangen, zoodat kon worden aangenomen dat de tegenstand geheel gebroken was.
De verliezen, op Lombok voor den vijand geleden, beliepen ,
voor zooveel de landmacht betreft, in totaal 175 gesneuvelden (111
Europeanen, onder wie 15 officieren , en G4 inlanders) en 503 g e wonden (268 Europeanen, onder wie 30 officieren , en 235 inlanders), van welke 503 gewonden aan de bekomen kwetsuren n o g
stierven 44 (25 Europeanen, onder wie 5 olficieren, en 19 inlanders). Bovendien bleven vermist 14 militairen, allen beneden den
r a n g van officier (5 Europeanen en 9 inlanders).
Daar de taak der expeditionaire krijgsmacht op Lombok in de
eerste dagen van December als afgedaan kon worden beschouwd,
werden in den verderen loop dier maand de troepen , die niet bestemd waren om deel uit te maken van de voorloopig op Lombok
achter te laten bezetting, achtereenvolgens naar Java teruggezonden. De opperbevelhebber zelf kwam den 2den Januari 1895
te Batavia terug.
Omtrent de samenstelling en de legering der voorloopige bezetting van Lombok zij verwezen naar bijlage C hierachter. Het geheel der aldaar verbleven troepenmacht staat ouder de bevelen
van een kolonel der infanterie, wien is toegevoegd een kapitein
van den generalen staf. Volgens de formatie, vastgesteld bij gouvernementsbesluit dd. 24 December 1894 n°. 1 2 , zooals zij in de
eerste maanden van 1895 achtereenvolgens nog enkele kleine wijzigingeu heeft ondergaan , bestaat de voorloopige bezetting uit 61
officieren en 1435 onderofficieren en minderen (861 Europeanen ,
272 Amboiueezen en 302 inlanders). Voorts zijn aan de bezetting
toegevoegd 400 dwangarbeiders voor gewone diensten en — tijdelijk — voor koeliediensten bij het bouwen van een zeehoofd te
Ampenan en van troepenlogies 250 zoodanige gestraften.
Op Bali blijft, om de op blz. 40 hiervóór vermelde reden, voorshands nog eene militaire colonne van 6 officieren en 180 minderen.
De gedurende ettelijke maanden op Java (te Malang) gereed gehouden reserve voor Bali, een korps uitmakende van 15 officieren
en 529 minderen , is in April jl. ontbonden.
§ 5. Korpsen

niet rechtstreeks

tot het leger hehoorende.

Schutterijen.
In de 10 gewesten, waar (op 15 plaatsen) schutterijen bestaan, was bij het einde der jaren 1893 en 1894 de sterkte
dier korpsen als v o l g t :
II Dec. 1893.
G E W E S ï E X.

Batavia
Samarang
Soerahaija
Djokjokarta
iSoerakarta
Sumatra's W e s t k u s t . . .
Celebes en onderhoorigh. .
Menado
ld
Amboina
ld
ld
ld
ld
ld
Ternate

PLAATSEN.

Batavia . . . .
Saniarang. . .
Soerabaija . .
Djokjokarta .
Soerakarta . .
Pa.lang....
Makasser. . .
Menado. . . .
Grorontulo. . .
Amboina . . .
Saparoea . . .
Hila
Kajeli
Xeira
Aij
Teruate. . . .
Totalen.

a)

31 Dec. 189*.

OnderOnderOffi- officieren Offi- officieren
en
cieren.
cieren.
en
minderen.
minderen.
870
321)
173
60
77
111
104
302

31
U
20
3
3
G
4
6
d)
e) 19
5
1
1
5

d)5

3)

195

049
184
32
27
113
16
102
3700

27
10
23
3
4
0
3
0

831
352
708
48
84
M
99
3S7

d)
e) 19
5
1
1
5

h

f]

120

579
184
30
2G
114
16
108

A) 3661

H e t korps muzikanten der schutterij te Batavia is niet medegerekead. E v e n -
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min ziju in de opgaven begrepen de tarcil.ucr.s M liiliiliiljlnwi inlanders), op uit.
1893 13 en op uit. IM4 10 in g.-tul.
I) Zonder de tamboers (inlanders). wier aantal op uit. 1893 en uit 1894achtereenvolgens 3 en 11 mau bedroeg.
c) Zonder de tamboers (inlanders), zoowel op uit. IIM als op uit. 1894 10 in
getal. Echter was in de opgaaf van uit. 1894 wel medegerekeud liet korps muzikanten ,
sterk 20 man met inbegrip van den kapelmeester
</) Xiet opgericht.
e) Hieronder ook artillerie-schutterij, namelijk op uit. 1893 3 officieren (verbeterde opgaaf) en 70 minderen, en op uit. 1894 3 officieren en 79 minderen. Een
groot aantal der ingedeelden bij de iufanterie-schutterij te Amboina is niet met
geweren, maar met pieken gewapend (op genoemde tijdstippen achtereenvolgens
251 en 258 man).
ƒ) Ook de schutterij te Saparoea bestaat gedeeltelijk uit piekeniers, wier
aantal op uit. 1893 en op uit. 1894 telkens 42 bedroeg.
f) Gedetacheerd van Neira en niet in de voor die plaats opgegeven sterkte
begrepen.

Bij ordonnantie van 5 Februari 1895 (Indisch Staatsblad n°. 24)
werd eene in alle schutterij-reglementen voorkomende gelijkluidende bepaling, waarbij in zeker geval vervanging van leden van
den krijgsraad was voorgeschreven, ingetrokken als overbodig en
bij kleine schutterkorpsen tot ongerief aanleiding gevende.
Pradjoerils. Doordien in de tweede helft van 1894 het detachement op de Karimon-Djawa - eilanden (residentie Japara) werd opgehevni en het detachement te Soemedang (Preanger Regentschappen)
werd ingekrompen, evenals dat op Bawean (Soerabaija), — bij
welk laatste, dat tot dusver bij uitzondering onder 2 Europeesche
onderofficieren-instructeurs stond, na de inkrimping slechts 1 dier
instructeurs bleef ingedeeld , — telde men bij het einde des jaars
in 't geheel — verdeeld over 15 gewesten van Java — 55 ctetachementen, compleet moetende tellen, buiten de 55 Europeesche
onderofficieren-instructeurs, 2018 inlanders (65 sergeanten, 161
korporaals, 55 tamboers en 1737 manschappen). Bijna overal waren
op uit. 1894 de detachementen pradjoerits voltallig. Te Soemedang
had men toen 8 man overcompleet; doch te Pasoeroean waren er
7 te weinig en bij vier detachementen elders gezamenlijk mede
7 man ; bij één dezer laatste detachementen ontbrak ook de Euro»
peesche instructeur (welke laatste plaats echter in het begin van
1895 werd aangevuld).
Lijfwachten dragonders ter beschikking van de hoven te Soerakarta
en üjokjokarta, en legioen van pangeran MAXGKOE NEGORO in
Soerakarta. Het detachement dragonders te Soerakarta telde op
uit. 1894, tegenover eene formatie van 1 officier, 49 onderofficieren
en minderen (allen Europeanen) en 40 troepenpaarden, een incompleet van 2 manschappen en 6 paarden ; terwijl bij het detachement
te Djokjokarta op datzelfde tijdstip aan de organieke sterkte van
1 officier, 53 (Europeesche) onderofficieren en minderen en 44 paarden , 5 manschappen ontbraken.
In verband met de ordonnantie van 18 Juni 1894 (Indisch Stoatsblad n°. 125), waarbij alsnog in verbindbaren vorm werd verklaard
dat de hierbedoelde lijfwachten-dragonders onderworpen zijn aan
het Crimineel Wetboek en het Reglement van krijgstucht voor het
krijgsvolk te lande, werden de overeenkomstige bepalingen , ter
zake van dit punt vervat in het bij een gewoon gouvernementsbesluit vastgestelde reglement
voor de bedoelde korpsen (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n c . 3833), bij gouvernementsbesluit dd. 18
Juni 1894 n°. 4 ingetrokken.
Het uitsluitend uit inlanders bestaande legioen van MAXGKOE
NEGORO , organiek samengesteld uit 39 officieren en 816 onderofficieren en minderen, benevens 110 troepenpaarden, was op uit.
1894 voltallig. De 816 onderofficieren en minderen bestonden uit
641 man infanterie , 72 man cavalerie en 67 man artillerie , terwijl
de overige 36 man uitmaakten een klein africhtingsdepót en de
stafmuziek. De sterkte aan paarden wordt opgegeven te hebben
bedragen 124 , waarbij vermoedelijk medegerekeud zijn de niet in
de formatie begrepen officierspaardeu.
Barissans op Madura. Van het uit vier compagnieën bestaande
korps barissans van Bangkallan , organiek sterk — met den staf —
18 officieren en 684 onderofficieren en minderen (allen inlanders),
werden, ingevolge gouvernementsbesluit dd. 10 September 1894
n°. 24, de staf en drie compagnieën , ter gezamenlijke sterkte van
14 officieren en 437 onderofficieren en minderen , gemobiliseerd en
naar het oorlogsterrein op Lombok gezonden, alwaar zij ter beechikkicg waren van den opperbevelhebber der expeditionaire
troepenmacht. De op den 15den van genoemde maand van Bangkallan vertrokken barissans waren den 28sten December aldaar
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van Lombok terug. Aan personeel uit het leger waren aan het
immobiliseerde korps toegevoegd geweest, behalve de kapiteininstructeur en twee onderofficieren-instructeurs, 3 luitenants en
27 man kader van de infanterie, zoomede het vereischte personeel
van den geneeskundigen dienst en van de militaire administratie.
De sterkte van het geheele korps barissans van Bangkallan bedroeg
op uit. 1894 18 officieren en 649 onderofficierenen minderen .zijnde
35 man minder dan de formatie. De, elk uit 2 compagnieën bestaande,
barissan-korpsen te Pamakassan en Sumanap , elk korps organiek
sierk 10 officieren en 345 onderofficieren en minderen, waren op
genoemden datum , op 2 man te Pamakassan na, compleet. Voor
de leiding en oefening zijn aan elk der drie korpsen toegevoegd
één kapitein en tenige onderofficieren der infanterie van het leger,
welke instructeurs bij het leger gevoerd worden »voor memorie''.
§ 6. Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek.
In het afgeloopen jaar werden in het invalidenhuis opgenomen
65 oud- militairen , terwijl er uit de sterkte werden afgevoerd 68,
waaronder 38 ontslagen op verzoek en 8 wegens wangedrag; voorts
21 overledenen en 1 vermiste. Op uit. 1894 bevonden zich dientengevolge in het gesticht 172 verpleegden (37 gegradueerden en 135
minderen), tegen 175 (37 gegradueerden en 138 minderen) op
uit. 1893. Waren toen al de verpleegden afkomstig van de landmacht (167 die in Oost- en 8 die in West-Indië hadden gediend),
in 1894 werd voor het eerst een gewezen schepeling van 's Rijks
zeemacht opgenomen, zoodat op uit. 1894 tot de sterkte rekenden
162 oud-gedieuden van het leger in Oost-Indië , 9 van de landmacht
in West-Indië en 1 oud-matroos der Koninklijk Nederlandsche
marine. Dooreengenomen over het geheele jaar werden zoowel in
1893 als in 1894 doorgaande 169 man per dag verpleegd.
De iu het reglement voor het invalidenhuis opgenomen bepalingen
betreffende de kleeding van de daarbij geplaatste officieren , zoomede
van de invaliden en beambten , ondergingen bij Koninklijk besluit
dd. 4 Januari 1895 n°. 24, voor zooveel noodig en wenschelijk,
wijziging met het oog op de voor het Indisch leger aangenomen
nieuwe uniform. De omstandigheid dat zich iu 1894 voor het
eerst een gewezen schepeling der Nederlandsche marine ter opneming aanbood, maakte alsnog ook eene voorziening wenschelijk
omtrent de door die categorie van invaliden te dragen kleeding.
Daartoe strekte het Koninklijk besluit dd. 20 Augustus 1894 n°. 95.
Uit de driemaandelijksche opgaven betreffende den toestand van
het gesticht blijkt, dat het aantal zieken op het einde van elk
kwartaal van 1894 achtereenvolgens bedroeg 17, 2 1 , 15 en 20.
Met de vervulling van verschillende functiën iu het gesticht
bleven belast 23 verpleegden (waaronder laatstelijk 7 gegradueerden).
Volgens voorloopige opgaven is in 1894 ten behoeve van het
invalidenhuis uitgegeven f 69 531, terwijl de aan het gesticht ten
bate komende gagementen der verpleegden een bedrag vertegenwoordigden van f 2 2 696, zoodat de kosten f46 835 bedroegen. In
1893 waren de uitgaven , volgens de afgesloten rekening , geweest
f 70 862, of, na aftrekking van f 21943 wegens geïnde ga«ementen, zuiver f48 919.
E. Z e e m a c h t .
§ 1. Algemeen beheer.
In December 1894 hield de vlootvoogd zich eenigen tijd te Soerabaija op tot het inspecteeren van de maritieme inrichtingen en ter
behandeling van dieustaangelegenheden. ') Gedurende zijne afwezigheid was de oudst aanwezende zeeofficier te Batavia met de leiding
van zaken bij het departement belast
Na hetgeen in 't vorig verslag (blz. 50) is gezegd omtrent het
streven naar bezuiniging in de organisatie van sommige afdeelingen
van het departement der marine, zijn voorshands geen nadere maatregelen in die richting te vermelden. Het onderzoek is echter nog
niet gesloten. Omtrent de mogelijkheid van eenige aan de orde
gestelde verdere vereenvoudigingen toch kan, door bijkomende
omstandigheden, thans nog geen definitief oordeel worden uitgesproken.
Onafhankelijk van de vraag of en in hoever ware terug te komen
op de bij Koninklijk besluit dd. 16 November 1866 n°. 80 (Indisch
Staatsblad 1867 n°. 56) aangenomen grondslagen betreffende de
verdeeling van de kosten der militaire zeemacht in Indië over de
•) Over eene nieuwe regeling met betrekking tot de door de coiuroandanten van leger en vloot voor hunne inspectiereizen in rekening te brengen
reis- en verblijfkosten is gehandeld in den aanhef van hoofdstuk D (blz. 40
hiervóór).
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Staatsbegrooting en de Indische begrooting, wordt van 1895 af
een juistere regel gevolgd ten aanzien van de restitutie door het
Departement van Koloniën aan dat v:in Marine hier te lande van
de uitgaven door het Rijk gedaan ten behoeve van het bij de Indische
militaire marine gedetacheerd personeel der Nederlandsche Zeemacht.
Placht men tot dusver het bij de Indische begrooting voor die
uitgaven geraamde bedrag als bijdrage uit te keeren , thans is
u i t g e m a a k t , dat er verrekening zal plaats hebben van werkelijk verdiende traktementen en soldijen. Vermits voor het verzamelen enz. van
de voor de bewuste verrekening gevorderde gegevens de hul]) wordt
vereischt van een schrijver uit het vaste korps dek- en onderofficieren
der Nederlandsche marine , is zoodanige schrijver 1ste klasse sedert
1 Januari 1895 {Indisch Staatsblad D . 8) gedetacheerd bij de 3de
afdeeling van het departement der marine t e ü a t a v i a ; hij is tevens
belast met het werk van een der klerken bij gemelde afdeeling,
in verband waarmede tegelijkertijd de voor klerkengelden toegestane

[Nederl. (Oost-) Indië.]

fondsen werden verminderd.
§ 2.

a. P e r s o n e e l .
De formatie eu de sterkte der bemanning van elk der tot de
Indische militaire marine en tot bet auxiliair eskader beboorende
bodems, welke bij het einde van 1894 in dienst waren (daaronder
ook begrepen die welke in reparatie lagen , maar niet uit de sterkte
waren afgevoerd), vindt men vermeld in bijlage H. In het volgende
staatje is aangegeven hoe de totale bemanningssterkte, voor officieren
H voor minderen afzonderlijk , zich bij het begin en bij het einde van
1894 voordeed tegenover de «Bepaalde s t e r k t e " , en wel gesplitst
in eigenlijk marine-personeel, in personeel voor den stoomvaartdienst en in personeel behoorende tot het korps mariniers.

Personeel der eigenlijke
marine (Indisch
en auxiliair eskader).

Uit. 1894

Stoomvaartdienst.

Mariniers.

Totalen.

OuderOnderofficieren Officie- Onderofficieren
Onderofficieren en
offieieen
minderen.
en
minieren.
minderen.
Officie
Officie- ren en Officierenmindemachiren. Europe- Inren
ren. Europe
ren.
InInTe
nist. Europe(Europeanen. landers.
a n e l l . landers
anen. landers. zamen.
nnen).

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

Uit. 1893

Oorlogsmarine.

/ Bepaalde sterkte a) .

234

1506

( Aanwezige sterkte b).

272

1586

I Bepaalde sterkte u) .

266

1719

/ Aanwezige sterkte !>,.

262

1797 «/) 713

509
r) 641

544

1

297

387

470

242

2273

896

3169

6

336

485

671

284

2493

1126

3619

7

346

459

523

280

2588

1003

3591

5

381

496

535

274

271S

1209

3922

a) Zonder de verhooging, die onder de benaming van r 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 dat tast was aangewezen voor het vervullen van betrekkingen aan wal,
bestaande op uit. 1893 uit 13 officieren en 1 schrijver en op uit. 1894 uit 12 officieren en 1 schrijver. Tevens is wat laatstgemeld tijdstip betreft medegerekend de bemanning van het boven de formatie in dienst züiide flottieljevaartuig liuli, bestaande uit 76 Europeanen en 28 inlanders.
b) Onder de aanwezige sterkte zijn ook de van boord gee'vacueerden begrepen, ten getale van 4 officieren en 110 minderen op uit. 1893 en van 7 officieren
en 89 minderen op uit. 1894. Behalve het vast personeel aan wal werden nog gebezigd in functiën of voor doeleinden, waarop bjj de „ Bepaalde sterkte "niet
was gerekend: op uit. 1893 12 officieren en 27 minderen en op uit. 1894 9 officieren en 25 minderen (daaronder op elk der beide tijdstippen 5 officieren en
22 minderen ala Europeesche bemanning van de stoom-communicatiejachten Koerier en Patelliet).
) Hieronder 31 inlanders die dienst deden als hofmeester, kajuits- of officierskok , voor welke „qualiteiten" bjj de „Bepaalde sterkte" op Europeanen
gerekend.
d) Hieronder 32 inlanders als voren.
De gemiddelde sterkte van het personeel der oorlogsvloot over
1894 bedroeg 266 officieren, benevens 2531 Europeesche en 1120
inlandsche onderofficieren en minderen, in het geheel derhalve
3917 koppen, tegen 3827 over 1893.
Van de op uit. 1894 aanwezige sterkte van 4183 koppen (hierbij
niet gerekend het personeel , vast aangewezen voor het vervullen
van betrekkingen aan w a l , ten getale van 12 officieren en 1
schrijver) waren in de rol der twee wachtschepen ingeschreven
787 koppen, zoodat voor de overige schepen , tegenovereene «Bepaalde sterkte" van 3534 koppen (Indisch eskader 2221 en auxiliair
eskader 1313), ongerekend de als > b o v e n r o l " toegestane verhooging , er overbleven 3396 (Indisch eskader 2211, auxiliair eskader
1185).
De verschillende graden van Europeesch en van inlandsch matroos
waren bij het einde van 1894 bezet als v o l g t :

GRADEN.

Matrozen 1ste klasse
. . . .
2de „
3de „ a) . . . .
Lichtmatrozen
Te zamen .
Uit. 1893 waren deze totalen

Europeanen.
Bepaalde ]
sterkte. I Aandonder • wezige
„ boven- I sterkte,
rol"). I

Inlanders.
Bepaalde
sterkte,
Aan(zonder wezige
„ boven- sterkte.
rol").

215
302
468
162
1147

294
234
513
b) 146
1187

24
24
215
213
476

17
19
293
293
622

964

f) 1025

446

556

a) De inlandsche matrozen van een minderen graad dan de 1ste of 2de
klasse worden enkel matrozen genoemd (zonder bijvoeging 3de klasse).

b) Hieronder 1 „jongen".
f) Onder de lichtmatrozen op uit. 1893, ten getale van 157, telde men 11
„jongens".
De indertijd ondervonden moeielijkheden , om het personeel der
Europeesche vuurstokers in Indie voltallig te houden , leidden in
1891 tot bijzondere maatregelen ter aanvulling van het incompleet.
Niet alleen werden de handgelden bij aanneming en reëngagement
verhoogd, maar ook werden geschikte matrozen 3de klasse en
lichtmatrozen in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen voor
de vereischte proef om als vuurstoker 3de klasse te kunnen dienst
doen. Sed.-rt is in 1893 en 1894 het aantal Europeesche vuurstokers bij de militaire marine in Indië belangrijk toegenomen ,
zoodat na 1 Juli 1894 de overgang in die » q u a l i t e i t " voor
matrozen gesloten is. Zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 51) is
vermeld, was men intusschen in Indië er op bedacht een deel
der inlandsche vuurstokers, door hen dagelijks eenige uren bij
het marine-etablissement te Soerabaija met smeden , bankwerken ,
enz. bezig te houden , eenige bedrevenheid als werkman te doen
verkrijgen , ten einde, wanneer zich weder een incompleet mocht
voordoen , als laatstelijk in 1891 en gedurende eenige maanden
van 1892 het geval w a s , sommige plaatsen van Europeesch vuurstoker door inlanders te kunnen doen innemen. Ofschoon die maatregel aanvankelijk weinig heeft opgeleverd, is echter niet aanstonds de opleiding g e s t a a k t , maar is bij gouvernementsbesluit
dd. 28 Februari 1895 n°. 11 de commandant der zeemacht g e machtigd de proef op eenigszins gewijzigden voet voort te zetten.
De mutatiën onder het personeel der vloot waren gedurende
1894, althans wat het Europeesch gedeelte betreft, geringer dan
in een der twee voorafgegane j a r e n , terwijl, zooals het volgende
staatje kan doen zien, zoowel onder Europeanen als onder inlanders de aanvulling vrij belangrijk grooter was dan de verliezen.
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landingsdivisiBn werden geen klachten vernomen. Door zooveel
mogelijk de confectie van kleedingstukken voor inlandsche schepeDEKS
lingen in de gevangenissen te Soerabaija en Samarang te doen
(onderoftiplaats hebben , konden de prijzen dier artikelen worden verlaagd ,
AARD DEK MUTATIËN.
Onderofri- cieren
hetgeen vooral bij de gouvernementsmarine eene niet onbeduidende
Officieren. cieren en en niinbezuiniging ten gevolge heeft, afgescheiden nog van het feit dat
minderen. deren).
daardoor de geregelde werkverschaffing aan de gevangenen is bevorderd.
Aanvulling.
Omtrent den gezondheidstoestand op de vloot gedurende 1894
Aangebracht uit Nederland:
waren bij de afsluiting van dit gedeelte van het verslag nog geen
per oorlogsschepen linnen, ét Ituijter en A'o~
volledige opgaven van den geneeskundigen dienst ingekomen.
ninijin Willielmina der ,\eilerlanilen . . .
46
(124
Intusschen kan worden bericht dat de gezondheidstoestand over
270
26
het algemeen niet ongunstiger was te noemen dan in 1893 en
dat geen enkel geval van cholera aan boord der schepen voorTe zamen . . .
72
894
kwam. Overigens vindt men nog bet volgende aangeteekend.
455
n
Het cijfer der in 1894 afgekeurden, blijkens de noten a en b
Teruggekeerde gedeserteerden of vermisten .
28
n
n
onder het staatje hiervóór ten bedrage van 241 Europeanen en
Bijgekomen door terugkomst van „verlof bui207 inlanders, was, alleen wat de Europeanen betreft, hooger
1
dan het gemiddelde over de vier voorafgegane jaren, toen dooreengenomen 183 Europeanen werden afgekeurd, tegen 263 inlanders.
894
73
De afkeuringen waren in 268 van de 448 gevallen, dus voor
ongeveer 60 pet., het gevolg van berriberri, eene verhouding die
483
9C 7
Totalen. . .
gunstiger was dan in 1893, 1892 en 1891 (respectievelijk 6 4 , 66
Verliezen.
en 83 pet.), doch minder gunstig dan in 1890 (56 pet.). Wat de
Europeanen betrof, beliep het getal ter zake van berriberri ongeTeruggekeerd naar Nederland:
schikt
verklaarden voor verderen dienst in Indië in laatstgemelde
272
12
vier jaren (1890 t/m 1893) achtereenvolgens 76, 118, 36 en 53
65
374
en in 1894 7 8 , terwijl het cijfer der uit dien hoofde afgekeurde
inlanders achtereenvolgens bedroeg 117, 382, 230, 229 en 190.
77
646
Te zamen a) . .
Onder de in 1894 bij de oorlogsmarine overledenen , blijkens het
b) 231
1
10
evenbedoelde staatje ten getale van 19 Europeanen en 57 inlanders ,
57
18
1
telde men 1 (Europeaan) die sneuvelde, en voorts8 (4 Europeanen
112
n
»
en 4 inlanders), die verdronken of op andere wijze noodlottig
Afgevoerd ter zake van verleend verlof buiomkwamen. Aan ziekten stierven dus 14 Europeanen (hieronder
4
V
»
1 aan berriberri) en 53 inlanders (op 4 t a , allen aan berriberri).
83
674
Dooreengenomen waren in elk der jaren 1890 t/m 1893 aan
ziekten bezweken 23 Kuropeaneu en 41 inlanders, waaronder aan
berriberri respectievelijk 2 en 35.
Totalen. . .
7 57
400
De gebruikelijke statistische opgaven betreffende den geneeso) Onder deze teruggekeerden zijn ook begrepen zy die voor verderen kundigen dienst bij de zeemacht over de laatst bekende vijf jaren
dienst in Indië werden afgekeurd. Dit laatste vras in 1894 het geval met 241 (1889 t/m 1893) zijn vermeld aan het slot van de reeds aangeEuropeanen (zie het slot van bijlage II hierachter), van welke afgekeurden
er echter 19 in het voorafgaande staafje niet zijn medegeteld, omdat zij op haalde bijlage H hierachter.
uit. 1894 nog niet herwaarts waren vertrokken.
b. M a t e r i e e l .
b) Hieronder ook de afgekeurden. Blijkens evenvermelde bijlage H werden
in 1894 in 't geheel 207 inlandsche schepelingen afgekeurd.
Sterkte en, toestand. De samenstelling van de oorlogsvloot — m
bijzonderheden aangewezen in de zooeven vermelde bijlage H ,
Hoewel de quantitatieve aanvulling van het inlandsen personeel die eenige gegevens bevat, welke in soortgelijke bijlagen van
geen moeielijk heden opleverde, ondervond men daarbij toch veel vorige verslagen niet voorkwamen — onderging gedurende het
teleurstelling, inzonderheid wat betreft de aangeworvenen te tijdvak 1 April 1894 t/m 31 Maart 1895 geen belangrijke wijzi»
Samaracg. Van de 120 aldaar in het eerste halfjaar v»n 1894 gingen. Op beide tijdstippen waren 29 schepen aanwezig (26 inaangenomen schepelingen waren er op 1 October 1894 reeds 54 en 3 buiten dienst), waarvan 4 behoorende tot het auxiliair eskader
afgekeurd, 2 gedeserteerden 19 overleden, terwijl 12 hunner werden der NeJerlandsche marine , en 25 tot de Indische militaire marine.
bevonden gedeserteerde soldaten te zijn , zoodat er toen nog slechts Met bestemming om deel uit te maken van het auxiliair eskader,
33 van de bedoelde 120 schepelingen (of 27V, pet) in dienst bleven. kwam op 21 November 1894 uit Nederland het pantserdekschip
Daarom was het noodig den maatregel van September 1890 , waarbij Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan. Deze bodem kwam in
als «bovenrol", in plaats van 10 pet. van de «Bepaalde sterkte", de plaats van het pantserschip Koning der Nederlanden, hetwelk
tijdelijk 20 pet. was toegestaan, weder voor één jaar, d. i. tot te rekenen van genoemden datum werd overgenomen ten behoeve
uit. Augustus 1895, te bestendigen (gouvernementsbesluit dd. 1 van de Indische militaire marine. Deze — door het ontvallen op
Augustus 1894 n°. 58).
1 September te voren van het voor verdere diensten afgekeurde
Naar aanleiding van het in 't vorig verslag (blz. 51) te dezer en sedert publiek verkochte flottieljevaartuig Bandjermasin tot
zake opgemerkte is door de Indische Regeering betoogd , dat het 24 schepen teruggebracht — telde toen weder 25 bodems.
niet raadzaam is te achten de nieuw aangeworven inlandsche
De 4 scliepen van het auxiliair eskader behoorden allen tot de
schepelingen , langer dau nu reeds in het belang van hunne oefe- actieve sterkte , terwijl de actieve sterkte van de Indische militaire
ning het geval is, op de wachtschepen aan te houden , daar dit marine, bij de Indische begrooting voor 1894 (en ook bij die voor
tot uitbreiding van de formatie zou nopen , zonder dat er eenige 1895) geraamd op 21 bodems, zijnde 2 minder dan voor 1893
kans zou bestaan dat de schepelingen alsdan op de actieve schepen was aangenomen geweest, 22 bedroeg, en zulks doordien , ter
beter bestand zouden zijn tegen infectie van berriberri.
versterking van de expeditionaire scheepsmacht in de wateren
De in 't vorig verslag (blz. 51) bedoelde nieuwe schaftingstarieven van Lombok, op 6 September 1894 boven de formatie was in
voor de Kuropeesche schepelingen zijn sedert 1 Januari 1894 aan dienst gesteld het flottieljevaartuig Bali, toen te Soerabaija in
de practijk getoetst en voldoen goed. Ook bij de expeditionaire conservatie. Daar echter liet raderschip 2de klasse Siudoro , dat
scheepsmacht voor Lombok hebben de voedingstarieven voor de uit Atjeh naar Soerabaija was opgekomen om in onderzoek geschepelingen — welke ook , op eene enkele uitzondering na, voor nomen te worden, in Mei jl. uit de actieve sterkte is afgevoerd,
de manschappen der landingsdivisie van toepassing zijn gebleven — zonder door een anderen bodem vervangen te zijn , is thans het
tot geen enkele klacht aanleiding gegeven. De kosten per man aantal in dienst zijnde schepen der Indische militaire marine
en per dag van deze betere voeling zijn daarenboven gebleken weder tot het bepaalde getal van 21 teruggebracht.
veel minder te zijn dan uit vroegere berekeningen viel af te leiden.
De 29 op 1 April 1894 en op 1 April 1895 aanwezige schepen
Betreflende de kleeding en uitrusting van de manschappen der waren , naar de soort, verdeeld als volgt:
IJ'UUI'J
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Aanwezige oorlogsbodenis, enz.

Bepaalde actieve
sterkte voor:

op 1 April 1894.
In dienst.

SOOKT

ÜEH

HLIII B P E N

181)4.

1895.

Voor
stations-of
andere
diensten
gebezigd

op 1 April 18Ü5.

Tijdelijk

In dienst.

uit de sterkte
Bij het
marine
etablisseïnent
vertoevende.

Voor
stations-of
andere
dienIn
sten
herstelgebezigd.
ling.

afgevoerd.
In
conservatie.

Bij het
marine
etablissement
vertoeende

Tijdelijk
uit de sterkte
afgevoerd.
In
eonservatie.

In
herstelling.

INDISCHE MILITAIRE MARINE.
Pantsersehip
Pantserdekkorvet
Flottieljevaartuigen
Raderschepen 1ste klasse
Idem
2de
„
Spartorpedoboot
W:\ehtschepen
Opneiningsvaartuigen

1
11
1
2
1
2
3
21

1
11
1
2
1
2
3
21

1
11
1
2
1
2
3
u)21

12
1
2

ï

01

2
3
6)21

6) 1

AUXILIAIR ESKADER.
Pantserdekschip
Piintserschepen
Fregatten
o) Op 1 April 1894 w a s , om de in 't vorig verslag (blz. 52, noot «) vermelde reden, de actieve sterkte der Indische militaire marine, welke gedurende
1893 uit 23 bodems had bestaan, nog niet tot het voor 1894j bepaalde getal van 21 bodems teruggebracht. Dit geschiedde eerst op 1 September 1894 door
het ontvallen van het flottieljevaartuig llamljcrmasiii. |
6) De overschrijding van de actieve sterkte roet 1 bodem dagteekent van 6 September 1894, door de indienststelling (tjjdeljjk boven de formatie) van
het flottieljevaartuig llali (/.ie hiervóór).
I n de v o r e n s t a a n d e t a b e l zijn niet b e g r e p e n de bij d e s c h e e p s m a e h t
in A t j e h voor c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n g e b e z i g d e s t o o m j a c h t e n d e r
I n d i s c h e m i l i t a i r e m a r i n e Koerier
en Satelliet,
n o c h ook d e a a n w e z i g e 2 4 s t o o m s l o e p e n en 5 (op 1 A p r i l 1894 6) stoom b a r k a s s e n .
O p 1 A p r i l 1895 b e s c h i k t e de s c h e e p s m a e h t in A t j e h o v e r 3 d e r
s t o o u i b a r k a s s e n , en w a r e n d e 2 a n d e r e t o e g e v o e g d a a n h e t w a c h t *
s c h i p t e T a u d j o n g P r i o k ( B a t a v i a ) en a a n h e t o p n e m i n g s s t o o m s c h i p .
(De z e s d e s t o o m b a r k a s w a s in 1 8 9 4 , t e n g e v o l g e v a n d e n s l e c h t e n
t o e s t a n d v a n k e t e l en w e r k t u i g e n , a f g e k e u r d . ) V a n de 2 4 s t o o r n sloepen — e v e n v e e l a l s op 1 A p r i l 1894 — w a r e n er o p 1 A p r i l 1895
2 in c o n s e r v a t i e en d e 2 2 a n d e r e over de in dienst zijnde s c h e p e n
verdeeld (4 bij h e t a u x i l i a i r e s k a d e r e n 18 bij de I n d i s c h e m i l i t a i r e
marine).
O n d e r d e n i e u w e g e g e v e n s , in h e t a l s b i j l a g e II h i e r a c h t e r g e voeo'le o v e r z i c h t o p g e n o m e n , b e h o o r t ook de a a n d u i d i n g v a n de
soort en h e t a a n t a l d e r a a n boor 1 a a n w e z i g e v u u r m o n d e n . T e dezer
p l a a t s e zij o m t r e n t de b e w a p e n i n g n o g a a n g e t e e k e n d d a t o p u i t .
A p r i l 1 8 9 5 ook d e beide w a c h t s c h e p e u m e t h e t s u e l v u r e n d k a n o n
v a n '.i.1 c M . w a r e n u i t g e r u s t , zoodat o p dien d a t u m alle s c h e p e n
d e r I n d i s c h e m i l i t a i r e m a r i n e , u i t g e n o m e n de o p n e m i n g s v a a r t u i g e n ,
v a n die g e s e b u t s o o r t w a r e n voorzien.
G e d u r e n d e h e t in d i t v e r s l a g b e h a n d e l d e t i j d v a k bleef w e d e r h e t
o v e r - r o o t e m e e r e u d e e l der s c h e p e n vau de I n d i s c h e militaire m a r i n e
g e b e z i g d in de w a t e r e n vau Atjeh. T e P i n a n g e n te S i n g a p o r e
w e r d e n a a n d e z e s c h e p e n de h o o g s t u o o d i g e v o o r z i e n i n g e n , meer
b e p a a l d e l i j k t o t h e t g e w o n e o n d e r h o u d b e h o o r e n d e , v e r r i c h t . ')
O m t r e n t d e n toestand o p 1 A p r i l jl. v a n d e v e r s c h i l l e n d e b o d e m s ,
voor zooveel zij t o t 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 b e h o o r e n , v a l t
het navolgende aan te teekenen.
Pantsersehip.
De Koning der Nederlanden,
in N o v e m b e r

') Dit was gedurende het in behandeling zijnde tijdvak het geval met een
12-tal der tot die scheepsmaeht behoorende bodems, zoomede met de 2 in
Atjeh dienstdoende stoomjachten. Bij sommige van deze schepen en vaartuigen
kwam het dokken en repareeren tweemaal voor. Het raderschip 2de klasse
Sindorn , d a t , toen het te Singapore dokte, tevens cenige kleine reparatié'u
onderging, kwam te Pinang tweemalen voor kleine voorzieningen, terwijl
door dien bodem, bij gelegenheid van het kolenladen en ververschen, nog
vütmaal de assistentie van particuliere ateliers te Pinang werd ingeroepen
voor het schoonmaken van de stoomketels. Ook de twee opnemingsvaartuigen,
die langs de .Suniatra-kust waren tewerkgesteld, dokten en repareerden te
Singapore. De door al de bedoelde 16 schepen en vaartuigen van 1 April 1894
t/m°31 Maart 1895 te Singapore en te Pinang gemaakte kosten beliepen
f 82 679 (verg. de gedetailleerde opgaven in bijlage H hierachter).

1894 t o t de I n d i s c h e m i l i t a i r e m a r i n e o v e r g e g a a n , w e r d b e g i n
F e b r u a r i 1 8 9 5 a a n de s c h e e p s m a e h t in de w a t e r e n v a n Atjeh o n t t r o k k e n , en op 1 A p r i l 1 8 9 5 bij h e t m a r i n e - e t a b l i s s e m e n t t e Soerabatja b u i t e n d i e n s t g e s t e l d o m in o n d e r z o e k te w o r d e n o p g e n o m e n .
Uithoofde v a n d e n s l e c h t e n t o e s t a n d der s t o o m k e t e l s en w e g e n s
de belangrijk aangegroeide h u i d , waardoor slechts weinig vaart
k o n w o r d e n g e h o u d e n , heeft h e t s c h i p op de reis v a n A t j e h n a a r
Soerabaija t e S i n g a p o r e g e d o k t .
Pantserdekkorvet.
De Sumatra,
het eenige schip van
dit c h a r t e r , w e r d in A u g u s t u s 1 8 9 4 te Soerabaija in t i m m e r i n g
o p g e n o m e n , t e n e i n d e b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g e n t e o n d e r g a a n . Bij
deze t i m m e r i n g z u l l e n d e s t o o m l e i d i n g voor een b e l a n g r i j k deel
w o r d e n g e w i j z i g d , de M e r r y w e a t h e r - s t o o m k e t e l v a n boord w o r d e n
g e n o m e n , o m d a a r t e r p l a a t s e een t w e e t a l W e i r - e v a p o r a t o r s t o t
b e t leveren v a n k e t e l - v o e d i n g w a t e r t e k u n n e n opstellen, en de n i e u w e
w a a i e r - m a c h i n e t o t betere v e n t i l a t i e van h e t a c h t e r s c h i p o n d e r
het p a u t s e r d e k w o r d e n g e p l a a t s t ; v e r d e r z u l l e n de n o o d i g e wijzig i n g e n en h e r s t e l l i n g e n aan r o m p , m a c h i n e s en k e t e l s w o r d e n
u i t g e v o e r d , w e l k e w e r k z a a m h e d e n vermoedelijk eerst o p h e t einde
van A u g u s t u s 1895 z o u d e n afloopen.
F l o t t i e l j e - v a a r t u i g e n . A a n w e z i g 14 , zijnde 1 m i n d e r
d a n o p 1 A p r i l 1894 door h e t o n t v a l l e n van de
Bandjermasin,
die d e h o o g e k o s t e n , w e l k e m e t h e t n o g voor e e n i g e n tijd b r u i k b a a r m a k e n van dien bodem z o u d e n zijn g e m o e i d , v o o r n a m e l i j k
t e n g e v o l g e vau den slechten t o e s t a n d d e r k e t e l s , n i e t m e e r w a a r d
w e r d g e a c h t . Op 1 A p r i l 1895 w a r e n . evenals h e t j a a r te voren ,
12
flottieljevaartuigen
in d i e n s t , d a a r o n d e r n u ook d e Bali,
die
zich op 1 A p r i l 1894 in c o n s e r v a t i e bevond. D a a r e n t e g e n r e k e n d e n
n o g a l t i j ! n i e t t o t de a c t i e v e s t e r k t e d e in r e p a r a t i e g e b l e v e n
Java en
Makasser.
V e r k e e r d e de Bali o p 1 A p r i l 1895 in zeer g o e d e n s t a a t , h e t zelfde w o r d t v e r k l a a r d v a n de Borneo . de Lombok en de Sicmbawa.
Als in g o e d e n s t a a t v e r k e e r e n d e , vielen a a n t e m e r k e n de Ceram,
de Flores , de Afadura , d e Pontianak en de Batavia , terwijl a l s n o g
b r u i k b a a r w e r d e n b e s t e m p e l d d e Padang,
d e Sambas en d e Benkoelen.
T e n a a n z i e n v a n d e n s t a n d der w e r k z a a m h e d e n a a n de 2 n i e t
actief zijnde
flottieljevaartuigen
is h e t v o l g e n d e g e m e l d . De w e r k z a a m h e d e n a a n de Makasser
w a r e n tijdelijk: g e s t a a k t moeten w o r d e n , o m d a t bij h e t m a r i n e - e t R b l i s s e m e n t meer spoedeischend w e r k
d i e n d e voor t e g a a n D i e n t e n g e v o l g e zou n u de g e r e e d h e i d v a n d e
Makasser
e e r s t o m s t r e e k s J u n i 1895 k u n n e n w o r d e n t e g e m o e t
g e z i e n , t e r w i j l dit voor de Java eerst v e r w a c h t w e r d t e g e n O c t o b e r
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1895. Bij de reparatie, die de Makasser nu ondergaat, zal dit
schip van een overdekten buk worden voorzien, ')
K a d e r s c h e p e n (1 der 1ste en 2 der 2de klasse). Het raderschip lste klasse Merapi verkeerde in bruikbaren staat. Deze bodem
beeft in Maart en April 1894 te Singapore gedokt en gerepareerd ,
en in November weder terzelfde plaatse gedokt en eenige voorzieningen aan de zinken dubbeling ondergaan. Het raderschip
2de klasse Sindoro is, zooals hooger gezegd , in Mei jl. te Soerabaija buiten dienst gesteld, ten einde aldaar in onderzoek te
worden genomen. Zoo dit onderzoek daartoe mocht leiden , zal
het schip de noodige voorzieningen ondergaan ten einde in reserve
te worden gebracht. Het raderschip 2de klasse Soembing werd in
November 1894 tijdelijk aan het station Zuider-en Oosterafdeeiing
van Borneo onttrokken, om te Soerabaija te dokken en de noodige
voorzieningen aan romp, machines en ketels te ondergnan , na
afloop waarvan liet schip in liet laatst van December 1894 weder
naar genoemd station terugkeerde.
S p a r t o r p e d o b o o t . De Cerberus verbleef meestentijds op
de voor conservatie van die boot bestemde sleephelling vau het
marine-etablissement te Soerabaija, van welke helling de boot te
water werd gelaten voor de periodieke oefeningstochten in Straat
Madura en voor hare reis naar Tandjong Priok en terug in November en December 1894. Diverse kleine voorzieningen werden
aan de Cerberus uitgevoerd.
W a c b t s c h e p e n. In de Gedeh , wachtschip te Tandjong
Priok (Batavia), bleven de witte mieren voortwoekeren, echter
zonder dat zulks tot groote bezwaren aanleiding gaf. Eenige
weinig omvangrijke voorzieningen werden vanwege de «Droogdokmaatschappij Tandjong Priok " aan boord van dezen bodem uitgevoerd. De Bromo, wachtschip te Soerabaija, verkeerde in goeden
3taat.
O p n e m i n g s v a a r t u i g e n . De toes'and van het opnemingsstootnschip Banda wordt bestempeld als > over het algemeen vrij
goed"; van de ketels wordt gezegd dat zij vermoedelijk nog slechts
een paar jaren zullen kunnen dienst doen. Van Mei tot Uctober
1894 vertoefde deze bodem te Soerabaija om bij het marine-etablissement te dokken en de noodige voorzieningen te ondergaan. Gedurende dit verblijf te Soerabaija werd de vroeger aan de Banda
toegevoegde stoombarkas n°. 13 verwisseld tegen de van een
condensor voorziene stoombarkas n0. 1, waardoor het veelvuldig
distilleeren aan boord van de Banda en hec daarmede gepaard
kolenverbruik zal worden beperkt. De zeilopuemingsvaartuigen
Blommcitdal en Mehill tan Carnbee verkeerden in goeden staat;
beide vaartuigen dokten en repareerden te Singapore in Juni 1894.
Stationneering, enz. In het station Noordelijk Sumatra bleven
13 oorlogsbodems gebezigd. Op 1 Aprii 1895 waren het de volgende: fregat Tromp van het auxiliair eskader, stationschip te
Olehleh , ter vervanging van het in Februari te voren naar het
marine-etablissement te Soerabaija opgekomen pautserschip der
Indische militaire marine Koning der Nederlanden, en verder 12
schepen der laatstbedoelde marine, namelijk: raderschip lste klasse
M<rapi, raderschip 2de klasse Sindoro, benevens de llottieljevaartuigen Pontianah (in 't laatst van April 1894 in bet station aaugekomen ter vervanging van de weinige dagen later naar Java
ter buitendienststelling opgekomen Bandjermasin), Samba?, Batavia,
Padang, Benkoelen, Madura, Flores, Ceram, Lombok en Sumbaica.
Overigens hield één bodem station in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, en wel het raderschip 2de klasse Soembing,
dat echter, gedurende ongeveer een maand, den dienst aldaar moest
staken om te Soerabaija te dokkeu en eenige herstellingen te ondergaan.
Tot de scheepsmacht in de wateren beoosten Java en Borneo
behoorden laatstelijk (sedert Juni 1894) 5 , in plaats van 4 bodems.
') Het blijkens noot 1 op blz. U van 't vorift verslag hier te lande in
aanbouw genomen nieuwe tlottieljevaartuig — sedert Hiu gedoopt — komt
in liet najaar gereed. Van de gelden , b j de loopeude Indische begrooting toegestaan 0111 nog dit j a a r een tweede stoomschip ten behoeve van de Indische
miiitairc marine op stapel te doen zetten, wordt gebruik gemaakt ter aanschaffing
van een tweede tlottieljevaartuig type Kt* . aan hoedanig vaartuig. naar liet
zich laat aanzien , tegen het einde van U M dringender behoefte zal bestaan
dan aan een raderschip (rivieroorlogsschip), zooals oorspronkelijk was aangevraagd. Het nieuwe vaartuig, dat op dezelfde werf als de JKu zal worden
gebouwd (ook nu waren de heeren HUYOKNS en v i s GELDEB te Amsterdam
de minste inschrijvers, thans met f 360 630), zal echter worden voorzien van
modern geschut. In plaats van 3 kanonnen van 12 c.M. K. A . , zal het als
hoofdbewapening krijgen 3 kanonnen van 10.5 c.M. A . , welke laatste geschutsoort tot nogtoe b(j de Indische militaire marine alleen wordt gevonden aan
boord van het llottieljevaartuig llorneo (verg. bijlage II hierachter).
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Van de 4 , die bij de afsluiting van de opgaven in 't vorig verslag
(1 April 1894) deel van die divisie uitmaakten , zijnde van het
auxiliair eskader de fregatten Koningin Emma der Nederlanden en
Tromp, zoomede het pautserschip Prins Hendrik der Nederlanden,
en van de Indische militaire marine het flottieljevaartuig Bornro,
werd in December 1894 de Tromp (die toen voor herstellingen
naar Soerabaija opkwam) vervangen door het pantserdekschip van
het auxiliair eskader Koningin Wilhelmina der Nederlanden , terwijl
als vijfde schip bij bedoelde scheepsmacht werd ingedeeld eerst
gedurende ruim twee maanden (Juni/Augustus) de pantserdekkorvet der Indische militaire marine Sumatra (sedert te Soerabaija
in herstelling genomen) en vervolgeus (van 13 September 1894
af) het tlottieljevaartuig Bali, mede van de Indische militaire
marine.
De spartorpedoboot Cerberus bleef te Soerabaija in station.
De oorlogsstoomjachten Satelliet eu Koerier bleven bij de in
Atjeh aanwezige scheepsmacht als advies- en communicatie-vaartuigen dienst doen. Over de bestemming van de overige kleine
vaartuigen van de Indische militaire marine is reeds hiervóór gehaudeld.
Steenkolen. Ter vervanging van de verouderde regeling van 18G3
werden l<ij gouveruementsbesluit dd. 11 April 1894 n°. 4 nieuwe
voorschriften vastgesteld betreffende het toezicht en beheer enz.
van de steenkolendepóts der marine in Nederlandsch-Indie. Uitgenomen wat betreft het depot te Soerabaija, waarover het algemeen
toezicht wordt uitgeoefend door den directeur van het marineetablissement , berust dat toezicht elders bij de hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur in wier gewest of afdeeling zich
één of meer kolendepóts bevinden. De bij de nieuwe voorschriften
bedoelde 23 depots (waaronder niet meer gerekend dat op Beugkalis in de residentie Oostkust van Sumatra, tot welks intrekking
sedert besloten is, als door veranderde omstandigheden overbodig
gebleken) en 1 hulpdepót zijn over den Archipel verspreid als
volgt: 3 op Java (te Tandjong Priok , Soerabaija en Banjoewangi), —
4 op Sumatra *) (te Siboga, of juister op het eilandje Poutang
Ketjil, in de residentie Tapauoli, te Laboean Deli in de residentie
Oostkust van Sumatra, zoomede te Palembang en te Djambi in
de residentie Palembang), — 1 in de residentie Biouw en onderboorigheJeu (op het eilandje Baijan in de binnenbaai van Tandjong
Pinang), — 1 op Banka (ter hoofdplaats Muutok), — 3 op Borneo
(te Pontianak en te Sintang in de Wester- eu te Bandjermasin
in de Zuider- eu Oosterafdeeiing van Borneo), — 5 op eu bij
Celebes (iu het gouvernement Celebes eu onderhoorigheden te
Makasser, te Laboean Dedeh in het landschap Tontoli, op Boeton
en te Bima op Soemtiawa, zoomede in de residentie Menado te
Kema), — <> in de Molukken (in de residentie Amboina te Wainitoe
op het eiland Amboina, te üisser op Ceramlaut, te üobo op een
der Aroe-eilanden en te Tepa op Babber , zoomede in de residentie
Ternate ter hoofdplaats van dieu naam en te Doreh op NieuwGuinea's noordkust, dit laatste uitmakende het hooger bedoelde
hulpdepót), — en eindelijk in de residentie Timor 1 (te Hansisi
op het eilandje Semauw niet ver van de hoofdplaats Koepang).
Voor zoover de dienst der gouverneraentskolenontginning op
Sumatra in 1894 in staat was Ombilieu-kolen voor de marine aan
te voeren, werd van die kolensoort gebruik gemaakt ter aanvul*
ling van deu voorraad. Gedurende de eerste helft van het jaar
werden van de Eininahaven met het door bedoelden dienst gehuurde stoomschip Celeles (in vijf ladingen) ten behoeve van de
marine aangebracht 10 609 ton, waarvan 1940 ton te Olehleh
(Atjeh) en het overige te Tandjong Priok , Soerabaija , Makasser
en Amboina. Onder de te Soerabaija aangevoerde hoeveelheid waren
begrepen 1025 ton » FOrderkolen" (zie vorig verslag, blz. 54),
welke uitsluitend voor werfgebruik werden gebezigd en voor het
doel geschikt bleken.
Gedurende de tweede helft van 1894 had , wegens storing in
de ontginning ten gevolge van een in de mijnen ontstanen brand
(verg. vorig verslag, blz. 255), geen aanvoer van Ombilien-kolen
ten behoeve vau de marine plaats, en werden de depots waar
noodig gedurende dat tijdsverloop, op machtiging der Indische
Regeering , aangevuld met Cardiff-kolen , geleverd door te Batavia
gevestigde firma's, met wie onderhandsche overeenkomsten ter
zake werden gesloten. Dientengevolge werden, tot de daarbij
vermelde prijzen, te Soerabaija, Bandjermasin en Makasser de
op ommezijde vermelde hoeveelheden Cardiff-kolen geleverd.
' ) De hoogerbedoelde voorschriften gelden niet voor Atjeh , waar de kolenlevering het onderwerp van een tienjarig contract uitmaakt i verg. vorig v e r slag, blz. 255).
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Geloste
hoeveelheid
in Ned.
tonnen.

Wanneer
aangebracht.
Juli. . .
September
October
December
October .
September

1891
M
M

1814
3509
314
4285

M

int

•1

3267

Prijs per
Eng. ton.
f

15.00
l i 110
10.48
i t.r.K
19,48

r.i.oo

a) Deze hoeveelheid werd aangevoerd gelijktijdig met de voor Uandjennasin
bestemde lading, waarbij , ten einde een lagen kolenprijs te bedingen , vergund
was p. m. 300 ton als ballast aan boord te houden en te Soerabnija te lossen.
i) In Januari 1894 waren te Makasscr nog gelost 322 ton Cardiff-kolen, behoorende tot do voor dat depot aangevraagde lading, waarvan in het vorig verslag
werd melding gemaakt.
In aansluiting aan het medegedeelde in het vorig versla? over
het gebruik van Ouibilien-kolen zij aangeteekend , dat over het
algemeen de rapporten , die door de commandeerende officieren der
oorlogsvanrtuigen en door de gezaghebbers der gouvornementsstoomschepen zijn uitgotiracht, op enkele uitzonderingen n a , niet
ongunstig luiden. Op de meeste schepen was het stoomhoudpn
gemakkelijk en bleken de kolen , hoewelzij in vele opzichten beneden
de Cardiff-kolen gestel! werden, zeer goed bruiktaar. Uit alle
rapporten is echter gebleken dat ar , ondanks de op vele schepen
toegepaste middelen om de verl randing der kolen en de trekking
der vuren te regelen (door verkleining van roosteroppervlnk , dichter
bijeen leggen van roosterijzers, verhooging van vuurbruggen en
het gebruik van den demper in den schoorsteen), veel rook en roet
worden gevormd. Vooral bij ketels met nauwe vlampijpen werd daardoor gaandeweg het stourahouden inoeielijk. Het kolenverbruik ,
hoewel op de verschillende schepen nogal uiteenloopend , bedroeg
op de meeste 10 a 20 p e t . , op sommige 25 p e t meer dan Tan
Cardiff-kolen. "Vermoedelijk — zoo wordt in de marine-bijdrage
voor dit verslag bericht — zal deze ongunstige verhouding verminderen wanneer men meer ondervinding in de wijze van stoken
met deze kolen heeft opgedaan. Door meer lucht in de achterzijde
der vuren en in de vlamkasten te brengen , ten einde daardoor
eene vollediger verbranding te verkrijgen, en door verkleining van
roosteroppervlak hoopt men tot eene betere beuuttiging van de
kolen te geraken en de nadealen van groote roetvorming te verminderen. In dien zin zullen thans de proefnemingen aan boord
der schepen worden voortgezet. De vergelijkende proeven tusschen
Ombilien- en Cardiff-kolen aan boord van de Sumatra moesten
wegens de lekke stoomleidingen worden g e s t a a k t , doch zouden
worden voortgezet na afloop van de herstellingen aan dezen bodem.
Tevens zou dan eene proef worden genomen met z. g . »retarders"
in de vlampijpen (verg. vorig verslag ,blz. 255).
Ter verstrekking aan onze te Singapore en Pinaug komende
marine-schepen, en verder ter aanvulling van sommige onzer meest
nabij eerstgenoemde plaats gelegen depots, werden gedurende 1894
op die plaatsen aangeschaft 5815 ton Cardiff-kolen, waarvoor gemiddeld werd betaald per t o n : voor de aan de schepen verstrekte
hoeveelheden te Singapore f 15.91* en te Pinang f 22,49", terwijl
voor de aan de zooeven bedoelde depots geleverde partijen , met
inbegrip dus van de kosten van transport, betaald werd gemiddeld
f 22,135 per ton.
Door het flottieljevaartuig Borneo werd in April 1894 , toen het zich
ter zuidkust van Nieuw-duinen ophield , op Thurs lay-eiland 137 ton
Cardiff-kolen ingenomen. De prijs was f31,07' per ton, vrij aan boord.
Op de Oostkust van Borneo werden te Koetei door de aldaar
komende marine-schepen , gestationneerd in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, gedurende 1894 380 ton kolen geladen uit
de mijnen der > Steenkolen-maatschappij Oost-Borneo ", die daarvoor
aanvankelijk f 18 per ton in rekening b r a c h t , geleverd vrachtvrij
aan boord , welke prijs later werd verminderd eerst tot f 1G en
daarna tot f 12 per ton. 1 ) Op de B e r o u w - e n Boeloengan-rivieren
werden plaatselijk 7 7 ' / . ton kolen ingekocht gemiddeld tegen f 11,12
per ton.
De depots in de "Westerafdeeling van Borneo (te Poutianak en
Sintang) werden aangevuld met Borneo-kolen , afkomstig uit inlandsche ontginningen. Deze aanvullingen k w a m e n , met inbegrip
van de transportkosten (verg. vorig verslag , blz. 256), te staan op
f 3 1 , 3 5 en f 18,38 per ton.
') In het loopendn jaar zullen sommige depots gedeeltelijk uit de Koeteiontginning worden aangevuld, voor zoover namelijk de te bedingen prijzen
aannemelijk zullen blijken.
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In September 1894, toen de aanwezige voorraad kolen was o p gebruikt , werd krachtens eene reeds vroeger genomen beslissing
opgeheven het depot te Hingat in het tot de residentie Hiouwen
onderhoorighelen behoorendo landschap Indragiri op S u m a t r a ,
zijnde inmiddels afgezien van het denkbeeld (zie vorig verslag, blz.
54) om daarvoor een depot aan de kwala Tjiuako in de plaats te
doen komen.
Het dagelijksch beheer over het kolendepót te Kema (residentie
Menado), waarmede tot dusver een inlandsen, opziener (tevens fungeerend havenmeester) was beiast, zal voortaan (gouvernementsbesluit dd. 2 Februari 1895 n°. 3) als bijbetrekking worden
waargenomen door den hulppostcommies ter plaatse (wieu tfeveus de
functiën van havenmeester zijn opgedragen).
§ 3.

Gouvernementsmarine.
a.

Personeel.

In de formatie der bemanning van de stoomschepen en de kleine
zeil vaartuigen (adviesbooten) werd gedurende 1894 geen verandering
gebracht, doch het aantal stoomschepen verminderde met 2 , terwijl
dat dor adviesbooten met 1 vermeerderd werd. Hierdoor werden
voor de stoomschepen 8 Europeanen en 40 inlanders minder, daarentegen voor de adviesbooten 11 inlanders meer vereischt. Aan
Europeesch personeel waren op uit. 1894 in dienst 124 man, zijnde
3 man (1 stuuruiau, 1 machinist en 1 leerliu^-macliinistj minder
dan de »Bepaalde s t e r k t e " , terwijl het inlandsen personeel
voor de stoomschepen bestond uit 583 opvarenden , gevende een
incomjdeet van 11 koppen. Op de kleine zeilvaartuigen was de
gevorderde sterkte van 121 inlanders bij het einde van 1894 aaurwezig. Nadere opgaven nopens de gevorderde en de aanwezige bemanning van de verschillende vaartuigen der gouvernementsmarine
vindt men in bijlage J .
Het korps Europcesche stuurlieden werd van 1 April 1894 tot
31 .Maart 1895 aangevuld met (5 van hier uitgezonden jongelingen,
afkomstig van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam,
waarvan 3 die niet voor gouvernements-rekening waren opgeleid.
Voor de vervulling van de openvallende plaatsen van leerlingmachinist was in Indiö steeds voldoende stof te vinden, ü e hiervóór
vermelde vacatures onder het persuneel der gouveruements-stoomschepen werden opzettelijk onvervuld g e l a t e n , met het oog op de
mogelijkheid van afkeuring vau een der in dienst zijnde rivierstoom schepen.
Ooder het inlandsch personeel der stoomschepen konden de verschillende graden nog steeds niet overeenkomstig de behoefte wordeu vervuld. Zoo ontbraken bij het einde van 1894 4 timmerlieden,
1 hofmeester, 5 eerste-mandoors, 13 roergangers, (50 matrozen
lste klasse en 22 vuurstokers 1ste klasse, te tarnen 105 koppen,
terwijl in de graden van tweede-mandoor, matroos 2de klasse,
lichtmatroos en vuurstoker 2de klasse een overcompleet bestond
van 4 , 41 , 30 en 19 (of te zamen 94) koppen. Gedurende 1894
overleden 30 en werden 150 inlandsche schepelingen voor verdere
diensten afgekeurd , hoofdzakelijk ten gevolge van berriberri.
De voorschriften betreffende de kleeding van do inlandsche schepelingen ondergingen bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 140 eene
kleine wijziging voor zooveel betreft gekleed t e n u e , terwijl bij
gouverneinentsbesluit dd. '5 J u l i 1894 n°. 3 werd ingetrokken de
tijdelijke machtiging van September 1886 om aan de bedoelde opvarenden , voor zooveel zij in de Atjehsche wateren dienst deden ,
baaien hemden en wollen dekens ten gebruike te geven.
b. M a t e r i e e l .
Sterkte en toestand. Van de samenstelling der gouvernementsmarine geeft de als bijlage J hierachter gevoegde tabel, thans aangevuld met verschillende nieuwe gegevens, een uitvoerig overzicht.
De actieve sterkleder gouverneaients-stoomvloot g i n g gedurende
het in dit verslag te behandelen tijdvak (1 April 1894 t/in 31 Maart
1895) van 19 tot 17 schepen t e r u g , doordien, wegers afkeuring,
ontvielen de rivierstoomschepen Koetei, Indragiri en Bom''(alle drie
sedert verkocht), waarvoor alleen het bij het marine-etablissement
te Soerabaija gebouwde nieuwe stalen rivierstoouischip Barito in de
plaats kwam. Buiten deze 17 èchepen ( 1 4 ' j zee- en 3 rivierstoom:
; Onder de in dienst zijnde zeestoomschepen is by deze opgaaf nog medegeteld de in Januari 1895 op een rit' bezuiden Halmalieira gestrande ZeeJuif,
in welker afbrenging men na moeitevol en volhardend pogen, onder leiding
van den commandant van het flottieljevaartuig Borneo, in 't laatst van Maart
eindelijk is geslaagd. Na te Ganeh (Halmalieira) voor den overtocht naar Soerabaija verder te zjjn geschikt gemaakt, is de ZeeJuif omstreeks medio Mei
by het marine-etablissement aangebracht. Om het dok niet te lang in beslag
te nemen , zal het vaartuig op de boffiag van aanbouw moeten worden gehaald.
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schepen) was echter nog aanwezig, inaar wegens herstellingen
Luiten dienst, het zeestoomsehip Albatros.
Omtrent den toestand der zeestoomschepen, in 't geheel dus
15 bedragende, is het volgende gemeld.
De twee oudste, Havik en Zeemeeuw, sedert 1878 in dienst,
kwamen respectievelijk in December en November 1894 te Soerabaija om belangrijke herstellingen te ondergaan , waardoor zij nog
voor minstens 3 on 7 jaren dienst zouden kunnen doen. Op 3 l
Maart jl. vertoefden zij nog bij het marine-etablissement. Van de
twee jaren jongere Arend en Valk is bet eerste in liet afgeloupen
jaar in herstelling geweest en verkeert thans weder in goeden
s t a a t , terwijl de Valk , wier buitenhuid boutziek begint te worden ,
spoedig naar Soerabaija zou opkomen om gekeurd en c. q. hersteld
te worden en dan tevens van ketel te verwisselen. De Zwaluw
(in 1882 gebouwd) verkeert, nadat in 1893 aan liet schip , tegelijk
met het inzetten van een nieuwen k e t e l , de noodige herstellingen
zijn aangebracht, in goeden s t a a t ; wegens het aan den groud
loopen ter reede Melaboeh (Atjeh's Westkust) onderging dit schip
in September 1894 te Pinang eenige voorzieningen. De Condor,
van 1885 dagteekenende, kwam den Isten Mei 1894, na te
Soerabaija herstellingen te hebben ondergaan, weder in dienst
(in Atjeh) eu onderging in 't laatst van 1894 te Singapore eenige
voorzieningen aan de krukas en metalen. De sedert 8 a 9 jaren
tot gouvernemetits-stoomschepen vertimmerde voormalige hop;ierbarges Gier, Albatros en Sperwer kunnen r.og goede diensten
bewijzen , maar moeten, als zijnde ijzeren schepen (al de Ulieren
zeestoomschepen zijn van composite-bouw), ongeveer om de zes
maaiiden dokken en dan tevens meer of minder belangrijke voorzieningen ondergaan aan r o m p , machinerieën en ketels, welke
laatsten de sporen dragen van 18-jarigen ouderdom. De Albatros
(ter vervanging waarvan in Atjeh (ie Condor was ingevallen) is
echter sedert medio Juli 1894 buiten dienst tot het ondergaan van
herstellingen en het ontvangen van nieuwe ketel* (het is het
eenige schip cler gouvernementsmarine 'lat twee ketels beeft). Tot
de schepen , die eerst sedert korten of vrij korten tijd in dienst
zijn, behooren — behalvo de hooger genoemde Zeeduif — de
Reiger, de Kaïf', de Zwaan, de Flamingo en de Pelikaan. Van
deze schepen hebben in 't laatst van 1894 de Reiger, de Raaf en
de Zwaan te Soerabaija gedokt en eenige voorzieningen ondergaan ,
bij welke gelegenheid de Reiger nieuw huidkoper, de Zwaan
nieuwe vlampijpen eu de Raaf eene nieuwe schroefas verkreeg;
laatstgenoemd schip vertoefde in Februari 1895 andermaal te
Soerabaija om voorzieningen te ondergaan wegens eeu gebrek aau
den schroefaskoker, dat hevig warmloopen veroorzaakte.
W a t betreft de 3 nog aanwezige rivierstootnscliepen , namelijk
de Singkawang, de Djambi en de hooger genoemde nieuwe Barilo,
zal op de Singkawang, in 1876 g e b o u w d , voor nog slechts twee
jaren dienst gerekend mogen worden, terwijl de in 1881 gebouwde
Djambi in het tweede kwartaal 1895 naar Soerabaija zou opkomen ,
waar onderzocht moet worden of het schip de kosten van reparatie n o g
waard is.
In de formatie der adviesbooten kwam na 1 April 1894 verandering, doordien er 2 voor de residentie Menado werden toegestaan , om tijdelijk den controleur te Bwool (thans te Kwandang)
en dien te Posso te kunnen dienen als vervoermiddel, terwijl in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borne> het getal met 1 werd
verminderd. De formatie telde «lus nu 11 van deze vaartuigen ,
en deze waren allen in dienst, namelijk 1 ter Sumatra's Westkust , 1 in de Westerafdeeling van Borneo, 2 in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo, 2 in het gouvernement Celebes en
onderhoorighe len , 2 in de residentie Menado en 3 in de residentie
Timor. De adviesboot (één van de drie tot dusver aldaar gestationneerde), die in do Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bleek
gemist te kunnen worden , werd voor verderen dienst afgekeurd
en verkocht, terwijl van de 8 , op uit. Maart 1894 bij het marineetablissement te Soerabaija in conservatie, er 2 voor Menado werden in dienst gesteld en 2 strekten ter vervanging respectievelijk van
één boot die te Koepang (Timor) was afgekeurd en verkocht, en van
één die aldaar bij eeue invallende bui omgeslagen en in 40 vademen
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diepte gezonken was. Op uit. Maart 1895 bleven dus slechts4 adviesbooten in conservatie over, waaronder 2 , die blijkens bet vorig
verslag (blz. 55) waren toegevoegd aan de scheepsmacht in de
wateren \ a n Lombok, doch den Sleten Augustus 1894 weder
te Soerabaija buiten dienst werden gesteld.
Station-wering.
Oedurende het tijdvak van 1 April 1894 t/m 31
Maart 1895 haddeu de navolgende veranderingen plaats in de verdeeling van de gouvernements-stoomschepen over de verschillende
gewesten.
In de wateren van Atjeh, waar in de eerste helft van April 1894
zich bevonden de Albatros, de Havik en de Zwaluw, verheten de
beide eerstgenoemde schepen respectievelijk in J u n i en November
1894 het station om te Soerabaija herstellingen te ondergaan , en
kwamen daarvoor in de plaats de te Soerabaija voor den actieven
dienst weder geschikt gemaakte Condor en de in October 1894
aan de residentie Timor onttrokken Flamingo. De Zwaluw wei van
27 Augustus t<>t 12 September, en de Condor van 14 November
tot 25 December 1894, uit het station afwezig om respectievelijk
te Pinang en te Singapore te dokken en eenige voorzieningen te

ondergaan.
Ter Oostkust van Sumatra < m de Pelikaan tot 12 Januari 1895
in diens*, toen het schip naar Ternafo moest worden gedirigeerd
om voorloopig de al laar door stranding tijdelijk ontvallen Zeeduif

te vervangen. Voor de Ooetkust van Sumatra, met Banka, werd
nu aangewezen de Oier, die tot dusver, behoudens een paar korte
ttuecbenpoozeu, t.et station Banka-Billiton bezet had.
In de residentie Riouw werd het sedert afgekeurde rivierstoomscbip I.idragiri,
dat in April 1894 aan den dienst aldaar moest
worden onttrokken, eerst tijdelijk , doch sedert A u g u s t u s voorgoed,
vervnugen door de Singkawang uit de residentie Palembang, waar
de stationnecring van een rivierstoomschip der gouvemeinent.smiirine opgeheven werd. (Voor reizen naar Djambi zou de resident,
telkens wanneer het noodig w a s , de beschikking kunnen krijgen
over bet voor de watereu van Banka-Billiton aangewezen zeestoomscbip.)
In de Westerafdeeling van Borneo, waar in de eerste helft
van April 1S94 twee rivierstoomschepen (de Djambi en de Koetci)

gestationneerd waren, werd dit getal, nadat in Mei 1894 het laatst*
genoemde (sedert afgekeurde) schip naar Soerabaija was opgekomen,
tot één schip beperkt, terwijl soo mogelijk spoedig, bij wij ?.e van
proef, ') de stationneering van het eenig overgebleven stoomschip
Djambi zal worden ingetrokken.
In de residentie Zoider- en Oosterafdeeling van Borneo was het
in December van Ainboina teruggekeerde stoomschip Raaf'slechts
beschikbaar tot 2 Februari 1895, toen bet werd aangewezen o m ,
na gedureude een paar weken te Soerabaija te zijn verbleven voor
het verhelpen vim een gebrek aan den schroefaskoker, tijdelijk het
station Menado te betrekken. Er bleef dus toen in genoemde r e sidentie alleen to beschikken over een voor rivierdiensten geschikt
stoomschip, namelijk over de nieuwe Barito, in November 1894
in de plaats gekomen van de afgekeurde Boni. Voor noodzakelijke
reizen naar de Oostkust van het gewest zou de resident de hulp
van den stationscommandant kunnen inroepen of kunnen gebruik
maken van stoomschepeu der paketvaart.
Voor het gouvernement Celebes en onderho irigheden bleef de
Zwaan aangewezen, die echter in Februari 1895 het station verliet om hulp te verleeneu tot het afbrengen van de in de wateren
van Halmaheira (Ternate) gestrande Zeeduif. -)
In de residentiën Menado en Ternate bleven gedurende bijna
het geheele jaar 1894 in dienst respectievelijk de Zeeduif en de
Zeemeeuw, doch toen in November laatstgenoemd s c h i p , dat herstelling behoefde, naar Soerabaija moest opkomen, werd het eerste
tijdelijk in zijne plaats naar de residentie Ternate gedingeer;'., waar

•) liet maakt sedert eenigen tjjd in Indié' een punt van overweging uit
of niet met een kleiner getal gouvernements-stoomschepen kan worden volstaan , en hoe de diensttak der gouvernementsmarine, c. t|. met samensmelting daarbij van andere civiele landsvaartuigen, op den minst kostbaren en
doelmatigsten voet ware in te richten. In het najaar van 1AM is aan den
chef der 8ste aldeeling van het departement der marine door üen GouverneurGeneraal opgedragen om in den aangegeven zin, voor zooveel noodig na
Blijkt uit het alsdan ia te atollen nauwkeurig onderzoek dat het schip in plaatselijk
onderzoek en bespreking met de gewestelijke 1'" "rinlers, uitgez[jn gehcele verband niet is ontzet, dan zal het — als eerst vier jaren oud — werkte voorstellen
ontwerpen. Met de geheele volvoering' n a deze veelde vrij aanzienlijke kosten van herstelling, voorloopig globaal geraamd op omvattende opdrachtte dacht
bedoelde hoofdambtenaar pas ia de eerste helft
f 72 000, nog waard zijn.
van 1896 te kunnen gereed komen. Omtrent de wijze van voortzetting van
De actieve sterkte is in 't laatst van Juni jl. aangevuld door de aankomst dezen arbeid, nu in Juni jl. aan bedoelden hoofdambtenaar een tweejarig
in Indiü van het in Juni 1894 hier te lande in aanbouw genomen nieuwe verlof naar Europa wegens ziekte is verleend, is nog geen bericht ontvangen.
gouvernements- (zee-) stoomschip Gtalik (zie vorig verslag, blz. 55, noot 1).
3
) Daartoe was den met de leiding van de werkzaamheden belasten commanEerlang zal van hier in losse deelen kunnen worden uitgezonden een voor
de rivieren ter Oostkust van Sumatra bestemd platbonmsvaartuig. Dit vaartuig dant van het llottieljevaartuig Horneo tevens de beschikking genven over de
van bijzondere constructie, waarover is gehandeld in noot 2 op blz. 17 hier- gouvernements-stoomschepen Arend uit het station Amboina en nüSMi nit het
station Ternate.
vóór, is bestemd om bj de gouvernementsmarine te worden ingedeeld.
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het echter reeds in Januari 1895, wegens stranding, moest vervangen worden (zooals hooger gezegd, tijdelijk door de Pelikaan
uit de residentie Oostkust van Sumatra). Het inmiddels ontbloot
gebleven station Menado werd in 't laatst van Februari 1895 tijdelijk
bezet door de uit de Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo weder
opgeroepen Haaf.
In de residentie Amboina deed tot '25 September 1894 dienst de
Raaf (tijdelijk aan de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo outtrokkenj en daarna weder de Arend, die van December 1893 tot
Augustus 1894 herstellingen te Soerabaija had ondergaan.
De residentie Timor , vanwaar in üctober 1894 de Flamingo was
opgeroepen om een der gouvernements-stoomschepen in Atjeh te
vervangen, bleef sedert unbezet.
Voor diensten in de wateren van Oost-Java en Bali en Lombok
werd beschikt over de Reiger en de Spencer.
Over de stationueering van d'i 11 in dienst zijnde adviesbooten
is hiervóór reeds gehandeld.
§ 4. Mariue-etaMissemcnt Ie Soerabaija.

284 tevens aangewezen als hoofd van het marine-stoomwezen),
terwijl uit anderen hoofde de plaatsing van een scheepsbouwkundig
ingenieur te Batavia , ten gevolge van veranderde omstandigheden,
geen reden van bestaan meer heeft. Tot diens terugplaatsing naar
Soerabaija zal eerst zijn over te gaan nadat bij de Indische begrooting
voor 189(5 gerekend zal zijn op do wedertoevoeging aan den chef
van genoemde afdeeling van een tweeden zeeofücier, zooals ook
vóór 1889 aan die afdeeling verbonden was.
Aan de formatie der vaste beambten bij het etablissement ontbraken op uit. 1894 1 ondcrbaas-zeiltnaker, 1 derde opziener voor
het vak van scheepsbouw, 2 commandeurs voor het vak van scheepshouw en 1 onderbaas-ijzergieter tevens baas-kopergieter. liene
geleidelijk in te voeren nieuwe organisatie van het aan het etabli3sement verbonden vaste ondergeschikt Kuropeesch personeel is ontworpen , ten einde de van 1888 dagteekeneude samenstelling daarvan beter verband te doen houden met de in de laatste jaren in het
scheepsbouwbedrijf gekomen veranderingen , nu daarbij het hout
gedeeltelijk door ijzer en staal is verdrongen, terwijl ook in tuigage
en zeilen vermindering is gekomen. In Juli jl. is door het Opperbestuur machtiging verleend tot de vaststelling van de voorgedragen
nieuwe formatie, welke geen vermeerderiug van uitgaven vereischt.
Om dezelfde redenen als vroeger had men weder veel moeite om
goed geoefend werkvolk te behouden. De opleiding van jongelieden
tot werkman bij het vak van stoomwezen leverde tot nog toe weinig
op. Bij dit vak moest bijna het geheele jaar worden overgewerkt.
Voor het vak van scheepsbouw en dat van uitrusting was in den
regel in voldoende mate werkvolk te krijgen.
Met den gezondheidstoestand op en in de nabijheid van het etablissement was het gedurende 1894 gunstig gesteld. Zware malariakoortsen deden zich niet voor; ook bleef men bij uitzondering van
cholera verschoond. Wegens door de inlandsche werklieden bij het
werk verkregen verwondingen en accideuten kwamen 148 gevallen
in behandeling , waaronder echter vele van lichten aard; toch waren
de gevallen, tlie eene langdurige behandeling eischten , niet zeldzaam en waren twee gevallen zelfs van zeer ernstigen aard.
Gedurende 1894 waren de werkorders weder zoo talrijk, dat
enkele reeds onderhanden zijnde werkzaamheden, te weten de
reparatie van het fiottieljevaartuig Makasscr en van het gouvernements-stoomschip Albatros, gedurende geruimen tijd gedeeltelijk
moesten worden gestaakt.
Bij het vak van scheepsbouw zijn 100 werken en bij het vak
van stoomwezen 72 werken onderhanden geweest, en wel voor
het auxiliair eskader respectievelijk voor elk der genoemde vakken
7 en 8 , voor de Indische militaire marine 21 en 24, voor de
gouvernementsmarine 35 en 17 en voor andere diensttakken , enz.
37 en 23. Tot de bedoelde werken, die deels afliepen, deels nog
onderhanden bleven , behoorden o. a. de volgende: de belangrijke
reparatie, gepaard aan ketelverwisseling, van de Makasser; de
omvangrijke voorzieningen uitgevoerd aan den romp, de ketels
en de machines van de Java en de Sumatra; de herstellingen
van de gouvernements-stoouischepen Arend en Condor en van de tot
de opiumrecherche behoorcnde stoomschepen Argus en Cycloop; de
aanbouw van het gouvernementsstoomschip Barito, van een
schoener voor het loodswezen en van twee stuks oorlogsdrijvervlotteu (zie blz. 76 hierna) ten dienste van het departement van oorlog;
voorts da voorzieningen , uitgevoerd aan het flottieljevaartuig Borneo
en het opnemingsvaartuig Banda; zoomede het aanmaken van
nieuwe ketels voor het gouvernementsstoomschip Zeemeeuw en het
stoombebakeningsvaartuig Cheribon. Overigens werd nog voldaan
aan tal van bestellingen ten behoeve van in dienst zijnde schepen ,
alsmede reparatiewerk uitgevoerd voor het etablissement zelf en
voor verschillende niet tot de marine behoorende diensttakken.
Hoewel zij niet onafgebroken bezet zijn geweest, werd van de
beide ijzeren drijvende dokken (het 5000 tons-dok en het 1400
tons-dok) gedurende 1894 een druk gebruik gemaakt; het eerste
tel ie 464 en het andere 342, of te zamen 806 dokdagen (37 voor
het auxiliair eskader, 254 voor de Indische militaire marine , 268
voor de gouvernementsmarine en 247 voor andere vaartuigen). l)
De gebruikelijke opgaven omtrent den omvang der werkzaambeden in de laatste vijf jaren vindt men in het volgende overzicht, waaruit onder meer blijken kan dat het werken op taak
in 1894 weder belangrijk werd uitgebreid.

Was in December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 234), ter verzekering van eenheid in leiding van- en verantwoordelijkheid vooral de bij het marine-etablissement te verrichten werkzaamheden ,
met wijziging in zoover van het reglement op het beheer en de
organisatie der inrichting, bepaald dat de hoofdingenieur, eerstaanwezend ingenieur van scheepsbouw en hoofd van dat vak, voortaan
ook aan het hoofd staat van het vak van stoomwezen , in Februari
1895 (Indisch Staatsblad n'. 40) is bedoeld reglement nader in dien
zin gewijzigd dat, bij verlof, ziekte of ontstentenis vandendirecteur van het etablissement, bedoelde hoofdingenieur steeds optreedt
als waarnemend directeur, hoedanige tijdelijke waarneming tot
hiertoe in den regel berustte bij den aan het etablissement als
equipagemeester gedetacheerden zeeofficier.
Blijkens het vorig verslag (blz. 56) waren overwegingen aanhangig
betreffende de vraag, of de belangen der inrichting, wat betreft
het vak van stoomwezen , welks voornaamste werkzaamheden zich
bepalen tot herstelling en onderhoud van scheepsstoomwerktuigen
met den aankleve van dien , er niet bij zouden winnen wanneer
men daarvoor, in plaats van over ingenieurs-werktuigkundigen
beschikte over officieren-machinist der marine, als meer met practische kennis toegerust. De Kegeering is te dezen aanzien te rade
geworden eene beslissing omtrent het al dan niet voortbestaan van
het korjis ingenieurs-werktuigkundigen der marine te verschuiven
in afwachting van hetgeen de ervaring zal leeren bij voortzetting
gedurende eenigszins geruimen tijd van den voorloopigen maatregel
van 1893, toen eene in het bedoelde korps ontstane vacature onvervuld is gelaten en de werkzaamheden voorshands zijn opgedragen
aan een bij de zeemacht in Indië dienenden officier-machinist der
2de klasse (die echter reeds in het begin van 1895 in aanmerking
kwam om herwaarts terug te keeren). Ten einde eene tewerkstelling als de bedoelde niet van te korten duur te doen zijn ,
is thans, met medewerking van het Departement van Marine,
eene regeling getroffen (Koninklijk besluit dd. 17 Januari 1895 n°.
31), welke de gelegenheid aanbiedt om de detacbeering in Indië
van ofticieren-machinist, die bestemd worden voor de waarneming
van de betrekking van ingenieur van het stoomwezen bij het marineetablissement , vijf jaren te doen duren. Tot detacheering op den
nieuwen voet van een kort te voren in Indië aangekomen ofliciermachinist der 2de klasse, tegen ontheffing van den inmiddels nog
tijdelijk aan de inrichting verbonden gebleven eerstbedoelden titularis, is in 't laatst van .Mei jl. de commandant der zeemacht door
den Gouverneur-Generaal gemachtigd.
Ter uitvoering van het in 't vorig verslag besproken denkbeeld
eener periodieke detacheering herwaarts van de ingenieurs voor het
vak van scheepsbouw, in het belang der verrijking van hunne practische kennis en ervaring, wordt eene ontwerp-regeling van de Iudische Kegeering nog te gemoet gezien. Afgescheiden van zoodanige
detacheering zal de formatie van het korps verminderd kunnen
worden met één ingenieur, daar in beginsel besloten is niet meer
te rekenen op de in 1889 ingevoerde tewerkstelling van een scheepsbouwkundig ingenieur te Batavia (begrepen onder het personeel
der 6de afdeeling » Materieel" van het marine-departement), vermits toch de adviezen, die de chef van het departement op scheeps') In welke mate , meerendeels door de schepen behoorende tot het station
bouwkundig gebied behoeft, regelmatigheidshalve steeds belmoren Noordelijk
Sumatra, van de dokgclegenheden te Pinang en Singapore werd
uit te gaan van het te Soerabaija geplaatste hoofd van dit dienst- gebruik gemaakt, kan blijken uit het daarover handelend overzicht in bijlage II
vak (zooals hooger reeds is gezegd bij Indisch Staatsblad 1894 n°. hierachter.
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Aantal verrichte dagdienslcn.
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. aan
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koelies.

K a r i n e-e t a b l i s s e m e n t .

f

118573

543 259

465 459

427 979

2 030 421

2119

0,79

410049

500 120

454 439

771 020

2 700 624

1910

0,83

0,47»

«)

474 423

002 090

452 601

300 184

2 266 028

1088

0,82»

0,47

140 103

9)

510 688

«02 851

494 995

528 001

2 092 753

2270

0,82»

0,43

172 405

1]

502 309

674 801

505 856

040717

3 101008

2207

0.82»

0.42

420 378

215319

1891

:i82 627

100 788

185 177

1892

442 030

173 380

127 073

4893

482 803

195 903

1804

4Ï0 887

180 080

/)

1

424 086

1800

Marine-fabriek
1800

133 482

32 402

1801

57 012

13841

1892

28 603

3 707

1893

8014

2 975

d)

I

0,43

(sedert 1 Juli 1893 ingesmoltea bij het Marine-etablissement).

121093
05 737
31 225
10 073

121093
65 737
31 225
10 073

64 450

330 028

t')

i)

1 030 558

«')

23 531

78 492

350 465

4 741

5 263

126 450

553
837
108
36

f

0,82»

l

0,44

0,94

0,55

0,06

0,51

1,09

0.54

a) Ook de koelies (waaronder in deze opgaven tevens de politieoppassers en magazijnknechts zijn medegeteld) zijn vrije lieden.
b) Onder de bij het eigenlijke marine-etablissement iu de opgegeven vijfjaren uitbetaalde arbeidsloonen was ter zake van overwerk achtereenvolgens begrepen
a
I 11077, f 11 200, f 21006, f 22 243 ea f 25 503.
^
c) Hieronder is niet begrepen het steenkolenverbruik der baggervloot.
d) Bij de voormalige marine-fabriek werd niet op taak gewerkt.
e) Hieronder f 0152 voor aankoop van materialen, enz.
ƒ)

Hieronder f 250 voor het opmaken van bamboehoeden.

ff) Hieronder f 10 825 voor aankoop van materialen, enz.
A) Alsvoren f 8820.
i) Niet of niet afzonderlijk opgegeven.
f) Hieronder f 59 voor verlichtingskosten van het fabrieksterrein.
A) Hieronder f 33 als boven en f 279 aan overwerkgeld.

Volgens bet, jaarverslag van den directeur der inrichting over
1893 (over 1894 zijn dergelijke opgaven vooralsnog niet uit Indiö
ontvaugei.) had toen de eigenlijke productie van bet etablissement,
gezamenlijk Lij de vakken van scheepsbouw, ttoomwezen en uitrustiug, eene waarde vertegenwoordigd van f417 430 aan materialen ') en f 524 048 aan arbeidsloonen, in totaal dus f 942 078,
te ipliuen als volgt:
Wegens werkzaamheden ten behoeve van:
de inrichting zelve
de schepen van het auxiliair eskader . .
de schepen . stoombarkassen en torpedobooten der Indische militaire marine . . .
de schepen en advicsbooteu der gouverneraentsmarine
andere diensttakkeu ouder beheer van het
departement der marine (bebakeuing,
kustverlichting . loodswezen , havende—
partementen , enz.!
andere departementen 'lau dat der marine,
werken hiervóór niet genoemd (ongerekend
echter die voor particulieren! a). . . .
Totalen als boven. . .

Materialen.

Arbeidsloonen.

Totaal.

ff 51 302
82 410

f 96710
100 073

f 148 021
182 480

108 840

184 166

353 006

00 073

07 480

127 553

18 577
35 555

20 709
45 363

45 286
80 918

667

4 138

4 805

f 417 430

f524 618

f 912 078

a) "Wegens werkzaamheden ten behoeve van particulicen viel over 1893 in
rekening te brengen (ook voor het gebruik van het dok of andere werktuigen)
f 4337.

In de behoefte aan hout voor de marine, waarin tot nu toe
voorzien werd door de bosehexploitatie Ngleboer iu Rembang,
zal, wegens bet in 1895 eindigen van het daarvoor gesloten contract, voortaan door aankoop bij particulieren worden voorzien.
Do verdere beproevingen van Indische houtsoorten, met het
oog op hare eigenschappen als masthout, leverden weinig of geen
gunstige uitkomsten op. Eenige soorten vertoonden goede eigenschappen , doch werden onbruikbtmr bevonden wegens het sterk
scheuren. Door zorgvuldige behandeling van de stammen, ais
') Hierbij niet gerekend de waarde der uitrustingsartikelen die uit de magazijnen aan de schepen verstrekt worden. Daarentegen zijn wel als productie
gerekend: aanmaak , herstelling en onderhoud van artikelen voor den voorraad en voor conservatie van stoomketels.
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cerneeren vóór bet vellen of uitloogen daarna, zouden deze soorten mis.-chien goed masthout kunnen leveren.
Omtrent den toestand der verschillende onderdeden van het
etablissement is in hoofdzaak het volgende gemeld.
Nadat de verbouwing van de ketelscheepmakerij was afgeloopen,
werd deze werkplaats voorzien van drijfwerk en van twee locomobielen , terwijl zonder staking van het bedrijf gaandeweg de
werktuigen van de galerijen naast de groote helling werden overgebrr.cht naar de gereconstrueerde werk (.laats. Deze is thans aanmerkelqk prnctischer ingericht en verdeeld dan bij de oude werkplaats mogelijk was. De dwarshelling beoosten de ketelscheepmakerij werd hersteld en verbeterd In bet algemeen blijken de
verschillende werk- en bergplaatsen goed te voldoen , zij bet ook
dat enkele wijzigingen in de distributie wenschelijk worden geacht
om meer ruimte te krijgen of van de bestaande localiteit, in verband met gewijzigde behoeften, meer profijt te trekken.
Gebouwen en werktuigen verkeeren over 't geheel in goeden
staat van onderhoud, 'i
Hetzelfde is het geval niet de dokken, werfvaartuigen en
ander drijvend materieel van het etablissement.
Het aantal waterreservoirs op het etablissement, dienende voor
het verzamelen van regenwater voor ketelvoeding , besproeiing van
wegen, enz., werd door het opstellen van afgekeurde stoomketels uitgebreid, zoodat de gezamenlijke capaciteit thans p. m. 153 000 L.
bedraagt.
De plaatsing van het gebouw der tijdsein-inrichting voldoet niet
meer aan de daaraan te stellen eischen , omdat de schepen op het
oostelijk deel der reede de tijdseinen niet of slecht kunnen waarnemen. Een project tot verplaatsing is in bewerking.
Na de gereedheid van het in den omtrek van bet bassin gebouwde , onder het departement van onderwijs, eeredienst en
;
) Na de voltooiing van de reeks van belangrijke b[j- en verbouwingen ,
die liet etablissement in de laatste jaren heelt ondergaan, i s , zooals reeds
in 't vorig verslag (blz. 135) werd medegedeeld, onder de onmiddellijke bevelen van den directeur der inrichting, daarbij enkel een opzichter van den
waterstaat werkzaam gebleven , en wel voor het gewoon onderhoud der g e bouwen en van het werfterrein, terwijl ook de uitvoering van herstellingen
buiten dat gewoon onderhoud vallende, zooinede van kleine nieuwe werken
op het gebied van burgerlijken bouw aan hem wordt opgedragen. D e z e r e g e '
ling werkt tot nog toe goed.
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nijverheid ressnrteerende hospitaal voor lijders aan besmettelijke zieleten , van welk» oprichting sprake was op bis. 133 van 't vorig verslag ,
maakt de desinfectie-oven — sedert Juni 1894 — een deel uit Tan
dit hospitaal en behoort dus niet meer tot het marine-etablissement.
Van het baggertmiterieel van het marine-etablissement, — bestaande uit de baggermolens Soerabaija en Tandjong Priok en de
hopperbarge Japara, — is de Soerabaija gedurende J894 inconservatie geweest (in Februari 1894 werd dit vaartuig gedokt). L)e
baggermolen Tandjong Priok en de hopperbarge Japara zijn,
behoudens den tijd bcnoodi^d voor het schoonmaken van do Icetell
en het verwisselen van schalmen van den emmerladder van do
Soerabaija, gedurende liet geheele jaar gebezigd geworden om
het bassin op de Ijepaalde diepte te brengen , terwijl bovendien
de Japara nog eeuige reizen deed ten dienste van de oliagasvcriichting in de vaarwaters der reede van Soeraharja en behulpzaam
was bij het in- en aitsleepen van zeilschepen, welke in het
bassin steenkolen moesten lossen.

loodsinrichtingen waren gedurende 1894, in vergelijking met 1892
en 1893, de ontvangsten weyns loodsgelden als volgt:
_

i i W w . a

...ï

Tanrijoiij? Priok (Batavia) . . . . ï . ,
Soerabaija (met (Jrissee)
BanjoewuDffi (voor Straat Bali) . . . .
Tjiliitjap

;18»2.~
2t> 7:10 f
157 TM
0 083
1*772

1893.^™
1894. :
25 2811 f 27-217
172 02'.!
193 700
4 410
18*4
15 409
18 725

In verband met de afnemende beteekenis van het loodswezen voor
Straat Bali (tusacben .lava en Bali), doordien (ie schepen meeren
meer den gemakkelijkere]) weg tusschen Mali en Lombok blijven
verkiezen, wordt eet.e proef genomen of de dienst in eerstbedoeld
vaarwater nog eene verdere inkrimping van personeel gedoogt

Voorden dienst van bet loodswezen in de Bmma-haveu (Padang)
werd on de indienststelling van een stoomscbeenje (de van den
dienst der havenwerken aldaar overgenomen liarie) definitief ge-

rekeud (Indisch Staatsblad 1895 n° 14), terwijl als reservevaartuig
werd aangewezen bet van denzelfden dienst afkomstige stoom*

scheepje JJisselwtrf' ')•
In net najaar van 1894 (Indisch Staatsblad n°. 204 en 212) werd
de betrekking van vasten (mland-chen) loods der marine voor de
vaarwaters langs de Zu;d- en Oostkust van Borneo ingetrokken,
Kustterlichtiag, bebakeuiug en, loodswezen. Aangaande de onder en werd tot één (inlandseben) loods teruggebracht bet personeel
beheer van den chef der hierbedoelde dienst takken staande stoom- van den loodsdienst in de watereu van Celebes en onderhoorig*
schepen Lucifer (inspectievaartuig) en Cktribon (bebakeningsvaar< heden.
tuig), welke vaartuigen eene particuliere bemanning varen (zie
Indisch Staatsblad 1889 n°. 235 en 1892 n°. 152), is ditmaal
Ilateniiirickiingen. Tegen f 53 8.»9 in 1892 en f .">!) :jii."i in 1693,
slechts gemeld dat voor het laatste nieuwe ketels in aanbouw bracht de hefti: g van kaaigelden in de haven Tandjong 1'riok
waren bij het marine-etablissement te Soerabaija.
(Batavia) over 1894 f 96 015 op, terwijl aldaar wegens steigergeb
Nieuwe kust- en havenlichten waren niet in oprichting. Voor den en wegens huur voor het opslaan van steenkolen aan het
eenige werken vau dien aard aan de Sabang-baai van lVeloe Weii ooster'.ioord der haven in gemelde drie jaren achtereenvolgens werd
(nabij Groot-Atjeh) was in 't laatst van 1894 een project in over» ontvangen f 84 033 (oud tarief), f 62406 en f 40023.
weging.
In de organisatie van sommige baveudepartementen werd verOmtrent liet gaslichtschip vóór den ingang der Deli-rivier (Oost- eenvoudiging gebracht Te Batavia werd in April 1895 (Indisch
kust van Sumatra) en de gasboeien in de vaarwaters leidende
itsblad n". 7!) de betrekking van onder baven meester als afzon*
naar de reede van Soerabaija werden slechts weinig klachten derlyk ambt opgeheven en werden de daaraan verbonden functiBn
vernomen. Eerstgenoemd schip werd te Pinang gedokt en onder- opgedragen aan e.'o door don directeur vau financiën aan te wijging daar eenige voorzieningen.
zen ambtenaar (verificateur) bij tiet tolkantoor i:an den Orooten
De roode aohermglazen van het licht aan de monding der Batoe- Boom op genoemde hoofdplaats. Te Makatser kwam de betrekking
Bara-rivier (Oostkust van Sumatra) werden weggenomen om dit Viin commies bij het havendepartement geheel t.; vervallen (goulicht on grooteren afstand zichtbaar te maken , eene verandering vernetnentsi esluit dd. 24 Mei 1894 n°. 44), terwijl te Kemainde
die zouiier gevaar voor verwarring kon plaats hebben uu in 1893 het residentie Menado d™ bavensloep met liet voor de bediening daarnaburige oeverlicht te Padang (zie vorig verslag, blz. 57) was ge- van aangewezen persont el tijdelijk buiten dienst werd gesteld (goubluscht.
verneinentsbesluit dd. 31 October 1894 n". 15). Ov^reene veranderde
In 1894 liet de gezondheidstoestand vau het bij de kustiichten regeling- met opzicht tot de uitoefening van het bavenmeestergeplaatste personeel weinig te wenschen over; oyk gaf dit per- senap ter laatstgenoemd..) plaats is reeds gehandeld op blz. 70
soneel tot geen dienstklachten aanleiding.
biervóór.
Op het gebied der bebakening werd het volgenie verricht. Een
Bij ordonnantie van 22 December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 278),
vast ijzeren baken werd geplaatst op de oostpunt van het Torea—rif welker in-werking-treditig werd bepaald op 1 Juli 1895, zijn de bein de golf van Boni (Zuid-Celebes), terwijl men bezig waa een palingen der ordonnantie in Indisch Staatsblad 1872 n". 179, bedergelijk baken aan te brengen op de Aroe-bank (Oostkust van trellende het vervoer vau inlanders uit Nederlandfcb-Indifl naar
Borneo). Ter reede van Pekalongan werd op een daar gezonken vreemde havens, en die der ordonnantie in Indisch Staatsblad 1890
wrak eene wrakton geplaatst. In den ingang der Mahakkam- of n°. 161, betreffende het toezicht op het vervoer over zee van perKoetei-rivier werden vier kleine tonnen gelegd, die het vaarwater sonen en goederen door middel van stoomsche;ien, herzien en in
aangeven nabij en tusschen de eilanden Kajoe, Modjara en Bajor één enkele verordening samengevat. Het bestaai.de toezicnt op het
(Niobé). Eene ton werd gelegd in het vaarwater tusschen de J vervoer over zee vati personen met zeilschepen komt door de nieuwe
eilanden Soewangi en Tampahan (Straat Laut, Oostkust van Borneo), verordening te vervallen , terwijl zij bet toezicht, wat stoomreizen
terwijl de Sembilang-geul (Oostkust van Sumatra) bebakend werd over zee betreft, beperkt tot het personenvervoer. Overigens wijken
met 11 riviertonnen, en de uiterton vóór de Babalan-geul verlegd de nieuwe voorschriften nog in verschillende opzichten af van de
werd vóór de eerstgenoemde geul. De witte riviertonnen nabij vroegere ordonnantiön.
Selat Nama en Selat Djaran in de Palembang-rivier, alsmede de
beide zwarte tonnen en de witte ton ter aanduiding van den
Hgdrographische dienst. Het opnemingsstoornschip-Z?<wa« voltooide
oversteek nabij kampong Baijan in de Assahan-rivier (Oostkust in April 1894 de opneming van den Oostwal der Aroe-eilanden
van Sumatra) werden weggenomen en vervangen door vaste ge- (residentie Amboina), waarbij tevens schetsen werden gemaakt van
leidebakens op den wal.
de soengei's Koba, Watoelei en Barkai tusschen den Voor- en
Uit de jongste opneming van het Oostervaarwater, leidende Achterwal dier eilanden. Ook werd een correctiekaartje vervaardigd
naar de reede van Soerabaija , is gebleken dat zich beoosten de van den zuidelijken rifrand van het vaarwater naar Dobo. Het
betonde vaargeul eene nieuwe en diepere geul heeft gevormd. schip vertoefde daarna bijna vijf maanden te Soerabaija tot het
Deze geul werd bebakend, voor zoover den vorm betreft overeen- ondergaan van herstellingen en om wegens infectie door berriberri
komstig de regelen daarvoor aangenomen bij de internationale ontsmet te worden , en toen in October een en ander was afgeloopen,
maritieme conferentie in 1889 te Washington gehouden ; de be- hervatte de Banda de in het najaar van 1893 voorloopig gestaakte
bakening van de oude vaargeul werd ingetrokken. Het voornemen werkzaamheden bij de Kleine Paternoster-eilanden (afdeeling Makasbestond om in het najaar van 1895 ook de betonning van het ser van liet gouvernement Celebes en onderhoorigheden). De beide
Westervaarwater volgens dit nieuwe stelsel in te richten.
andere opnemingsvaartuigen (dezeilschoeners Blommmdal en Mehill
Omtrent den dienst van het loodswezen werden geen klachten van Carnbée) zetten de opneming voort van de kust van Sumatra
van aanbelang vernomen. Ziekte onder het personeel kwam weinig in Straat Malnkka. Behoudens een verblijf van een drietal weken
voor, en het voltallig houden leverde geen bezwaar op. Bij In- te Singapore (om te dokkeu en te repareeren) bleef de Blommendal
tliech Staatsblad 1894 n°. 129 werden de reglementen voor het loodswezen van Tjilatjap, Straat Bali en Soerabaija op een paar puu') Het reservestoomschip bij den dienst van liet loodswezen te Soerabaija ,
ten gewijzigd en werd, niet ingang van 1 Januari 1895, het tarief de Hngnr, is in het voorjaar van 1895 gebleken de kosten van herstelling
voor de te Tjilatjap verschuldigde loodsgelden verlaagd.
niet meer waard te zijn. In April jl. is besloten het vaartuig publiek te ver.
Te Tandjong Priok (Batavia) en bij de zooeveu genoemde drie koopen.
§ 5. Speciale diensten ouder beheer tan het departement
der marine.
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gedurende bet geheele jaar ter Oostkust van Sumatra werkzaam
en w u besig met her laatste der uit te geren bladen, strekkende
van beooéten het eiland Bengkalistot beootten 'Ie Karimon-eilanden,
terwijl de M'ltül tan Camhée in «Ie tweede helft, van Mei 1804
met de werk/itaiiiheien op genoemde kost gereed kwam, on tevens
eene eobetskaart leverde ven de Smk-rivier (van hare monding af
tot aan de hoofdplaats Siak) Ma te Singapore gedokt en eenige
herstellingen , voornamelijk aan de stoomsloep, te hebben ondergaan,
beg'<n de MéMtl tan Ötrnbét in Juli d. a. v. de opneming van
den Uiouw-Lingga-Archipel. Ree Is kwam dientengevolge de detailkaart der binnen» en bultenreede van liiouw gereed. In bei jaar
1894 kon door de Banda gedurende 113 dagen op net opneming**
terrein gewerkt worden , loor de BloMMend&l gedurende 162 en
do'>r de MelvlU tan Carube'e gedoreude 2W dagen.
De luitenant-ter-xee | met de utronomiaebe plaatabepalingen
belast, bepaalde eenige punten beooaten Larantoeka op denOoathoek van Flores tot de Tenlmber-eilanden, alsmede op Botti, Savoe
en Soemba, en vertrok, na de noodige becijferingen gedaan te
hebben, in A;>r11 1894 naar Nederland. Zyne plaats werd niet tneer
door een ander ingeuomen. hlr is namelijk besloten (zie vorig verslag ,
blz. 58j de plaatsbepalingen voortaan niet meer door een speciaal
daarvoor aangewezen persoon te doen verrichten, doch te zorgen
— en hiermede wordt thans hij de speciale voorbereiding , die zij
hier te lande ontvangen , rekening gehouden — dat de cornman*
danten der opnemingsvaartuigen in staat zijn die taak op zich te
nemen telkens wanneer voor den goeden gang van de hydrographische opnemingen astrouomisobe plaatsbepalingen noodig mochten
blijken.
De in 1WJ4 — voor 't laatst nog te Batavia (zie lager) — uitgegeven nieuwe zeekaarten waren de volgende: > Oostkust Sumatra", bladen III, IV en V; — «Oostkust Sumatra, mond der Siakrivier en schetskaart der Siak-rivier"; — »Koninginnebeai met
Bmmahaven"; — »Plannen van ankerplaatsen Kleine Soendaeilainien", blad III; — en » Zuidoostkust Borneo", terwijl nieuwe
uitgaven het .licht zagen van de reeds bestaande kaarten «Straat
Biouw, Noordblad"; — » Java-zee en aangrenzende vaarwaters",
bla I II; — i Westkust Sumatra, Kuesa tot Melaboeh"; — en
> Slolukscbe Archipel", blad II. Ook werd uitgegeven een »Gids voor
het bevaren van de vaarwaters van Atjeh ". Verder werden vers: t i 1
3 bydrogTapbiacbe mededeeliug'n en 39 berichten aan zeevarenden,
betrekking hebbende op deu Nederlandsch-Indiscben Archipel.
Door een daartoe aangewezen luitenant-ter-zee werd het 0 stervaarwater van Soerabaija opgenomen. De kaart van dit vaarwater
(schaal 1 : 75 000) werd in photo-autograpliie door het departement
der marine te Batavia verkrijgbaar gesteld.
De onderdepöts van zeekaarten en gidsen (5 op Java en 8 in
de buiteubezittingen) werden door het noofddepü> te Batavia al
van de nieuwste kaarten en gidsen voorzien. Tegen f 4367 in 1893,
werd in 1894 wegens verkoop van zeekaarten en gidsen ontvangen
f 3096.
Door oorlogsschepen en gouvernementsstoomschepen werden
verschillende partieele opnemingen verricht.
Ter uitvoering van de in 't vorig verslag (blz. 59) besproken
beslissing dat de Indische zeekaarten niet meer te Batavia, maar
hier te lande zullen worden samengesteld en uitgegeven , wer len
gedurende het laatste halfjaar van 189 i van Batavia herwaarts
overgebracht alle lithographische steenen en het archief van het
op te heffen Indische hydrographisch bureau , tot welke opheffing
bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 254 werd overgegaan met 1 Januari
1895.
Omtrent de werkzaambeden van het daarvoor te 's-Gravenhage
in de plaats gekomen Bureau voor de Indische hydrographie (dat
toegevoegd is aan de afdeeling » Hydrographie" bij het Ministerie
van Marine) valt het volgende te vermelden.
Het bij de oprichting van het nieuwe bureau vastgesteld personeel werd geleidelijk werkzaam gesteld, naarmate de behoefte
daaraan zich deed gevoelen , zoodat dit op 1 October 1894 voltallig
was. De uit Batavia toegezonden lithographische steenen , waarop de
gravures der zeekaarten, werden in ontvangst genomen; allen
bevonden zich, behoudens eenige beschadigingen die gemakkelijk
hersteld konden worden , in goeden staat. Geene enkele der 130
steenen brak gedurende de overbrenging van Batavia herwaarts.
Ook werd het archief van het opgeheven bureau in ontvangst
genomen en uitgezocht. Aangezien het door den commandant der
zeemacht in lndie' noodig was geoordeeld, dat kopieën van de
helangrijkste kaarten uit dit archief bij het departement der
marine te Batavia aanwezig waren , werden op meergemeld bureau
voor de Indische hydrographie , door middel van eene daar aanwezige lithographische pers, van 536 dezer manuscript-kaarten ,
8700 authographieën vervaardigd, waarvan er 5900 naar Batavia
werden verzonden. Tot aanvulling van den te Batavia aanwezigen

voorraad van Nederlandscb-Indiscbe zeekaarten werden van 13
dezer kaarten nieuwe oplagen verscheept, gezamenlijk ten getale
van 1075 exemplaren. Van een dezer kaarten, waarvan geen
gravure meer aanwezig was, werd eene pboto-litbographiscbe
reproductie vervaardigd. Alvorens bovengenoemde 13 kaarten werden afgedrukt, werden 2 groote en 4Ö'J kleine verbeteringen op
de gravures aangebracht.
§ 6.

Verricht'i/it/eu der zeemacht. ')

De toestand in het gouvernement van Atjeh en onderboorigheden hield nog steeds een groot gedeelte der actieve oorlogsvloot
aan de kusten van dat gewest gebonden. Sederl bet najaar van
1893 toch deden nog altijd 13 oorlogsuodems in die wateren dienst,
.elk aantal evenwel in het tweede kwartaal van 1895 tot 12zou
worden teruggebracht; het voornemen bestond namelijk om het
raderschip 2de klasse Sindoro, dat ter buitendienststelling naar
Java moest opkomen, in het station Noordelijk Bumatra niet door
een auderen bodem te doen vervangen. De taaie der Rclieepsmacht
in bedoel! station bestond in het verrichten vanden itationsdjenst
ter reële Olehlon , ile handhaving van de bepalingen der scheen*
vaartregeling, en het tegengaan van visscherij en van in- en
uitvoer op d:e plaatsen, die alsnog daarvoor gesloten werden gehouden. Ook werd in den aanvang van 1N94 nog eenige malen
op de Tamiang-rivier (residentie Sumatra'* Oostkust) bulp verleend
bij excursies door de la idmacbt ondernomen. Ter Oostkust van
Atjeh , waar 3 oorlogsbodems waren gestationneerd , viel voor de
marine weinig belangrijks voor ; zooveel mogelijk werden aldaar met
gewapende sloepen de rivieren onderzocht en de bewakingsdienst
streng uitgeoefend; geruchten betreffende voorgenomen smokkela*
rijen veroen niet bewaarheid. Op de Noordkust, waar de hewakingsdienst owr vier stations was verdeeld, was het iu den loop
van 18:)4 minder rustig. Te TelokSemawó, behoorende tot het
vierde Station, was door de aanwezigheid van een 20-tal geestdrijvers de toestand gespannen en tijdelijk de aanwezigheid ter
reede van een oorlogsschip althans 's nachts noodzakelijk. Ook in
het tweede station (van Peiir-punt tot Kwala Beratjan) li?t de
toestand voortdurend nog te wenschen over do r de intriges van
de geestelijke partij :e PekanBaroe e:: PekanSot, en moest in
Juli 1.^94 meermalen van het geschut worden gebruik gemaakt
om de vijandelijke Atjehers, lie, uit loopgraven en achter dijkjes,
het vuur op onze sloepen en schepen openden, te verjagen. Vooral
iu de nabijheid der kwala Boeraboh , alwaar zich rooversprauwen
ophielden , moest het scbeepsgeschut dikwerf worden aangewend.
Somtijds ook troffen 'svijands kanonkogels doel, zouder echter
belangrijke schade aan te richten. Voorts werden ter Noordkust
af en toe inlandsche vaartuigen aangehouden, die geen, dan wel
verkeerde passen bezaten. Iu tien re^-el bleek dat daarbij meer aan
dwaling dan aan pogingen tot verboden invoer of tot opzettelijke
overtreding van <1<- Bcheepvaartregoling viel te denken. TerAtjeVs
Westkust, waar de, bewakingsdienst aan één oorlogsbodem was
opgedragen, viel niet vee! bijzonders voor. In verband met een
bericht, dat eene bende Atjehers zou zijn vertrokken met het plan
om te Singkel of Baros onrust te verwekken , vertrok het flottieljevaartuig Madurn naar eerstgenoemde plaats, en keerde na eene
afwezigheid van 14 dagen naar zijn station terug. Eeue ontmoeting
met de rustverstoorders had niet plaats, niettegenstaande verschillende tochten , om hen op te sporen , plaats vonden.
Van de divisie, welke onder bevel van den kapitein-ier-zee
H. QUIPPEL , commandant van het fregat Koniiiijin Emma , uitmaakte de «scheepsmacht in de wateren beoosten Java eu Borneo",
en welke g-dureude het grootste deel van het in dit verslag te
behandelen tijdvak hare hoofdtaak vond in de wateren van Lombok , vertoefde het flottieljevaartuig Borneo ruim twee maanden
(van de tweede helft van Maart tot in het laatst van Mei 1894)
ter zuidkust van Nieuw-Guinea voor het verrichten van eene globale
opneming dier kust en bet doen van astrouomische plaatsbepalingen, terwijl het fregat Tromp belast was met het toezicht op de
parelvisscherij nabij de Aroe-eilanden. Beide schepen kwamen
achtereenvolgens op 5 en 23 Juni 1894 zich voegen bij de hoofdmacht in de wateren van Lombok (het fregat Kouin</in, Emma eu
het pantserschip Prins Hendrik), terwijl inmiddels als vijfde
oorlogshxiem bij genoemde scheepsmacht was ingedeeld de tot
dusver voor algemeene diensten in den Archipel gebezigde pantserdekkorvet Sicmatra , welke den 9dcn Juni te Ampenau (Lombok)
het anker had laten vallen. De samentrekking van de geheele divisie
bij Lombok hal ten doel machtsvertoon, verscherping van het
>) De cerbelooningen , ter zake van verrichtingen in Indic, aan personeel
der marine ten deel gevallen, zijn, tegelijk met die aan de landmacht toegekend , vermeld in het staatje op blz. 51 hiervóór.
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toezicht op den invoer van oorlogscontrabande en het bemoeielijken
van

de

ontvluchting van ANAK AGOKNG M A D E , aan wiens ver-

de operatiën tegen .Mataram.
De, vreedzame wijze, waarop de tocht afliep, maakte dat
Ampenan nog denzelflen dag weder door de landmacht kon bezet
worden en de landingsdivisiën naar hare respectieve schepen
konden terugkeeren. De Prins Hendrik , de Tromp en de Sumatra
verlieten hierop de reede om langs Noord- en West-Lombok te
gaan kruisen. Eerstgenoemd oorlogsschip deed spoedig daarna (van
13 tot 21 Juli) eene reis naar Üost-Lomboic om öassaksche hoofden
naar Ampenan over te brengen.
Naar aanleiding van het gunstige verloop der onderhandelingen
en «Ie omstandigheid dat de vrees voor ontvluchting van ANAK
AGOENG MADE door diens dood had opgehouden te bestaan , werd
het voldoende geacht twee oorlogsschepen in de wateren van
Lombok te houden.
W a s reeds den 21steu J u l i de opiumkruiser Cycloop aan de scheepsmacht onttrokken, de oorlogsbodems Sumatra, Tromp en Borneo
verlieten respectievelijk den 13den , 14den en 17deu Augustus de
reede Ampenan met eerste bestemming naar Soerabaija om herstellingen van kleineren of grooteren omvang te ondergaan . terwijl omstreeks medio Augustus de beide adviesbooten naar Soerabaija teruggingen om buiten dienst gesteld te worden.
Toen in den nacht van 25 op 26 A u g u s t u s , waarin de onverhoedsche aanval der 15 diers op de bivouakken te Mataram en
Tjakra Negara plaats greep, te Ampenan en ter reede langdurig
geschut- en geweervuur werd vernomen en den 26sten de g e meenschap tusschen Ampenan en Mataram bleek verbroken t e
zijn, besloot de commandant der scheepsmacht ' ) , met het oog
op het alleszins waarschijnlijke van een aanval op Ampenan (waar
zich toen , buiten de op verkenning uitgezonden cavalerie, slechts
2 compagnieën infanterie bevonden en geen geschut), de landingsdiviiiön van de twee ter reede aanwezige oorlogsbodems (de Koningin
Emma en de Prins Hendrik) aan wal te zetten , en wel 200 met
geweer gewapenden en 4 landingsstukken met bediening, alles
onder bevel van een luitenant-ter-zee lste klasse van minder
anciënniteit dan de waarnemend bivouak-eommaudant ter plaatse. 2)
Den volgenden d a g werd deze divisie nog met 25 man versterkt ,
en zulks ter voldoening, zooveel het kon , aan een verzoek van
laatstbed >el len officier, die, gevolg gevende aan een hem toen door
dwangarbeiders ter hand gekomen seuriftelijkeu last van den opperbevelhebber, om zoo mogelijk met taudoe's eu munitie den op
Ampsnan terugtrekkenden hoofdtroep tegemoet te komen, met
de infanterie van Ampenan was uitgerukt e n , den vijand voor
zich uitdrijvende, er in slaagde den hoofdtro-ip te ontmoeten en
met dezen bezuiden de kwala üjangkok of Auipenan-rivier het
strand te bereiken. Toen de militairen van boord gezien werden,
zond de commandant der scheepsmacht sloepen daarheen , waarin
een deel der gewonden werd opgenomen om óf naar het hospitaal,
óf naar het ziekentransportschip te worden gebracht. Da beide
oorlogsschepen hadden intusschen post gevat het eene aan den
noord* en bet andere aan den zuidkant van het bivouak, teneir.de
dit bij mogelijken aanval met geschutvuur te dekken.
Zoodra te Batavia het gebeurde, door telegrammen van den
opperbevelhebber, in nadere bijzonderheden was bekend geworden,
werden o. ui maatregelen genomen om het maritieme deel der expeditionaire macht ten spoedigste weder op vorige sterkte te brengen.
Het bewaken van de kust toeh was n u weer noodig geworden, zoowel
om het invoeren van oorlogscontrabande als om het oversteken
van Baliërs van Lombok naar Bali zooveel mogelijk te beletten.
De Cycloop werd reeds den 29sten Augustus weder ter beschikking
gesteld van den commandant der scheepsmacht en verrichtte met
i!e Argus koerierdiensten. Up dienzelfden dag stoomde de Koningin
Emma tot vóór de Balische kampong T a n a m b a t , benoorden A m penan, en loste daarop een 50-tal grannatschoten uit de kanonnen
van 12 c.M. K.A. Later op dien dag werden nog eenige granaatschoten (17 c.M. A.) gedaan op Mataram. De Prins
Hendrik,
die hare ligplaats veranderd en nu positie genomen had ter bescherming van het bivouak van de zuidzijde , schoot in die richting
des nachts eenige granaten van 12 c.M. Gedurende de nu volgende dagen werden door de beide ter reede liggende oorlogsschepen, op last van den opperbevelhebber, dagelijks eenige sjlioten op
Mataram afgevuurd met de kanonen van 17 c.M. A . , welke schoten,
volgens mededeeling van het hoofdkwartier, zeer goed doel troffen.

keerden invloed op den vorst van Lombok de met dat rijk ontötane verwikkelingen voornamelijk toegeschreven moesten worden.
Aan den commandant der divisie werd hovendien de beschikking
gegeven over de op 8 J u n i te Ampenan aangekomen adviesbooten
n°. 95 en 101 der gouvernementsmarine en over de tot den dienst
van de opiumrecherche ter zee behoorende snelvarende stoomschepen Cycloop en Argus, welke laatsten zich respectievelijk op 18 en
2b' J u n i onder de bevelen van genoemden commandant stelden.
Toen door de Indische Begeering den 2östen Juni 1894 besloten
•werd tot het zenden van eene expeditionaire macht naar het
eiland Lombok, werden de genoemde vijf oorlogsbodems en de
verder hier genoemde vaartuigen aangewezen o m , ouder bevel
van den commandant van de Koningin Emma, daarvan het maritieme gedeelte uit te maken. De udviesbooten werden in de
Kombal-baai en de Tring-baai (westkust van Lombok), later vóór
Karang Asem (Bali) gestationneerd, terwijl de opiumkruisers aan
de bewaking deelnamen en ook voor koerierdiensten gebezigd
•werden. De niet tot de militaire marine behoorende zooeven genoemde vaartuigen hadden , zoolang zij voor oorlogsdiensten gebruikt werden . een zeeofflcier met een klein detachement schepelingeu der militaire marine aan boord. Hovendien bleef in de
residenlie Bali en Lombok gestationneerd het gouvernenientsstoomschip Sperwer,
waarmede de resident van Bali en Lombok
den 2den Juli te Ampenan kwam.
Toen de generaal-majoor der infanterie (thans luitenant-generaal) J. A. VETTER, aangewezen als opperbevelhebber der innüddels uitgeruste militaire expeditie (tot "welker overbrenging naar
Lombok, deels van Batavia, deels van Samarang en van Soerabaija, de noodige paketbooten waren gehuurd), den 3deu Juli
met een gedeelte der expeditionaire troepen ter reede Ampenan
aankwam , was aldaar de geheele scheepsdivisie vereenigd. De
kapiteia-ter-zee QuiSPEL stelde zich onder de bevelen van den
opperbevelhebber , en er werd besloten dat de Bornco den b e w a kino-sdienst in de Kombal-baai zou uitoefenen en dat de Argus
Straat Lombok zou bekruisen.
Den oden Juli was de geheele expeditionaire troepenmacht ter
reede aanwezig, waarna te 6 u u r van den volgenden morgen de
landing een aanvang nam onder leiding van den commandant der
scheepsmacht.
Alle maatregelen waren genomen om , ingeval tegenstand werd
ondervoiden, de landende troepen krachtdadig te ondersteunen.
De oorlogsschepen lagen stoomklaar, ten einde te kunnen verstoomen om zoo noodig met vrucht van hunne batterijen t j g e n
gewapende benden , welke zich benoorden of bezuiden Ampenan
mochten vertoonen , te kunnen gebruik maken. Langs het ge leelte
der kust waar men zou landen — de linie cier oorlogsschepen —
vatten 15 gewapende sloepen post, met voldoende tusschenruimte
om de 40 sloepen van de transportvloot op te nemen, welke
4 aan 4 , gesleept door 10 stoomsluepen , de troepen aanbrachten.
In tweede linie waren nog 25 geladen sloepen der transportvloot
opgesteld. Op het sein van avanceeren, kort vóór 7 uur gegeven,
wedden de eerste f>00 m a n , tusschen de oorlogssloepen door, naar
den wal geroeid, waarna zij met de meeste orde, en zonder tegenstand
te ondervinden , ootscheepten. Achtereenvolgens landden nu meer
troepen, zoodat de gewapende sloepen naar de schepen konden
terugkeeren. Het verdere debarkement had plaats met de sloepen
der transportvloot en was in den namiddag afgeloopen. Gedurende
dien eersten dag werd door de marine nog met een 40-tal manschappen assistentie verleend , doch later hielp de marine bij het
aan wal brengen van troepen en goederen alleen n u en dan met
stoomsloepen voor het sleepen. Voor het aan wal brengen, voornamelijk van het zwaardere materieel, werden gebruikt twee
zoogenaamde oorlogsdrijvervlotten , elk met een drijfvermogen —
daarbij gerekend op o man ter besturing — van 1(3 800 K.G. en
een draagvermogen van 10 000 K.G.
De Koningin Emma en de Sumatra bleven ter reede, terwijl de
Prins Uendri/t eu de Tromp den 7den Juli de bekruising van de
kust voortzetten.
Toen aan den wal alles was voorbereid om de operatiën te
kunnen doen aanvangen , werden de twee laatstgenoemde oorlogsschepen naar Ampenan opgeroepen en h a d , op last van den opperbevelhebber, den Uden Juli bet debarkement der marine-landings') Door diens telegram van den 26sten gewerd den Gouverneur-Generaal
divisiën plaats, bestaande uit 17 officieren en adelborsten lste klasse de eerste tijding van de ramp. In dat telegram uitte de commandant der
en 307 onderofficieren en minderen , waaronder respectievelijk 3 en scheepsmacht het vermoeden, op grond van liet van uit die richting voort30 voor de bediening van geschut en 2 en 15 voor de inteudance, durend vernomen hevig gesehut- en geweervuur, dat het hoofdkwartier Tjakra
a m b u l a n c e , enz. Deze marine-macht bezette het bivouak der land- Negara en de legerplaats te Mataram waarschjjniyk waren aangevallen.
macht te Ampenan. Het behoud der operatie-basis daardoor ver-) Verg. den brief van den Minister van Marine aan de Tweede Kamer
zekerd zijnde, waren alle troepen der landmacht beschikbaar voor der Staten-Generaal dd. 28 Februari 1895 (zitting 1894--1895. — 14»).
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De Tromp en de Borneo , die nog te Soerabaija vertoefden, maar landingsdivisiën van de Koningin Emma en de Tromp 239 man
zoo spoedig doenlijk voor den dienst gereed gemaakt werden, gedetacheerd naar de door de landmacht bezette punten Pagasankwamen respectievelijk op 2 en 13 September weder te Ampenan, gan , Aroeng Aroeug en Kaleh. Des avonds keerden deze detaterwijl op laatstgenoemden datum ook deel van de scheepsinacht cbementen in het strandbivouak terug. De Borneo deed dien
kwam uitmaken liet in dienst gestelde reserve-flottieljevaartuig Bali. dag uit de kanonnen vau 10.5 c.M. A. 50 schoten op het noorTwee der schepen bleven te Ampenan, benoorden en bezuiden bet delijk gedeelte van Tjakra Negara, terwijl de Bali, na het debivouak, ter reede. Dagelijks losten zij op Mataram eerst 20, barquement van hare landingslivisie, naar bet westelijk deel der
noordkust terugstoomde om te kruison. Na de bezetting van de
later 10 schoten met de kanonnen van 17 c.M. A.
Van Java waren intusscheu de noodigo troepen ter versterking poeri te Mataram door onze troepen , keerden op den volgenden
gezonden. Behalve tot aanvulling van do verliezen en tot reconstructie dag de landingsdivisiën van de Prins Hendrik, do Borneo en de
van de expeditionaire macht werden bovendien onder meer een Bali naar boord terug (de manschappon van laatstgenoemden bodem
bataljon infanterie en 10 kanonnen van 12 c.M. ont.scheept. Bijna embarqueerden op de Koningin Emma). De Borneo ging weder
dagelijks werd bij het debarqueeren van zware artillerie en munitie langs het oostelijk deel der noordkust kruisen , doch do Prins
door de marine geassisteerd met een paar sloepen en een 20-tal Hendrik bleef, wegens minder goeden gezondheidstoestand der
manschappen. Op 2 September, toen het bivouak voldoende be- equipage, ter reede Ampenan; in hare plaats betrok de Tromp
veiligd was, gingen de tot dusver aan wal verbleven landings- het station in de Kombal-baai. De werkkring der kruisende schedivisiën naar boord terug, doch bleef het landingsgeschut met pen bleef bestaan in het tegengaan van in- en uitvoer, van
bediening vooreerst nog achter. Gedurende de eerstvolgende dagen het uitwijken van Lombok-Balifirs, enz.
werden de landingsdivisiën van de twee te Ampenan liggende
Den 4den October werd do Balische kampong Pemenang door
oorlogsbodems af en toe weder ontseheept, namelijk telkens als er de Bali getuchtigd, met het gevolg dat de kampong na een
zooveel troepen van Anipcnau uitrukten dat de opperbevelhebber 50-tal granaatschoten aan alle kanten in brand geraakte.
het noodig oordeelde de achtergebleven macht te versterken.
Toen de gezondheidstoestand aan boord vau de Prins Hendrik
De op 2 September van Soerabaija aangekomen Tromp verving genoegzaam verbeterd was, verliet deze bodem den 19den October
te Ampenan de Koniwjin Emma, welke laatste daarop een 10-tal Ampenan om ter noordkust te kruisen , doch wegens ziekte van den
dagen afwezig was naar Makasser. Den 12den September te Am- commandant keerde het schip reeds vijf dagen later naar Ampenan
peuan teruggekeerd, nam die bodem aldaar de plaats in va:j de terug om vervolgens te Makasser den kolenvoorraad aan te vullen.
Prins Hendrik, welke n u , evenals de op den vulgenden dag van Ook de Borneo, die reeds gedurende de eerste helft der maand
Soerabaija aangekomen Borneo en Bali, werd aangewezen om de enkele dagen uit haar kruisgebie 1 afwezig was geweest om deel
west- en noordkust van Lombok te gaan bekruisen, welk kust- te nemen aan eene voorloopigo beschieting van Tjakra Negara,
gebied, gerekend van Laboean Tring in het zuiden tot Aijer Pootih verliet den 2isten October de noordkust orn ten westen vau bet
in bet noorden , ingevolge Indisch Staatsblad 1894 n°. 191 van eiland (in Straat Lombok) te kruisen , ten einde de tusschen Lom13 September af voor allen (particulieren) in- en uitvoer was ge- bok en Bali zich vertoonende prauwen te onderzoeken ter ondersloten verklaard, behoudens het verleeren van licentiën aan wei- schepping van brieven tusschen het Lomboksch bestuur en het
gezinden , als Saasaks , Makassaren , enz.') De Prins Hendrik kreeg bestuur van Karaug Asem op Bali, eene opdracht die niet zonder
tot kruisgebied de Kombal-baai ter westkust, de Bali het westelijk succes bleef, daar eenige op lontarblad geschreven brieven in been de Borneo het oostelijk gedeelte van de noordkust, waarheen slag genomen werden. Intusseiien was de Prins Hendrik ook
de genoemde drie schepen den 13den en 14den September ver- weder ter noordkust teruggekeerd, doch den 15den November
trokken. Ter reede Ampenan hielden post, bezuiden en benoorden kwam zoowel deze bodem als de Bali van daar weder ter reede
het bivouak , de Koningin Emma en de Tromp, welker landi:igs- Ampenan, terwijl hierheen ook de Borneo uit Straat Lombok werd
divisiön van 12 September af voorgoed aan den wal verbleven, opgeroepen , welke laatste bodem ter reede stelling nam om Tjawaar de manschappen rouleerden met die der landmacht voor kra Negara te kunnen beschieten, waarmede den 17den een aanbivouakdienst, liet dekken van transporten , van terreiuopnemiu- vang werd gemaakt. Dien dag en den voorgaanden verleenden
gen , van bet openkappen van terreinen, enz.
de te Ampenan aanwezige oorlogsschepen hulp bij het debarqueeren
Toen de operatign tegen de kampongs Pasingahan en Paga- van de met twee paketLooten aangebrachte infanterie-versterking
sangan een aanvang namen (13 September), werd, cp last van van 2 bataljons. Den 12den November was ook de Tromp uit haar
den opperbevelhebber, Mataram hevig door de marine beschoten. kruisgebied, dat inmiddels benoorden en bezuiden de Kombal-baai
De Koningin Emma en de Tromp deden Jiei: dag 100 schoten met was uitgestrekt, ter reede Ampenan aangekomen.
de kanonnen van 17 c.M. A.; de Borneo deed er 60. Den volIntusschen waren de landingsdivisiën der verschillende schepen,
genden dag, vóór Jat de Borneo ging kruisen, schoot dit schip ook hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, aan wal gebleven tot het doen
eenige granaten in Tjakra Negara. Voor hetzelfde doel kwam die van !e verschillende reeds hiervóór opgenoemde diensten. Ook rukte
bodem op 17 en 21 September gedurende eenigen tijd op de reede soms een greoter of kleiner deel dezer marine-troepen in vereeniging
van Ampenan terug. De Bali had den 16Jen en 17den September, met gedeelten der landmacht uit: o. a. op 29 October, toen 60
eerst uit het kanon van 15 c.M. A., daarna uit die van 12 c.M. K.A., man landiigsdivisie deelnamen aan een marsch naar Aroeng Aroeng,
de door Loinbok-Badiërs bezette kampong Tandjong beschoten , Mataram Poeri en Pagasangan-Oost en aldaar stelling namen om de
waar de vijand aanzienlijke voorraden padi had opgeschuurd. Den kampong Abean Toeboeh door de artillerie te doen beschieten ,
eersten dag werden 37 schoten gedaan , en eerst na een 50-tal op waarna zij over Sekar Bela te Ampenan terugkeer don; — op 6
den tweeJen dag geraakte de groote met steonen muren omringde November, toen 50 man landingsdivisie, vereenigd met troepen
kampong in brand; de Bali staakte toen haar vuur, waarna de van de landmacht, een tocht maakten naar Aroeng Aroeng, .Mataram
ons goedgezinde bevolking naar de kampong oprukte om het ver- en Karang Bedil; —ook op 12 November, toen 60 man landingsnielingswerk te voltooien, waarbij o. a. 6 lilla's met munitie, divisie onder 1 officier werden toegevoegd aan eene colonne der
zoomede andere wapenen werden buitgemaakt, welk een en ander landmacht op marsch via Kaleh naar Pagasangan-Oost, bij welke
later aan ons uitgeleverd werd.
gelegenheid aan den oostelijken rand van Pagasangan stelling
In verband met den door den opperbevelhebber voorgenomen genomen en geschutvuur afgegeven werd op Abean Toeboeh; langs
aanval op Mataram kwamen den 27sten September de Prins Sekar Bela en Kaleh werd toen teruj-gemarcheerd. Voorts namen
Hendrik, do Borneo en de Bali naar Ampenan op, zoodat daar op 14 November nog 100 man landingsdivisie deel aan eene door
de geheele seheepsmacht weder bijeen was. Twee landingsstukken , den tweeden bevelhebber met eene colonne der landmacht geleide
met bediening onder een luitenant-ter-zee 2de klasse, werden demonstratie tegen het meergenoemde Abean Toeboeh.
dien dag van Ampenan naar Aroeng Aroeng getransporteerd om
In verband met de aanstaande operatiën tegen Tjakra Negara
een gelijk aantal zwaardere kanounen te vervangen , welke tegen i werden den 17den November ook de nog niet gedebarqueerde geMataram zouden gebezigd worden. Het vuren van de Koningin deelten der landingsdivisiön van al de schepen aan den wal geEmma en de 1'romp op laatstgenoemde sterkte werd in den avond zonden en het vuur van de Borneo zooveel mogelijk versneld,
van 2S September gestaakt. In den vroegen morgen van den zoodat genoemd oorlogsschip dien dag Tjakra A'egara beschoot met
29steu debarqueerden ook de landingsdivisiën van de drie eerstge- een 100-tal granaten van 10.5 c.M.
noemde schepen en bezetten het kampement te Ampenan. Toen
Den 18den November rukte een detachement der landingsdivisie,
de troepen vervolgens naar Mataram oprukten, werden van de sterk 3 officieren en 60 man (30 van de Koningin Emma en 30
van de Tromp), mede uit om deel te nemen aan de operatiën tegen
Tjakra Negara (verg. blz 63 biervóór); de rest der laudiugsdi visie
') Deze beperkende bepalingen en ook die, blijkens het vorig verslag
(blz. 37) in Juni 1894 (Indisch .Staatsblad n°. 121) uitgevaardigd tegen in-, had de posten en Ampenan bezet.
De Prins Hendrik vertrok den 23steu November via Boelelong
uit- en doorvoer op geheel Lombok van oorlogsbehoeften, werden van 5
raar Java om den gevangen genomen vorst van Lombok met
October 1894 af (Indisch Staatsblad n°. 210) nog verscherpt.
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

[5. 2;j
Koloniaal verslag van
familie en gevolg naar Batavia ovi t te brengen en vervolgens te
Soerabaija to gaan dokken, terwijl de Borneo reeds vier dagen
vroeger Ampenan had verlaten om weder to gaan kruisen , iuzonderheid om nel uitwijken van Lombok-BnUflH tegen te gaan.
De gezondheidstoestand der landings.livisiën was geduren Ie de
laatste weken, door hot veelvuldig voorkomen van buikziektenen
koortsen , over liet algemeen ongunstig , doch nadat op G December
de laatste nog aan wal gelaten marine-troepen wei Ier geëmbarqueerd
waren en de zware diensten ter reede eenigszins ophielden (ook bij
het inschepen van de naar Java terugkeerenoe troepen was de marine
zooveel mogelijk weder behulpzaam) ging de gezondheidstoestand
langzaam vooruit.
In den verderen loop van December verlieten de Tromp en de
Bomeo de wateren van Lombok om te Soerabaija grootere of
kleinere herstellingen te ondergaan , terwijl ook eene korte poos de
Bali afwezig was, die echter op 30 December weder te Ampenan
terug was. In plaats van de Tromp, die aan de sehenpsmacht beoosten Java en Borneo werd onttrokken , werl daarbij ingedeeld het
uit Nederland aangekomen pantserdekschip Koningin, Wilhelmina,
dat den 8sten December te Ampenan was aangekomen en sedert
Straat Lombok bekruisto.
Onder dagteekening van 24 December 1804 werd door den
Gouverneur-Generaal de expeditie ontbonden en bepaald dat voorsbands twee oorlogsschepen in de wateren van Lombok souden
gestationneerd blijven en dat van de bij de maritieme macht ingedeeld geweest zijnde twee opiumkruisers in den eersten tijd ia
de residentie Bali en Lombok nog één zou worden aaugehouden
om ter beschikking te zijn van den resident.
Van de tot de scheepsmacht beoosten Java en Borneo 'rehoorende
vijf oorlogsschepen kon er nu weder één (de Bomeo) worden aangewezen om in de residentiën Amboina en Ternate het terrein der
parelvisscherij te bekruisen en ging de Koningin Emma tijdelijk
naar Java, o. a. om gedokt te worden en eenige voorzieningen te
ondergaan, terwijl van de drie andere de Koningin Wilhelmina,
de Prins Hendrik en de Bali er beurtelings één te Makasser onder
bereik bleef en twee in de wateren van Lombok dienst deden, en
wel in de eerste plaats om den verboden in- en uitvoer tegen te
gaan en verder om, naar vermogen, dienstbaar te lijn aan de maatregelen, die door het plaatselijk civiel en het militair gezag noodig
worden geacht om op het eiland een geregelden gang van zaken
in het leven te roepen en te bestendigen.

F. Rechtswezen.
§ 1. Rechterlijke macht.
Verbeteringen in de rechtsbedceling. Aangaande de in 't verslag
van 1892 (bis. 50) bedoelde voorstellen van den toonmaligen directeur van justitie betreffende eene herziening van het reglement
op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië en daarmede samenhangende onderwerpen, en het
daarover door bet Hooggerechtshof uitgebracht rapport, wordt het
advies van de Indische Regeering nog ingewacht.
Inlandsche rechtbanken. Zooals o. a. laatstelijk in de verslagen
van 1893 (blz. 53) en van 1894 (blz. 59) werd medegedeeld , moest
meermalen aan landraden op Java en Madura ter opruiming van
achterstand buitengewone hulp worden verleend door aanstelling van
een buitengewoon voorzitter, tijdelijke versterking vao het griffiepersoneel of verhooging-van het organiek toegestaan bedrag voor schrijfloonen. Terwijl de ook in 1894 genomen maatregelen van dien aard
in ettelijke gevallen voldoende bleken, was dit niet het geval met
betrekking tot de onder één voorzitter en één griffier vereenigde
landraden te Bondowosso e:i Djember (residentie Bezoeki), waar
het aantal zaken en dientengevolge de achterstand zoodanig toenam
dat de indienststelling van een afzonderlijken voorzitter en een afzonderlijken griffier voor elke dier rechtbanken onvermijdelijk
bleek. Dit kon geschieden zonder vermeerdering van uitgaven,
door vereeniging onder één voorzitter (ter hoofdplaats Bern bang)
van den landraad te Rembang en dien te Blora (welke laatste tot
hiertoe mede een afzonderlijken voorzitter bad) en door de griffiersplaats bij den landraad te iN'gandjoek (Kediri) niet meer door een
afzonderlijken litularis te doen vervullen, maar die functiën to
verenigen met het griffiersehap bij den landraad ter hoofdplaats
Kediri. Ter zake van een en ander werd door de Indische Regeeriog het noodige geregeld in Mei 1895 (Indisch Staatsblad n°. 103
en 104).
Met het oog op de omstandigheid dat het ontstaan van achterstand meermalen moest worden toegeschreven aau gebrekkige
naleving door de assistent-residenten en gewestelijke secretarissen

. [Nederl. (Oost-) IndiC.]
van do huu bij art. 93 van het reglement op de rechterlijke* organi.-atie, enz., zooals dat artikel nader geïnterpreteerd is bij Indisch
Staatsblad 187b' n". 225, opgelegde verplichting om, bij tijdelijke
ontstentenis van de afzonderlijke rechtskundige voorzitters der land-

raden, als vervangers op te treden, zijn de bedoelde ambtenaren

duur het Hooggerechtshof, bij circulaire van I Maart 1894 (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n". 4928), uitdrukkelijk op die verplichting gewezen.
Was de vermeerdering van het aantal strafzaken in verschillende
regentschappen of gedeelten daarvan op Java en Madura gej durende de laatste jaren oorzaak dat aan den betrokken inlandschen
| officier van justitie tijdelijk of definitief een adjunct of een tweede
adjunct moest worden toegevoegd, in 1894 moest tot zoodanige
tijdelijke voorziening ook worden overgegaan in het regentschap
Krawang, waar aan den hoofddjaksa tijdelijk een tweede adjunct
werd toegevoegd (gouvernement^besluit dd. 27 October 1894 n . 5).
Overigens werden al de in 't vorig verslag (blz. f<9) vermelde tijde—
lijke toevoegingen van dezen aard, op één na, verlengd of nader
verlengd.
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo trad in
het najaar van 1894 (Indisch Staatsblad n°. 189 a), nadat bij ordonnantie van 7 Maart 1894 (Indisch Staatsblad n°. 74) het regiement op liet rechtswezen in dat gewest dienovereenkomstig was
gewijzigd (verg. vorig verslag, blz. 60). een nieuwe landraad in
werking voor de afdeeling Koetei en de Noordoostkust van Borneo,
tot dusver ressorteerende onder het rechtsgebied van don landraad
ter hoofdplaats Bandjerrnasi.i. Do nieuwe rechtbank wordt voorgezeten door den assistent-resident der afdeeling en is gevestigd op
diens standplaats Saruarinda.
Aan den landraad te Tandjong Pinang (residentie Riouw en onderhoorighedon) moest, tot bijwerking van achterstand, buitengewone hulp worden verleend. Bij wijze van tijdelijken maatregel,
en met wijziging in zoover van bet reglement op het rechtswezen
in genoemd gewest, is daarom bij ordonnantie van 19 September
1894 (Indisch Staatsblad n°. 205) bij die rechtbank een buitengewoon voorzitter in dienst gesteld.
Presentiegeld aan leden van inlandsche rechtbanken. Aan een
drietal bij de landraden en de rechtbanken van omgang te Poerwakarta (residentie Kruwa;.g) en te ïjilatjap (residentie Banjoemas)
tijdelijk aangestelde leden werd voor het bijwonen van elke zit;..g van genoemde rechtbanken eene geldelijke, schadeloosstelling
cegestaan (gouvernementsbesluiten dd. 27 October 1894 n°. 5 en
13 Februari 1895 n°. 48). Zoodanige schadeloosstelling werd bij
gouvernementsbesluit van 30 October 1894 n°. 19 (Indisch Staatsblad n°. 228) mede verleend aau ieder der niet met een bezoldigd
ambt bekleede leden van den landraad te Koepang (residentie Timor
en onderhoorigheden).
Verloven van inlandsche rechterlijke ambtenaren. Het bepaalde
bij art. 22 van het reglement op de rechterlijke organisatie, enz.,
voor zooveel dat artikel handelt over de binnenlandsche verloven
van inlandsche rechterlijke ambtenaren, onderging eene reeds op
blz. 196 van het vorig verslag toegelichte aanvulling bij het Koninkbjk besluit van 6 September 1894 n°. 44 (Indisch Staatsblad
n°. 241).
Regentschapsgerechten. In verband met de wijziging bij Indisch
Staatsblad 1895 n°. 35 gebracht in de administratieve indeeling
der residentie Samarang (zie hoofdstuk . 1 , afd. I , hierna) is bij
ordonnantie van 13 Februe.ri 1895 (Indisch Staatsblad n°. 36)
bepaald dat in de vier daarbij bedoelde bij het regentschap Samarang ingedeelde districten ten opzichte van de justitie en politie
alle voorschriften van het zoogenaamd Iulandsch Reglement, voor
den regent geldende, van toepassing zijn op den patih , die in die
districten den regent vertegenwoordigt, terwijl tevens is voorgeschreven dat het regentschapsgerecht voor het regentschap Samarang, voor zoover de meerbedoelde districten betreft, zittiug houdt
op do hoofdplaatsen Salatiga en Ambamwa.
Panghoeloes. Tegen het in 't vorig verslag (blz. 60) vermelde
denkbeeld om , waar op verschillende gewestelijke hoofdplaatsen
van Java den hoofdpinghoeloo een adjunct is toegevoegd, deze
laatste betrekking als bezoldigd ambt te doen vervallen en de bedoelde functiën, waar noodig, door een titularis buiten bezwaar
van den laude te doen waarnemen, bestaan bij de gehoorde autoriteiten over 't algemeen geen overwegende bedenkingen. Ook met
betrekking tot de soms aan panghoeloe's toegevoegde adjuncten
zou in gelijker voege besloten kunnen worden. Alvorens bepaalde
voorstellen te doen, besloot do Gouverneur-Generaal nog eerst te
doen nagaan hoe, ook in verband met de belangen van de thans
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in do bewuste betrekkingen werkzame priesters, eene geleidelijke Sipirok der afdeeling Mand beling en A.ugkola (residentie Tapanoli),
die aldaar p. m. '/• ''t"'' der bewoners uitmaken, meer rechtsverwezenlijking van den maatregel het best te regelen vare.
sekerbeid te verschaffen, werd • >ij ordonnantie van 13 Norember
Opdracht tan politierechtspraak aan controlws bij i 't hinncn- 1894 (Indisch Staatsblad n°. 239) de DOodige voorziening getroffen
landsch iettwmr op Java en Madam. Tegelijk met de afkondiging om in de ''oor den controleur voorgezeten inlandsche rechtbank
In Iu.üö (Indisch Staatsblad 1894 D'. 216) van het tot dit onderwerp dier onderafdeeling, welke tot dusver slechts drie leden telde (de
betrekkelijke Koninklijk besluit dd. 10 December 1892 n°. 48 (zie
o. a. het verslag van 1893, blz 54) lijn bij ordonnantie van 13
October 1894 (Indisch Staatsblad n° 217) de Ier uitvoering daarvan
noodige voorscbriften vastgesteld, welke voorschriften bij ordonnantie
van 3 Juli 1895 (Indisch Staatsblad :i°. 13:)) up één punt ge.wijzigd zijn, in verband met de gebleken wenschelijklieid om, waar
in eenige eontrdle afdeeling de nieuwe maatregel in toepassing il
te brengen en dus de controleur met politierechtanraak is te
belasten , diens bevoegdheid ten deze te kunnen beperken tot een
bepaald aangewezen gedeelte van zijn ressort. Met de toepassiug
vau het bedoelde Koninklijk besluit is nu blijkens Indisch Staatsblad
1895 n°. 140 een begin gemaakt in een deel dor residontiCn Soerabatja
eu Madura, en wel in Soerabaija voor zooveel betreft decontrdleafdeeling Djaboeng (afdeeling Modjokerto) in baar geheel en oen deel
der controle-afle»ling Karang Geneng (afdeeling Sidaijoe), terwijl
op Madura da toepassing betreft een deel der controle-efdeeling
Zuid-Iiangkallan (afdeeling Bangkallau). De vraag is overwogen
of de bij de aangehaalde ordonnantie van 13 October 1894 vastgestelde regelen niet ock zullen behooren te gelden voor JeKnriraon-Djawa-eilanden (residentie Japara) en voor de eilanden (contróle-afdeelingen) Sapoeili en Kangeau (residentie Madura), waar
reeds krachtens vroegere speciale voorzieningen (Indisch Staatsblad
1865 n°. 94 en 1884 n°. 1) respectievelijk door den poatbouder en
door de controleurs politierechtsniacht werd uitgeoefend. D.'or de
betrokken residenten is echter aangetoond dat aan de verwezenlijking
van dit denkbeeld, in verband met de locale omsta' digheden ,
bezwaren zouden verbonden zijn, en daar in de bedoelde ressorten
de bestaande regeling betreffende de behandeling van politiezaken
geen stof tot klachten geeft, is besloten daarin geen verandering
te brengen.
§ 2. Rechtswezen in het algemeen.
Consulaire rechtsmacht. In December 1894 (Indisch Staatsblad
n°. 269) is in Indie" afgekondigd het Koninklijk besluit van 29
Augustus te voren (Nederlandsch Staatsblad 1894 n°. 146), hoi;dende nadere wijziging van de bepalingen ter uitvoering van
de Nederlandsche wet op de consulaire rechtsmacht (Nederlandsen
Staatsblad 1871 n°. 91).
Wijziging van eenige artikelen tan het zoogenaamd Lilandsch
Reglement. Ter vereenvoudiging van de procedure in strafzaken
van inlanders of met hen gelijkgestelden op Java en Madura, ter
berechting staande van den poltiierechter, van het re^rentschapsen van het districtsgerecht, zijn bij Koninklijk besluit van 23
Februari 1895 n°. 31 (Indisch Staatsblad n°. 90) de artikelen 79
(2de lid), 80 en 84 (1ste lid), zoomede art. 81 van het zoogenaamd
Inlandsen Reglement — de drie eerstgenoemde artikelen zooals
zij* luidden ingevolge Indisch Staatsblad 1876 n°.25 , en het laatste
zooals het luidde ingevolge Indisch Staatsblad 1885 n°. 81 —
nader in dien zin gewijzigd , dat de oproeping en ondervraging
door den resident (of assistent-resideut) tijdens bet voorloopig
onderzoek van een op vrije voeten gelaten verdachte niet meer
verplicht, maar facultatief zijn gesteld.
Rechtswezen in de Vorstenlandcn op Java. Voorstellen tot herziening van de ten deze bestaande regelingen zijn in Indiö in
behandeling (verg. blz. 3 hiervóór).
Rechtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust, enz. Daar
de verbeteringen , blijkens § 3 hierachter, gebracht iu de procedure. betreffende eigendomsuitwijzing op onroerend goed ook betrekking halden tot de voor do raden van justitie in de buiten»
bezittingen (te Padang en te Makasser) te dier zake te voeren
gedingen en daarmede eene wijziging in de voorgeschreven openbaarmakingen gepaard ging, vorderde dit laatste eenige wijziging
in art. 226 , sub 19", van het reglement tot regeling van het
rechtswezen in het gouvernement Suinutra's Westkust (Indisch
Staatsblad 1874 n°. 94 b) en in art. 232 , sub 21°, van het reglement
op het rechtswezen in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden (Indisch Staatsblad 1^82 n°. 22). Deze wijzigingen werden uitgevaardigd bij de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1894
n°. 263.
Ten einde aan de iulandsche Christenen in de ouderafdeeling

drie koeriahoofden der bewuste onderafdeeling, allen .Mohamme»
danen), voortaan als leden ook te doen zitting nemen een viertal
bepaaldelijk aangewezen kampoogboofden, waaronder twee, die
den Cbristelijken godsdienst belijden.
Rechtswezen in de residentie Palembang. In het verslag van 1892
(blz. 51 en 241) werd gewezen op de gebleken wenschelijklieid
om , door wijziging van het reglement op het. rechtswezen in de
residentie Palembang (Indisch Staatsblad 1878 n°. 14), in de
binnenlanden van dit gewest eene vaardiger berechting van over-

tredingen der zoogenaamde koelie-ordonnantie (Indiaan Staatsblad

1887 n°. 201) mogelijk te maken. Thans, en wel sedert 1 Januari
1895, is bieraan tegemoet gekomen, doch, in verband met eene
nadere Koninklijke machtiging , op eanigszins anderen voet dan
aanvankelijk iu de bedoeling had gelegen. De getroffen voorsieningen komen hierop neder: toiwijl het booger bedoelde ret;lement niet van toepassing is op de ioheemsche bevolking buiten
de hoofdplaats Palembang, en — ingevolge Indisch Staatsblad
1880 n0. 140 — ook iii»t op andere zich in de binnenlanden bevindende inlanders, badden dus de niet in naam der Koningin
rechtsprekende inlandsche rechtbanken frapats) buiten de hoofdplaats o. a. ook kennis te nemen van de door inlandsche werknemers begane overtredingen der koelie-ordonnantie, hetgeen tot
bezwaren aanleiding gaf. Daarin is nu dour de ordonnantiön van
1 en 10 December 18M (Indisch Staatsblad \fl*. 256 en 26c) met
1 Januari 1895 deze verandering gekomen dat r.iet-inheemsche
inlanders in de binnenlanden van Palembang niet meer voor de
rapats terecht staan ter zake vau overtredingen van gericgen aard
(andere dan adat-orertredingen), namelijk » overtredingen van
reglementen van politie en van plaatselijke keuren , alsmede van
wettelijke bepalingen van algemeenen aard", van welke overtredingen, voor zooveel door van elders afkomstige inlanders begaan, de in de binnenlanden gevestigde magistraten weder kennis
nemen , zooals ook vóór de uitvaardiging van Indisch Staatsblad
1880 i.°. 146 het
al was. Met het doel voorts om ook te bespoedigen en gemakkelijker te maken de afdoening van de buiten
de hoofdplaats door Europeanen begane overtredingen , voor zooveel deze — en daaronder ook overtredingen der koelie-ordonnantie —
tot dusver stonden ter competentie van het residentiegerecht ter
hoofdplaats (zie art. 20, 2°, van het. reglement), zijn nu bij
ordonnantie van 10 December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 266)
de door assistent-residenten bestuurde afdeelingen van het gewest
aan het ressort van het residentiegerecht ter hoofdplaats onttrokken, en voor die afdeelingen afzonderlijke, door de assistentresidenten te houden resideutiegerechten ingesteld.
Rcchlsioezcn in de residentie Banka en onderhoorighcden. Met het
oog op de omstandigheid dat in den ter hoofdplaats Muntok gevestigden landraad voor de resi lentie Banka en onderhoorigheden
als leden zitting hebben personen van lageren rang dan districtshovfd, en dat het door de districtshoofden in genoemd gewest,
die in den repel van Javaanschan of Benkoeleeschen adel afstammen , als kwetsend werd beschouwd om , waar hun in strafzaken
reeds een forum pruilegiatam is gewaarborgd door Indisch Staatsblad 1867 n°. 10, in burgerlijke zaken voor genoemden landraad
te kunnen worden gedaagd, is bij Koninklijk besluit dd. 14
September 1894 n°. 80 (Indisch Staatsblad tfi. 270) ook in deze
laatste gevallen voor hen een bijzondere rechter aangewezen , door
de bepaling dat zij als gedaagden in burgerlijke zaken in eersten
aanleg terechtstaan voor de rechtbanken en rechters, aangewezen vour Europeanen en met dezen gelijkgestelden.
Rechtswezen iu de residentie Westeraf deeling van Borneo. De met
eene nieuwe administratieve indeeling van dit gewest sainenhangende ineensmeltintr van het rechtsgebied van den landraad van
Singkawang met dat van den landraad te Sambas, in 't vorig
verslag (blz. 60) aangekondigd, is met 1 Juli 1895 tot stand
gekomen [Jndiscu Staatsblad 1895 n°9. 76 , 77 en 80).
Rechtswezen in het gouvernement Celebes en onderhoorighcden.
Over eene ondergeschikte wijziging, iu het reglement op het
rechtswezen iu dit gouvernement (en ook in het gelijksoortig
reglement voor Sutnatra's Westkust) gebracht bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 263, is reods in een vorig gedeelte dezer paragraaf
het noodige gezegd.
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De bepalingen ter uitvoering van eerstbedoeld reglement (Indisch
Staatsblad 1882 i>°. 2 3 ) , voor zooveel zij strekken tot aanwijzing
van de ambtenaren, belast met de magistratuur in het g e w e s t ,
werden bij ordonnantie van 6 J u n i 1895 (Indisch Staatsblad n°.
116) in overeenstemming gebracht met de nieuwe t i t u l a t u u r ,
waaronder voortaan op sommige standplaatsen in het gouverne»
ment Celebes en onderhoorighedeu (zie hoofdstuk « I , afd. I ,
hierna) Europeesche gezagvoerende ambtenaren bescheiden zijn.
Rechtswezen in de residentie Menado. Nu sedert kort (verg. blz.
27 hiervóór) in de residentie Menado — zij het nog op voorloopigen
voet — voor de aanrakingen met de zelf besturende landschappen ,
gelegen ter Noordkust van Gelebes, een afzonderlijke controleur
is aangewezen ter standplaats K w a u d a n g , rechtstreeks ondergeschikt aan den resident, en voor de aanrakingen met de ze'fbesturende landschappen aan de bocht vau Tomini mede een
controleur, ter standplaats Posso, rechtstreeks ondergeschikt aan
den assistent-resident van Gorontalo, is liet wenschelijk geacht
vau hun aanwezen partij te trekken ten einde de ter kennisneming
vau de bij Indisch Staatsblad 1882 n°. 28 bodoelde rijksraden
staande misdrijfzaken, welke tot nu toe te Menado en te
Gorontalo moesten worden behandeld , plaatselijk te doen berechten.
Gelijke maatregel beval zich alsnog ook aan ten opzichte vau de
tot het ressort van den rijksraad te Menado behoorende S a n g i en Talaut-eilauden, waar al sedert 1882 een controleur is g e plaatst , ter standplaats Taroena, mede rechtstreeks ondergeschikt
aan den resident. In J u l i 1894 zijn te dier zake de noodige voorzieningen getroffen. De aangehaalde bepalingen van 1882 omtrent
de bedoelde rijksraden ziju namelijk bij ordonnantie (Indisch Staatsblad 1894 n°. 136) iu dien zin aangevuld, dat er gelegenheid
bestaat om de bedoelde iulandsche rechtbanken , wanneer zij vergaderen buiten de plaats waar zij gevestigd zijn , te doen voorzitten door den controleur biunen wiens ressort de vergadering
gehouden w o r d t , terwijl, in verband daarmede, vooralsnog bij
wijze van tijdelijken m a a t r e g e l , aan eiken der bedoelde drie controleurs de beschikking is gegeven over een Kuropeeschen klerk ,
bestemd o m , ingevolge art. 3 van Indisch Staatsblad 1882 n°. 2 8 ,
door deu resident als griffier bij den rijksraad te worden aangewezen.
Rechtswezen in de residentie Amboina. Krachtens art. 28 van het
reglement op het rechtswezen in deze residentie (Indisch Staatsblad
1882 n°. 29) is bij gouvernementsbesluit van 7 December 1894
n°. 2 bepaald dat het residentiegerecht ter hoofdplaats van de
afdeeling Banda voortaan mede zitting zal houden te Gisser in
de onderafdeeling Ceramlaut en Goram der genoemde afdeeling
Banda.
Toepasselijkverklaring
van de Earopeesche wetgeving op de vreemde
oosterlingen.
Met de bewerking vau de op blz. 6 i van 't vorig
verslag bedoelde ampliatie van de ordonnantie van 8 December
1855 (Indisch Staatsblad n°. 79) werd in December 1894, onder
leiding vau deu directeur van justitie, belast een rechterlijk a m b t e naar op non-activiteit.
Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen. In 1894 werden in Indië
op den voet van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 u°. 2
(Indisch Staatsblad n°. 64) als rechtspersoon erkend 1 vonr onbepaalden tijd en 22 voor minder dan 30 jaren aaugegaue vereenigingen. Van deze 23 vereenigingen waren er 9 door Chineezen
opgericht, deels vau godsdieustigeu, deels van liefdadigen aard,
deels ook voor gezellig verkeer l j . Onder de 14 andere in 1894
erkende vereenigingen verdienen afzonderlijk genoemd te worden
(zie de statuten respectievelijk in de n°s. 84, 7 7 , 1 1 , 8'J, 57 en
35 der Javasche Courant 1894): eer.e vereeniging te Socrabaija,
onder den naam van «Algemeen syndicaat van suikerfabrikanteu
op J a v a , " beoogende het bevorderen van de belangen der Javasche
suikerindustrie; het op blz. 53 hiervóór besproken »Lombok-fonds"
te Soerabaija; de >Haudelsvereeniging" te Samarang, beoogende
om den handel de gelegenheid te geven zich in een eigen lokaal
op verschillend gebied van inlichtingen te voorzien; eene soortgelijke vereeniging te P a d a u g ; eene spaarbank-vereeniging te
Menado, zoomede eene afdeeling Bandjermasiu der Nationale
Christen-Geheelonthoudersvereeniging. De verdere 8 vereenigingen
waren de volgende: een leesgezelschap, eene muziek- en tooneelvereeniging, eene vereeniging van amateur-photographen, drie

') De Btatuten dezer CUineesclic vereenigingen z(jn gepubliceerd in de
Javasche Courant 1894 nos. 4, 33, 56, 65, 69, 82 en 87.

gymnastiek" of sportverenigingen en twee sociëteiten voor g e zellig verkeer.
Aan 14 vereenigingen (2 onderlinge ondersteuningsfondsen en
12 begrafenisfondsen) werd rechtspersoonlijkheid geweigerd, op
grond van de overweging dat zij moesten worden aangemerkt als
wederkeorige waarborgmaatschappijen in den zin van art. 10 van
het hiervóór genoemde Koninklijk besluit van 28 Maart 1870.
Eindelijk werden nog van 13 reeds vroeger erkende vereenigingen
nieuwe of gewijzigde statuten goedgekeurd. Op grond van de
zooeven reeds vermelde overweging werd in één geval die goedkeuring niet verleend.
Naamlooze vennootschappen.
De bewilliging van den GouverneurGeneraal , die volgens het Indisch Wetboek van Koophandel vereischt wordt, alvorens in Indie naamlooze vennootschappen wettig
kunnen tot stand komen, werd iu 1894 verleend voor 40 dergelijke
maatschappijen, waarvan respectievelijk 8 , 6 on 9 gevestigd waren
te Batavia, Samarang en Soerabaija, 13 op andere plaatsen van
J a v a , 2 te Padaug 1 (Sumatra's Westkust) en 2 ter Oostkust van
Sumatra (te Medan en te Tandjong Poera). Van die 40 vennootschappen (waaronder enkele door Chineezen opgericht) waren er
18, die het in cultuur brengen of verder exploiteeren van gronden
voor deu landbouw beoogden. Daarvan hadden er 15 betrekking
tot erfpachtsgrouden op J a v a , 1 tot erfpachtsgronden ter Sumatra's
W e s t k u s t , 1 tot een huurlaud in Soerakarta en 1 tot eene landbouwcoucessie, verleend door het inJandsch bestuur van Sanggar
op het eiland Soembawa (gouvernement Celebes en onderhoorigheden). De 22 andere der bedoelde 40 Indische vennootschappen
waren van zeer uiteenloopenden a a r d : 10 beoogden de overneming
van tot dusver voor eigen rekening gedreven zaken , a l s : drukkerij en boekhandel te Batavia; apotheek te Buitenzorg; rijstpelmolens, respectievelijk in de residentiën Batavia en Krawang (2
vennootschappen); steen-, paunen- en potten bakkerij in de Preanger Regentschappen ; fabriek van kunstmeststoffen te Djokjokarta;
mineraalwater-fabriek te Medan ter S u n u t r a ' s Oostkust, en algemeene handelszaken (3 vennootschappen, waarvan 1 te Samarang
en 2 te P a d a n g , van welke laatsten één door Chineezen opgericht),
terwijl een 12-tal strekten tot het in het leven roepen van nieuwe
nijverheids* of handelsondernemingen , zooals: algemeene handelszaken (3 vennootschappen, respectievelijk te Batavia, Samarang
en Soerakarta); eene koffiesorteer- en pelinrichÜDg te Batavia;
eene hötelzaak te Djombang in de residentie Soerabaija *); aanleg
en exploitatie van telephonen , o. a. iu de residentiën Cheribon,
Tagal, Soerakarta en Djokjokarta (3 vennootschappen); eene apotheek
te T a g a l ; eene brood-, ijs- en mineraalwater-fabriek te Pekalongan;
mijn- en bosch-exploitatie in Langkat ter Oostkust vau Sumatra,
zoomede eene vennootschap voor zaken van mijnbouw in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Hier te lande werd in 1894 bewilliging verleend op de oprichting
van eeu 36-tal naamlooze vennootschappen , die haren werkkring
uitsluitend of ten deele iu Nederlandsch-iudiö vonden. Daarvau
hadden de meesten — en wel 28 — uitsluitend tot landbouwzaken
betrekking, namelijk 20 tot erfpachtsoudernemingen (17 op J a v a ,
2 io de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en 1 in
de residentie Menado), 1 tot een particulier land in de residentie
Batavia, 6 tot landbouwconcessiën in iulandsche staten (5 ter Oostkust van Sumatra en 1 ter Westerafdeeling van Horneo), en 1 tot
laudbouwondememingeu in Oost-Java, grootendeels berustende op
overeenkomsten met de inlandsche bevolking. Van de 8 andere der
bedoelde 36 hier te lande tot stand gekomen vennootschappen betroffen er 2 de overneming van tot dusver door Europeesche firma's
voor eigen rekening gedreven handelszaken (één van deze vennootschappen betrof bepaaldelijk het drijven van handel in houtwerken ,
te verkrijgen door exploitatie van bosschen op J a v a ) , 1 den h a n del in aandeelen in- of obligatiën ten laste v a n - naamlooze vennootschappen , welker werkkring geheel of gedeeltelijk in de e x ploitatie van cultures of industrieele ondernemingen in Nederlandscn»
Indie bestaat, 1 het koopen en weder van de hand zetten, e n z . ,
van onroerende goederen , gelegen op Sumatra (de vennootschap
heet Maatschappij voor huisbezit » Sumatra"), 1 het aanleggen en
exploiteeren vau eeu stoomtram in de residentie Banjoemas (de
Seraijoe-dal Stoomtram-Maatschappij), 1 de voortzetting van drukkerij- en boekhaudelszaken (waaronder de uitgifte der Deli-Courant)
te Medan (Oostkust van Sumatra), 1 het doen vau bankiers- en
wisselzaken (met kantoren te Amsterdam en te Batavia), en 1 het
opsporen en exploiteeren van mineralen en ertsen en het drijven
van landbouw (met hoofdkantoor te Amsterdam en bijkantoor te
Londen).
*) Van deze vennootschap is echter tot dusver de akte van oprichting nog
niet door middel van de Javasche Courant openbaar gemaakt.
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Koloniaal verslag van 1893. [Nederl. (Oo»,-) Indiö.]
Nopens elk der hiervóór bedoelde lichamen vindt men nadere
opgaven in bijlage K van dit verslag.
In 1894 werd één naamlooze vennootschap (de » Samarangsche
Lucifersfabnek" te Sauiarang) ontbonden, en werd er ééu (de
* Samarangsche Handelsassociatie" te Samarang) geliquideerd.
Bewilliging op wijzigingen in de statuten werd in 1894 in 44
gevallen verleend.
Gelijkstelling met Europeanen ; rechtstoestand van personen. Art.
109, laatste alinea, van het Regeerir.gsreglement vond in 1894
toepassing ten aauzien van 23 iulatders en 2 Chineezen , welke
25 personen , op 1 der Chineezen na , allen den Christelijkeu godsdienst beleden. In 10 gevallen kon de gevraagde gelijkstelling niet
aanstonds worden verleend, omdat de verzoekers nog niet op de
voorgeschreven wijze (Indisch Staatsblad 1883 L°. 192) in het wettig
bezit van een geslachtsnaam waren gekomen Op twee ten behoeve
van eenige minderjarige kinderen gedane verzoeken om gelijkstel»
ling niet Europeanen werd beslist, dat de kinderen na voltooiing
van hunne opvoediug , zelven op het verzoek konden terugkomen ,
terwijl aan een Amboineescben militair werd te kennen gegeven ,
dat zijn verzoek eerst voor definitieve beschikking zou kunnen in
aanmerking komen na afloop van zijue dienstverbintenis bij het
leger. Aan 8 personen , waarvan 5 tevens het verzoek deden om
een geslachtsnaam te mogen aannemen , werd de gevraagde gelijkstelling geweigerd op grond dat de betrokkenen niet geacht
konden worden aan de gestelde vereischten te voldoen. Een Christen-Chinees werd onwaardig bevonden de gunst der gelijkstelling
deelachtig te worden , terwijl een ten behoeve van eene iulandsche
vrouw, met terzijdestelliug van de vereischten voor gelijkstelling,
gedaan verzoek werd afgewezen. Aan 'i personen, die beweerden
in Britsch-Indië geboren te zijn en den Israëlitische!) godsdienst te
belijden, — hetgeen zij evenwel in gebreke bleven te bewijzen,—
werd te kennen gegeven, dat zij, indien hunne beweringen juist
zijn , in verband mét het bepaalde bij art. 109 van het Regeeringsreglement, reeds wettelijk met Europeanen waren gelijkgesteld.
Ofschoon in den regel werd vastgehouden aan het voor gelijk—
stelling met Europeanen o. m. gesteld vereischte, dat ('e aauvrager den Christelijkeu godsdienst moet belijlen (zie Bijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 4029), werd re,;ds verschillende malen aan
niet-Christenen gelijkstelling verleend. Ten einde op dit punt allen
twijfel op te heffen werden , bij eene in Augustus 1894 iügevolge
opdracht van de Indische Regeering door den directeur vanjustitie uitgevaardigde circulaire, de hoofden van gewestelijk bescuur
er op gewezen dat als eenig vereischte voor gelijkstelling behoort
te worden aangenomen de geschiktheid voorde Europeesche maatschappij. Wel moet bij de behandeling van verzoeken om gelijk—
stelling alles worden bijgebracht wat tot beoordeeling vau dat vereischte dienen kan , zooals het belijden van den Christelijken godsdienst, het spreken en schrijven van de Hollandsche of eenige
andere Europeesche taal, het met goed gevolg afgelegd hebben
van eenig examen, de maatschappelijke positie van den verzoeker,
Europeesche opvoeding, enz., maar elk dier kenmerken van geschiktheid op zich zelf mag niet als een vereischte worden beschouwd.
§ 3. Burgerlijk recht, handeisrecht en burgerlijke
rechtsvordering.
Nederlanderschap en ingezetenschap; naturalisatie. In verband met
de uitvoering van de wet van 12 December 1892 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Nederlandsch Staatsblad n°. 268)
is bij gouvernementsbesluit van 3 Augustus 1894 n°. 8 (Indisch
Staatsblad n°. 166) eene instructie vastgesteld voor de hoofden van
plaatselijk bestuur in Xederlandsch-Indië met betrekking tot het
houden van registers van de kennisgevingen , bedoeld bij de art.
6 , 7 (sub 5°.), 8 , 9 en 10 dier wet. üe Indische Regeering is uitgenoodigd om telken iare eece opgaaf van die kennisgevingen te
verstrekken ter publicatie in de Nederlaudsche Staatscourant.
Registers van den burgerlijken stand. Met het oog op de drukke
werkzaamheden, in den regel aan de hoofdbetrekking derambtenaren van den burgerleken stand verbonden , is het wenschelijk
geacht voor kostelooze huwelijksvoltrekking bepaalde dagen en
uren vast te stellen. Ook scheen het billijk die ambtenaren voor
het voltrekken van huwelijken buiten het gebouw, waar de akten
van den burgerlijken stand opgemaakt worden, of op daarvoor
niet bestemde dagen en uren — wat het eerste punt betreft, behoudens het geval van welbewezen onvermogen van partijen, —
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gerechtigd te verklaren tot het heffen van leges. Een en ander
gaf aanleiding tot inlast-ching, bij Indisch Staatsblad 189.3 n°. 9 ,
van een tweetal artikelen in het reglement van 1849 op het houden der registers van den burgerlijken stand voor de Kuropeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking in l\'ederla:;dachIndie.
Uitwijzing van eigendom. Bij Koninklijk besluit van 11 September 1894 n°. 46 (Indisch Staatsblad nc. 262) werd eene nieuwe
lezing vastgesteld van de art. 800 (eerste lid), 801, 807 en 808
(eerste lid) van het reglement op de burgerlijke rechtsvordering
voor de raden van justitie op Java en het Hooggerechtshof van
Nederlandsch-Indiö (Indisch Staatsblad 1849 n°. 63), en zulks ter
wegneming van in de laatste jaren aan het licht getreden gebre»
ken of leemten in de voorschriften, regelende de procedure tot uitwijziiig van eigendomsrecht op onroerende zaken. Door deze in 't
vorig verslag aangekondigde herziening wordt in hoofdzaak beoogd
nauwkeuriger omschrijving van het goed, zoo in het verzoekschrift
als in de aankondigingen , en meer publiciteit vau het request en
van het vonnis vau toewijzing door aankondiging ook in een ander
dan het officieel nieuwsblad, wat het vonnis betreft bovendien door
plaatselijke bekendmaking van bestuurswege, terwijl daarentegen
de verplichting tot aankondiging van het vonnis in de Nederlandsche Staatscourant vervalt. Voorts wordt de belanghebbende,
die zich ingevolge art. 802, alinea 2 , van genoemd reglement
tegen de toewijzing van het verzoek verzet heeft. daardoor niet
meer uitgesloten van verzet tegen het vonnis vau toewijzing; die
uitsluiting treft thans slechts den belanghebbende, wiens verzet
berust op middelen , waaromtrent reeds bij rechterlijk gewijsde is
beslist ter gelegenheid van een door hem ge taan verzet tegen de
toewijzing van het verzoek. Over eene met de nieuwe voorschriften
samenhaugeDde wijziging in de reglementen op het rechtswezen
in de gouvernementen Sumatra's Westkust en Celebes en onderhoorigheden is reeds gehandeld op blz. 79 hiervóór.
Verbod tot tenuitvoerlegging door lijfsdicang van vonnissen in civüibus tegen familieleden van de laatste panembahans op Madura.
De omstannigheid dat een deel der Madureesche adellijken , wier
schulden in het jaar 1899 door voorschotten uit's lands kas waren
gedelgd (zie net verslag vau 1891, blz. 3), zich nog altijd lieten
overhalen om tegenover vreemde oosterlingen geldelijke verbinteni>sen aan te gaan, welke zij niet bij machte waren om na te
komen , en de niet ongegronde vrees dat, wanneer de schuldeischers
bleven voortgaan de bedoelde debiteuren tot nakoming te dwingen
door middel van gijzeling, deze loop van zaken tot verstoring vau
de openbare rust en orde op Madura kon aanleidiDg geven , hebben de Regeering doen besluiten om door eene wettelijke voorziening ten deze tusschenbeide te treden. Te dien einde is, krachtens machtiging van het Opperbestuur, bij ordonnantie van 20
November 1894 (Indisch Staatsblad n°. 244), bij wijze van tijde—
lijken maatregel, de tenuitvoerlegging door lijfsdwang verboden
van in burgerlijke zaken gewezen vonnissen tegen afstammelingen
of aanverwanten tot den vierden graad iDgesloteu , zoo wettige als
onwettige, van de laatste panembahans op Madura.
Desertie van inlandsche schepelingen. Omtrent de voorziening bij
de ordonnantie vau 28 Mei 1894 (Indisch Staatsblad n«. 112) geproffen tot tegengaug van desertie onder de inlandsche schepel:ngen aan boord der zeebouwende schepen en vaartuigen van den
oienst der werken en opnemiugen aan de Solo-rivier, valt hier te
verwijzen naar het medegedeelde in 't vorig verslag, blz. 143.
Hwrelijken tnsschen penonen die in Xederlandsch-Indië aan een
verschillend recht zijn onderworpen. Omtrent het door de staatseommissie tot herzieuing vau de Indische wetgeving op privaatrechtelijk
gebied gedane voorstel tot vollediger rejfeliug van het hiergenoemde
onderwerp (zie vorig verslag , blz. 62) werd bet advies der Indische
Regeering ontvangen , dat aanleiiing gaf tot nadere raadpleging
van de staatscommissie.
Tegen achtereenvolgens 74, 104, 71 en 89 in de vier voorafgegane jaren, kwamen in 1894 85 huwelijken tot stand tusschen
inlandsche (of met dezen gelijkgestelde) personen en Europeanen ,
nadat de eerstbedoelden , overeenkomstig de bij art. 15 der Overgangsbepaliugen tot de nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde ,
zich vooraf hadden onderworpen aan de Europeesche wetgeving
betreffende het burgerlijk" en het handeisrecht. Zooals uit het volgende staatje blijkt , bevonden zich ouder die 85 niet-Europeanen
49 Christeneu.
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Aanvulling van de beide aljemeenepolitiestraf'reglementen. Zooals
nog in het laatste gedeelte van het vorig verslag kon worden
vermeld (zie aldaar blz. 264), werd bij ordonnantie van 29 December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 286), door eene aanvulling zoowel
van het algemeen politiestrafreglement voor de Europeanen als van
dat voor de inlanders, preventief opgetreden tegen het bezigen bij
de vischvangst m openbare wateren van vergiftige, bedwelmende
of ontplofbare stoffen.

Wijzigingen in het reglement op de straf torder ing voor de raden
tan justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-lndië.
3
5
11
Batavia
. . . .
n
n
In verband met de gebleken wenschelijkheid om te voorkomen
20 dat de ambtenaren, die belast zijn met het openbaar ministerie
1
12
7
Samarang. . . .
n
n
bij de residentiegerechten op Java en Madura, zich bevoegd zouden
o
19
3
7
7
Soerabajja . . .
n
kunnen beschouwen tot het opsporen vau strafbare feiten in het
2 algemeen , werd bij Koninklijk besluit dd. 30 Augustus 1894 n°. 79
2
Padang
. . . .
n
n
n
"
(Indisch Staatsblad n°. 225) art. 2 , 3°. van het reglement op de
o
25
23
Makasser. . . .
n
»
strafvordering in dier voege gewijzigd — en ingevolge Indisch
Staatsblad 1893 n°. 160 geldt die wijziging ook voor de buiten85
i
47
2
29
Totaal . .
r>
bezittiiigen — dat het niet meer spreekt van » de ambtenaren van
het openbaar ministerie ", maar bepaaldelijk van > de ambtenaren
Qogstterband. Vau deze wijze van krediethulp, geregeld bij- van het openbaar ministerie bij de raden van justitie en bet HooggeKoninklijk besluit dd. 24 Januari 1886 n°. 22 (Indiscu Staatsblad rechtshof'.
n°. 57), werd in 1894 met betrekking tot 153 landbouwonderneDoor eene bij art. 1 van het Koninklijk besluit dd. 30 Augustus
mingen gebruik gemaakt. In elk der acht voorafgegane jaren (1886 1894 n°. 78 (Iudisch Staatsblad n°. 230) vastgestelde nieuwe lezing
t/m 1893) betrof het aantal verleden akten van oogstverband ge- van het reeds vroeger, blijkens Indisch Staatsblad 1874 n°. 200,
middeld 126 ondernemingen. Uit den als bijlage L hierachter ge- gewijzigd art. 20 van het besproken reglement op de strafvordering
voegden staat blijkt tot welke soorten van oogsten en ondernemingen werd buiten twijfel gesteld dat op Java en Madura de hoedanigheid
de in 1894 verleden akten betrekking hadden en in welke gewesten van hulpofficier van justitie ook toekomt aan de hoofden van plaatde betrokken ondernemingen waren gelegen.
selijk bestuur. Wat de buitenbezittingen betreft, waarvoor de thans
uitgevaardigde voorziening ingevolge het hiervóór reeds aaugehaald
Faillissementen. De blijkeus het vorig verslag (blz. 62) in Indië Indisch Staatsblad 1893 n°. 160 vanzelf zou gelden, werd nochaan de orde gestelde herziening van de Indische wetgeving op het tans eene beperking noodig geacht, ten einde te voorkomen, dat
faillissement en de surséance van betaling is aldaar nog in behan- ambtenaren vau te lagen rang of te geringe ontwikkeling gemelde
deling. (In Februari jl. heeft de directeur van justitie een ontwerp hoedanigheid zouden erlangen. Daarom werd bij art. 2 van gemeld
Koninklijk besluit, met toelichting , den Gouverneur-Generaal aan- Koninklijk besluit van 30 Augustus 1894 bepaald, dat in de gege boden.)
westen buiten Java en Madura slechts de zoodanige hoofden van
Werden in het jaar 1893 88 bijzondere personen of vennootschap- plaatselijk bestuur als hulpofficier van justitie zijn aan te merken ,
pen in Nederlandsch-lndië failliet verklaard, in 1894 werden 115 die den rang van resident, assistent-resident of controleur bij het
faillissementen aangebracht, namelijk 12 van Europeanen , 100 van binnenlandsch bestuur bekleeden , en in de residentie Banka en
vreemde oosterlingen, 1 van eene vennootschap onder eene Euro- onderhoorigheden bovendien de administrateurs der tinmijnen.
peesche firma en 2 van vennootschappen , welker firmanten tot de
De verwijzing in art. 29, 1ste alinea, van het reglement op de
vreemde oosterlingen behoorden. Van deze 115 faillissementen werden strafvordering naar zekere alinea's van art. 71 van hetzelfde regieer in hetzelfde jaar beëindigd 19, en bovendien werden in 1894 ment werd bij ordonnantie van 15 September 1894 (Indisch Staatsafgedaan 48 van de 186, welke op uit. 1893 aanhangig waren blad n°. 200) alsnog — het was indertijd over het hoofd gezien —
gebleven. Uit het overzicht in bijlage L hierachter blijkt dat de in overeenstemming gebracht met de plaats, welke die alinea's
afloop van deze 67 faillissementen (4 van Europeanen, 60 van innemen in de bij Indisch Staatsblad 1876 n°. 237 vastgestelde
vreemde oosterlingen, 2 van vennootschappen onder eene firma en nieuwe lezing van gemeld art. 71.
1 van eene naamlooze vennootschap) zoodanig was, dat slechts in
35 gevallen sprake kon zijn van uitkeering aan de concurrente
Uitlevering. Daar in sommige bepalingen van het Koninklijk becrediteuren (in 33 gevallen beliepen deze uitkeeringen slechts tot sluit van 8 Mei 1883 n°. 26 (Indisch Staatsblad n". 188), houdende
hoogstens 10, 25 of 50 pet.), namelijk in 3 faillissementen van regelen bij uitlevering van vreemdelingen met betrekking tot NederEuropeanen , 29 van vreemde oosterlingen , 2 van vennootschappen landsch-Indië in acht te nemen , de omschrijving van het begrip
> Nederlander " overeenstemde met de bij de wet van 12 December
onder eene firma en 1 van eene naamlooze vennootschap.
De 115 in 1894 uitgesproken faillissementen betroffen: 22 groot- 1892 op het cNederlanderschap en het ingezetenschap (Nederlandsch
handelaren , 1 hotelhouder, 1 kleedermaker, 8 kooplieden, 1 pachter Staatsblad n . 268) afgeschafte artikelen van den 2den titel van
van het recht tot het houden van pandhuizen, tevens houder van het Iste boek van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, werd
de pacht betreffende het slachten van rundvee, zoomede 2 borgen eene wijziging van gemeld Koninklijk besluit noodig geacht. Die
van dezen, 22 handelaren in diverse artikelen, 14 tokohouders en wijziging is aangebracht bij Koninklijk besluit van 11 October
1894 n°. 18 (Indisch Staatsblad 1895 u°. 62).
44 kleinhandelaren.
Voor zooveel de in den laatsten tijd op het stuk van uitlevering
§ 4. Strafrecht en straf tor dering.
van misdadigers met vreemde Mogendheden gesloten en op de
koloniën en bezittingen toepasselijke verdragen in NederlandschSamenstelling tan nieuwe strafwetboeken. Bij de afsluiting in lndië reeds verbindende kracht hebben gekregen, zijnde dat met
April jl. van de Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk was het Spanje en het additioneele met België, vindt men daarvan gewag
ontwerp van een nieuw strafwetboek voor Europeanen nog in Indië gemaakt op blz. 2 hiervóór. Zoowel de Spaansche als de Belgische
in behandeling. De opdracht tot het ontwerpen , onder leiding van Regeering is bij de onderhandelingen er op gewezen dat bijaldien
den directeur van justitie , van een nieuw strafwetboek voor inlanders een misdadiger, wiens uitlevering verzocht is, in onze uitgestrekte
en van de, in samenhang met de nieuwe codificatie van het strafrecht, bezittingen niet is kunnen worden gevonden , met eene desbetrefgevorderde wijzigingen in de geheele Nederlandsch-Indische wetge- fende verklaring zal behooren te worden genoegen genomen.
Gedurende 1894 werd door den Gouverneur-Generaal, nadat
ving is tot Juni 1895 in handen gebleven van den in 't vorig verslag
(blz. 62) genoemden rechterlijken hoofdambtenaar, mr. R. Z. DAX- aan de voorgeschreven formaliteiten voldaan was, gevolg gegeven
NKNBARGH , zijnde deze bij gouvernementsbesluit dd. 11 Juni 1895 aan een door consulaire tusschenkomst van het Bestuur der Straitsn». 24, op verzoek, eervol van de bewuste opdracht ontheven, Settlements, namens den sultan van Djohor, ontvangen verzoek
nadat door hem de overtuiging was verkregen dat de volvoering om uitlevering van een Arabier, beschuldigd van moord en plundevan de bewuste omvangrijke taak niet vereenigbaar was met eene ring te Djohor (gouvernementsbesluit dd. 19 Juli 1894 n°. 9).
Eenige maanden vroeger (gouvernementsbesluit dd. 27 Maart
nauwgezette vervulling van zijn ambt van raadsheer, waartoe hij
in Maart 1894 geroepen was geworden. De wijze, waarop de door 1894 n°. 14) was, op eene mede langs consulairen weg ontvangen
mr. DANNKNBARGH nedergelegde taak tot een goed einde zal kun- aanvrage van het Bestuur der Straits-Settlements, de uitlevering
nen worden gebracht, maakt nog een punt van overweging uit. toegestaan van een Europeaan, beschuldigd van te Singapore op19

jt

15. 2.J

83

koloniaal verslag van 1895. [Nederl. (Oost-) Indie.]
lichting te hebben gepleegd, doch deze beschikking kwam niet tot
uitvoering, aangezien gemeld Bestuur van de gevraagde ui'levering
afzag.
Onzerzijds werd, mede door consulaire tusschenkomst, van genoemd Britsch Koloniaal Bestuur de uitlevering verkregen van
een Europeeschen militair, beschuldigd van misbruik vau vertrouwen , te Weltevreden gepleegd, terwijl eene tweede aanvrage
tot uitlevering, in Augustus 1894 tot hetzelfde Bestuur g e r i c h t ,
vooralsnog tot geen resultaat leidde, aangezien het der politie te
Singapore tot dusver niet kon gelukken op den voortvluchtige
— een Chinees, beschuldigd vau misbruik vau vertrouwen, te
Tandjong Pinang (residentie Riouw en onderhoorigheien) g e pleegd, — de hand te leggen.
Gratie en remissie tan strafen.
De Gouverneur-Generaal had
in 1894 nopens 67 verzoeken om gratie van de doodstraf te beslissen. Aan 22 veroordeelden , waarvan 1 Europeaan (militair) en
21 inlanders (niet-militaireu) werd lijfsgeuade geschouken (zie k g e r
de noten a en b onder het staatje); aan de 45 overigen , zijnde
39 inlanders (niet-militairen) en 6 Chineezen, werd de doodstraf
voltrokken. Door 1 ter dood veroordeelden inlander (niet-militair)
werd geen verzoek om gratie gedaan.
Ter gelegenheid vau de viering van den geboortedag van H. M.
de Koningin erlangden in 1894 44 Europeescbe , benevens 1191
inlandsche en met dezen gelijkgestelde veroordeelden geheele of
gedeeltelijke kwijtschelding van straf.
Evenals in het voorafgegane jaar werd ook in 1894 gunstig
beschikt op het verzoek om gratie van een tot dwangarbeid veroordeelden inlander, d i e , zonder uitzicht op herstel, lijdende was
aan berriberri en in een ziekengesticht werd verpleegd.
Bij wijze van belooning w e r l gratie of remissie van straf verleend aan 83 veroordeelden tot dwangarbeid (77 inlanders en b'
vreemde oosterlingen), die tijdens bet ondergaan van hunne straf
door het een of ander feit zich bijzonder verdienstelijk hadden
gemaakt. Dit was het geval met 72 op Lombok, 10 in Atjeh en
1 in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
In het geheel werd door den Gouverneur-Generaal in 1894 gratie
of remissie van straf verleend aan 1434 burgerlijke en 55 militaire
veroordeelden , onder welke laatsten 3 schepelingen der marine.
De 1434 burgerlijke gegratieerden bestonden uit 37 Europeanen,
64 vreemde oosterlingen en 1333 inlanders; de 55 militaire gegratieerden uit 35 Europeanen en 20 inlanders.
Het volgende staatje geeft daarvan een nader overzicht.
Aard der straffen ,
Euro- Chiwaarvan gratie of remissie werd verleend, peanen
Doodstraf.
Tuchthuisstraf
Detentie
Gevangenis
Dwangarbeid in en builen den ketting .
Bannissement
Wegzending naar een oord van ballingschap
Ten arbeidstelling aan de publieke werken
Geldboete
Verbeurdverklaring
Plaatsing bij een strafdetacbement . .
Provoost
Totaal. . .

a) 1
c) ^
d) ï
e) 48

49

on
d) ï
I) 3
72

n

Ara- Inlanbieren. i ders. Totaal.
b) 21
»
d) 1
O 4

22
7

6
14
24

8
30
29
1
3

o

52
3 !9)1279 1331
A) 2

1353 1489

o) Militair der landmacht, veroordeeld tot de straf des doods met den kogel
ter zake van feitelijke insubordinatie.
b) Allen niet-militairen. Van deze 21 gegratieerden had 1 zich schuldig
gemaakt aan het voeren van de wapenen tegen het Gouvernement van Nederlandsch-Indië , met plundering van de eigendommen zijner dienaren , 1 aan
aanslag ten doel hebbende het in de wapenen brengen van de ingezetenen
tegen het gevestigd gezag, 1 aan doodslag gepleegd op een ingezetene, belast met eenigen openbaren dienst in de waarneming van die bediening , 1 aan
zeeroof en slavenhandel, 5 aan moord of poging tot moord, 3 aan doodslag

met of zonder bijkomende omstandigheden, 8 aan diefstal b(j nacht door meer
dan één gewapend persoon met buitenbraak en andere bezwarende omstandigheden, en 1 aan moedwillige brandstichting in een gebouw, terwyi te
voorzien was dat daardoor eenigroenschenlevenin gevaar kon worden gebracht.
c) Hieronder 1 schepeling der marine.
il) Militair der landmacht.
<•) Hieronder 31 militairen der landmacht.
f) 2 militairen der landmacht en 2 schepelingen der marine.
<j)

Hieronder 15 militairen der landmacht.

*) Baliers.
0 Hieronder 4 leden der schutterij.
*) Leden der schutterij.
§ 5.

Gevangeniswezen.

Op Java en Madura werden gedurende 1894 opgeleverd 9 en
in de buitenbezittingen 3 nieuwe gevaugenissen (de 9 eerstbedoolde waren allen districtsgevangeuissen).') Uitgebouwd of inger i c i t voor een grooter aantal personen werden 8 bestaande gevangenissen, allen landsgevangenissen, daaronder 1 in de buitenbezittingen. Enkel herstellingen of verbeteringen ondergingen 10
gevangenissen op Java en Madura (daaronder 4 distrintsgevangenissen) en 11 in de buitenbezittingen.
Voor het eerst sedert de invoering met 1 Januari 1867 van het
strafwetboek voor Europeanen deed zich in 1894 het gemis gevoelen van een verbeterhuis voor jeugdige misdadigers van Europeeschen landaard, en wel toen uitvoering moest worden g e geven aan een vonnis van een der raden van justitie, waarbij
twee Europeescbe jongelieden werden verwezen tot plaatsing in
een verbeterhuis om daar te worden opgevoed. Na vele vruchtelooze pogingen om bedoelde jongelieden in een of ander gesticht
van liefdadigheid te doen opnemen, zijn zij t h a n s , ingevolge
besluit van den Gouverneur-Generaal, uitbesteed bij kolonisten
van de landbouwkolonie te Poespo (Pasoeroean), die, onder toezicht
van het bestuur, voor de opvoeding van de jeugdige veroordeelden
hebben zorg te dragen.
De op blz. 63 van het vorig verslag bedoelde succursaalgevangenis (te Makasser) werd, iu verband met de sedert gevolgde
veroordeeling van den aldaar preventief gedetineerde en zijne overbrenging naar Samarang, weder opgeheven.
Omtrent de mutatiëu onder de gevangenen zijn volledige opgaven nog alleen ontvangen over 1893 (verg. bijlage M hierachter).
Daaruit blijkt dat er bij het einde van 1892 in hechtenis waren
(volgens verbeterde opgaven) 31 730 en bij het einde van 1893
31 117 personen, waaronder respectievelijk 6232 en 6390 preventief of daarmede gelijk te stellen gevangenen. Derhalve was het
getal definitief veroordeelden , dat is van hen wier vonnis in kracht
van gewijsde was g e g a a n , van 25 498 op uit. 1892 (waaronder
9446 politioneel gestraften) verminderd tot 24 727 (daaronder
9424 politioneel gestraften) bij het einde van 1893. ! )
Naar landaard en kunne waren de hooger bedoelde totalen van
31730 en 31117 gevangenen verdeeld als volgt (voor gewestelijke
opgaven zij verwezen naar de aangehaalde bijlage M).
') Op Java de 7 volgende: te Pakendjeng (Preanger Regentschappen),
Sendoero en Tempeh [beiden in Probolinggo), Kapongan en Asembagoes
(beiden in Bezoeki) , Soempioeh (Banjoemas) en Pringsoerat (Kadoe); op
Madura die te Arosbajja en die te Waroe. De 3 nieuwe gevangenissen elders
waren die te Moeara Sipongi (Sumatra's Westkust), Pangkadjene (Celebes
en onderhoorighedenj en Taroena op Groot-Sangi (Menado).
•) Bij deze totalen zijn niet medegeteld de gevangenen, die in de statistiek
(verg. rubriek H van bijlage M) afzonderlijk verantwoord zijn als „doortrekkende gevangenen" op den laatsten dag van het jaar, en wier aantal — zonder
dat blijkt tot welke categorie van gevangenen zy behoorden — op uit. 1892
bedroeg 206 en op uit. 1893 338.
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3t December 1893.

31 December 1892 (verbeterde opgaven).

Burgerlijke en militaire ver- Kunne der burgerlijke
oordeelden en preventief in
hechtenis gestelden.
gevangenen.

Burgerlijke en militaire ver- Kunne der burgerlijke
oordeelden en preventief in
hechtenis gestelden.
Veroordeelden
wier vouVeroor- nis nog
deelden niet in
wier von- kracht
Totaal
Manuis reeds van gein kracht wij sde gevange- nen.
van
was gegewijsde gaan en
nen.
•]
was
prevengegaan.
tief in
hechtenis
gestelden.

LANDAARD.

205
23 694
1599

74 j

279

5 766 i 29 460
392 ]

1991

MiliMili1
Veroortaire
taire
deelden
gevangevan—
wier vongeuen
genen Veroor- nis nog
deelden niet in
(land(land- wier von- kracht
Totaal j ManVrou- Te
nis reeds van geVrou j Te
en
en
in kracht w ijsde gevange—' nen.
wen. zamen. zeevan
was g e wen. zamen.
nen.
a)
macht).
macht). gewijsde gaan en
prevenwas
tief in
»)
'<) gegaan. hechtenis
gesteiden.
6

149

154

125

214

07

281

27 950 1406 29 356

104

22 974

5 978

28 952

r

1539

345

1884

f) 24 727 //) 6 390

31117

29 571 1348 30 919

198

130

1962

29

1991

154

3

157

27 564 1 3141 28 878
1853

3lj

1884

1

Te zamen (ongerekend de gegp-

124
74

»

e) 25 498 f) 6 232 ! 31 730

30 061 1440 31501

229

4 871 i 20 944

19 461 1312 20 773

171

15 192

5 003

20195

18 834 1231 20 065

1361

10 600

58

9 535

1387

10 922

10 737

117 10 854

08

229

24 727

6 390

31117

29 571 1348 30 919

198

Van hen bevonden zich:
16 073
9 425

10 786

128 10 728
1

T e zamen als boven .

.

.

25 498

6 232

31730

30 061 1440 31501

o) Nu , ingevolge Indisch Staatsblad 1890 n°. 58, de straf van militaire gevangenis, indien zjj wordt opgelegd voor minder dan 5 jaren, niet altijd met
vervallenverklaring van den militairen stand behoeft gepaard te gaan, en uit de ontvangen opgaven niet blijkt hoevelen dientengevolge uit het leger zjjn
afgevoerd , zijn in deze kolom al de veroordeelden tot militaire gevangenis medegeteld, bedragende op uit. 1892 78 Europeanen en 38 inlanders, en op uit.
1893 respectievelijk 99 en 50.
Uit den aard der zaak zijn onder de burgerlijke gevangenen tevens medegeteld de gewezen 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 bekend.
6) In deze kolom zyn uitsluitend vermeld militaire gevangenen, van welke met zekerheid bekend is dat zy tot het leger of tot de marine zjjnblij ven behooren.
c) Onder de opgaven van 1893, die betrekking hebben tot de militairen of tot de van den militairen stand tijdelijk of voorgoed ontzette personen , is
één Afrikaan begrepen.
d) Het aantal gegijzelden beliep op uit. 1892 202 en op uit. 1893 185, waaronder respectievelijk 90 en 58 wegens niet-betaling van geldboeten, waartoe
zy veroordeeld waren.
e) Hiervan 573 burgerlijke veroordeelden, die nog niei op hunne definitieve strafplaatsen waren aangebracht, nameiyk 557 inlanders en 16 vreemde
oosterlingen.
f) Hieronder 579 als voren, namelijk 547 inlanders en 32 vreemde oosterlingen.
g) Hieronder 96 preventief in hechtenis gestelde militairen (54 Europeanen of met hen geltjkgestelden en 42 inlanders). Onder de 6136 mrf-militairen
(20 Europeanen, 5724 inlanders en 392 vreemde oosterlingen) telde men 2080 reeds gevonnisden, maar wier zaak nog in behandeling was of nog aangebracht
kon worden by den hoogeren rechter (7 Europeanen, 1971 inlanders en 102 vreemde oosterlingen).
A) Hieronder 87 preventief in hechtenis gestelde militairen (57 Europeanen of met hen geiykgestelden en 30 inlanders). Onder de 6303 mW-militairen
(10 Europeanen, 5948 inlanders en 345 vreemde oosterlingen) telde men 2011 reeds gevonnisden als bedoeld aan het slot der voorgaande noot (4 Europeanen
1902 inlanders en 105 vreemde oosterlingen).
De gehouden aauteekeningen omtrent de mutatiëri onder de ge- ! kunnen constateeren, d a t , wanneer men de hier en daar nogal
vaugenen wijzen over 1893 2355 sterfgevallen a a n , namelijk 559 I veelvuldige bernberri gevallen uitzondert, de gezondheidstoestand
(of 8.9 pet.) ') ouder de preventief in hechtenis gestelden en die onder de gevangenen gedurende 1894 over het algemeen bevrediveroordeelden wier vonnis nog niet in kracht van gewijsde was gend was te noemen. Wel daalde het procentsgewijze ziektecijfer
gegaan , en 1796 (of 7.2 pet.) onder de veroordeelden die reeds doorgaans niet noemenswaardig beueden dat van vorige j a r e n , en
hunne straf ondergingen. Over 1892 waren de cijfers 520 en 1813 was het zelfs hier en daar hooger, doch bij de waarieering van
deze cijfers moet in het oog gehouden worden , dat, ten gevolge van
of respectievelijk 7.7 en 6.7 pet.
Gegevens van meer receuten a a r d , namelijk betreffende het de militaire expeditie naar Lombok , gedurende een groot deel van
aantal gevangenen op ultimo 1894 aanwezig in elke gevangenis het jaar nagenoeg alle valide dwangarbeiders voor den velddieust
moesten worden aangewezen en daardoor onder de in de depots
(niet uitsluitend zijn ie eene enkel voor doortrekkende gevangenen
bestemde zoogenaamde districtsgevangenis), zoomede oetretfende en kwartieren overblijvendun uit den aard der zaak een grooter
het aantal gedurende het geheele jaar onder hen voorgekomeu percentage aan zieken voorkwam dan anders bet geval zou geziekte- en sterfgevallen, vindt men in bijlage N. Voor deze statistiek weest zijn. Toch bedroeg onder anderen te Batavia het aantal
is thans een verbeterd model ingevoerd , welks invulling intusschen, ziektegevallen in de landsgevangenis en het dwangarbeiderskwartier,
met de voorhanden of nog voor dit verslag verkrijgbare gegevens, ook in verhouding tot de kleinere dagelijksche gemiddelde sterkte ,
een geringer cijfer dan in 1893. Te Samarang liet in de centrale gevanvoor ditmaal nog niet geheel tot haar recht is kunnen komen.
Vermoedelijk op grond van de in die tabel voorkomende op- geuis voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden de gezondheidsgaven , meent de directeur van justitie in zijne verslagbijdrage te toestand niets te wenschen over. Slechts onder de daar tijdelijk
tewerkgestelde dwangarbeiders kwamen enkele gevallen van
') De percentsgewyze verhouding is berekend naar de gemiddelde sterkte bernberri voor. In het dwangarbeiderskwartier aldaar (te Mlaten)
der betrokken categorieën van gevangenen, als zoodanig aannemende de telde men op eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 632 man
middensom van hun aantal op 1 Januari en op 31 December.
gemiddeld 52 zieken per d a g , terwijl gedurende het geheele jaar
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68 veroordeelden overleden, üver 181/3, bij eene gemiddelde dngj-

ongunstig. In Maart 1894 brak in de; gevangenis aldaar pl< heling

lijksche Iterkte van 82.'> man , beliep bet aantal zieken gemiddeld
per dag 71 , en bedroeg bet aantal .sterfgevallen m het geheel 98.
Te Toeban (Rembang) bleef' in de eerste maanden van 1894 (evenala in bet laatst van 1893) de berriberri nog bevig heerschen. In

de berriberri uit, in die mate dat bet nooaig werd gei

bet geheel kwamen aldaar in 18'J4 onder de gevangenen 169 gevallen van deze ziekte voor; bierren herstelden 127 lij Iers en
stierven er 31 , terwijl op bet einde des jaars nog 11 in behandeling bleven. Na de maand A pril 1894, toen de tot uitbreiding der
gevangenul opgericlite gebouwen betrokken werden , nam de ziekte
gaandeweg af en herstelden de meeste aangetasten. De gezond-

beidatoaetand kan er thans normaal genoemd worden. Bij den
over het algemeen Levredigenden toestand steekt Soerabaija , al«
thans wat de inlandsche gevangenen en veroordeelden betreft,
wederom ongunstig af. In de eerste helft des jaars was het
vooral de berriberri, welke in zoo hevige mate beersehte dat tot
evacuatie van ruim een honderdtal lijders naar het daarvoor besteinde hospitaal te Buitenzorg moest worden overgegaan. Zooals
gewoonlijk, werden vooral preventief gevangenen aangetast. Wel
werd , als poging ter bestrijding van de ziekte , streng de band
gehouden aan het voorschrift om deze categorie van gevangenen
wandelingen te doen maken en hun zoo de noodige licbaamsbeweging te veraobahVn, doch eenig noemenswaardig resultaat werd
daardoor niet verkregen. In de laatste maanden des jaars kwamen
daarentegen meer gevallen van koorts en buikziekten voor, meer
in het bijzonder onder de van Lombok geëvacueerde dwangarbeiders.
De ongunstige gezondbei brtoestand dezer laatsten moet vermoedelijk voor een groot deel worden toegeschreven aan de uit den aard
der zaak zeer primitieve inrichtingen , waarin zij op Lombok des
nachts moesten worden onder dak gebracht en aan de zware
diensten welke de omstandigheden noopten van hen te vorderen.
Bij hunne b 'schikbaarstelling voor Lombok toch \> erd, door
strenge geneeskundige k e u r i n g , gezorgd dat geen dwaugar leiders
werden gezonden dan de foodanigen, die in alle opzichten gezond
w a r e n , terwijl ook overigens, o. a. door vaccinatie en revaccinatie
van alle voor de expeditie bestemden, het mogelijke is gedaan
om het uitbreken van epidemische of andere ziekten te voorkomen.
Waren in 1893 op eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 976
man (daaronder enkele Europeanen) in de manneu-gevangenis te
Soerabaija voorgekomen 3946 ziekte- en 135 sterfgevallen, over
1894 telde men op eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 908
gevangenen (met inbegrip van de van Lomb ik wegens ziekte
teruggezondenen) 3507 ziekte- en 164 sterfgevallen. Ook in de op
dezelfde hoofdplaats gevestigde centrale strafinrichting voor tot
dwangarbeid veroordeelde vrouwen was in 1894 de gezondlieidstoestand zeer ongunstig. Op eene gemiddelde dagelijksche sterkte
van 136 vrouwen waren gemiddeld dagelijks 29 zieken (ruim 21
pet.), terwijl in het geheele jaar 55 sterfgevallen voorkwamen.
In 1893 bedroegen deze cijfers , op eene gemiddelde dagelijksche
sterkte van 186 vrouwen, lespectievelijk slechts 19 (ruim 10 pet.)
en 40.
Berriberri beersehte voorts nog in hevige mate in de residentien
Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki. Te Malang (in eerstgenoemde
residentie) trad in October 1694 de ziekte plotseling met zulk eene
heftigheid onder de gevangenen o p , dat alleen iu die maand 26
hunner hieraan bezweken (op een totaal van 31 overledenen in
het geheele jaar). Maatregelen zijn se lert genomen om de preventief
gevangenen (die ook hier weder in het bijzonder de aangetasten
waren) den geheelen dag in de buitenlucht lichaamsbeweging te doen
nemen. In Bezoeki waren bet voornamelijk de gevangenen te liondowosso en Djember, welke van genoemde ziekte te lijden hadden.
Op eerstgenoemde plaats telde men op een totaal van 173 zieken 131
berribern-lijders , terwijl a!!e overledenen , 27 in g e t a l , aan die ziekte
hadden geleden. Te Djember waren , op een totaal van 15(1 zieken en
55 overledenen, respectievelijk 129 e". 45 berriberri-lrjders. Te Padang
en op andere plaatsen in de Padangsche Benedenlanden , en evenzoo
iu de Padangsche Bovenlanden, was de gezondheidstoestand onder de
plaatselijk veroordeelden zeer bevredigend. Daarentegen kwamen
ouder de van elders afkomstige dwangarbei Iers weder talrijke ge-

vallen van berriberri voor. Over de valide dwangarbeiders in bet
gouvernement Kumatra's Westkust werd in 1894 hoofdzakelijk bet c h i k t , behalve ten beboeve van de krijgsmacht in Atjeh en van
do kolenontgiuning te Sewah Loento, ook ten dienste van de e x peditie naar Lombok , zoodat gedurende de tweede helft van g e meld jaar de in genoemd gouvernement aanwezige en voor verschillende diensten door het bestuur te benuttigen veroordeelden
van elders voor het groote meerendeel bestonden uit reeouvalescenten (geevaeueerd^n van Kotta Radja en Sawah Loento). In de
residentie Tapauoli kwam berriberri voor onder de preventief gevangenen. Ook ter hoofdplaats Muntok op Banka was de toestand
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de gevangenis te doen verlaten en een noodgebouw te doen be
trekken , terwijl enkele van de ernstig aangetaste lij Iers naar bet
hospitaal te Buitenzorg werden geëvacueerd ')• Sedert verminderde,
de zb'kte, doch een normale toestand was bij de afsluiting in
lndië van deze nwle leelingen nog niet weder ingetreden. Eindelijk
bleef ook nog in de resideetiën Uenado en Amboinu de berriberri

heerschei!, in eerstgenoemde residentie werden, gelijk vroeger,
de lijders oaar Tondano en Tatafiran geëvacueerd, waarmede ook
in 1894 bevredigende uitkomsten werden verkregen. In In steeoen
gevangenis ter hoofdplaats fcfënado, waar s'e.eds veel gevallen
van berriberri voorkwamen, zijn verbeteringen aangebracht na

ingewonnen geneeskundig advies. Of daarmede baat gevonden is
zal nog

moeten

blijken. Ter hoofdplaats Amboina kwamen , op

gemiddeld 61 gevangenen per dag, in bet geheel 39 gevallen van
berriberri voor, waarvan 25 met doodeltjken afloop.
De arbeid der Europeesche veroordeelden te Weltevreden , Samarang en Soerabaija'), van gelijken aard als v. jeger, wordt
berekend, na aftrekking van de kosten van deskundig toezicht
en van de inkoopsprijzen der verbruikte material n, in liet geheel
eene besparing boven bestelling of aanmaak bij particulieren to
hebben opgeleverd van f 17 7^0, tegen f 17 655 iu 1893. Op gelijke
wijze wordt de winst, behaald met den arbeid , verricht door de

tot dwangarbeid veroordeelde inlandsche vrouwen in de voor haar
bestemde centrale strafinrichting te Soerabaija, geschat op f8438.
De niet onbelangrijke vermindering, vergelekenbij 1893, toen het,
winstcijfer op f 11 665 werd geschat, is een natuurlijk gevolg van
de gestadige afneming van bet aantal vrouwelijke veroordeelden
(gemiddeld per dag in I89i 130", tegen 186 iu 1893), terwijl bovendien
ten gevolge van ziekten een grooter percentage doorloopend van
arbeid moest worden vrijgesteld. De ook in 1894 voortgezette
proef met tewerkstelling van iulaudsehe veroordeelden in het,
kleermakersatelier der centrale gevaugeni te Samarang leverde
meer en meer gunstige resultaten op. ü e door gemiddeld 43
de7.er veroordeelden verrichte arbeid wordt h ."'ken 1, na aftrekking
van alle kosten, eene winst te hebban opgeleverd van f 14 3 8 2 ,
tegen f 8441 iu 1893.
Tl D opzichte van den arbeid der inlandse'
eroordeelden buiten
de gevangetassen 3 ) verdient in de eerste pla
vermelding de besehikbaarstelling van dwangarbeiders ten !t eve van den trein
der expeditie naar Lombok. Nadat reeds ee
e weken te voren
het nooaige was verricht om voor deze beste: ming het vereischte
getal dwangarbeiders op Java bijeen te brenj en , werden in 't
laatst van J u n i en de eerste dagen van Juli van de hoofdplaatsen
Batavia, iSamar.ing en Soerabaija respectievelijk 1'JlO, 600 en 172,
of iu het geheel 1782 dergelijke veroordeelden naar Lombok g e zonden , terwijl er nog 127 werden aangewezen oin op Bali dienst
te doen bij het daar tijdelijk gelegerde observatiekorps. Deie laatsten
keerden reeds op het einde van Juli 1894 weder naiir Java t e r u g ,
evenals medio Augustus d. a. v. ongeveer 560 van de naar Lombok gezondenen. Toen echter spoedig daarop versterking van het aantal
dwangarbeiders op het oorlogsterrein weder noodig bleek, werden
in de eerste dagen van September wederom 1271 eu vervolgens
iu October eu .November achtereenvolgens nog 358 cu 361 man
daarheen gezonden, terwijl bovendien ongeveer 240 veroordeelden in
reserve werden gehouden. Ueeds op het einde van 1894 keerden

') Iu dit hospitaal liep de verpleogsterkta (uitsluitend berriberri-lijderst
bij bet einde van elke maand van 18'J+ uiteen tusschen 1-17 i n 1898. Wat
let mede ter opneming van geëvacueerde hriillimilipiUmhcsliiimlnlmniilul
te Oeloe Liman Kania nabij 1'adang belieft, waren die getallen 1S2 en 827.
:
i De in de gevangeaii te Soerabaija opgenomen Eoropeesehe veroordeelden zijn allen plaatselijk veroordeelden, die straffen van gevssgenil
voor niet langer dan één buur hebben te onderaan, en wier aantal doorgaante gering is om, op de vvjze als dit te Weltevreden en te Samaraag
•ebiedl , iu speciaal daarvoor ingeriebte Stelle ft tewerkgesteld te worden
Tot dusver werden deze veroordeelden hoofdzakelijk bezig gehouden met bet
maken van lederen hoofdknneni ten gohrnlbn In dn lindiuoiisgnilfiii, doel
toen de productie daarvan niet het oog op den reeds aanwezigen voorraad
moest gestaakt «orden , bleek liet moeielijk daarvoor ecu anderen pasicmien
arbeid in de plaats te stellen. Daarin is nu voorzien door eene niacbtiging op
den direetcur van justitie igouverneinentsbesluit dd. :! April 13D5, n.SJoin,
voor zoolang zulks noodig zal bijken. een deel der bedoelde gevangenen ,
namelijk zü die te Soerabaija tot drie maanden gevangenisstraf of laagst zijn
veroordeeld, hunne straf te doen ondergaan in de centrale gevangenis te
Bamaiasg.
3
) Met betrekking tot de raming der geldswaarde van den door deze lieden
gepresteerden arbeid ten behoeve van openbare werken zij verwezen naar
hetgeen daaromtrent wordt medegedeeld iu hoofdstuk L . afd. 1 (zie ook
noot 1 op blz. 138 van 't vorig verslag).
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groote afdeelingen van deze dwangarbeiders naar Java terug. Na zonderlijk eens of tweemalen per week een aantal gestraften bede beëindiging der expeditie is de normale sterkte der aan de schikbaar te stellen, terwijl in den regel voor deze werkzaamheden
voorloopige bezetting van Lombok toe te voegen dwangarbeider.* slechts mag worden gebruik gemaakt van veroordeelden ter polivastgesteld op 400, welke sterkte echter aanvankelijk nog wordt tierol. Bcbter kan de directeur van justitie in speciale gevallen
overschreden met ongeveer 250 man.
machtiging verleenen om voor het onderhoud van eonijr bepaald
De detacheering van veroordeelden naar het oorlogsterrein had aangewezen erf gebruik te maken van veroordeelden tot dwanggrooten invloed op de werken , waarbij in normale omstandigheden arbeid.
van de werkkrachten van dwangarbeiders gebruik wordt gemaakt.
Aan de veroordeelden , die wegens den aard vau hunne straf,
Zoo kon de gekoesterde verwachting (zie vorig verslag, blz. 65), of wel als ongeschikt voor koeliearbei I, niet buiten de gevangedat binnen niet langen tijd het voor de gouvernemems-kolenout- nissen konden worden tewerkgesteld , werd , evenals vroeger , tiet
ginning ter Sumatra's Westkust vastgestelde cijfer van 2000 man verrichten van huiselijke bezigheden in de gevangenis opgedragen,
zou bereikt zijn, niet worden bewaarheid, en moest zelfs tot terwijl ook weder, waar de omstandigheden zulks toelieten, intweemalen toe, ter voorziening in de behoefte op Lombok , beschikt landsch vlechtwerk en dergelijke artikelen werden vervaardigd.
worden over eenige afdeelingen van de bij de kolenontginning Steeds werd er naar gestreefd de preventief in hechtenis gestelden ,
:eeds te werk gestelde dwangarbeiders. De gemiddelde dage- vooral in het belang van hunne gezondheid , aan dergelijken arbeid
ijksche sterkte bij bedoelde ontginning bedroeg in 1894 dan te doen deelnemen , waartoe echter slechts weinigen te bewegen
>ok niet meer dan ongeveer 1350 man, terwijl zij in Is'ovember waren.
-elfs was gedaald tot 850 man (tegen bijv. 1660 in Januari
te voren). Nadat in December het aantal weder was geklommen
In verband met de omstandigheid dat niet altijd van te voren
t^t 1170, kon in de eerste maanden van 1895 met de aanvulling is na te Baan of, vo^r zooveel de buiten bezittingen betreft, in de
zoo krachtig worden voortgegaan dat vermoedelijk omstreeks medio kleinere iandsgevaugeuissen voor inlanders en met dezen gelijkge1895 het vastgestelde cijfer van 2000 man, behoudens onvoorziene stelden op een bepaald tijdstip al dan niet gevangenen aanwezig
omstandigheden , eindelijk bereikt zal zijn. Omtrent eene in het zijn , en dus de mogelijkheid bestaat dat de bij art. II § b van
laatst van 1894 getroffen regeling met betrekking tot de ver- Indisch Staatsblad 1892 n°. 84 voorgeschreven periodieke inrekening tusschen het departement van justitie en den dienst spectie, door de voorzitters van inlandsche rechtbanken, van de
der gouvernements-kolenontginning van de kosten, vallende op buiten hunne standplaatsen gelegen gevangenissen somtijds eene
het gebruik van dwangarbeiders bij bedoelde ontginning, zal worden geheel onnoodige formaliteit zou zijn , welke, ook met het oog op de
gehandeld in hoofdstuk O , afd. I I , § 3 , hierna.
daaraan verbonden uitgaven voor reiskosten , beter ware vermeden,
De aanvullingen van het aantal ten dienste der krijgsmacht in zijn bij ordonnantie van 7 December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 264)
Atjeh afgezonderde dwangarbeiders konden gedurende het geheele de bepalingen betreffende de bedoelde inspectiën (zie het verslag van
jaar 1894 geregeld blijven plaats hebben. Was reeds in de laatste 1893 , blz. 61) in dien zin gewijzigd, dat voortaan , waar de voorzitter
maanden van 1893 het aantal in dat gewest gedetacheerde veroor- der inlandsche rechtbank een rechtsgeleerde is '), door dezen , buiten
deelden tot dwangarbeid geklommen tot p. m. 525, over 1894 de plaats waar een door hem voorgezeten landraad gevestigd is, slechts
beliep hunne gemiddelde dagelijksche sterkte 587 man , terwijl de inspectie wordt gehouden , wanneer hij die plaatsen in zijne functie
civiele en militaire gouverneur het voorshands niet raadzaam acht van rechter bezoekt, en over de andere gevangenissen niet dan
wanneer deze daartoe door den directeur van justitie zijn aangewezen.
dit getal te verminderen.
Orde en tucht lieten ook in 1894 over het algemeen niet te
In verhand met het gereed komen van de spoorwegverbinding tusschen West- en Oost-Java konden de nog bij den aanleg der wenschen over. Van ernstige ongeregeldheden of verzet tegen bcspoorweglijn Preanger-Tjilatjap tewerkgestelde dwangarbeiders ten ambten werd in geen der gewestelijke berichten melding gemaakt.
behoeve van andere werkzaamheden naar Samarang worden ge- Ontvluchtinjr van veroorleelden van de plaatsen, waar zij waren
dirigeerd, en kon het te hunnen behoeve opgerichte tijdelijke tewerkgesteld , kwam echter wederom veelvuldig voor. Wat het
dwangarbeiderskw ?r te Kawoeng-auten in November 1894 wor- jaar 1894 betreft, komen daaromtrent eeuige opgaven voor in
bijlage IS', waaruit tevens blijkt dat een groot aantal dezer g e den opgeheven.
Overigens werdt 'e veroordeelden weder, als gewoonlijk, ge- drosten weder vrijwillig of gedwongen terugkeerde. Ten opzichte
bezigd voor waters
swerken, aanleg en onderhoud van wegen van 55 plaatsen (17 op Java en Madura en 38 in de buitenbezittiugen) vindt men vermeld dat er 136 inlandsche veroordeelden
en hruggen , koelief ïsten , enz.
De ontwerp-ordonu..atie tot invoering van eene nieuwe regeling of preventief in hechtenis gestelden uit de gevangenis wisten te
voor de toepassing Vtn de straf van dwangarbeid, in den geest ontsnappen. Van dezen waren er bij het einde des jaars 82 weder
als op blz. 66 van i et vorig verslag is aangegeven, was tijdens gevat, terwijl een ontvluchte ter duo i veroordeelde bij het verzet
de afsluiting in Indië T n deze paragraaf bij het departement van tegen zijne arrestatie werd doodgeschoten.
De proef met het afknippen of afscheren van het hoofdhaar van
justitie in bewerking, och zou, naar het zich liet aanzien, binnenkort aar de Indische Regeering kunnen worden aangeboden. alle tot dwangarbeid veroordeelden , met uitzondering van Chincezen
Wat de nog benoodigde gebouwen betreft, zijnde de dwangarbeiders- en vrouwen, werd in 1894 algemeen voortgezet, uitgenomen in
depóts te Batavia en Padang en de centrale vrouwengevangenis de gouvernementen Sumatra's Westkust en Atjeh en onderhoorigte Samarang, deze waren bij het einde van 1894 allen ouderhan- herlen, waar de inheemsche bevolking gewoon is kort haar te
den (zie de bij hoofdstuk L. behoorende lijst der bouwwerken, welke dragen eu de dwangarbeiders, meerendeels van Java afkomstig,
in 1894 in uitvoering waren) en zouden waarschijnlijk deels in 1895 , bij o'.itvluchtingen juist meermalen aan hun lang haar herkend worden.
deels in 1896 worden opgeleverd.
Ten aanzien van de voediug der gevauge'jen valt te vermelden
Het met de hoofden van gewestelijk bestuur gepleegd overleg
dat,
voorloopig bij wijze van proef, het voedingstarief voor do bij
nopens het denkbeeld om ter zake van het verstrekken van gestraften voor het onderhoud van gouvernements-erven eene regeling d3 krijgsmacht in Atjeh ingedeelde dwangarbeiders, voor zoover
in het leven te roepen , krachtens welke het bezigen voor dat doel zij niet aan de menage der militairen deelnemen , in dien zin werd
van veroordeelde i tot dwangarbeid zou verboden zijn en daartoe gewijzigd dat enkele bijspijzen , welke tot dusver slechts konden
slechts in bepcr'-te mate over politioneel gestraften zou rnotren worden aangeschaft door uitsparing op de rations voeding, voor
worden beschikt (zie vorig verslag , blz. 65/66), heeft van het stellen rekening van den lande zullen worden verstrekt (gouverneraentsvan een algcmijon bindenden regel ten deze doen afzien. Bij het besluit dd. 21 April 1894 n". 3). Over de voeding werden overibijna algiheel gemis vau jolitioneel gestraften op vele plaatsen, gens geen klachten van beteekenis ontvangen. Steeds kon door
zou een algemeen verbod als het zooeven bedoelde óf tot eene nauwlettend toezicht worden belet, dat hier en daar voorkomende
ongewenschte verwaarloozing van het onderhoud der erven öf pogingen vau aannemers tot ontduiking van de leveringsvoorwaartot het toelaten van tallooze uitzonderingen moeten leiden. De den ten nadeele vau de gevangenen kwamen.
Indische Regeering heeft er zich daarom toe bepaald de hoofden
Het Europtesch personeel gaf in 1894 over het algemeen reden
van gewestelijk bestuur te doen aanschrijven (circulaire van den tot tevredenheid. Aan den Europeeschen cipier eeuer inlandsche
directeur van justitie dd. 4 September 1894) om overal, waar gevangenis viel de onderscheiding te beurt van eene benoeming
dit kan geschieden zonder tot ongewensebto verwildering öf
vervuiling van de erven aanleiding te geven, het onderhoud
') Waar dfi landraden voorgezeten worden door met-gegradueerden,
der gouvernements-erven voortaan zooveel mogelijk te doen plaats benuttigen
uit den aard der zaak de bezoeken , welke z[j in hunne
hebben, hetzij door eene rondgaande ploeg gestraften welke functie van dozen
bestuursambtenaren aan de verschillende plaatsen in hun ressort
dagelijks op een zeker aantal erven de voor het onderhoud nood- hebben te brengen, voor het inspecteeren tegelijkertijd van de gevangenissen.
zakelijke werkzaamheden verricht, hetzij door voor elk erf af- Het aangeduide bezwaar geldt dus alleen voor de rechtskundige voorzitters
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tot broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Als aitij l
gaf daarentegen bat inlandsen personeel weder aanleiding tor vale
klachten. Verschillende beambten moesten uit hunne betrekking
ontslagen w o r d e n , en daaronder een zestal cipiers, waarvan vijf
wegens ongeschiktheid en één wegens plichtverzuim. iJa bewspe
ning van het inlandsche gevangenispersoneel, laatstelijk vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1874 n". 131 , onderging eenige wij'.ii
ging door het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1894 n". 260.
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van Probolinggo, waarbij hetzelfde onderwerp vjor dat gewest
opnieuw geregeld werd (Javasohe Courant n". 60); — van don
resident vun \ialiocii, waarbij voor dat gewest alsnog bepalingen
op bet slachten van vee en het verkoopen van vleescb werden in
het leven geroepen , — en van d e i resident van Djokjokarta,
waarbij , met instemming voor zooveel DOodig van den sultan en
van bet ho jfd van het Pakoe Alamsch gebied, de nopens dit
onderwerp bestaande keur werd herzien (Javasche Courant n ». 75
en 9 8 ) ; — voorts eene keur voor de hoofdplaats Soerakarta tegen
het beschadigen van artesische putten en do daartoe behoorende
aftappingen (liydrantenj en tegen het misbruiken van het water
dier putten (Javasche Courant n°. 9 8 ) ; — en eene voor da hoofd-

de kosten van het gevangeniswezen, ongerekend hetgeen voor ge»
bouwen werd uitgegeven, over het laatst bekende jaar (1893)
f 2 1 8 8 711 (tegen f 2 4 0 8 404 over 1893), waarvan aan t r a k t e menten en toelagen aan ambtelijk personeel bij do gevangenissen
en kettingkwartieren f 2 0 7 5 4 2 (in 1892 f 203230) en aan bezoldiging van mandoors, belast met bet toezicht over de veroorueelden tot dwangarbeid of tot tenarbeidstelling aan dn publieke
werken, f 117 963 (in 1892 f 144285). Verder vindt men nog aan<
geteekend dat voor de Europeescbe gevangenen te Weltevreden en
te S a m a r a n g , bij eene gemiddelde dagelijkscho sterkt'! in elk der
jaren 1893 en 1894 van gezamenlijk 77 man , werd uitgegeven
(daaronder ook de kosten van onderhoud der gebouwen) in eerst'
gemeld jaar { 55 9 0 3 , en in 1894 f 57 6 0 8 , dat is achtereenvolgens gemiddeld f 1,99 en f 2,05 per hoofd en per dag.
§ 6. Militair
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plaats Koapang op Timor, houdende nadere bepalingen omtrent het gebruik van de aldaar bestaande waterleidingen ( J a vasche Courant n°. 103); — de voor de gewesten Samarang en
Billiton herziene verordeningen m bet belang der publieke orde ,
netheid en zindelijkheid (Javasche Courant n°s. 19 en 8 2 ) ; — d i e
voor de residentie Bagelen , houdende aanvulling van de bestaande
verordening van genoemden aard met een verbod tegen bet wo Ier
opgraven van negraven lijken van dieren (Javasche Courant n°. 26);
e.i die van den resident der Oostkust van Sumatra . waarbij de
indertijd voor de hoofdplaatsen Mcdan en Laboean Deü uitgovaardigde keur betreffende reinheids- en veiligheidsbelangen van toepassing werd verklaard op de afdeeling Bengkalis (Javasche Courant
n°. 42).
Bij laatstbedoelde verordening werden tevens alsnog tot de afdeeling Bengkalis uitgestrekt de reeds vroeger voor de overige, g e deelten van het gewest bij politiekeur uitgevaardigde voorschriften
in het belang van rust en orde. Verder verdienen meer bijzonder
de aandacht do verordeningen: voor de hoofdplaats Makasser,
op het verwerken en opslaan van arak en andere sterke dranken , in vaten aldaar aangebracht (Javasche Courant 1894n*. 2 1 ) ;
voor de residentie Pasoeroean , op de registratie van v o i r t u i g e n ,
bestemd voor het transport van goederen en producten (Javasche
Courant n*. 47), en voor datzelfde gewest, eene verordening
(zijnde eene aanvulling van de in 1883 afgekondigde) tot tegengang van de clandestiene vervreemding en overdracht van gestolen
paarden en vee (Javasche Courant n°. 47); van den resident van Soerabaija, houder de verbod aan de inlandsche en met deze gelijkgestelde bevolking om op den openbaren weg of op eenige voor
bet publiek toegankelijke plaats wapenen te dragen (Javasche
Courant n°. 59), en van denzelfden gewestelijken bestuurder eene
herziene regeling omtrent het gebruik van vaartuigen , niet gerangschikt wordende onder zeeschepen (vide art. 1 van Indisch
Staatsblad 1874 n°. 113), voor het vervoer vanpersonen, gooder e n , water en de vischvangst v a n , naar en ter reede vau Soerabaija
en daarbuiten , zoomede voor de vaart op de in het gewest uitmnndei.de rivieren (Javasche Courant n°. 7 0 ) ; voer de residentie
Japara, op het bezit en het vervoer van hout (Javasche Courant n". 88);
en voor de hoofdplaats Makasser tot regeling van de. bevoegdheden
en verplichtingen der Europeescbe wijkmeesters (Javasche Courant
n°. 38). Overigens bad weder een groot aantal der in 1894 uitgevaardigde verordeningen betrekking op de gewone onderwerpen
van politiezorg, a l s : wering van brandgevaar , gebruik van wegen
en voertuigen , bouwen en sloopen van huizen en bet beheer van

rechtspraak.

Lijfwachten-dragonders
aan de hoven van Soerakarta en Djakje—
liarta. De toepasselijkheid van het militaire recht en de militaire
rechtspraak op de tot deze korpsen behoorende militairen berustte
tot hiertoe op een gewoon gouvernementsb»sluit. Ten einde aan
die toepasselijkheid een wettigen grondslag te g e v e n , werden do
bewuste voorschriften alsnog bij ordonnantie vastgesteld (Indisch
Staatsblad 1894 n°s. 125 en 236).
Krijgsraden
bij de landmacht op Borneo.
Bij de ordonnantiën
van 17 Augustus 1894 (Indisch Staatsblad n°s. 176 en 177) werd
de noodige voorziening getroffen ten einde meer ruimte te laten
iu de aanwijzing van den officier, bestemd om als auditeur-mili'.air op te treden bij den krijgsraad in het militair eommandenient
respectievelijk van de Zuider- en Oosterafdeeling en van de Westerafdeeling van Borneo.
Militaire strafzaken
in de residentie Bali en Lombok. Tijdens
de expeditie naar Lombok werden do aldaar voorgekomen militaire
strafzaken berecht door een door den opperbevelhebber, ingevolge
de daartoe bij gouvernementsbesluit dil. 26 Juni 1894 n°. 19 op
hem verstrekte machtiging, ingestelden krijgsraad te velde. Na
afloop van die expeditie en nadat de met de waarneming der b e trekking van auditeur-militair bij dien krijgsraad belaste rechterlijk
ambtenaar van die functiën ontheven was (bedoelde krijgsraad
behoefde niet uitdrukkelijk ontbonden te worden , omdat hij voor
elke strafzaak in het bijzonder werd geïnstalleerd), werd bij ordonnantie van 18 Maart 1895 (Indisch Staatsblad n°. 5 9 ) , met het oog
op het inmiddels ingestelde voorloopig militair conimaudement van
Lombok en de voorloopig nog op Bali gestatiouueerd gebleven observatie-colonne, eene regeling getroffen voor de afdoening van de in
de residentie Bali en Lombok voorkomende militaire strafzaken, en
wel door de b e p a l i n g , dat alle bedoelde zaken aldaar, voor zoover
zij behooren tot de kennisneming van een krijgsraad , worden afgedaan door den krijgsraad te Soerabaija.

eu bet toexicht op de Europeescbe begraafplaatsen.

Onder dat

aantal zij hier nog afzonderlijk vermeld de door den resident van
Djokjokarta, met instemming van den sultan en van het hoofd
van het Pakoe Alamsch gebied, uitgevaardigde keur (Javasche
Courant n°. 16) op het gebruik van paarden en voertuigen op de
openbare wegen in dat gewest, waarbij tevens het verhuren van
paarden, rij— en voertuigen en bet afmaken van aan kwaden
droes lijdende paarden werd geregeld.
W a t het gebruik van wegen en voertuigen betreft, valt nog
op te merken dat in den loop van 1894 de residenten op J a v a ,
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke
verordeningen.
bij eene circulaire van den directeur der burgerlijke openbare werken ,
op last van de Indische Begeering werden uitgenoodigd om , door
Onder de in 1894 door verschillende gewestelijke bestuurders herziening voor zooveel noodig van de omtrent dit onderwerp door
afgekondigde 39 gewestelijke en plaatselijke verordeningen ver- hen uitgevaardigde politiekeuren, ter wille van een ongestoord
dient in de eerste plaats gewezen t-> worden op de in het belang verkeer, te bevorderen dat er in de regelingen ten deze vooraan»
der volksgezondheid uitgevaardigde keuren : van do.n gouverneur grenzende gewesten zooveel mogelijk overeenstemming besta.
van Sumatra's Westkust (Javasche Courant 189 i n°. 18), waarbij
de voor Fort de Koek en Padang Pandjang in de residentie l'a§ 8. Bijzondere
rechten.
dangsche bovenlanden geldende verordening van 28 Mei 1888,
houdende bepalingen tot wering van de schadelijke gevolgen welke
Recht run verblijf. Vergunning tot vestiging in Nederlandsch*
uit de prostitutie voortvloeien , van toepassing werd verklaard op
de in de nabijheid der gourerncmonts-knlenontginning gelagen Indië werd gedurende 189 4 verleend aan het in bet volgende
nieuwe onderafdeelings-huofdplaats Sawah Loento der tot dezelfde staatje, vernielde aantal Nederlanders en Westersche en Oostersche
residentie behoorende afdeoliug Tauah D a t a r ; — van den resident vreemdelingen.
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a) Van deze 4(i Europeanen en met hen géujkgeitelden werden er alleen in
de residentie Oostkust van Sumntra 15 toegelaten (7 Nederlanders, 3 Duitschers .
3 Engelschen en 2 Zwitsers).

Indië mocht terugkeeren, hem te doen aanhouden.
Aan een door den soesoehoenan van rioerakarta uit dat rijk
verbannen aanzienlijkeu inlander werd door het Gouvernement
eene verblijfplaats buiten Java en Madam auugewezen (verg. blz. 3
hiervóór).
In het voorjaar van 1894 ontvluchtte!) drie te Koepang (residentie
Timor en onderhoorigheden) geïnterneerde personen van de hun
aangewezen verblijfplaats. Twee hunner tonijnen, volgens later
ingekomen berichten, binnen bet gebied van een der zolfbesturende
rijkjes te zijn omgekomen , doch de derde — één van do uit do
Boven-Doeeoen (Zuider- en <tosterafdeelingvan Borneo) afkomstige
inlanders, die in 1885 wegens deelneming aan de destijds aldaar
gepleegde ongeregeldheden (zie het verslag van 1^86, blz. 11 en
50) uit die residentie waren verwijderd — werd woder gevat,
waarna hem, met wijziging in zoover van het vroegere interneeringó
besluit, de hoofdplaats Ternate als verblijfplaats werd aangewezen
(gouvernementabealuit dd. 30 Juni 1894 n". 12). Omtrent een
soortgelijken maatregel ten aanzien van den in 1886 naar Kajeli
np het eiland Boeroe verwijderden inlander KANOE DI KUOMO, zich
ook noemende MAI.ANG YOBDA , is reeds op blz. 28 hiervóór hot
noodige medegedeeld.
Daarentegen vond de Indische Regeering termen tot opheffing
van de verbanningsbesluiten ten opzichte van een 10-tal Bantammers, die betrokken waren geweest in de Tjilegonsche onlusten
(zie blz. 2 hiervóór), zoomede ten opzichte van een in 1877 eerst
1e Siboga, doch later te Padang Sidempoean geïnterneerden inlander uit het gouvernement Oelebes en onderhoorigheden (zie de
verslagen van 1877, blz. 24, en J878, blz. 73).
Drukpers. In 1894 werden bereeht 6 drukpersdelicten (1 te
Batavia, 4 te Soerabaija en 1 te Makasser). In vier gevallen leidde
de ingestelde vervolging tot vrijspraak, terwijl in twee gevallen
de einduitspraak eene veroordeeling inhield: respectievelijk één
maand gevangenisstraf en f 100 geldboete. Tot gevangenisstraf
werd veroordeeld (te Batavia) de]schrijver van een couranten-artikel
dat verklaard werd laster in te houden jegens een uit meer dan
één persoon bestaand openbaar lichaam , terwijl de veroordeeling
tot geldboete (te Soerabaija) betrof laster, door middel van een
verkocht en verspreid drukwerk gepleegd onder verzachtende omstandigheden. Bij het einde van 1894 waren nog aanhangig 5 drukpersvervolgingen, waarvan 1 in revisie bij het Hooggerechtshof.
Van het denkbeeld om de ingevolge het drukpersreglement door
boekhandelaars en drukkers gestorte waarborgsommen (waarover
door den lande rente is uit té keeren) ten behoeve van 'slandskas
rentegevend te maken (zio vorig verslag , blz. 68) is , in verband
met de r:sico, het vele administratief werk en de kosten aan de
belegging verbonden , welke niet op .vegen tegen het luttele voordeel dat voor den lande zou zijn te verkrijgen , afgezien.

Tegen in 1893 in 03 gevallen , werd in 1894 in 78 gevallen
liet verleenen van eene akte van vestiging in Nederlandseh-Indië
in beraad gehouden , omdat de verzoekers (2 Ne lerhnders , 2 andere
Europeanen, (50 Chineezen , 8 Arabieren en 6 andere vreemde
oosterlingen), ofschoon vour het oogenblik in hun onderhoud
kunnende voorzien, nog1 te korten tijd in Indië waren ooi 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.
Als iu de termen vallende van art. 4 van Indisch Staatsblad
1872 nu. 40 werden door het openbaar gezag uit NederlandschIndië verwijderd 388 vreemde oosterlingen (niet-ingezetenen),
namelijk 372 Chineezen (hiervan 274 uit Soerabaija , 45 uit Soerakarta , 32 uit Batavia, 13 uit Sainarang, 7 uit Djokjokarta en
1 uit Tagal), 2 Arabieren en 14 Bengaleezen. Bovendien werden 12
Europeanen (11 Nederlanders en 1 Franschnian), die zonder middelen
van bestaan in Nederlandsch-Indië werden aangetroffen, op kosten
van den lande naar Nederland opgezonden.
Slavernij. Aan de over 1894 door enkele gewestelijke bestuurders
Vergunningen tot reizen in Nederlandsch-Indië werden in 1894 buiten Java en Madura nopens dit onderwerp gedane mededeelingen
verleend (zie Indisch Staatsblad 1881 n°. 22(5) door den Gouverneur
kan het volgende worden ontleend.
Generaal aan 50 en door hoofden van gewestelijk bestuur in de
Het aantnl slaven in de afdeeling Padang Lawas der residentie
buitenbezittingen aan 13 Europeanen. Van de eerstbedoelde ver- Tapanoli (gouvernement Sumatra's Westkust), dat op uit. 1893
gunningen werden er verleend : 21 zonder aanduiding van bepaalde nog 970 be lroeg (zie vorig verslag, blz. 68), was op het einde
streken, 33 voor Java alleen en 2 voor Java en Sumatra, terwijl van 1894 slechts tot 96(5 verminderd. Deze geringe vermindering
van de 13 , door gewestelijke bestuurders verleend , 1 de residentie wordt toegeschreven , deels aan de omstandigheid dat zoowel vrij"
Palembang, met uitzondering van de bovenlanden van Djambi , I gekochte als vrijgelaten slaven bij hunne kamponggenooten steeds
1 het soetanaat Indragiri, 3 de Westerafdeeling van Borr.eo, 4 bet | met eene zekere minachting worden bejegend , zoodat gevallen van
vorstengebied in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden ! vrijkoop zeldzaam zijn, deels ook aan de goede behandeling, welke
en 4 de residentie Amboina betroffen.
| ia de laatste jaren de slaven genieten , met het gevolg dat niet alleen
Sedert medio Juni van het afgeloopeu jaar (zie vorig verslag1, • ontvluchting uitzondering wordt, maar ook meermalen vroeger
blz. 68) werd de bij art. 47 Kegeeringsreglement bedoelde politieke I weggeloopen slaven vrijwillig naar hunne meesters terugkeeren.
maatregel van verwijdering toegepast ten aanzien van 38 in Nedcr- I In den loop van het jaar weigerden eenige slaven in Padang
landsch-Indië geboren personen (3 voorname inlanders uil de resi- i Lawas gezamenlijk het verrichten van den hun opgedragen arbeid ;
dentiën Oostkust van Sumatra en Menado, 27 inlanders uit de I aan deze werkstaking, welke hare oorzaak vond in te groote
residentie Djokjokarta, 1 uit Bantam en G uit het gouvernement. i inmenging- van den meester in het huiselijk leven der bedoelde
Celebes en onderhoorigheden, benevens 1 op Java geboren Chinees). personen, werd echter door bemiddeling van het bestuur een
üp blz. 2 , 3 , 16, 25 en 27 hiervóór is reeds vermeld wat tot de einde gemaakt. In de afdeeling Toba en Silindong bedroeg het
verbanning van de 37 inlanders aanleiding gaf. Tegen den Chinees aantal slaven op uit. 1894, volgens opga ven der hoofden, 289 (172
bestonden gewichtige aanwijzingen dat hij zich bij herhaling had volwassenen en 117 kinderen), onder welk getal echter niet beschuldig gemaakt aan — dan wel de hand had gehad in — smokkel- grepen zijn de slaven (wier betrekkelijk zeer gering aantal voorhandel in opium. Te zijnen aanzien bestond de maatregel in ont- alsnog niet mot juistheid kan worden opgegeven) in de in Augustus
zegging van het verblijf in Nederlandsch-Indië, met uitzondering' 1894 (verg. blz. 10 hiervóór) bij die afdeeling ingelijfde landschapvan de hoofdplaats Koepang der residentie Timor (gouvernements- pen. Van handel in slaven werd door onze ambtenaren ter Sumatra's
besluit dd. 25 September 1894 n°. 25). Hem werd echter vrijheid Westkust niets vernomen. Ter aanvulling van hetgeen op blz. 68
gelaten Nederlandsch-Indië te verlaten, van welke vrijheid hij van bet vorig verslag werd vermeld omtrent de slavernij in de
gebruik maakte door r.aar Singapore te vertrekken. Maatregelen streken van Simpang Kiri, Simpaug Kanan, Boeloesama en Troewerden genomen om, wanneer hij te eeuiger tijlin Nederlandsch- mon , kan nog worden medegedeeld dat de aldaar aanwezige slaven
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in den regel zijn P a k p a k - B a t t a k s , door roof of koop verkregen.
Ofschoon overtredingen door slaven begaan zwaar worden gestraft,
worden zij nochtans over liet algemeen goed behandeld, en sointijds zelfs als familieleden beschouwd.
Hoewel omtrent het aantal slaven in bet gouvernement Atjeh
en onderhoorigbeden geen stellige gegevens kunnen worden verkregen (/.ie koloniaal Verslag van 1893 , blz. 04), mag niettemin
eene gestadige vermindering van dat aantal worden aangenomen.
Niet alleen toch worden over zee geen slaven meer aangevoerd ,
maar ook worden de afstammelingen van slaven in den derden
graad volgens de landsinstellingen a's vrije lieden beschouwd,
terwijl, zooals t. a. |>. reeds werd medegedeeld , kinderen bij eene
slavin, door haren meester verwekt, vrij zijn, en in den regel
ook de moeder vrij wordt verklaard. Het verdient bovendien opmerk ing dat in de Atjehsehe landschap) en , waar nog slaven worden
aangetroffen, de eigenaars hunne slaven niet meer willen verk iepen ,
hetgeen evenzeer op eene vermindering van het aantal onvrijen
schijnt te wijzen.
W a t betreft pogingen onzerzijds om in de lan Instoppen Goenoeng
Taboer en Bambalioeug in de Zuider- en Oosterafdeeliog van
Borneo eene regeling te doen invoeren , strekkende tot registratie
en geleidelijke emancipatie van de aldaar aanwezL-e slaven, zij
verwezen naar bet medegedeelde op blz. 24 hiervóór. Bijden sultan
van Koetei werd deze aangelegenheid door liet Boropeeach bestuur
mede ter sprake g e b r a c h t , doch de vorst kon zich ter zake niet
u i t l a t e n , omdat bij de verschillende hoofden der bevolking nog
eerst wenschte te raadplegen.
W a t <ie slavernij betreft in het gouvernement Celebes en onder*
hoorigheden , valt aan het ter zake in 't vorig verslag medegedeelde ditmaal niets toe te voegen.
Onder de weinig beschaafde stammen op Nieuw-Guinea c. a.
(residentie Terna'-p) komen af en toe gevallen van menschenroof
voor (verg. wat ter zake gesegd is op blz. 30 hiervóór), ü e vier
in 1893 van het eiland Andai al :aar geroofde mannen (zie vorig
v e r s l a g , blz '.i-i en 09) werden sedert, tegen betaling van losgeld,
aan hun stam uitgeleverd. Meermalen worden door slavenhouders
op Nieuw-Gaines aan zendelingen of aan aldaar ten handel komende
personen kinderen als slaven te koop aangeboden, onder bedreig i n g dat bij weigering die kinderen onmiddellijk zullen worden
gedood. Overtuigd dat de Papoea's het bij de bedreiging niet
zullen laten , koopen de zendelingen en handelaren die kinderen
vrij , en nemen daarmede de verplichting op zich om oik verder
in hun onderhoud te voorzien. Volwassen geworden, blijven die
zoogenaamde » anak piara", waarvan er verscheidene zich ter hoofdplaats Tercate bevinden , bij bun besciiermer, en herinneren zich
in den regel den stam niet meer waartoe zij behoord hebben ,
zoodat de rneesten hunner geen neiging tooneu om naar hun g e boorteland terug te keeren.
Omtrent de slavernij in sommige gedeelten der residentie Timer
en onderhoorigiielen kan worden medegedeeld d a t , volgens bericht
van den posthouder van Allor, in 1894 in eenige aan de zuidkust
van dat eiland gelegen staatjes door handelaren uit liet Portogeesch
gedeelte van Timor slaven opgekocht en naar het Portugeesch
gebied vervoerd waren. Ofschoon , volgens het g e r u c h t , ook van de
zuidkust van Flores slaven zouden worden uitgevoerd , die gezegd
worden naar Soembawa en Lombok te worden gebracht en aldaar
tegen kruit en geweren plachten ingeruild te worden, werden
door den resident van Timor op zijne dienstreizen nimmer vaartuigen met slaven aan boord aaugetroffen. Bij den civielen gezaghebber van het eiland Soemba kwamen in 1894 twee slavinnen
met vier kiuderen bescherming zoeken, die bij een oorlog in het
landschap Lewa op gemeld eiland als krijgsgevangenen waren
buit g e m a a k t ; zij werden door genoemden ambtenaar als vrije
lieden naar hun geboorteland (builen Lewa) teruggezonden. Tegen
drie van slavenhandel beschuldigde personen op Soemba was bij
het begin van 1895 een strafrechtelijk onderzoek aanhangig bij
den raad van justitie te Maknnscir
Omtrent de slavernij en het pandelingschap onder de Baliërs op
het eiland Lombok is voorshnnds het volgende gebleken. Zoowel
slaven als pandaüi .'en worden al laar met den algemeeneu naam
» sapangan " aangeduid , doch voor paudelingen wordt nog de bijzondere benaming «sapangan metoenggoe" gebezigd. Deze hebben,
in tegenstelling met da overige » sapangan ", het recht zich vrij
te koopen, terwijl zij ook niet tegen hun zin kunnen worden
verkocht, wel echter verpand. De toestand der overige «sapangan *
verschilt, naarmate zij in htt buis hunner meesters wonen (>sapangan pendjaroan * ) , dan wel in
«a's verblijf houden. Laatst-.'lden, «sapangan djabra" gebeeten, leven betrekkelijk o n tnkeiijk ; hun w o r d t , ter voorziening in hun onderhoud, door
hunne meesters een stok sawah afgestaan, gewoonlijk tegen eene
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geringere huuraom dan van vrijen wordt gevorderd. Zelfs komt
bet voor dat «sapangan djabra" sawahl In pand of in eigendom
hebben. Over de «Sapangan djabra" zijn in de verschillende dessa's
uit h u n midden gekoxen «klians" gesteld, die voor het overbrengen
van de bevelen hunner meesters zorg dragen en de gevorderde
werkzaamheden lekten. He «sapangan pendjaroan" (huisshiven)
zijn belast met het onderhoud en het bewaken van do erven, en
verrichten voorts werkzaamheden van huishoudelijke!) aard. De
behandeling der «sapangan" is in den regel vrij goed, zooals reeds
valt af te leiden uit het feit dat soms personen zich vrijwillig in
slavernij begeven (zoogenaamde «sapangan atoeran déwéle"). He
onverdiend slaan van een «sapangan'' is verboden en kan onder
bepaalde omstandigheden dezen zelfs het recht geven zich als vrije
te beschouwen. Doodslag van een slaaf door zijn meester is wel
niet strafbaar , maar heeft ten gevolge dat alle familieleden van
den verslagene vrij verklaard worden. Tot de zwaarste van een
slaaf gevorderde diensten wordt gerekend het bouwen van huize::
voor hunne meesters, doch beerendiensten ten behoeve van den
j vorst presteerden zij niet
De vorst zelf b a d , in naam a l t h a n s ,

geen «sapangan". Waar hij voor groote feestelijkheden slaven»
arbeid behoefde, leende hij «sapangan" van zijne poenggawa's.
En wanneer h i j , om een in tijdelijke geldverlegenheid verkeerenden Bali5r van hooge kaste t e helpen, dezen één of meerslaver
of slavinnen afkocht, hielden de verkochten op « s a p a n g a n " te
zijn, en was dus de koop als een vrijkoop te beschouwen. Koop
eu verkoop van slaven tusschen de Baliërs onderling vindt betrekkeiijk zelden plaats. De prijzen , voor »sapangan" besteed, verschil len naar gelang van den ouderdom en de hoedanigheden van
den slaaf of de slavin. Gemiddeld werd betaald voor eene slavin
5 boengkoe's of 50 pekoe's, en voor een slaaf 2 buengkoe's of 20
pekoe's. Eene enkele maal moet het wel zijn voorgekomen dat
vrije kinderen door hunne bloedverwanten als slaven werden verkocht. De al lus slaaf gewordenen (ook hunne afstammelingen)
worden «sapangan modal" genoemd. Vóór den opstand der .Sassaks
kwamen wel handelaars van Bali op Louibok slaven verkoopen ;
omgekeerd moet uitvoer van slaven van Lombok naar Baii in den
laatstee tijd weinig zijn voorgekomen. Het aantal op Lombok
aanwezige «sapangan" is zeer g r o o t , maar moeielijk te schatten.
Door sommige poeuggawa'a wordt het getal op 20000 geraamd,
maar deze raming dient onder voorbehoud te worden aangenomen.
Het getal pandeliugen bedraagt waarschijnlijk ongeveer 200.
Pandeliiii/schap.
Overtredingen van de verbodsbepalingen tegen
liet nemen van pandeliugen (Indisch Staatsblad 1872 n°. 114)
kwamen gedurende 1894 niet ter kennis van het bestuur. Van
de twee in 1893 te Maros (Celebes en onderboorigheden) gepleegde
overtredingen (zie vorig verslag, blz. 69) kon er slechts één g e rechtelijk worden vervolgd , aangezien in de andere zaak de hoofdgetuigen waren overleden. De vervolging eindigde met eene veroordeeling van den overtreder in hoogste instantie, maar het vonnis k o n , daar de veroordeelde voortvluchtig w a s , niet worden
ten uitvoer gelegd.
In Indragiri (residentie Riouw) werd weder door bemiddeling
van het tëuropeesch b e s t u u r , aan eenige pandeliugen, ditmaal 4 ,
tegen betaling van een gedeelte hunner schuld, de vrijheid t e r u g gegeven.
Omtrent het pandelingschap onder de Baliërs op Lombok zij
verwezen naar het hiervóór medegedeelde over de slavernij in dat
gewest.
§ 9. Personen en in$téflingtn

met het rechtswezen in

verband.

Praktizijns.
In 1894 werden bij den raad van justitie te Soerabaija 4 rechtsgeleerde praktizijns aangesteld en bij dien te
Bamarang 2 , van welke laatsten er echter ééu nog in het/elfde
jaar op verzoek als zoodanig ontslagen en tot advocaat en procureur bij den raad van justitie te Makasser benoemd werd ; voorts
werd de opdracht aan den substituut-griffier bij den raad van
justitie te 1'adang tot waarneming van de functiön van advocaat
en procureur bij dien raad (zie vorig verslag, bh;. 69) bij de benoeming van een nieuwen titularis bestendigd.
DeutWUtrdert.
Onder de bemoeiingen van ondergeschikten aard ,
lie liet centraal gezag aan lagere autoriteiten kan overdragen,
is ook geacht te beh oren de tot dusver bij den GouverneurGeneraal berustende bevoegdheid om zekere cutegorie van deurwaarders — de zoogenaamde gewone deurwaarders — te benoemen
en te ontslaan. Deze bevoegdheid is t h a n s , door wijziging ran
de art. 1 9 3 , 197 en 203 van het reglement on de rechterlijke
organisatie en het beleid der justitie in Xe lerlandsc'.-Indië — zie
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het Koninklijk besluit van 1 Maart 1895 n°. 22 (Indisch Staatsblad n°. 106) — overgebracht op den directeur van justitie.
Notariaat.
In October 1894 (Indisch Staatsblad n°. 214) kwam
de reeds vroeger (zie Koloniaal Verslsg van 1885, blz. 62) ter
sprake gebrachte herziening tot stand van de in Indië geldende
bepalingen aangaande de vereischlen van benoembaarheid tot notaris,
welke thans zooveel mogelijk in overeenstemming zijn gebracht
met de op dit stuk hier te lande geldende voorschriften. In de
n i e u w e , met 1 Januari 1895 in werking getre leii, bepalingen is
gehandhaafd genieren liet verschil tusscben het zoogenaamd
groot-noturisexamen , waarvan do aflegging een vereischte is om
tot notaris of tot tijdelijk vervanger van een notaris te worden

benoemd, en het coogenaamd Idein-notarieexameo, dat moet zijn
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uit aanmerking van de luttele diensten aldaar in de bewuste hoedaniglieid v a i hen gevorderd wordende.
Art. 1 van de voor de hierbedoelde ambtenaren bestaande instructie van 1863 (Indisch Staatsblad n". 39) noemde, als tot hun
dienst behoorende, het doen van schriftelijke of mondelinge vertol kingen uit de Nederlandsebe in de Chineesche taal en omgekeerd ,
zoo dikwijls die verrichtingen door rechterlijke of administratieve
autoriteiten worden gevorderd Bij gouvernementsbesluit dd. 28
Hei 1895 n u . 9 (Indisch Staatsblad n°. 110) Is aan die omschrijving
nog toegevoegd » het nazien en onderzoeken van in de Chineesche
huil gestelde boeken en geschriften", en > het vervaardigen van
afschriften of extracten van zoodanige boeken en geschriften", een
en ander mede na bekomen opdracht als voren , en is verder bepaald dat zij zoomin voor de eerst bedoeld e als voor de nieuw op»
gesomde diensten aanspraak hebben op (afzonderlijk) salaris.
Tot eene ree Is vroeger in overweging genomen' inkrimping van

afgelegd alvorens een ambt te kunnen aanvaarden waaraan het
notariaat wettelijk verbonden is. De voor liet zoogenaamd g.-ootnotarisexanien gestelde eischen zijn echter aanmerkelijk verzwaard. het aantal Buropeesche tolken voor de Cnineesebe taal (rie laatstelijk
Dit examen, hetwelk volgens de nieuwe bepalingen eenmaal bet verslag van 18S7 , blz. 57) is onlangs in beginsel besloten.
'sjaars te Batavia door eene commissie van vijf leden wonit afge- Ingevolge het Koninklijk besluit d l . 26 April 1895 n° 16 (.\ederlandnomen , is thans in drie ge teelten gesplitst, waarvan het eerste sche Staatscourant van 1 Mei jl. en Indisch Staatsblad 1895 n c . 135),
en tweede gedeelte mondeling en openbaar, het derde in hoofd- waarbij o. a., in verband met, de voorgenomen verruiming van hun
zaak schriftelijk is. In het examen-programma zijn tevens opge- w e r k k r i n g , hun titel veranderd is in dien van » ambtenaar voor
nomen de vakken , voor den [ndischen notaris van bijzonder Chineesche zaken", zal bun aantal in den vervolge zooveel mogelijk
b e l a n g , zooals het agrarisch recht in Nederlandseh-Indië, de in- vijf bedragen. Ook ouder dien nieuwen titel blijven zij ressorteeren
structiën der wees» en boedelkamers, enz. Het zoogenaamd onder het departement van justitie. Bij het aangehaald Koninklijk
klein-notarisexamen kan te allen tijde, zoowel te Batavia als te besluit zijn teveis verschillende regelingen , saosJs betreffende hunne
S a m a r a n g , Soerabnija, Padang en Mnkasser worden afgelegd, bezoldiging , benoembaarheid , uitzending , enz., tot dusver vervat
met het oog waarop jaarlijks op elke der genoemde plaatsen in gouvernemeutsbesluiten of ministerieele beschikkingen, organiek
eene examen-commissie van drie leden voor een kalenderjaar vastgesteld en met betrekking tot de toekomstige titularissen voor
zooveel noodig herzien. Het besluit verklaart de als Buropeesche
wordt benoemd.
In 1894 werden 3 candidaat-notaristen , die respectievelijk in tolken voor de Chineesche taal in dienst zijnde titularissen be1877 , 1888 en 1890 het diploma verwierven , tot notaris benoemd. noembaar tot ambtenaar voor Chineesche zaken , terwijl eene andere
Van de 6 ') notarissen , die bij het einde van 1893 tijdelijk uit overgangsbepaling voorschrijft dat de voor de betrekking van
Nederiandsch-IndiS afwezig w a r e n , keerden in 1894 2 t e r u g , Europeeseh tolk voor de Chineesche taal nog in oplei [mg zijnde
terwijl 3 anderen met buitenlandsch verlof vertrokken , waarvan personen (ten getale van virie, die thans hun vierde studiejaar
tegemoet gaan) die opleiding vervolgen als candidast-ambtenaar
1 echter nog in hetzelfde jaar terugkeerde.
voor Chineesche zaken. Naar gelang zich daartoe de gelegenheid
In verband met de in de afdeeling Krofl (residentie Benkoelen)
voordoet door verlaten van den dienst dan wel door overplaatsing in
meer dan vroeger voorkomende handclstransactiën, vooral in eenige andere betrekking ') zal het aantal der in functie zijnde
koffie, deed zich reeds sedert eenigen tijd het gemis van g e l e - titularissen gaandeweg tot de nieuwe formatie wor len ingekrompen.
genheid gevoelen om daar ter plaatse notarieele overeenkomsten te
Met betrekking tor het nersoneel der niet van landswege b e verlijden. Daarom is bij ordonnantie van 3 December 1894 ( l n - zoldigde vaste translateurs kan worden medegedeeld dat <1e b e disch Staatsblad n". 257), met uitbreiding van de ordonnantie voegaheid tot benoeming en ontslag van die translateurs bij Indisch
van 9 December 1863 (Indisch Staatsblad d°. 170), bepaald, dat Staatsblad 1894 n°. 169 is overgedragen op den directeur van
het notarisambt te Kroë wordt uitgeoefend door den a m b t e n a a r , justitie. Overigens verdient nog vermelding dat in 1894te Batavia
die aldaar plaatselijk met bet bestuur is belast.
ook een translateur voor de Russische en Poolsche talen werd
Overigens zij met betrekking tot het notariaat uog vermeld d a t , aangesteld, terwijl de translateur voor de Fransche taal te Sain verband met de omstandigheid dat sedert de opheffing van de marang op verzoek als zoodanig werd outslageu.
betrekking van omgaand rechter in de 2do afdeeling op Java en
Madura (indisch Staatsblad 1890 n°. 47) nog geen autoriteit was
aangewezen, belast met rie inspectie van de protocollen der notaU'ees- en boedelkamrrs.
Uit de ten behoeve van deze rubriek
rissen in de resideutiön Soerakarta en Djokjokarta, die inspectie bij ontvangen opgaven blijkt dat voor de vijf wees- en boe iel kamers
ordonnantie van 12 Mei l£94 (Indisch Staatsblad n". 100) is o p - en hare agenten over 1894 werd uitgegeven (volgens voorloopige
gedragen aan den rechtskundigen voorzitter van den landraad te opgaven) f 3 6 2 2 9 6 , tegen f 3 6 6 359 (verbeterde opgaven) over
S a m a r a n g , tevens belast met de functiën van omgaand rechter 1893, terwijl volgens het overzicht hierna aan beheerloon en
binnen het ressort van dien landraad.
leges zou ontvangen zijn f 1 9 6 9 2 2 , een bedrag, aanmerkelijk
hooger dan in vorige jaren , zonder dat — voor het oogenblik —
Tolken en translateurs. De drie op blz. 69 van het vorig verslag be- die stijging is toe te lichten. (Over 1893 bijv. werd slechts f 107 748
doelde adspirant-tolken voor de Chineesche taal voltooiden in 1894 opgegeven.) Met betrekking tot de blijkens het verslag van 1893
hunne opleiding in China en werden, na aankomst op Java, in Uctober (blz. 66) aan de orde gestelde vraag of de bestaande r e g e l i n g ,
van dat jaar tot tolk benoemd. Zij kregen tot standplaatsen Pootianak volgens welke de door de weeskamers aan hare geadministreerdeu
(Westerafdeeling van Borneo), Tandjong P i n a n g ( R i o u w e n onder- (Kuropeanen en met dezen gelijkgestelden) te valideeren rente
hoorigheden) en Muntok (Banka en onderhoorigheden). Ook keerde jaarlijks wordt vastgesteld in verhouding tot de iu het betrokken
in het laatst van 1894 de titularis, die met buitenlandsch verlof jaar werkelijk gewonnen r e n t e , behoort te worden vervangen door
afwezig was geweest, in Indië t e r u g ; hem werd Makasser (Celebes het aannemen, hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij voor een
en onderhoorigheden) als standplaats aangewezen. Van de zes zeker aantal jaren , van een vast rentecijfer, is de Indische R e andere, die blijkens het vorig verslag (blz. 69) op uit. 1893 iu geering tot de slotsom gekomen (October 1894), dat behoud van
Indië in functie waren, bleef er ook gedurende 1894 één gede- het tegenwoordig stelsel de voorkeur verdient.
tacheerd bij den hoofdinspecteur voor de opiumregie, terwijl de
Ten aanzien van de boedelk&mers, welke instellingen aan hare
vijf, die hun gewonen dienst uitoefenden, waren geplaatst te
Batavia, Samarang, Soerabaija , Muntok (later Padang)en Medan. geadministreerden (vreemde oosterlingen) ingevolge Indisch StaatsW a a r wees- en boedelkamers zijn gevestigd , dat is op de drie blad 1887 n°. 247 steeds 5 pet. 'sjaars te goed deden , is het
hoofdplaatsen van J a v a , zoomede te Padang en te Makasser, zijn stelsel van eene vaste rente-uitkeering thans zelfs losgelaten , zijnde
de Europeesche tolken voor de Chineesche taal tevens buitengewone bij ordonnantie van 5 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n°. 144) beleden van die colleges , en zulks onder genot van eene extra-toelage , paald , dat over de bij de boedelkamers in lieheer zijnde kapitalen
welke toelage voor de tolken op de beide laatstgenoemde plaatsen van 1 Januari 1895 af jaarlijks een rentecijfer wordt uitgekeerd
echter in November 1894 (Indisch Staatsblad n°. 252) is ingetrokken , gelijk aan d a t , hetwelk door de weeskamers wordt te goed gedaan.
Bij dezelfde ordonnantie is tevens de bij het weeskamer-beheer
') In de noot op blz. 69 van 't vorig verslag is abusievelijk het getal 5
vermeld, daar in 1893 niet 1, maar 2 notarissen met buitenlandsch verlof
waren vertrokken.

') Drie van de tegenwoordige titularissen bezitten het diploma van het
groot-ambtenaars-examen.
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toegelaten voorloopige rente-uilkeering in afwachting van dedefl< rente uitkeering vanwege de boedelkamers. Mat betrekking tot
nitieve raatstelling van bet rentecijfer (zie art 32 der weeskamer- eene nieuwe regeling van hot tarief van leges voor beide licnainen
instructie in Indisch Staatsblad 1872 n". USOj ook mogelijk gemaakt | (/.ie vorig verslag DU. 70) zijn in Indië nog voorstellen in behan*
over de bij de boeilelkamers in helieer zijnde kapitalen. Zoodanige | deling.
voorloopige rente uitkeering geschiedde bij de weeskamers tot en
De uitkomsten van het beheer over 1894, bij elke weee- en
met 1N93 naar den maatstaf van 4 pet. 'sjaars, docli bij [ndiech boe ielkamer in het bijzonder, vindt men, voor zooveel daartoe
Staatsblad 1894 n°. 175 is die rentevoet van 1894 af verlaagd tot bier te lande gegevens ontvangen zijn , vermeld in het volgende
3 pet Uit laatste bel rag is nu ook aangenomen voor de voorloopige staatje.
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<i) Hierbij is op te merken dat elke weeskamer, die van een iDltereollege kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekt? rente verantwoordt alsof
die verkregen was van eigen kapitalen.
b) P e sommen in d e n kolom zijn hier overgenomen zooals z:j in de uit Indië ontvangen tabel voorkwamen. Zij houden echter geeu verband met den in de Javasche
Courant van 2 April 1805 gepubliceerden verzamelsta: t der kapitalen waarover de weeskamers over 1894 rente (ad 4 " . pet.; h dden tut te keeren. Aan da Indische
Regeering worden ter zake inlichtingen gevraagd.
c) Xa aftrekking van f' 271 wegens kosten on de uitzettingen gevallen en van f 8 500 wegens geleden verliezen werd door de weeskamers aan rente netto g e kweekt f. 269 355.

in sommige opzichten veranderingen badden ondergaan bij de
wetten van 23 April 1880 (Nederlandsch Staatsblal n°. 72, Indisch
Staatsblad a'. 1 ïG) en 30 December 1882 (Nederlandse!) Staatsblad
n°. 246, Indisch Staatsblad 1883 n». 33) •), werden
ader
gewijzigd, wat art. 51 betreft, door voor te schrijven dat de Raad
van Nederlandsch-Indie, alvorens Ie gevorderde aanbevoling te
doen voor de vervulling van eene vacature onder de leden der
Rekenkamer, den voorzitter van dit laatste college raadpleegt, —
wat art. 60 b'treft, door de toevoeging van eene alinea om te
voorzien in de leemte . dat tot nu toe :<iets bepaald was omtrent
het aftreden der in sommige gevallen als tijdelijke leden optredende
titularissen, — en eindelijk wat art. 03 betreft, door dit zoodanig te
doen luiden dat voortaan de voorzitter van de Rekenkamer alleen
dan bij eene onvoltallige tafel in plaats van het afwezige (derde)
lid moet optre len (zie art. 9 der in Indisch Staatsblad ÏS6G n°. 158
afgekondigde
instructie vo^r het college) wanneer dit ter verkrij»
G. A l g c m e c n c R e k e n k a m e r e n Comptabiliteit.
gmg van eene meerderheid noodig is.
§ 1. Abjemeciic Rekenkamer.
Na de optreding op 27 April 1894 van den nieuwen voorzitter
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de Algemeene der Rekenkamer, den heer B. M. 11. HEIVELDOI' (zie vorig verRekenkamer in >ederlandsch-lndië werden in sommige opzichten slag, blz. 70), hadden ook Benige veranderingen plaats onder de
herzien of aangevuld bij de wet van 13 Juli 1895 (Nederlandsch leden van het college, en wel als gevolg van het. verlaten van
Staatsblad n°. 126), waarbij die van 23 April 186-t (Nederlandsen 'slands dienst, na op verzoek bekomen eervol ontslag, respectieStaatsblad n». 3 5 , Indisch Staatsblad n°. 106), tot regeling van de velijk met ingang van 1 Februari en 1 Augustus 1895 (Koninklijke
wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Neder* besluiten dd. 17 December 1894 n». 12 en 12 Juli 1895 n°. 29)
landsch-Indië, verschillende administratieve verbeteringen heeft van de in 1892 met buitenlandscb verlof vertrokken leden , de
ondergaan , waarvan de wenschelijkheid door de ondervinding heeren \V. VAN DER PIJL en K. P. C. SOL. In hunne plaatsen
gebleken was. Onder de nieuwe voorschriften , die dientengevolge werden benoemd (Koninklijke besluiten dd. 14 Maart en 12 Juli
— met 1 Januari 189b" — ten aanzien van genoemd college zullen 1895 nos. 7 en 54) de heeren L. A. MARTENS en J. P. C. HARTEVELT,
in werking treden , behoort o. a. (zie het gewijzigde art. 79) de die reeds als tijdelijke leden in het college zitting hadden. Toen
verplichte inzending door de Rekenkamer aan den Gouverneur- in den loop van 1894 een der overige leden van een binnenlandsch
Generaal telken jare vóór of op 1 April — ook ter mededeel ing verlof wegens ziekte gebruik maakte, en kort na diens terugaan de Staten-Generaal — van een volledig verslag van hare komst ook een ander lid , nam gedurende die afwezigheid de voorwerkzaamheden, welk jaarverslag tevens moet vermelden zoowel zitter van het college zitting bij een der tafels.
alle ontdekte onregelmatigheden en afwijkingen van bestaande
Omtrent de werkzaamheden bij de verschillende bureaux der
verordeningen , als de maatregelen welke zij in het belang van het Rekenkamer gedurende het afgeloopen jaar is het volgende mede te
beheer der geldmiddelen wenschelijk acht. Met dit laatste houdt ver- dealen.
band de toevoeging aan art. 66 van eene nieuwe alinea, uitdrukkelijk
Geëxamineerd werden de bewijzen van uitgaaf der algemeene
bepalende dat «ie verplichting der Rekenkamer om den GouverneurGeneraal ten allen tijde zoodanige voordrachten en mededeelingen te
doen, als, volgens haar inzien, kunnen leiden tot vermindering of
') Overigens is indertijd de wet van 23 April 1864 nog gewijzigd bij die
besparing van uitgaven en tot vereenvoudiging van het geldelijk be- van 28 Juni 1881 (Nederlandsen Staatsblad n°. 122 , Indisch Staatsblad n°. 194).
heer, een der voorschriften harer instructie moet uitmaken. De verdere Zooals de comptabiliteitswet, na de wijzigingen en aanvullingen die z(j vroeger
gedeelten der wet van 23 April 1864, die meer bepaaldelijk op de en nu onlangs heeft ondergaan, thans luidt, is de tekst in zyn geheel bekend
b(j het Koninklyk besluit dd. 30 Juli 1895 n \ 30 (Nederlandsch
Algemeene Rekenkamer betrekking hebben, en welke reels vroeger gemaakt
Staatsblad n°. 145).

Zooala reeds in de voorgaande rubriek ia medegedeeld, ia in volge Indisch Staatsblad 1894 n°. 252 te Padaug en te tfakasser
aan het buitengewoon lidmaatschap der wees- en boedelkanier
geen toelage meer verbonden.
De bestaande regeling, omschrijvende ::et ressort en de bezoldiging van de agenten der wees- en b >edelknmers, werd vour
e' kele ressorten herzien in verband rnet verander ie omstandigheden ;
aan de in 't vorig verslag reeds opgesomde Wijzigingen van dien
aard over 1894, zijn thans nog to-s te voegen die in Indisch Staats*
blad 1895 u". 1, 94 e:: 122. Betreffende de kostelooze waarneming
door de agenten der weeskamer te Batavia van de functiën van
gecommitteerden van het college van boedelmeesteren aldaar werd
ter verduidelijkü g eene nadere bepaling in het leven geroepen 1 ij
ordonnxntie van 11 Mei 1895 (Indisch Staatsblad n°. 99).
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ontvangers van 's lands kassen over de laatste vijf maanden van
1893 en de eerste zeven maanden van 1894, dus te zamen over
een geheel j a a r , evenals in 1893.

Van de duplicaat-ordonnantiën en mandaten en de overige
verantwoordingstukken, betrekking hebbende op de uitgaven ten
laste van hst dienstjaar 1893, liep het onderzoek op uit. Juli 1894

af, wat betreft de departementen van algemeen burgerlijk bestuur
en het departement der marine, en een vijftal dagen later ook
voor zooveel aangaat bet departement van oorlog.
De examinatie van de verantwoordingen der ontvangsten en vau
het materieel beheer over gemeld dienstjaar was bij het einde vau
1894 nagenoeg afgeloopen ; de geheelo beëindiging moest afhan-

kelijk worden gemaakt van de beantwoording der uit de examinatie
voortgevloeide notu's van bedenkingen; bovendien liet de indiening
aan de Rekenkamer van één der bedoelde verantwoordingen zich
in 1894 nog wachten.
Het onderzoek van de stukken betreffende de vendukantoren
ondervond geen stoornis. Ongeveer de helft der verantwoordingen
over 1894 (zoogenaamde nieuwe administratie) was n a g e g a a n ,
terwijl van de oude vendu-administratie nog slechts enkele k\vartaalverantwoordingen ingewacht werden.
De werkzaamheden betredende de rekeningen van de, weduwenen weezenfondsen, de wees- en boedelkamers, de schutterijen en
van andere rekeningen met derden werden geregeld voortgezet.
Op enkele uitzonderingen n a , werdeu alle verantwoordingen over
het jaar 1893 geëxamineerd.
Als een gevolg van de in October 1892 bevolen — en bij gouvernementsbesluit dd. 9 Augustus 1894 n c . 1 voorloopig bestendigde —
proef om de verantwoordingstukken van onder het departement
van oorlog ressorteerende rekenplichtige administratiën enz. betreffende gelden, vivres en fourages niet meer eerst bij de geweste»
lijke intendanten , maar aanstonds bij het hoofdbureau der militaire
administratie , d. i. bij de Vde afdeeling van genoemd departemeut,
te doen verifieeren , konden der Rekenkamer in 1894 bedoelde verantwoordingeu bereiken over het vierde kwartaal 1893 en de eerste twee
kwartalen van 1894 (in Januari 1895 ook die over het derde kwartaal
1894). De drie eerstbedoelde werden nog in 1894 door de Rekenkamer
afgedaan.
Wat de jaarlijksche begrootingsrekeningen betreft, bracht de
Rekenkamer den 21steu Dece;nDer 1894 hare werkzaamheden ten
einde ten op/.ickte van de rekening over 1892 , bij haar overgebracht op 29 September 1894 (behoudens een klein gedeelte dat
eerst op 17 December volgde).
Met de verificatie van de staten van restant-ontvangsten en onaangezui/erde vorderingen was het college bij het einde van 1894
tot en met het jaar 1892 gevorderd. De algemeene staat over
gemeld jaar werd op 29 December 1894 aan de Indische Regeeving
doorgezonden.
§ 2.

Comptabiliteit.

Naar aanleiding van het in 1892 aan de Staten-Generaal aangeboden wetsvoorstel , bedoeld in het verslag van dat jaar (blz.
(51), en sedert gewijzigd ingediend, laatstebik bij Koninklijke
boodschap dd. 14 December 1894 (Zitting 1894—1895 — I O S ) ,
— bij welk laatste ontwerp werd teruggenomen her. oorspronkelijk (in 1892) voorgedragen nieuw beginsel aangaande het verband
tusschen de Nederlandsche en de Indische financiën,— zijn bij de
reeds in de voorgaande paragraaf besproken wet van 13 Juli 1895
(Nederlaudsch Staatsblad n°. 126) in verschillende bepalingen der
Indische comptabiliteitswet van 1864 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 3 5 , Indisch Staatsblad n°. 106) wijzigingen gebracht, ten doel
hebbende om — zonder veranderingen van ingrijpenden aard —
de goede werking dier wet meer en meer te bevorderen.
In verband met hetgeen in 't vorig verslag (blz. 71) werd vermeld aangaande reeds genomen en c. q. verder nog te treffen voorzieningen tot verbetering van de controle-middelen op het beheer
der algemeeno ontvangers , is thans slechts mede te deelen dat
het onderzoek ter zake in lndië nog aanhangig is.
H e t , in opvolging van art. 40 der comptabiliteitswet, in 1870
vastgestelde en sedert bij verschillende gelegenheden gewijzigde
reglement op het houden van aanbestedingen ten behoeve van
's lands dienst in Ne lerlandsch-Indië ') onderging bij ordonnantie
van 22 October 1894 (Indisch Staatsblad n°. 220) eene nadere
wijziging voor zooveel betreft art. 1 3 , en zulks tot uitbreiding
van de gevallen, waarin de ambtenaar of officier, die eene a a n besteding h o u d t , niet bevoegd is tot definitieve toewijzing, maar
') j\Ii;t de verschillende wijzigingen afgedrukt in deel I van don Indisclien
Regeeringsalmanak (,\vat den jaargang 18'Jó betref!, als bjjlage F).
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voorloopig onder nadere goedkeuring der Regeering aan den laagsten
inschrijver moet toewijzen.
liet in 't vorig verslag (blz. 71) bedoelde nader voorschrift (Indisch Staatsblad 1894 n". 9 6 ) , betrell'ende de indiening aan de
i Regeering en aan de Rekenkamer — door de daarbij bedoelde
civiele en militaire autoriteiten — van jaarstaten , bevattende de
noodige aanwijzingen omtrent de gevallen , waarin door hen de
uitvoering van w e r k e n , leveringen en transporten buiten openbare
aanbesteding is gelast, bleek —zonder aan het doel te schaden —
voor vereenvoudiging vatbaar, in dien z i n , dat een aantal b e ; schikkingen buiten de lijst koudon blijven. Op deze beperking had
betrekking bet gouvernomentsbesluit dd. 11 Juin 1895 n°. 15
(Indisch Staatsblad n°. 118).
Vermits tegen eene beoogde vereenvoudiging in de tot dusver
gevolgde practijk met betrekking tot de overgave en de overneming van 's lands onroerende goederen , tusschen de departementen van algemeen bestuur onderling', art. 32 der coinptabilit teitswet geacht werd geen beletsel op te leveren, werd bij g o u v e r nementsbesluit dd. 2 Maart 1895 n°. 20 bepaald dat tot een en
ander voortaan de machtiging der Regeering niet meer wordt
vereischt, met dien verstande evenwel d a t , wanneer de hoofden van de verschillende bij eene dergelijke overgave en overj neming betrokken departementen in eenig oijzonder geval niet tot
; overeenstemming kunnen komen, de beslissing der Regeering moet
| worden ingeroepen , en voorts dat van elke overgave en overneming
door den chef van het departement, hetwelk de overgave bewerkstelligt, mededeeling moet worden gedaan aan de Algemeene Rekenkamer.
Ten aanzien van de v r a a g , of en in welke gevallen bij het
invorderen van aan den lande verschuldigde gelden wegens genoten voorschot op t r a k t e m e n t , ultrustingkosten als anderszins
met betaling bij gedeelten valt genoegen te nemen , had de Indische Regeering in 1884 (Bijblad op heUndisch Staatsblad n°. 4048)
als algemeen beginsel aangenomen o m , waar het bedragen van
boven de f 5000 betreft, de beslissing ter zake in elk geval aan
zich te behouden, doch die aan de betrokken departements-chefs
over te laten, waar het bedragen van f 5000 on minder geldt en
bovendien de inwilliging van bet verzoek om bij gedeelten te
mogen afbetalen, ter wille van de kans op invordering, ook in
's lands belang is te achten, rn. a . w . niet uitsluitend het belang
van den verzoeker daarbij betrokken is. Thans is de bevoegdheid
om op verzoeken van den bewusten aard te beschikken door den
Gouverneur-Generaal, zonder verdere beperking, op de chefs der
departementen van algemeen bestuur overgedragen.
In aansluiting aan de over vorige jaren steeds gedane opgaven
van dezen aard wordt hier ten slotte nog aangeteekend, dat in
1894 ten aanzien van 49 bebcetingen door den Gouverneur-Generaal werd gebruik gemaakt vau de hem bij het Koninklijk besluit
dd. 3 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 26 gevallen werden de boeten ten volle kwijtgescholden , en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 8130,68*.
Van de 23 overige beboetingen , te zamen beloopende f 1825,
werd f 1655 kwijtgescholden. De boeten waren hoofdzakelijk opgelegd wegens verzuimde aangifte voor het recht van successie en
overgang , of voor bet overschrijvingsreoht van vaste goederen ,
wegens overtreding van verschillende verordeningen, enz.

H. A l g e m e e n burgerlijk beheer.
Ook in het tijdvak, verloopen sedert hoofdstuk II van 't vorig
verslag werd afgesloten , is de Regeering weder werkzaam geweest
in de richting van bezuiniging, waar dit, zonder de belangen van
den dienst te schaden , mogelijk bleek , terwijl ook regelingen
voorbereid werden of tot stand k w a m e n , wier indirecte of toekomstige werking op het besproken doel is gericht. Buiten de
regelingen , op blz. 71 in 't vorig verslag genoemd (deze zijn nog
niet tot eene eindbehandeling kunnen worden gebracht), kan thans
o. a. gewezen worden op eene in hoofdstuk 51 nader te bespreken
wijziging (Koninklijk besluit dd. 22 April 1895 n ü . 1 1 ; Indisch
Staatsblad n°. 131) van het pensioenreglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, voor zooveel betreft den grondslag waarnaar de pensioenen zijn te berekenen. Als voorbeelden van bezuiniging in bestaande orgamsatiën
zijn o. a. te noemen: de opheffing van de betrekking van schout
op het eiland Banda in de residentie Amboina (Indisch Staatsblad
1894 n°. 208); de intrekking van de toelage (ad f 1200 'sjaars),
verbonden aan de bijbetrekking van buitengewoon lid der weesen boedelkamers te Padang en Makassor (Indisch Staatsblad 1894
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n e . 252); de reorganisatie der vendukantoren te Makasser en
Buitui.zorg (Indiaoh Staatsblad 1804 n°. 152); de opheffing van liet
regentschap Kalatiga in de residentie Samarang (Indisch Staatsblad
1895 nos. 35 en 37); do opheffing als zelfstandig ambt van het
onderliavenmeestersohap te Batavia (Indisch Staatsblad 1895 n°. 7 1 ) ;
de vermindering der bezoldiging van den commies voor de personeela belasting en het patentrecht, te Soerabaija (Indisch Staatsblad
1895 n°. 98), en \erder eenige In het volgende hoofdstuk nader
te vermelden vereenvoudigingen met betrekking tot het bestuur
of do politie in sommige gewesten.
Tal van regelingen werden weder getroffen — waaromtrent hier
kortheidshalve zij verwezen naar die welke uit het Indisch Staatsblad blijken *) — ten doel hebbende het hoogste centraal gezag
te ontlasten van bemoeiing met detailzaken , die zonder bezwaar
ter afdoening konden worden overgelaten aan do hoofden der
departementen van algemeen bestuur of aan andere autoriteiten.
Bij sommige der departementen van algemeen burgerlijk bestuur
ging het beiieer in andere handen over. Bij het departement van
onderwijs, eeredienst en nijverheid was dit echter slechts bij wijze
van tijdelijke voorziening het geval. In verband met het aan den
directeur, den heer P. H. VAN DEK IVEMP, met ingang van 5
December 1894 wegens langdurigen (iienst verleend buitenlandsch
verlof voor den tijd van één j a a r , met behoud van zijne betrekking,
werd voor den duur van dat verlof niet de waarneming van het
directeurschap belast de secretaris van bet departement jhr. O. VAN
DER WIJCK. Als directeur van het departement van financiön , in
de plaats van den wegens ziekte met tweejarig verlof naar Europa
vertrokken titularis, den heer J. A. VAN DORSSER , trad i:i het
begin van September 1894 de heer C H . P. BAKHUI/.EN VAN DUN
BRINK o p , tot dusver inspecteur van financiën, terwijl tot directeur van het departement van binnanlandjch bestuur, ter vervanging van den heer G. A. SCHERER, die op 5 Juli il. als lid
van den Kaad van Indiö zitting nam , werd benoemd de heer P.
C. ARENDS, tot dusver resident van M a d a m
Ook in 1894 was het noodig aan de verschillende departementen
van algemeen burgerlijk bestuur, met uitzondering van het departement van financiën, extra-fondsen toe te staan voor te verrichten
buitengewone werkzaamheden.
Het landsarchief te Batavia werd gedurende 1894, evenals in
vorige j a r e n , bij herhaling door verscheidene personen en voor
allerlei doeleinden geraadpleegd. Aanwinsten van eenig belang
kwamen in 1894 *) niet voor, ten gevolge waarvan niet te aieer
succes kon worden voortgegaan met het invontariseeren van het
archief, een werk , waarmeJe nog verscheidene jaren zullen gemoeid
zijn.
Van het Nelerlandsch-InJisch Plakkaatboek zagen te Batavia
achtereenvolgens in 1894 en in het begin van 1895 het liclit het
12de en 13de deel, gezamenlijk loopenae over de jaren 1795 —1803.
Verder verscheen in 1894 weder een deel (behandelende het jaar
16b'5) van het >Daghregister gehouden in 't Gasteel Batavia".

*f. Departement van blnnenlandsch

bestuur.

I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.

De in Juli 1894 aan het lid in den Raad van IndiS, den heer
J. MULLEMEISTER , gedane opdracht met betrekking tot de voorbereiding van voorstellen betreffende eene reorganisatie van het
binnenlandsch bestuur in de gouvernemeutsresi lentiën van Java
en Madura kon ree Is in 't vorig verslag (blz. 72) vernield worden.
Omtrent de uitvoering van die t a a k , waartoe den heer MULLBMEISTER in 't laatst van Augustus 1894 tijdelijk een aasittentresident werd toegevoegd om rechtstreeks onder zijne beveL-n
werkzaam te zijn , WM, tijdens de afsluiting van dit gedeelte van
het Koloniaal Verslag, hier te lande nog niets anders bekend
dan hetgeen ter zake is medegedeeld op blz. 1 hiervóór.
Met betrekking tot de baiten bezittingen zijn, in afwachting
van nadere door den directeur van binnenlandsch bestuur in te

») Zie bijv. I n d i s c h S t a a t s b l a d 1894 nos. 1 0 9 , 1 8 1 , 2 4 1 , 2 7 2 , 2 7 3 , 276 en
278 ( v a n de in l a a t s t v e n n e l d S t a a t s b l a d n u m i n e r opgenomen o r d o n n a n t i e w o r d t
h i e r m e e r bepaaldelijk gedoeld op het derde lid van a r t . 4), z o o m c d e Indisch S t a a t s blad 1895 nos. 6 6 . 74, 9 3 , 10G, 1 1 1 , 136 en 145. D e z e en nog a n d e r e beschikk i n g e n v a n d e n hierbcdoelden a a r d komen voor liet m e e r e n d e e l n a d e r t e r
s p r a k e bij de b e h a n d e l i n g , in a n d e r e gedeelten v a n dit v e r s l a g , v a n de o n d e r w e r p e n w a a r t o e zy b e t r e k k i n g h e b b e n .
!
) O v e r de in M a a r t 1895 door d e Indische l t e g e e r i n g bevolen o v e r b r e n g i n g
o n d e r de b e w a r i n g v a n d e n land.sarehivaris v a n oude e i g e n d o m s a k t e n , a a n w e z i g ter griilie v a n den raad v a n j u s t i t i e t e B a t a v i a , zij v e r w e z e n n a a r
I n d i s c h S t a a t s b l a d 1895 n°. 6 1 .
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dienen voorstellen (verg. vorig verslag, blz. 7 2 , noot I ) , reeds
ten opzichte van een paar gewesten bestuursreorganisatiën tot
stand gekomen , waaromtrent nadere bijzonderheden worden medegedeeld in § 4 hiorna.
§ 1. Etiropeesch

bestuur.

Tor vereenvoudiging van de werkzaamheden , waartoe zich tot
dusver de bemoeienis der Indische Regeering uitstrekte, is bij
Indisch Staatsblad 1895 n°. 93 art. 35 der instructie voor de
hoofden van gewestelijk bestuur (Indisch Staatsblad 18(57 n°. 114)
in dipn zin gewijzigd , dat die hoofdainbtenaren voortaan bevoegd
zijn tot schorsing, zonder nadere goedkeuring, van de door ben
aangestelde ambtenaren , beambten en inlandscbe hoofden , en dat,
in geval van schorsing van andere ambtenaren, enz. (met uitzondering van de inlandsche officieren van justitie, op wie art. 17
van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der
justitie in Nederlandsch-Indiö van toepassing blijft), de goedkeuring der handeling niet meer zal zijn voorbehouden aan de Reg e e r i n g , maar aan de autoriteit, van welke de benoeming uitging.
Voorts bestaat bij de Regeering het voornemen om de tijdroo7ende
bemoeienis der hoofden van gewestelijk bestuur met liet parapheeren
der hoeken van comptabelen zooveel mogelijk over te dragen op
de hun ondergeschikte ambtenaren van het binnenlandsch bestuur.
Do formatie van het Europeesch personeel bij het binnenlandsch
bestuur op Java en Madura onderging gedurende 1894 geen verandering. Daarentegen werd dat in da buitsnbezittingen . in verband met de reorganisatie van het bestuur in de residentie Wes;erafdeeling van Borneo en door opheffing van de coutróle-afdeeling
Bima (zie § 4 hierna), met ingang van 1 Juli 1895, ingekrompen
met één assistent-resident en twee adspirant controleurs, tegen
vermeerdering met één controleur der 1ste klasse en één ambtenaar met den rang van civielen gezaghebber.
Als naar gewoonte volgt hieronder een overzicht, aanwijzende
hoe de binnen de perken der formatie in dienst zijnde controleurs
en adspiraut-coritrolours bij het einde van het jongstverloopen
jaar over de verschillende gewesten waren verdeeld.

G E W E S ï E X.

J A V A EX

Contro- Contro- Adspi—
Te
leurs
leurs
rant1ste
2de
contro— zamen.
klasse. klasse.
leurs.

MADURA.

Bantam
Batavia
Krnwang
P n ' a n g e r Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarangf
Japara
Rembung
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Hagelen
Kaïioe
Miiilioen
Kediri
Madura
Op uit. 1891 in dienst (overeenkomende met
de normale formatie)

10
1
2

|
8
3
1
6
0
1
3
3
4
4
3
5

44

08

16
4
3
I
5
j f) 7
I
1
I
„
!
3
5
i
5
j
3
i
1
i
3
i
„
1

18
4
3
11
6
1
4
C
7
7
5

b) 5
I
I
5
3
3
1
4
o
3
3
a

e) 1
50

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

1G2

BUITENBEZITTINGEN.

Siur.atra's W e s t k u s t
Benkoelen
Lampougsclie Districten
Palembaug
Oostkust van Sumatra
Atjeh en onderhoorigheden
Riouw en onderhoorigheden
Westerafdeeling van Borneo
Z u i d e r - en Oostcrafil. van Borneo . . . .
Celebes en onderlioorigheden
Meuado
Teniate
Amboina
Timor
Bali en Lombok
Op uit. 1894 in dienst (overeenkomende met
de normale lormatie)
a)

57

75

37
II
8
20
14
5
12
12
15
11
1
3
1
3

23

Hiervan w a s ééa tijdelijk werkzaam gesteld in de residentie Soerabaija
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om tegemoet to komen aan liet gemis van een controleur der 1ste klasse, ten
gevolge van de detaehcering van zoodanig amtenaar ter Algemeene Secretarie te
Buitouzorg.
b) Hiervan Ma tijdelijk werkzaam gesteld in da resMcntie Madioen, ten eiudc
tegemoet te komen aan het gemis van een controleur, v u daar weggenomen ter
versterking van het kader conlroleeronde ambtenaren ia da residentie Bezoeki. Lateiia bedoelde adiplntDt-OOOtroleur gedetacheerd In d* reitdentle Kediri ten behoeve
van de afdeeling Blitar.
e) Hiervan 66a aan de formatie onttrokken in verband met zijne tewerkstelling;
ter Algemeene Secretarie.
d) Hiervan 66a naar B< zoeki, in de plaats van den in noot b bedoelden adspirant-controlcur.
e) Deze adspirant-controleur is tijdelijk geplaatst in de residentie Bezoeki ten
behoeve van de afdeeling Djeuiber.
f)
Twee van deze controleurs waren aan de formatie onttrokken. De een was

[Nederl. (Oost-) Indiö.]

tijdelijk werkzaam gesteld in de Battaksche Doessoen van Serdang, terwijl zijne
plaats in de formatie werd waargenomen door ieu tij lelijk hoven de formatie b c schikbaar gestelden adspirant-controleur; de ander was tijdelijk ter beschikking;
gesteld van den directeur van binnenlandsch bestuur.

Voor welke doeleinden op uit. 1894 controleurs en adspirantCOntroleutl iï la suite van bun kaler waren gevoerd , kan blijken
uit onderstaande opgaaf, waarin o. a. ook vermeld zijn de drie
controleurs, waarren één ela waarnemend assistent-resident, die
in liet najaar van 18'J-i, voorloopig hoven de formatie, op Lombok
geplaatst werden, welke tijdelijke voorziening echter spoedig voor
eene meer vaste organisatie zal plaats maken , nu bij de op blz.
158 hiervóór ter sprake gebrachte wet van 20 Juli 1895 (Nederlandsch Staatsblad n". 131) tot invoering van ons rechtstreeksch
bestuur op genoemd eiland besloten is.
Afkomstig van het kader voor
Java en Madura.

OMSCHRIJVING
DER

Contro»
leurs
lste
klasse.

Controleurs
ede
klass •.

11

11

1

11

I i de residentie Madura voor het verzamelen van gegevens om tot
een vast stelsel voor de Madureesche taal te geraken

1

•>i

In hetzelfde gewest, ten einde onder de leiding van den resident werkzaam te zijn in het belang van de aldaar te nemen proef met de cxp!oitatie van het opiummiddel in eigen beheer b)

i

ii

In het belang van de politie te Soerabaija [verg. vorig verslag, blz. 75).

1

11

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

11

ii

In hetzelfde gewest ten dienste van de aldaar ingevoerde scheepvaartregeling

11

.1

1
c) 3

TEWERKSTELLING

Adspirantcontroleurs.

Afkomstig van het kader voor de
buitenbezittingen.

Te
zamen.

Controleurs
lste
klasse.

Controleurs
2de
klasse.

Adspirantcontroleurs.

Te

In de residentie Batavia , in het belang der politie in de afdeeling Stad
en 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 gymnasiuin Willem I I I ter hoofdplaats
In de residentie 1'roanger Regentschappen voor het onderzoek nopens
eene landrente-regeling op kadastralen grondslag
Tijdelijk toegevoegd aan den wetenschappe'.ijken adviseur voor de koffiecultuur o)
In de residentie Djokjokartn voor bijzondere werkzaamheden

. . . .

j

In het gouvernement Sumatra's Westkust voor het heerendienst-onderzoek

11

i«

. . . .

11

ii

In de residentie Oostkust van Sumatra ten behoeve van de Delische
Battak-streek

V,

ii

In hetzelfde gewest ter vervanging van den tijdelijk in de Serdangsche
Battak-streek werkzaam gestelden controleur (zie noot ƒ hiervóór) . . .

r»

In de residentie Banka belast met de waarneming der betrekking van
administrateur bij de tinmijnen

In de residentie Riouw voor de nieuwe afdeeling Iudragiri

In de residentie Menado ten behoeve van de aanrakingen mot de zelfbesturende landschappen aan de Tomini-bocht, zoome Je met die gelegen
ter noordkust van Celebes
-

«)

Op het eiland Lombok
Totalen

3

ii

1.

ii

n

1-

ii

ii

ii

1

n

»

M

n

d) Sr

«

ii

il

ii

2

i

i

il

5

7

2

1

u

1
11

11

o) Bij gouvcrnementsbesluit dd. 20 Maart 1895 n°. 21 is de termijn van deze toevoeging voor onbepaalden tijd verlengd.
b) Bij gouvernementsbesïuit dd. 0 April 1895 n°. 34 is deze controleur tijdelijk toegevoegd aan den hoofdinspecteur voor de opium-aangelegcnheden (zie lager).
c) Een hunner is sedert bij zijn kader teruggekeerd, daar zijne werkzaamheden afgeloopen waren.
d) De vermindering van <!it aantal vergeleken niet de opgaaf van uit. 1893, toen 8 controleurs als waarnemend administrateur, en 1 adspirant-controleur als éléva
administrateur, boven de formatie van hun korps op Bar.ka in functie waren, is grootendeels het gevolg van het weder invallen in hunne betrekking vanadministrateuie die van buiten!andsch vrrlof terugkeerden. Verg overigens wat over de betrekkingen van administrateur en éléve-administrateur bij de tinmijnen op Banku
gezegd is in het ntaJag %an 1893, blz. 2307257.
e) Deze controleur was belast met de wa-irnoming der functien van assistent-resident. Te voren was bij in de residentie Bali en Lombok werkzaam voor do heeren»
dienst-aangelegenheden in de al'deelingen Bocleleng en Djembrana, welke functien door een controleur der buitenbezittingen werden overgenomen.

In verband met bet denkbeeld om de op Madura begonnen proef j te zijn onder de bevelen der betrokken residenten. Gedurende hun
met de exploitatie ran het opiummiddel in eigen beheer uit te j werkkring als zoodanig zijn zij toegevoegd aan den hoofdinspecteur
breiden tot de residentiën Bexoeki, Probolinggo en Paaoeroean, I TOOT de opiuin-aangelegenheJen en worden of blijven a la suite
zijn in April/Mei jl. drie controleurs tijdelijk aangewezen (daar- van hun korps gevoerd,
ouder ook de in noot b hiervóór bedoelde), ten einde in het belang
De zeer onlangs plaats gehad hebbende tijdelijke indienststelling
van de voorbereiding dier zaak in de bedoelde gewesten werkzaam boven de formatie van een controleur in het gouvernement Celebes
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en onclerboorigluïdeii hielil verband met eene reorganisatie van het
bureau voor inlandsche zaken te Makasser, waarover gehandeld
wordt in § 4 hierna.
Reeds in 't vorig verslag (blz. 181) is gewag gemaakt van de
hij Indisch Staatsblad 18W4 n*. 102 getroffen voorziening om ook
op Madura van de diensten der controleurs partij te trekken voor
het opsporen van opium-overtredingen.
Over de eerste uitvoering van het aangenomen beginsel om in
telkens daartoe aan te wijzen ressorten de controleurs op Java en
Madura met politierechtspraak te belasten, is gehandeld op blz. 79
hiervóór.
§ 2. Inlandsch

lust uur.

Het op blz. 74 van 't vorig verslag bedoeld gewijzigd ontwerp
van een nieuw reglement op de verkiezing en het ontslag der
dessahoofden op Java eu Madura is in Februari 1895, ter nadere
behandeling, weder in handen gesteld van den directeur van
hinnenlandsch bestuur.
Samenvoeging en splitsing van dessa's had in 1894 plaats in
de volgende gewesten van Java en Madura.
Aantal gevallen waarin in 1893
werJ overgegaan tot:
GEWESTEN.
samenvoeging
van dessa's.
Bantam
Cheribon
Preanger Regentschappen
Tagal .
Pekalongan
Samarang
Japara
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezocki
Banjoemas
Kadoe
Kediri
Madura

splitsing van
dessa's.

1
a) 1
b) 1
c) 3
5

»i

_
jt

»

i

e) 2

9
1

m3

„

d

i
5

„
3

rt) In dit geval werd door den Gouverneur-Generaal eene beslissing genomen.
Toorts werden 10 dessa's bij aangrenzende dorpen ingedeeld.
b) Dit geval betrof de vereeniging van 3 kampongs.
c) Bovendien werd door den Gouverneur-Generaal van eene dessa een «relnicht
afgescheiden om toegevoegd te worden aan eene andere. Verder werd door 40
huisgezinnen uit 7 verschillende dessa's een nieuw gehucht gesticht.
d) Bovendien werd een gehucht tot eene zelfstandige dessa verheven.
<•) Xog werden van eene dessa een aantal gehuchten afgescheiden en gevoegd
bij eene andere dessa.
f) In 2 dezer gevallen werd door den Gouverneur-Generaal eene beslissing
genomen. Bovendien hadden er 9 gevallen van splitsing en samenvoeging plaats.

Aangezien der Indische Regeering de wenschclijkheid gebleken
is om terug te komen op het in de circulaire van den directeur
van hinnenlandsch bestuur dd. 29 Juli 1884 (Bijblad op bet Indisch
Staatsblad n°. 4436) aangegeven beginsel, dat tot de vereeniging
van dessa's idet kan worden overgegaan , wanneer de stemgereehtigden der in te lijven dessa's, ook al zijn zij niet talrijk genoeg
om eene op zich zelve staande dessa te blijven vormen , zich eeuparig tegen den voorgestelden maatregel verklaren en aan den
bestaanden toestand de voorkeur geven , is bij circulaire van genoemden departements-ehef dd. 6 April jl. do betrekkelijke alinea der
eerstbedoelde circulaire ingetrokken.
Soortgelijke regelingen, als waarvan sprake is op blz. 73 van
het vorig verslag, betreffende do storting door de dessahoofden
van door hen geïnde belastingpenningen , vonden plaats voor de
districten Anjer (residentie Bantam) , Waroe , Baratluut, Sapoeloe
en Ketapang (residentie Madura), waar de districtshoofden aangewezen zijn als hulp-ondercollecteurs (gouvemementsbesluiten van
26 Februari 1895 u". 20 en 3 Septninber 1894 n". 27) en voor
het district Poerworedjo (residentie Pasoeroean), waar de kotfieinkooppakhuismeester te Poerwodadi belast werd met bedoelde
werkzaamheden (gouvernementsbesluit van 19 April 1895 n°. 10).
§ 3.

Bestuur

over vreemde oosterïimjen,.

De hoofdambtenaar, van wien hlijkens het vorig verslag (blz. 2)
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een rapport werd tegemoet gezien nopens de vraag in hoever , in

verband met de rol die de vreemde oosterlingen in de oeconomische
verhoudingen op Java en Madura vervullen , aan de tot dusver
van regeeringswege jegens hen gevolgde gedragslijn . in bet algemeen belang, verdient te worden vastgehouden, heeft zich in de
twee.'e helft van 1894 van zijne taak gekweten. Rij de afsluiting
in Indiö van de mededeelingen voor deze paragraaf was het door
hein iiOpei)8 dit onderwerp uitgebracht rapport in behandeling
bij bet departement van biunenlaudsch bestuur.

Benige maanden vroeger was door denselfden hoofdambteuaar
ook van advies gediend nopens ds vraag, of — zoo j a welke —
verbeteringen de inrichting van het bestuur over de Cbineexen
op Java en Madura zou vorderen.
Deze aangelegenheid was
laatstelijk in behandeling bij den Raad van Indië.
De bestuursmaatregelen met betrekking tot de vreemde oosterlingen waren in het tijdperk, waarover dit verslag loopt, méérendeels van plaatseUjlceu a a r d , zooals uit het volgende blijken zal.
Wijken voor Chineezen werden aangewezen (Indisch Staatsblad
1893 n°s. 1 5 , 38 en 9ti) te Soekored jo (afdeeling Kendal der residentie
Samarang), in stede van te Selokaton, op vijf plaatsen in de
afdeeling Indragiri der residentie R i o u w , zoomede te Sawah Loento
(Padangsche Bovenlanden), terwijl door der, resident van Menado
de grenzen werden vastgesteld van binnen zijn ressort gelegen
wijken voor vreemde oosterlingen (Javasche Courant dd. 27 Juli
eu 28 December 1894). Aan de hoofden der Arabieren te Grissee
(residentie Soerabaija) en te Menado (residentie van dien naam)
werd de titel toegekend van luitenant (Indisch Btaatsblad 1894
n°. 218 en 1895 n°. 48). Voorts werd het bestuur over de Chinepzen
te Telok Semawé (gouvernement Atjeh en onderhoongheden) en
te Sawah Loento (Sumatra's We3tkust) opgedragen aan een luitenant dier natie (Indisch Staatsblad 18!>4 h". 239 en 1895 u°. 97),
terwijl bij Indisch Staatsblad 1895 n". 113 de gelesenheid geopend
is om te Batacg (Pekalongan), in stede van een kapitein der
Chineezen , een luitenant dier natie aan te stellen.
Voor de op twee afdeelingshoofdplaatsen in de residentie Soerakarta — te Klatten en te Boijolali — gevestigde Chineezen werden
hunne verplichtingen met betrekking tot het presteeren van g e meentediensten door den resident bij verordening geregeld (Javasche
Courant dd. 25 April 1895)
Met betrekking tot den door de hoofden der vreemde oosterlingen , geen Chineezen zijnde, vóór de aanvaarding van hunne
betrekking af te leggen ambtseed is bij Indisch Staatsblad 1895
n°. 51 bepaald dat die eed gelijkluidend behoort te zijn met dien
bij Indisch Staatsblad 1892 n°. 81 voor de Chineesche ofücieren vastgesteld.
§ 4. Verdere aanteeieningen hetrefende het bestuur en de
politie i/t sommige gewette».
Omtrent de in behandeling zijnde voorstellen met betrekking
tot eene reorganisatie van de politie in de goiivernementslaiiden van
Java en Madura, (zie vorig verslag, blz. 73) kan , in aansluiting
aan hetgeen op blz. 4 , noot 1 , hiervóór reeds is g e z e g d , nader
worden vermeld , dat, die voorstellen , na in December 1894 ter
nadere behandeling in handen te zijn gesteld van den inmiddels
opgetreden nieuwen directeur van biunenlaudsch bestuur, vergezeld
van de opmerkingen , waartoe het t. a. p. bedoeld nader advies
van diens voorganger der Indische Regeering had aanleiding g e geven , omstreeks medio 1895 van den directeur SCHEBKR zijn
t e r u g ontvangen, ü p de wenschelijkheid dat de Indische Regeering gelegenheid moge vinden om deze aangelegenheid weldra
bij het Opperbestuur voor te brengen , werd reeds eenige maanden
te voren deze:zij.Is, voor zooveel noodig, de aandacht van den
Gouverneur-Generaal gevestigd.
Gedurende 1894/95 werden met betrekking tot de kosten van
het politiepersoneel hier en daar bezuinigingen ingevoerd. Het
ambt van schout te Xeira (residentie Amboina), werd ingetrokken
(Indisch Staatsblad 1894 n". 208); een der schouten te Makasser
werd vervangen door een titularis met lagere bezoldiging, en do
andere door een opr.iener voor de politie (Indisch Btaatsblad 1895
n°. 4 7 ) , terwijl bij wijze van tij lelijkcn maatregel, in plaats van
schouten, lager bezoldigde opzieners voor de politie werden aangesteld op de hoofdplaatsen Pasoeroean en Probolinggo (gouvernementsbesluiten dd. 7 November lt«94 n°. 13 en 18 Maart 1895
n°. 20). In sommige gewesten moest worden overgegaan tot hetero
inrichting of versterking der politiemacht. De tij lelijke maatregelen
tot verbetering van het gehalte van de voor de at'deelingen
Tjiringin en Lebak der residentie Bantam toegestane korpsen gewapende politiedienaren (zie vorig verslag, blz. 75) werden n o g
eenigszius uitgebreid (Indisch Staatsblad 1895 n°. 68); het aantal
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politik-oppassers toegevoegd aan het onderdistrictshoofd van Ampalgading (district Toeren der residentie Pasoeroean) werd tijdelijk
met tweo vermeerderd (gouvernernentsbesluit dd. 12 Januari 18i>5
n°. 4), terwijl in het belang van de veiligheid in de vaarwaters
nabij Madura weder gelden ter beschikking werden gesteld van
den resident van dat gewest (gouvernernentsbesluit dd. 21 Maart
1895 n°. 34) en van dien van Soerabaija (gouvernernentsbesluit
dd. 2 Maart 1895 n°. 35). Voor de Karimon-Djawa-eilan den (residentie Japara) werden , met opheffing van het aldaar gestatiouneerde detachement pradjoerits , tijdelijk een tiental politieoppassers
in dienst gesteld (gouvernernentsbesluit dd. 3 October 1894 n°.
12). Voor zooveel de buitenbezittingen betreft kau, ter aanvulling
vau hetgeen in hoofdstuk G blz. 27 hiervóór reeds is medegedeeld
ten opzichte van de stationneering — voorloopig bij wijze van
tijdelijken maatregel — van een korps gewapende politiedienaren
ter beschikking van den controleur aan de Tomini-bocht (residentie
Meiwdo), nog worden geinell dat in Februari jl. zoodanig korps,
ter sterkte van 52 man (meerendeels te Batavia aangeworven),
— vooralsnog mede op tijdelijken voet — ook is in dienst gesteld
op het eiland Lombok, terwijl in de formatie van het korps,
toegestaan voor de residentie Palembang (Indisch Staatsblad 1885
n°. 143) alsnog voorgoed werd opgenomen (gouvernernentsbesluit
dd. 14 Jauuari 1895 n°. 69) de reeds van 1885 af, nog altijd als
tijdelijke maatregel. gehandhaafd gebleven uitbreiding vau het
korps met een twintigtal politiedienaren. ')
Daar het in de gewesten buiten Java en Madura meermalen
voorkomt dat politie.lienaren moeten gebruikt worden tot het
overbrengen vau dienstbrievon of tot het vergezellen van besturende
ambtenaren op hunne dienstreizen , en de billijkheid gebiedt dat
dien lieden ook in zoodanige gevallen marsehvoeiing worde verstrekt , hetgeen tot dusver wegens de vigeerende bepalingen alleen
kon geschieden wanneer zij tot geleide van transporten werden
gebezigd, is thans, ingevolge machtiging v;ii het Upperbestuur,
hierin voorzien. Blijkens Indisch Staatsblad 1895 n°. 66 is namelijk
de Gouverneur-Generaal bevoegd verklaard om in die buiten bezit*
tingen , welke daarvoor in aanmerking komen , in bepaald aangewezen gevallen de poUtiedienaren marschvoeding of indemniteit
daarvoor te doen genieten. Reeds aanstonds is deze aangelegenbeid geregeld voor de residentie Westerafdeeling van Borneo.
Tot verlegging van de standplaats vau twee assistent-wedono's
in de residentie Cheribon en van een wedono op Madura werd
overgegaan bij de gouvernementsbes!uiten dd. 16 April 1894 n°. 1
en 8 Februari 1895 n°. 8 (Javasche Courant 1894 n°. 31 en 1895

n°. 12).

Hieronder volgt nog het een en ander met betrekking tot enkele
gewesten in het bijzonder, hoofdzakelijk betreffende wijzigingen
n de administratieve indeeling, wijziging van standplaatsen, enz.
Samarang. Ter uitvoering van de in 't vorig verslag (blz. 74)
reeds vermelde machtiging van het Opperbestuur werd bij ordonnantie van 13 Februari 1895 (Indisch Staatsblad n°. 35) het uit
de districten Salatiga en Tengaran bestaande regentschap Salatiga
opgeheven, en deze districten, uitmakende de afdeeling Salatiga,
zoomede de tot dusver niet bij eenig regentschap ingedeelde districten
Ambarawa en üengaran , welke de afdeeling Ambarawa vormen ,
wat het inlandsen bestuur betreft , ingedeeld bij het regentschap
Samarang en gesteld onder het rechtstreeksch bestuur van een aan
den regent vau Samarang ondergeschikten patih , met Salatiga als
standplaats. Als zoodanig werd in Maart benoemd de patih van
het opgeheven regentschap.

samenwerking tusschen het Europeesch en het inlandsch bestuur,
welke tot dusver in de opgeheven assistent-residentie in den regel
te wantenen overliet — hot geheele gebied van den sultan van
Sambas onder den assistent-resident te Sambas vereenigd is. De drie
onderafdeelingen der opgeheven assistent-residentie — één, die
bestuurd werd door den assistent-resident zelf (te Singkawang), en
twee, elke door een controleur (respectievelijk te Montrado en
Bengkaijang), — maken nu twee nieuwe onderafdeelingen van
Sambas uit: Singkawang, onder een controleur te Singkawang,
en Lara en Loemar onder een controleur te Bengkaijang'. Uit den
aard der zaak heeft het gebied van deze onderafdeelingen wijziging
moeten ondergaan door de oplossing van de onderafdeeling Montrado,
maar ook uit anderen hoofde zijn hare grenzen anders bepaald ,
namelijk als gevolg van eene tegelijkertijd gebrachte wijziging in
den omvang van de twee onderafdeelingen, welke tot clu?ver de
assistent-residentie Sambas uitmaakten, zijnde bij één daarvan —
de onderafdeeling Pamangkat (voor welke thans als bestuurshoofd,
in stede van een adspirant-controleur, organiek een controleur is
aangewezen) — gevoegd een deel der vroegere onderafdeelingen
Singkawang en Montrado en tevens een deel der door den assistentresident vau Sambas zelf bestuurde onderafdeeling Sambas, welk
laatste bestuursgebiel verder nog is verkleind door eenige streken
daarvan te doen overgaan bij de onderafdeeling Lara en Loemar.
Voorts is de onderafdeeling Boven-Kapoeas (afdeeling Sintang), waar
tot dusver een controleur te Smitou en een adspirant-controleur te
Nanga-Badou was bescheiden, mede met vervanging van den adspirant-controleur dooreen controleur, gesplitst in twee onderafdeelingen, met name Boven-Kapoeas, onder een controleur te Poetoes
Sibou, en Smitou, onder een controleur te Smitou. Daarentegen is
vau de afdeeling Sintang afgescheiden de onderafdeeling Sanggou en
Sekadou , en tot eene afzonderlijke afdeeling verheven , met behoud
van Sanggou als standplaats voor den controleur. Het gebied der afdeeling Soengei Kakap werd uitgebreid door daaronder te brengen
het landschap Koeboe , tot dusver ressorteereude onder de afdeeling Pontianak en Ommelanden. Wijders is den controleur der afdeeling Soekadana, in plaats van het onbeduidende en ook voor de
toekomst niet veel belovende Soekadana in het landschap van dien
naam , tot standplaats aangewezen het van meer belang zijnde
Ketapang, hoofdplaats van het landschap Matan. Het aangehaalde
Indisch Staatsblad 1895 u°. 75 wijst voor elke afdeeling aan , uit welk
gedeelte van het vorsten- of van het gouvernementsgebied zij bestaat
en bevat voor de onderafdeelingen, voor zooveel noodig , eene omschrijving van hare grenzen , terwijl ten slotte bepaald is dat met
het bestuur van eene controleursafdeeling of van eene onderafdeeling
ook een adspirant-controleur kan worden belast. Aan sommige der
controleurs, hoofden van afdeelingen of onderafdeelingen, werd alsnog
— zie Indisch Staatsblad 1895 n°. 80 — een iulandsche of Chineesche schrijver toegevoegd, in verband waarme Ie van eenige
reeds in dienst zijnde schrijvers de bezoldiging nader geregeld werd.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Over de afscheiding van
dit gewest van het tot dusver, althans in naam, aan den vorst
van Kotta Waringin onderhoorige stroomgebied der Boven-Pinoeh
en over de toevoeging van deze streek bij het rechtstreeksch
gouvernementsgebied der afdeeling Sintang van de residentie
Westerafdeeling van Borneo (Indisch Staatsblad 1894 n*. 187) is
reeds gehandeld op blz. 21 hiervóór.

Celebes en onderhoorigheden. Bij gouvernernentsbesluit dl. 11
Juni 1895 n°. 20 (Javasche Courant van den 18den dier maand
en Indisch Staatsblad 1895 n°. 119) is, voorshands gedeeltelijk
Sumatra's Westkust. Zooals op blz. 10 hiervóór reeds is mede- op tijdelijken voet, eene reorganisatie vastgesteld van het zoogegedeeld , heeft het onder ons rechtstreeksch bestuur staande gebied naamd inlandsch bureau te Makasser (waar de aangelegenheden
in dit gewest in het najaar van 1894 uitbreiding ondergaan door behandeld worden , betrekking hebbende op onze aanrakingen met
inlijving bij de afdeeling Toba en Silindong der residentie Tapanoli de zelfbesturenda landschappen in het gouvernement Celebes en
(zie Indisch Staatsblad 1894 n°. 172) van een tiental feitelijk reeds onderhoorigheden). welk bureau eene hoofdafdeeling uitmaakt van
het bureau van den gewestelijken gouverneur, zijnde de andere
lang ons gezag erkennende Battaksche landschappen.
hoofdafdeeling (het eigenlijk gewestelijk bureau), onder do leiding
Westerafdeeling van Borneo. Met 1 Juli 1895 (Indisch Staatsblad •taande van den gewestelijken secretaris, uitsluitend bestemd voor
n°. 75) is, zonder vermeerdering van uitgaven, voorzien ia eenj de behandeling van alles wat de gou vernementslandeu van het
betere regeling van het Europenen bestuur in sommige gedeelten gewest betreft. Was tot dusver aan het hoofd van bedoeld inlandsch
van dit gewest, en zulks hoofdzakelijk door opheffing van de bureau geplaatst een uit het korps controleurs bij het binnenassistent-residentie Montrado en bare insinelting bij de afdeeling landsch bestuur voortgekomen » secretaris voor de inlandsche
Sambas , waardoor nu — zeer ia het belang vau eeue behoorlijke zaken " , bij het aangehaald gouvernernentsbesluit is die betrekking , en evenzeer het ambt van commies op het inlandsch bureau,
opgeheven , met bepaling (voorshands als tijdelijke maatregel) dat
') De t>ü dit verslag te voegen ka-irt betrefïende het normale emplacement de assistent-resident, speciaal ter beschikking van den gewestevan het Indisch leger op 1 Januari 1895, van welke kaart sprake ia op blz. lijken gouverneur om met zendingen naar de vorstenrijken te
4-2 hiervóór, wijst voor de gewesten, waar zich korpsen gewapende politie- worden belast, aan het hoofd staat van gemeld bureau voor indienaren
bevinden, tevens de plaatsen aan waarover die korpsen verdeeld landsche zaken. en dat hein een controleur boven de formatie
zijn-
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wordt toegevoegd om onder zijne bevelen werkzaam te zijn eu ,
hetzij gezamenlijk met zijnen chef, hetzij afzonderlijk, mede mei
dergelijke zendingen naar het binnenland te worden belast. De
te kiezen controleur, die kan zijn óf van de 1ste óf van de 2de
klasse , doch van wien gevorderd wordt dat hij in de onder ons
direct bestuur staande gedeelten van het gewest reeds kennis van
taal en volk hebbe verkregen , is op die wijze in de gelegenheid
om de noodige geschiktheid op te doen ten einde te eeniger tijd
den bewusten assistent-resident in diens betrekking te kunnen
opvolgen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den assistent"resident,
treedt de controleur als chef van hot inlandsen bureau op, eu
eerst bij ontstentenis of afwezigheid van beiden , de gewestelijke
secretaris. Het tolken-personeel bij gemeld bureau werd tevens
ingekrompen met een eerste- en een tweede-tolk.
Met betrekking tot de samenstelling van het Europeesch personeel bij het binnenlandsch bestuur in dit gewest is de volgenie
verandering te vermelden.
Daar het op grooten afstand van Celebes gelegen, uit vier
inlandsche zelf besturende landschappen bestaande eiland Sumbawa ,
uitmakende de afdeeling Bima van het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden , gebleken is geen geschikteu werkkring op te
leveren voor een ambtenaar, met rang van controleur ('s Gouvernements eigen gebied op Sumbawa omvat slechts één kampong), en de opvolgen.Ie titularissen , ter wille van hunne verdere
gesebiktheid, er dan ook in den regel slechts een paar jaren
achtereen kunnen gelaten worden , is nu onlangs besloten — zie
Indisch Staatsblad 1895 n°. 115 — om gemelde afdeeling weder,
als vóór 1863, onder het toezicht van een ambtenaar vau minderen rang, namelijk onder een civielen gezaghebber, te stellen ,
de positie van welke categorie van Europeescbe gezagvoerende
ambtenaren medebrengt dat zij langer op dezelfde standplaats
kunnen gehandhaafd blijven eu dus met de toestanden in hun
ressort beter bekend worden. Ook werd de betrekking van
klerk, tevens tolk, bij don controleur van Bima afgeschaft, daar
d9 civiele gezaghebber, als hoedanig gekozen is een der tolken
van het hooger bedoelde iulandsch bureau , aan den overigens te
Bima bescheiden inlandschen schrijver, genoeg had. De aan het
hoofd der afdeelingen Tontoli en Palosbaai staande posthouders
verkregen bij deze gelegenheid den rang en titel van civiel gezaghebber , terwijl, als aansporing eu iu het belang van het ïu
functie blijven der titularissen, hun het uitzicht is geopend op
periodieke traktementsverhooging.

Westerafdeeling vau Borneo: twee stoomjachten (Earimata en
Poenan);
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo: drie stoomjachten
(Bintang , Ladjoe en Jeanne);
Menodo : één sloep ; en
Ternate en onderhoorigheden : vijf roeivaartuigeu.
Wut de hooger bedoelde 15 stoomvaartuigen betreft, vin It men
voor het eerst eeu overzicht daarvau, bevattende verschillende
gege7eus nopens soort, stoom vermogen , bewapening, diepgang,
enz., eu aanwijzende de sterkte der bemanning en de bestuursposten waar zij gestatiouneerd zijn , in deel I (blz. 127) van den
iudischen Regeeriugsalmanak voor 1895.
De behoefte heeft zich doen gevoelen om het aantal kleine
stoomvaartuigen als de besprokene nog met drie te vermeerderen,
tot welker aanschaffing dan ook reeds besloten is, namelijk: één,
om ter Oostkust van Atjeh en in het daarbij aansluitend kustgedeelte der residentie Sumatra's Oostkust de scheepvaart te controleeren (verg. blz. 6 hiervóór), één voor de afdeeling Taudjong
Piuang der residentie Riouw en onderhoorigheden, aau welke
afdeeling het vroeger toegestane stoomvaartuigje reeds sedert
eenigen tijd was onttrokken ten behoeve van de af leeling Indragiri
(verg. het verslag van 1893, blz. 18), en één om als tweede
stoom vaartuig dienst te doen (verg. noot 1 op blz. 24 hiervóór)
in de afdeeling » Koetei en de Noordoostkust " der residentie
Zui :er- eu Oosterafdeeling vau Borneo.
§ G. Bijzondere onderwerpen.

Emigratie tan inboorlingen naar buiten Aederlandsch-Indiè'.
Blijkens het vorig verslag (blz. 76, noot 1) was twijfel gerezen
of bij het verschepen van Java vau de met vergunning van het
Indisch Bestuur in het voorjaar van 1894 aldaar aangeworven
inlanders voor plantage-arbeid in Suriname wel het noodige toezicht was uitgeoefend. Het dezerzijds uitgelokt onderzoek terzake
heeft aangetoond , dat men zich op Java met betrekkiug tot het
vervoer der koelies over het algemeen niets te verwijten heeft,
eu dat vóór het vertrek van Tandjong Priok van het stoomschip,
waarmede de bedoelde Javanen de reis naar West-Indiö (om de
Kaap de Goed9 Hoop) hadden aanvaard — het stoomschip Voorwaarts van de Maatschappij » Nederland" — behoorlijk is nagegaan of dat vaartuig in alle opzichten voldeed aan de voorschriften
der (toen nog geldende) ordonnantie van 13 October 1872 (Indisch
Staatsblad n°. 179), betreffeude het vervoer van inlanders uit
Menado. In Januari 1895 werd om de op blz. 27 hiervóór reeds Nederlandsch-Indië naar vreemde havens. Alleen zou met grond
vermelde reden besloten om den controleur, aangewezen voor de aanmerking kunnen worden gemaakt op de keuze van den geaanrakingen met de westwaarts van de Minahassa gelegen staatjes neesbeer die het transport begeleidde , omdat bij niet alleen de taal
ter Noordkust van Celebes, in plaats van te Bwool, standplaats der over te voeren koelies niet verstond, maar, zooals later gete doen houden te Kwandang.
bleken is, ook iu het geheel niet met inlanders en huune behoeften
bekend was. Daarbij moet ook de voeding tijdens de reis te wenTernate. De verplaatsing, bij wijze van proef, van Banggaai schen hebben overgelaten. Het voorgevallene heeft iutusschen de
naar Tomboekoe van den posthouder voor het toezicht in het wenscbelijkbeid doen inzien om het vervoer van NederlandsehTernataansch gebied op en bij de Oostkust van Celebes is reeds Indische koelies naar Suriname onder afzonderlijke bepalingen te
op blz. 29 hiervóór vermeld.
brengen, daarbij rekening hou Jende met hetgeen de ondervinding
geleerd heeft met opzicht tot de emigratie naar West-Indië van
Britsch-lndische koelies. Te dien einde is de Indische Regeering
§ 5. Gewestelijke communicatie* en politievaartuigen.
in de gelegeuheid gesteld om keunis te nemen van de ter zake
door het Koloniaal Bestuur van Suriname verstrekte adviezen.
Behalve de in bijlage J hierachter vermelde vaartuigen, behoo- Afzonderlijke bepalingen ter zake worden ook daarom weuschelijk
rende tot de gouvernementsmarine (zee- en rivierstoomschepen en geacht. omdat te letten valt op den betrekkelijk langen duur
zeilvaartuigen onder de benaming van adviesbooten) zijn in som- der reizen en de omstandigheid dat zij voor een deel buiten de
mige gewesten in het belang van den dienst nog gewestelijke tropen moeten volbracht worden. Terwijl dit onderdeel der zaak
communicatie- en politievaartuigen gestationneerd , welke verscbil- te Batavia nog een punt van behandeling uitmaakt, ') is intuslende benamingen dragen en onder het rechtstreeksch beheer staan schen reeds eene beslissing genomen , voor zooveel uoodig mede
vau de hoefden van gewestelijk bestuur; zie o. a. Indisch Staats- na voorlichting uit Suriname , omtrent den voet waarop behooreu
blal 1887 n°. 21. Deze communicatie- eu politievaartuigen waren te zijn ingericht de werkcontracten , aan te gaan door de inlanin het laatst van 1894 42 in getal (15 stoom- en 27 roei-ofzeil- ders , die , met vergunning van het bestuur , in Nederlandsch-Indiö
vaartuigen), waarvan 1 (gaffelschoener) in de residentie Maiura en de worden aangeworven voor het verrichten van arbeid iu genoemde
41 andere verdeeld over elf gewesten der buitenbezittingen als volgt: kolonie. Voor de bedoelde werkcontracten is namelijk bij gouverSumatra's Westkust: één ijzeren sloep eu drie houten vaartuigen ; nementsbesluit dd. 12 Juli 1895 n°. 9 een model vastgesteld, iu
Lampongsche Districten : één stoomjacht (Adrienne);
zijn geheel opgenomen in de Javasche Courant vau den 19den dier
Palembaug: één rivierstoomschip (Pruijs tan der Hoeten.), één maand, dat afwijkt vau het algemeen model-werkcontract, van
stoomjacht (Emma) en twee bidars;
welks uitva.ir.liging — in Februari 1894 — in 't vorig verslag
Sumatra's Oostkust: vijf stoomjachteu (Benjkalis,
Tjantik,
Slamat, Anna en Adèle) en drie sloepen;
') In verband daarmede wordt door den Gouverneur Generaal voorloopt:
Atjeh en onderhoorighe len : één stoomsloep {Marie);
Riouw en onderhoorigheden : één stoomjacht (Batang Eicantan), in beraad gehouden een door de t'actory der Xederlandsclie Handelmaatschappij
Batavia — als emigratie-agent iu NeJerlandsoh-Indié' voor de kolonie
twee zeilsloepen , één sampang paudjang lste klasse, drie sampangs te
Suriname — in Januari jl. gedaan verzoek betreflende de voorwaarden , waarop
pandjang 2de klasse en één sampang poekat;
de Indische Keireering e. q. zou wenschen toe te staan de eventueel in hare
Banka en onderhoorigheden: drie roeivaartuigeu en één zeil- vooimelde hoedanigheid te vragen vergunning om, nog in den loop van 1895,
op nieuw een 800 tal inlanders voor plantage-arbeid in Suriname te werven.
tevens roeivaartuig;
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(blz. 76) is gewag gemaakt. Bij deze regeling beeft het denkbeeld
voorgezeten dat eene emigratie naar Suriname een geheel ander
karakter draagt dan elke andere emigratie uit Nederlandsch-Indië,
omdat het Surinaam3ch Gouvernement, vertegenwoordigd door
zijn emigratie-agent, de overeenkomsten met de emigranten s l u i t ,
waardoor deze laatsten een zeer vasten waarborg hebben dat het
contract tegenover hen zal worden nagekomen, terwijl overigens
het model zooveel mogelijk in overeenstemming is gebracht met
de voorwaarden van het contract, waaronder iu Britsch-Indiö de
werving van arbeiders voor Suriname is toegestaan.
Naar aanleiding van eene in Februari j l . van den resident der
Oostkust van Sumatra ontvangen mededeeling betreffende cie daling
van den koers van den dollar [o dat gewekt tot zelfs op f 1,20,
waardoor te voorzien was dut de reeds waargenomen stijging in
prijs van alle geïmporteerde artikelen zich ook zou uitstrekken
tot de eerste levensbehoeften . zijn de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madura door den directeur van binneulandsch
bestuur in Februari jl. , ten vervolge op zijne circulaire van 7
Februari 1893 (zis blz. 73 van het Koloniaal Verslag van 1893)
uitgenoodigd om hunnerzijds maatregelen te n e m e n , opdat de
inlanders, die voor dat gewest werkovereenkomsten willen aangaan,
van bestuurswege worden gewezen op de afgenomen waarde van den
dollar.
De redenen , welke de Indische Regeering er toe hebben geleid
om vooralsnog vast te houden aan hare weigering tot het verleenen van vergunning voor het werven in Nederlandsch-Indië
van inlanders ten behoeve van laudbouwondernemingen in Britsch
Noord-Borneo , en die welke haar hebben doen besluiten zoodanige
werving voor Duitsch Nieuw-Uuinea, behoudens inachtneming
van eenige nieuwe voorwaarden , weder toe te staan achtereenvolgens bij de gouvernementsbesluiten dd. 5 October 1894 n c . 16
en 9 April 1895 n°. 2 6 ) , zijn reeds uiteengezet in hoofdstuk C
§ 1 hiervóór. Beide vergunningen werden verleend aan den consulgeneraal van het Duitsche Kijk te Batavia en betroffen elke de
werving van hoogstens 200 inlanders van Java. De aan die vergunningen verbonden bijzondere voorwaarden kunnen blijken uit
de Javasche Courant dd. 12 October 1S94 en 19 April 1895.
Daartoe behoort o. a. dat de geworvenen , vóór hun v e r t r e k , op
de plaats van inscheping door een in Nederlandsch-Indië gevestigden geneesheer moeten worden gekeurd en eerst wanneer zij gezond worden bevonden hunne bestemming mogen volgen, terwijl
bij de tweede vergunning nog bepaald is dat de afgekeurden, ten
genoegen van het hoofd van plaatselijk b e s t u u r , kosteloos naar
de plaats van herkomst moeten worden teruggevoerd. Op de
wenschelijkheid van eenige in Duitsch Nieuw-Guinea te treffen
regelingen met betrekking tot de beschikking of het beheer over
aldaar openvallende nalatenschappen van Nederlandsch-Indische
koelies, en de te treffen voorzieningen om de zoodanigen, die
met spaarpeuningen terugkeeren , te onttrekken aan het gevaar
dat zij die op de terugreis verdubbelen , is de aandacht van voornoem'len consul-generaal gevestigd. W a t den inhoud der te sluiten
werkcontracten betreft, verdient nog opmerking dat gestipuleerd
is dat de loonen van een mannelijken en van eene vrouwelijke
koelie niet minder mogen bedragen dan respectievelijk 27 en 21
M. (f 16,20 en f 12,60) 's maands, met het genot van vrij drinkw a t e r , maar zonder vrije voeding; dat niet meer dan 9 werkuren
per etmaal mogen worden gevorderd ; dat uitdrukkelijk bepaald
is hoeveel vrije dagen moeten worden gegeven , en wanneer. Verder
is gestipuleerd dat schuld van den werknemer aan den werkgever
den laatstbedoelde niet ontslaat van de verplichting tot kostelooze
terugzending op de wijze als omschreven is in art. VIII van het
in Februari 1894 ia algemeenen zin voorgeschreven model-contract,
tenzij de w e r k n e m e r , na afloop van zijne verbintenis, zonder
contract op dezelfde voorwaarden als die van de overeenkomst
wenscht te blijven werken , terwijl ten slotte het aangaan van
een nieuw contract na afloop van het iu Nederlandsch-Indië g e slotene is verboden en de duur van eene overeenkomst op ten
hoogste drie jaren is gesteld.
Met betrekking tot de emigratie van inlanders uit onze bezittingen
naar Singapore, met het doel om zich aldaar te verbinden elders
werk te verrichten , zijn , voor zooveel betreft het totaal aantal
jaarlijks aldaar aankomende immigranten, door ons consulaat-generaal geen opgaven meer verstrekt, aangezien het meer en meer
gebleken is dat daaromtrent, bij gemis aan coDtröle van overheidswege op het passagiersverkeer in de haven, van de inlandsche
berichtgevers geen betrouwbare cijfers te verkrijgen zijn. Ten overstaan van den «protector of emigrants" g i n g e n , tegen 722in 1893,
in 1894 1160 inboorlingen van Nederlandsch-Indië (897 J a v a n e n ,
114 Bandjareezen, 96 afkomstig van het eiland Bawean en 53 uit
andere streken) werkcontracten aan , namelijk 480 voor onze eigene
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bezittingen (460 voor Sumatra's Oostkust en 20 voor Indragiri),
62 voor Malakka (waarvan 47 voor Djohor), 443 voor Britsch NoordBorneo , 156 voor Duitsch Oost-Afrika ') en 19 voor West-Auatralië.
De minder goede behandeling waaraan eenige te Singapore geworven koelies, afkomstig uit Palembang, van de zijde hunner
werkgevers in Britsch Noord-Borneo hadden blootgestaan, heeft
den resident van Palembang doen besluiten o m , ten einde op de
emigratie naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indië beter het oog
te kunnen houden, te bepalen dat reispassen, bestemd voor reizen
naar zoodanige plaatsen, alleen ter hoofdplaats van het gewest
zullen worden afgegeven. In Augustus 1894 zijn de overige hoofden
van gewestelijk bestuur van regeeringswege met dien maatregel
iu kennis gesteld, en zijn zij tevens gewezen op de noodzakelijkheid
van het houden van een scherp toezicht op de naleving van art. 1
der ordonnantie in Indisch Staatsblad 1887 n°. 8 , houdende verbod
tot het werven van inlanders voor liet verrichten van arbeii buiten
Nederlandsch-Indië.
Grenzen
Staatsblad
Samarang
(residentie
Staatsblad

van gewestelijke en afdeelingshoofdplaatsen.
Bij Indisch
1894 n°. 249 werden de grenzen voor de hoofdplaats
uitgebreid, terwijl voor de afdeelingshoofdplaats Amoerang
Menado) de grenzen werden vastgesteld bij Indisch
1895 n°. 125.

Brandgevaar.
In J u n i 1894 (Indisch Staatsblad u°. 117) is de
afdeelingshoofdplaats Banda Neira (residentie Amboina) opgenomen
onder de plaatsen , w a a r , ter voorkoming van brandgevaar, in de
door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen wijken of
buurten bij de oprichting van woningen of gebouwen geen dakbedekking met atap of andere licht ontvlambare materialen meer
wordt toegelaten.
Ontplofbare stoffen. Bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 224 zijnde
bij art. 5 van het reglement op den invoer (van buiten NederlandschIndië), enz. van ontplofbare stoffen (zie vorig verslag, blz. 77)
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen , behoudens eenige beperking,
ook toepasselijk verklaard op met dergelijke stoffen geladen schepen,
komende van eenige haven of reede van Nederlandsch-Indië.
II.

PEKSOONLIJKE

§ 1. Java en

DIENSTEN.

Madura.

Zooals blijkt uit het medegedeelde op blz. 78 van het vorig
verslag, waren sedert 1 Januari 1894 voor a^e gouveri;ementslanden van Java en Madura (uitgezonderd de onderdistricten
Pledang en Bendoengan, uitmakende het gouvernementsgebied
in de afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia, waar de algemeene heerendienstregeling in Indisch Staatsblad 1890 n°. 248 nog
bleef gelden) afzonderlijke gewestelijke heerendienstregelingen van
kracht. Bij de samenstelling van de nieuwe registers betreffende
de verdeeling der heerendiensten en het aanwijzen van de wegen ,
waterwerken en wachthuizen, welke in heerendienst te ODderhouden of te bezetten zijn , bleek dat in sommige gewesten de
bedoeling van het in de voorschriften van uitvoering s) aangegeveu gemiddelde van s / s van het maximum aantal dagen arbeid,
hetwelk van eiken heerendienstplichtige per jaar gevorderd m a g
worden, niet goed begrepen w a s , waardoor men in de meening
verkeerde dat het aantal beschikbare dagdiensten ontoereikend
zou zijn voor de behoefte. Dit gaf aanleiding de bedoeling van
dat gemiddelde nader toe te lichten en in het algemeen er op
aan te dringen om alles te beproeven, ten einde door eene doeltreffende regeling van den heerendienst-arbei l het aantal te presM Toen voor laatstbedoelde bestemming een deel der bewuste NederlandschIndische inboorlingen was aangeworven, werden onzerzijds daartegen bezwaren ingebracht. Deze aanwerving toch was in strijd met de in 't laatst
van 1892 door het Bestuur der Straits-Settlenients toegezegde medewerking
(zie het verslag van 18D3 , blz. 73) om , voor zooveel het streken betreft,
niet staande onder Hritseh gezag ot' bescherming, da Nederlandseh-Indisehe
Regeering te steunen in hare pogingen om den uilvoer van NederlandschIndische koelies tegen te gaan naar verafgelegen streken , waar de toestanden
nog van dien aard zijn dat hunne overbrenging derwaarts moet worden ontraden. De Regeering heeft niet nagelaten daarop de aandacht van de betrokken gouvernementen te vestigen en het bleek toen dat het gebeurde aan
eene vergissing was te wijten.
J
) De tjjdens de afsluiting der betrekkelijke mededeelingen in het vorig
verslag (/ie blz. 78 noot 4) nog niet gepubliceerde „ voorschriften van nitvoering" zn'n sedert opgenomen onderde nummers 4832,4833, 4842,4850,
4856, 4857, 48G7, 4875 en 4876 van het Bjjblad op het Indisch Staatsblad.
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teeren dagdiensten tot hei hoogst noodige terug te brengen.
De vraag of, na de voor Pasoeroean tot stand gekomen verhooging van het hoofdgeld der heerendieustpliehtigen, ter verdere
afschaffing van daarvoor in aanmerking komende diensteu , ook
in andere gewesten of gedeelten van gewesten tot dergelijke verhooging kun worden overgegaan , is door de Indische liegeering
voorloopig nog in ontkennenden zin beantwoord. Zij werd daartoe
geleid door de overweging dat, met het oog op den tegenwoor»
digen ecunomischen toestand tier inlandsche bevolking, die gedrukt wordt door de suikercrisis en ook door lage rij.-t prijzen ,
het niet raadzaam kan worden geacht aan de bevolking nieuwe
of zwaardere financieele lasten op te leggen. Intusschen heeft
de Gouverneur-Generaal aan de hoofden van gewestelijk bestuur
in die residentiën waar, op grond van het in 1888/1892gehouden
heerendienst-onderzoek, reeds destijds eene verhooging van het
hoofdgeld, in verband met den economischen toestand der bevolking mogelijk werd geacht, de opdracht gedaan om mede te
deelen of en , zoo j a , tot welk bedrag het hoofdgeld tot verdere
afschaffing van heerendiensten b. v. met ingang van 1 Januari 1897
zou kunnen worden verhoogd. Van de omstandigheid dat het
hoofdgeld meer opbrengt dan als equivalent voor de afgeschafte
of tijdelijk niet gevorderd wordende diensten wordt vereischt,
heeft de Indische Kegeering echter gebruikt gemaakt om , met
wijziging in zoover van de betrekkelijke gewestelijke heerendienstregelingen , bij ordonuantie van 1 Juli jl. (Indisch Staatsblad n°.
137) te bepalen dat, met ingang van 1 Januari 1896, vervallen
de persoonlijke diensten waartoe de inlandsche bevolking verplicht
is :
1°. in de residentiën Rembang en Japara voor het verbrijzelen van
verhardingsmateriaal ten behoeve van groote post- en binnenwegen;
? . in de residentiën Bantam en Madioen en in de afdeelingen
Bezoeki, Panaroekan, Bondowosso en Djem herder residentie Bezoeki
voor het aanleggen , herstellen en onderhouden van de in de groote
post- en binnenwegen gelegen bruggen en duikers buiten de
gewestelijke en afdeeliugs-hoofdplaatsen;
3°. in de residentie Samarang voor het onderhouden van de
hoofd- en secundaire leidingen van de Demaksche waterwerken
en de daarin gelegen werken , zoomede in dat gewest, in de
residentiën Bantam, Pekalongan, Madioen en Kediri, in ZuidSoerabaija en in de reeds genoemde afdeelingen der res'dentie
Bezoeki voor het bewaken van waterwerken;
4°. in de residentie Madura voor het herstellen en onderhouden van groote post- en binnenwegen;
5°. in de residentie Pasoeroean voor het aanleggen , herstellen
en onderhouden van groot9 post- en binnenwegen, behoudens dat
nog persoonlijke diensten mogen gevorderd worden voor het verzamelen en vervoeren van grind, waaronder evenwel niet begrepen
het grind , benoodigd voor de wegen van de dessa Dampit tot de
grens van het erfpachtsperceel Kalipadang, van de grens van
het \ erceel Ampelgading tot aan die van het perceel Soemberremis A en van Tjiloempit tot Bantem , zullende het verzamelen
en vervoeren van grind ten behoeve van deze drie wegen medo
in vrijen arbeid geschieden.
Bij hetzelfde gouvernementsbesluit, waarbij de ordonnantie werd
uitgevaardigd , zijn de noodige voorzieningen getroffen met betrekking tot de beschikbaarstelling van fondsen voor de uitvoering
van de afgeschafte diensten in vrijen arbeid. Tevens bestaat het
voornemen om , bij de binneukort te verwachten herziening van
de heerendienstregelingen voor Banjoemas en Bagelen (over de
herziening der 't eerst uitgevaardigde gewestelijke heerendienstregeling voor Kaloe zie lager), ook in die gewesten enkele van
de thans nog gevorderde diensten te doen vervallen.
Een overzicht van de hoerendiensten , welke in verband met de
bepalingen der besproken ordonnantie , in de gouvernementslanden
van Java en Madura na 1 Januari 1896 wettelijk in stand blijven, is te vinden sub II van bijlage ü hierachter. ')
De uitvoering vau de voor de residentie Preanger Regentschappen ingevoerde werkregeliug (Bijblad op het Indisch Staatsblad
ii°. 4656), waarvan melding werd gemaakt op blz 72 van het
Koloniaal Verslag van 1892" liet, blijkeus de rapporten van den
resident, hier eu daar nog te wenschen over, hetgeen hein aanleiding gegeven had om de beoog Ie werkwijze nader toe te lichten
en te verduidelijken , waardoor hij de hoop koesterde dat in 1895
de regeling alom tot haar recht zou komen. Dat de bedoelde
') In eene dergelijke opgave opgenomen sub III van bijlage X van het
vorig verslag, werd de residentie Kembang ten onrechte vernield onder de
gewesten waar nog diensten voor het bewaken van waterwerken konden
worden gevorderd.

regeling over het algemeen leidt tot vermindering van den druk
der heerendiensten, kan hieruit worden afgeleid , dat in de verschillende afdeelingen van het gewest, naarmate minder of meer
diensten noodig waren voor onderhoud en herstelling van wegen ,
gedurende het geheele jaar 1894 (in ronde cijfers) elke heeren
dienstplichtige slechts het volgend aantal uiali-n is uitgekomen :
Tjiandjoer 1 a 7 , Limbangan 2 u 3 , Ta-isikmalaija en Soekaboemi
2 I 6, Tjitjalengka 3 a 7 , Soekapoera-Kollot 3a 17, Soekapoera
4(1 'J, Suemedang 4 a 10 en Bandoug 4 a 19 malen.
In opvolging van het voorsciirilt, vervat in art. 57 (2de lid),
van het Regeeringsreglemeut, had bij ordonnantie van 26 December
1894 (Indisch Staatsblad n°. 282) de eerste vijfjaarlijksche herziening van de beerendienstregeling voor de residentie Kadoe (zie
Koloniaal Verslag van 1890 , blz. 71) plaats. De bestaande regeling werd daarbij in hoofdzaak behouden , vermits de economische
toestand der bevolking geen verhooging van hot hoofdgeld toeliet
eu derhalve tot verdere afschaffing van heerendiensten niet kon
worden overgegaan.
Volgens de gehouden aanteekeningen , gespeelticeerd in bijlage O
hierachter, zijn gedurende 1894, in de gewesten die hunne eigen
heerendienstregeling hadden, 18 314 537 dagdiensten gepresteerd,
en in de residentie Batavia, bet eenige gewest dat, voor zooveel
de gouvernemeutslandeu — het domein Bloeboer — betreft, nog
viel ouder de algemeene heerendienstregeling van 1890 (Indisch
Staatsblad n°. 248), 1 376 990, of te zamen 19 691 527 dagdiensten, dat is 957 433 minder dan in 1893.
Bij eene residentiesgewijze vergelijking van de opgaven over
beide jaren blijkt, dat in 1894 meer heerendiensten werden verricht in Batavia , Pekalongan , Japara , Rembang , Soerabaija ,
Probolinggo, Bagelen en Kadoe. Zulks moet voornamelijk hieraan
worden toegeschreven, dat sommige wegen in 1894 meer onderhoud vorderden dan in het voorafgegane jaar, en dat in de nieuwe
leggers der heerendiensten verschillende waterwerken zijn opgenomen, waarvan het onderhoud vroeger in dessadienst plaats had ;
in Japara voorts, behalve aan de omstandigheid dat ditmaal
juistere opgaven konden worden verstrekt dan vroeger — eene
oorzaak die ook voor Probolinggo geilt —, aan eene uitbreiding
van het aantal te verharden wegen, terwijl het uitgraven van de
bedding van een gedeelte der Serang-rivier eu het ophoogen van
de dijkeu daarlangs mede veel diensten vorderden ; in Soerabaija
was de meerdere heerendienstarbeid hieruit te verklaren dat sommige waterwerken noodzakelijke voorzieningen (herstelling van
eenige sluizen in de irrigatie-afdeeliug Brantas en aanbrenging van
verbeteringen aan de Porrong- en Magettan-kanalen) moesten
ondergaan ; in Kadoe moesten aan eenige dammen ea leidingen
zware herstellingen worden bewerkstelligd, terwijl in Bagelen
meer diensten noodig waren voor het verzamelen van grind, en
in Rembang ten behoeve van het onderhoud zoowel van de wegen
in de districten BinaDgoen, Soelang en Sedan der afdeeling
Rembang en van sommige kleine waterwerken, als van de dijken
langs de Solo-rivier. In de overige gewesten waren voor de in
heerendienst te verrichten werkzaamhelen minder dagdiensten
noodig dan in 1893, hetgeen voor een deel moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat het aantal wachthuizen in
sommige streken niet onbelangrijk ingekrompen werd. In de 12
gewesten toch die eerst met 1 Januari 1894 elk hunne eigeu
heerendienstregeling kregen (voor Soerabaija en Bezoeki was
bovendien de gewestelijke regeling nog verschillend voor sommige
onderdeeion van het gewest), waren in 1894 voor het bezetten
van wachthuizen 2 389 754 dagdiensten noodig, tegen 2 807 106
in 1893, of 417 352 minder.
Hoewel over de werking der nieuwe heerendienstregelingen in
de bedoelde 12 gewesten , zoo kort na hare uitvaardiging, nog
niet met zekerheid te oordeeleu valt, blijkt toch voor de meesten
dier gewesten de gunstige invloed, welken die regelingen reeds
gehad hebben, uit eene vergelijking van bet gemiddeld aantal
in 1894 gevorderde dagdiensten per hoofd met dat in 1893 gepresteerd. Terwijl bijv. in Tagal gedurende 1893 gemiddeld door
eiken heerendienstplichtige 14 a 15 dagdiensten waren gepresteerd
en in Pasoeroean ruim 13, bedroegen deze gemiddelden in 1894
respectievelijk niet meer dan ruim 9 en ruim 6. Vooral in laatstgenoemd gewest kreeg de bevolking, zoowel teu gevolge vau de
maatregelen, welke uit de nieuwe heeren liesist—voorschriften voortvloeiden, als door de reeds vroeger getroffen regelingen ten aanzien vau de dessapolitie- en pantjèn-diensten , eene ruimere eri
regelmatiger beschikking over haren tijd, hetgeen haar zeer te
stado kwam bij de vraag naar arbeidskrachten niet alleen in verband met den in 1894 aangevangen aanleg van de staatsspoorweglijn Malang-Kepandjen-Blitar, maar ook wegens den grooten
koffieoogst en de toenemende teelt van suikerriet als plantmateriaal
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in de afdeeling Malang. In de residentie Madura werden In 1894
in doorslag per dienstplichtige slechts gepresteerd l a 2 dagdiensten , in Cheribon 5 a 6 , in Samarang ruim 6 , in uiadioen
6 è 7 , in Kediri 7 en In Probolinggo 7 a 8. Deze cijfers vergelijkende met die, op blz. 79 van 't vorig verslag over het jaar
1893 vermeld, valt dus ook hier eeue niet onbelangrijke vermindering van druk te coustateeren, hetgeen eveneens geldt voor
Bezoeki. In 1894 toch bedroeg het gemiddeld aantal dagdiensten
per heerendienstplichtige in de afdeeling Banjoewangi 8 en in
het overig deel van Bezoeki 6 a 7 , terwijl in 1893 het gemiddelde
voor het gebeele gewest Bezoeki neerkwam op 8 a 9 dagdiensten
per heerendienstplichtige. In Pekalongan , Japara en Suerabaija,
waar, om de reeds vermelde redenen , in 1894 meer dagdiensten
hadden moeten gevor lerd worden dan in 1893, was, doordien
de tabel voor die gewesten over 1894 een grooter aantal heerendienstplichtigen aanwijst, het besproken gemiddelde toch niet
ongunstiger dan in 1893.
Tewerkstelling van heerendienstplichtigen tegen betaling of
tegemoetkoming had alleen plaats in Pekalongan en Samarang.
In eerstgenoemd gewest werd f 0,15 per man daags uitgekeerd
aan de dienstplichtigen, die voor de verbetering van eenige leidingen van het district Bandar-Sidaijoe waren opgeroepen , voor welk
werk in het geheel 47 333 dagdiensten noodig bleken , terwijl in
de afdeeling Demak der residentie Samarang 40 000 dagdiensten
voor herstellingen aan dijken gebezigd werden , waarvoor aan de
dienstplichtigen een daggeld van f 0,20 per man werd toegekend.
Tot verlichting van de heerendiensten werden ook in 1894 op
de hoofdplaatsen voor het onderboud en de begrinding van een
deel der wegen dwangarbeiders of politioneel gestraften gebezigd.
Dit geschiedde vooral in ruime mate ter hoofdplaats Kediri . terwijl
in de residentie Aladioen voor het onderhoud en de verbeteri >g
vau een deel van den weg tusschen Ponorogo en Patjitan en
Manggoenardjo en Madigondo eveneens gestraften werden tewerkgestold.
Plaatsvervanging voor het verrichten van heerendiensten en afkoop van die diensten kwamen in 1894 weder vrij veelvuldig
voor.
Klachten over onwettige vordering van heerendiensten werden
weinig vernomen , behalve in Tagal, waar verscheidene klachten
werden ingediend tegen dessahoofden en andere leden van het
dessabestuur. Hoewel deze klachten bij onderzoek bleken meestal
overdreven te zijn , moest toch een assistent-wedono aldaar worden
gestraft wegens het te eigen bate tewerkstellen van heerendieustplichtigen , die voor werk aan de wegeu waren uitgekomen.
Voor zooveel het verleenen van ongemotiveerde vrijstellingen
door dessahoofden aan het licht kwam, werden de schuldigen
gestraft of uit hun ambt ontzet.
Nopens den omvang der dessapolitie-diensten en der pantjèndiensten ten behoeve van de dessahoofden, en hier en daar ook
ten behoeve van de andere leden der dessabesturen , zijn thans
van den directeur van binnenlandsch bestuur uitvoerige opgaven
ontvangen (zie vorig verslag, blz. 80), waaruit het als bijlage P
hierachter gevoegd overzicht is samengesteld. Deze opgaven behooren echter — het zal te nauwernood opmerking behoeven —
niet zonder eenige reserve aangenomen te worden. Bovendien zij
er aan herinnerd dat, waar door de (bij residentsbesluit vastgestelde) nieuwe regelingen betreffende de pantjèn-diensten in eenig
gewest reeds wijziging (vermindering) in de diensten is gebracht,
de verdere inkrimping slechts geleidelijk tot stand komt, naar
gelang de optreding van nieuwe dessahoofden daartoe gelegenheid
geeft. De Indische Regeering blijft overigens bij voortduring bedacht op het verrichteu van al wat tot vermindering van den
druk der pantjèn- en dessapolitie-diensten leiden kan.
De aanslag van de heerendienstplichtige bevolking in de gouvernementsgewesten op Java (Batavia uitgezonderd) en op Matlura
in het hoofdgeld, bedoeld bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 68 en
186, bedroeg in 1894 f 2 983 370, welk bedrag in dat jaar geheel
of althans zoo goed als geheel werd aangezuiverd , zoodat na aftrekking van de 8 pet. collectelcon, zuiver beschikbaar was
f 2 744 701
waarvan werd uitgegeven (of toegestaan), nagenoeg uitsluiten 1 voor het doen verrichten in
vrijen arbeid van de in 1882 en later definitief
afgeschafte diensten (verg. de uitvoerige specificatie in bijlage Q hierachter)
2 481 045
en dus overbleef

. . .

f

263 656 ')

') Bjj de begrooting vau 1894 (art. 118) was gerekend op een overschot
van f 600 884, doch toenmaals kon nog geen rekening worden gehouden met

Eveubedoeld bedrag van f 263 656 en de bij de begrooting voor
1894 (art. 120), uit de overschotten van het hoofdgeld van vroegere
jaren, beschikbaar gestelde som van f 450 000 werden in de eerste
plaats weder aangewend, evenals reeds sedert 1886 gebruikelijk
was, voor het doen verrichten in vrijen arbeid, daar waar de
bedoelde verplichte diensten nog niet formeel afgeschaft waren, ')
van den koeliearbeid aan bruggen eu duikers in zoogenaamde
heerendienstwegen buiten hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen. Voor dat doel werd toegestaan f114 397 (zie de kolommen
28 en 29 van bijlage Q), terwijl voorts uit het samengevat bedrag
van f 263 656 en f 4r:0 000 nog werden gekweten de koelieloonen ,
welke betaald moesten worden tot voortzetting gedurende 1894
van in 1893 en in vroegere jaren geautoriseerde werken (f205 530) s ),
benevens die voor werken, tot welker uitvoering in vrijen
arbeid de machtiging in 1894 werd verleend (f 238 260). De
laatstbedoelde machtigingen hadden o. m. betrekking op: het
opruimen van afschuivingen in de Kaboejoetan-leiding (residentie
Tagal) en het treffen van voorzieningen om die te voorkomen (f 6390);
het herstellen van de door een bandjir veroorzaakte doorbraken in
de linker- en rechter-Serdang-dijken benoorden den grooten postweg van Demak en Tangoelangin in de residentiën Samarang en
Japnra (f 10 575); het maken van eene oeververdediging langs de
zeezijde van den grooten postweg van Rembang naar Soerabaija
tusschen paal 17 en 19 (f 7355); het verleggen van den weg1 over
den bergpas Radjegwesi tusschen de dessa's Kloematau en Pandimas
in de residentie Pasoeroeau, zoomede het bouwen van een brug op
schroefpalen met ijzeren leggers en steenen landhoofden, gelegen
in den weg van Menes via Laboean naar Anjer in de residentie
Bantam (f 27 750). *)
Alleen in Krawang en in de Preanger Regentschappen was in
1894 de zuivere opbrengst van het hoofdgeld onvoldoende voor de
bestrijding van alle wegens afschaffing van diensten ten laste van
het hoofdgeld gekomen uitgaven (die voor het vervoeren van gouvemements-reiziger3 en hunne goederen, voor zoover zij met het
hoofdgeld plegen te worden verrekend, niet eens medegerekend).
De tekorten voor die gewesten bedroegen respectievelijk f2585 en
f 28 846.
Van de bij de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1893 n°. 68 geopende gelegenheid om van den totaalaanslag in het hoofdgeld
voor de districte.';, onderdistricten of dessa's van een gewest of gedeelte van een gewest waar eene afzonderlijke heerendienstregeling
werkt, een naderen omslag tot stand te brengen , werd ook in
1894 geen gebruik gemaakt. Wel had hier en daar eene nadere
repartitie van den dessa-aanslag onder de hoofdgeldplichtigen in
de dessa (zie art. 7 van de aangehaalde verordening) plaats, zooals :
vrij algemeen in de Preanger Regentschappen , in vele dessa's van
Pasoeroean en Kadoe, en voorts in een gedeelte der afdeeling Madjalengka (Cheribon), in een viertal dessa's van het district Soebah
(Pekalongan), in de afdeeling Kendal (Samarang) en in eenige
dessa's van het district Batoer (Banjoemas).
In 1894 kwam slechts één geval van verduistering voor, en wel
in de residentie Soerabaija, waar in de dessa Semamboeng de met
de inning belaste kepetengan een bedrag van f 30,50 te eigen
bate had aangewend. Bedoelde persoon werd met één jaar dwangarbeid buiten den ketting gestraft, terwijl de verduisterde gelden
door zijne familieleden werden bijgepast.
§ 2. Buitenbezittingen.
Evenals in het vorig verslag worden ook thans weder, voor zooveel omtrent het aantal heerendieustplichtigen in sommige der
buitenbezittingen en omtrent den aard en den omvar;g vau den
door hen gepresteerden arbeid tabellarische opgaven zijn ontvangen,
de cijfers opgenomen in eene bijlage (zie bijlage R hierachter), terwijl wat de assistent-residentie Billitou en de residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo betreft, de betrekkelijke cijfers worden
de uitgaven, welke het gevolg waren van de met 1 Januari 1894 ingevoerde
gewestelijke heerendienstregelingen.
!
) Dit was gedurende 1894 nog enkel het geval (verg. tabel III in bijlage
N van t vorig verslag) in de residentiën Bantam , Preanger Regentschappen,
Bezoeki en Madioen en in de afdeeling Bawean der residentie Soerabaija.
3
) Hieronder eene som van t' 100 000 tot voortzetting gedurende 1894 van
de reeds in 1893 aangevangen werken tot vernieuwing van de Tjokrojassnen Wawar-kanalen in Bagelen , waarvoor aanvankelijk f 200 000 was besehikbaar gesteld, welk bedrag evenwel bleek te hoog te zjjn geraamd en daarom
tot de helft werd teruggebracht.
4
) Bü eene vergelijking met kolom 30 van byiage Q houde men in het
oog dat hier uitsluitend de toegestane bedragen zijn opgegeven.

B||lage C.
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aangetroffen onder de hier volgende gewestelijke inededeelingen.
Overigens zij herinnerd dat in sommige buitenbezitüngen bet vorderen
van heerendiensten van gouvemementswege slechts in zeer buitengewone gevallen geoorloofd is, namelijk tot wering van rampen
van hoogerhund of tot afwending van algemeen gevaar.
Sumatra's Westkust. Blijkens de zooeven bedoelde bijlage B
werden in 1894 in dit gewest gevorderd 4 058 420 dagdiensten
(983315 in de Padangsche Beuedenlauden, 2479 1*8 in de Padargsehe
Bovenlanden en 696977 in Tapanoli), tegen 3 602 462 In 1893 (in
de drie genoemde onderdeelen van het gewest respectievelijk 899 054 ,
2 019 259 en 684 149). Tegenover eene vermindering in Tapanoli
staat dus eene vermeerdering in de Padangsche Beneden- en Bovenlanden, welke vermeerdering moet worden toegeschreven aan de
omstandigheid dat voor het herstellen van door herhaalde bandjirs
toegebrachte schade veel van de bevolking moest worden gevergd.
I n t u s s e n werd er ook nu weder naar gestreefd eeuige verlichting
in den druk der heerendiensten te brengen door het herstellen en
onderhouden van wegen te doen geschieden in vrijen arbeid , dan
wel — voor zooveel die werkkrachten niet ten behoeve van de
expeditie naar Lombok uoodig waren — door veroordeelden tot
dwangarbeid, terwijl hier en daar aan de heerendienstplichtigen
eene tegemoetkoming voor voeding werd toegelegd , ten bedrage
van f 0,20 a f 0,25 per man daags.
Van plaatsvervanging werd, vooral voor de bijzondere diensten,
weder veel gebruik gemaakt tegen een dagloon van f 0,40 tot f 0,60
in de Padangsche Beneden- en Bovenlanden en van f 0,50 tot f 0,90
in Tapanoli.
De onderzoekingen ter voorbereiding van e.ene definitieve heerendienstregeling (zie het verslag van 1693, blz. 76) werden nog
voortgezet, laatstelijk echter slechts door twee controleurs, zijnde
de derde in de eerste helft van 1895 reeds met zijne taak gereed
gekomen. Vóór het einde van 1895 zouden vermoedelijk de onderzoekingen geheel afioopen.

door den verren afstand der kampongs onderling , doch dan werden
de aandeelen in evenredigheid tot dien meerderen afstand vermi nderd.
Hoewel het aantal dagdiensten , dat in 1894 gevorderd moest
worden voor vervoer van gouvernementsgoederen en gelden, in
hoofdzaak ten gevolge van het drukke vervoer van materialen
voor den telegraafdienst, aanmerkelijk hooger steeg dan in het
voorafgegane jaar (4688 tegen 1561), daalde het aantal dagdiensten ,
dat gemiddeld door iederen heerendienstplichtige werd gepresteerd ,
van 24 a 25 tot ruim 11 Vj, welke vermindering moet worden
toegeschreven aan den maatregel, dat slechts de hoogst noodige
dieusten tot onderhoud van wegen en bruggen werden geëischt,
daar aan de bevolking, om haar voor verderen achteruitgang (iiu
to wijten is aan de lage peperprijzen) te behoeden, zooveel
mogelijk tijd gelaten moest worden voor het inzamelen van
boschproducten en het verzorgen van hare tweede gewassen.
Door handelaren en andere gegoede lieden, (die meenden dit
aan hun stand verschuldigd te zijn), werd weder veel gebruik
gemaakt van plaatsvervanging. Nalatigheid in het verrichten
van heerendiensten kwam zelden voor.
Palemlang. Nopens het aantal heerendienstplichtigen in dit gewest en den door hen gepresteerden arbeid zijn ook over 1694
geen opgaven ontvangen. Het aantal aangeslagenen (inlanders en
vreemde oosterlingen) in de ter hoofdplaats geheven belasting van
f 3 per hoofd 'sjaars, als equivalent voor de vrijstelliug van
heerendiensten ten behoeve van den aanleg en bet onderhoud van
wegen en bruggen (zie Indisch Staatsblad 1877 nc. 198), beliep
12 317. Niettegenstaande de inning van deze belasting altijd neet
moeielijkheden gepaard gaat, zijn de resultaten gedurende bet
afgeloopen jaar gunstiger geweest dan die van 1893. Van den
aansla» over 1894, ad f 36 951, was op het einde des jaarsgeïnd
f 28 266, terwijl in Januari 1895 nog f 819 betaald werd , dus
te zamen f 29 085. Aan achterstand over vroegere jaren werd
in 1894 een bedrag van f 8906 ontvangen.
Over druk van de heerendiensten in dit gewest werd over 't
algemeen niet geklaagd , ofschoon in de ouderafdeeling Ogan Oel<>e
(afdeeling Kommering en Ogan Oeloe Enim en de Ranau-districteu),
ten gevolge van het wegslaan van vele weggedeelten, waardoor
kleine verleggingen van den postweg moesten plaats hebben , meer
werk van de heerendienstplichtigen moest worden gevorderd dan
gewoonlijk.
Het onderzoek van de voorstellen van den resident, tot berziening van de bestaande heerendienstregeling, eischte aan het
departement van binnenlandsch bestuur, met het oog op het
uitgebreid plaatselijk onderzoek, eene omvangrijke studie, waaraan , bij afsluiten in lndiö van de bijdrage voor deze paragraaf,
de laatste band werd gelegd.

Btnkoelen. Volgens de gehouden aanteekeningen zijn in 1894
van de heerendienstplichtige bevolking buiten de hoofdplaats gemiddeld 27 a 28 dagdiensten per dienstplichtige gevorderd, tegen
25 a 26 in 1893. Nalatigheid in het verrichten van de verplichte
diensten kwam betrekkelijk veelvuldig voor , een euvel dat het
bestuur, door verscherping van controle, zooveel mogelijk tracht
tegen te gaan.
Voor het onderhoud der wegen op de hoofdplaats Benkoelen en
de verbetering en verharding van den bergweg naar Kepahiang,
zoomede voor den bouw van eeuige bruggen in de afdeeling Mokko
Mokko werd van den arbeid vau veroordeelden gebruik gemaakt.
Daar echter de voortgang dier werken zeer belemmerd werd door
het vertrek vau 150 dwangarbeiders uaar Lombok moest in het
gebrek aan werkkrachten , voor zooveel den bergweg betreft, worden
voorzien door ten arbeidstelling vau heerendienstplichtigen, wieu
Banka en onderhoorigheden. Blijkens de gehouden aanteekeningen
wegens den verren afstand tusschen het werk en hunne woningen, kwam de in heerendienst gepresteerde arbeid in 1894 neder op
eene tegemoetkoming voor voeding werd toegekend van f 0,15 per gemiddeld 28 a 29 dagdiensten per dienstplichtige, tegen ruim
man daags. Tot uitvoering vau maatregelen , noodig voor de be- 30 in 1893. Tewerkstelling vau heerendienstplichtigen tegen eene
strijding der veepest, werden ter hoofdplaats 1600, en in de afdeeling geldelijke tegemoetkoming voor de verbetering van den weg
Ommelanden van Benkoelen 5341 dagdiensten gevorderd.
tusschen Muntok en Pangkalpinaug had in 1894 niet plaats. Wel
De op blz. 81 van het vorig verslag bedoelde inlichtingen werd ook voor dat doel beschikbaar gesteld eene som van f 5100,
omtrent de werking, opbrengst en aanwending van de belasting doch daarvan werd niet meer dan f 1368,88 besteed, en wel uitvan f 2 per hoofd en per jaar, waaraan de bevolking ter hoofd- sluitend voor aankoop vau gereedschappen, voor belooning aan
plaats Benkoelen ingevolge Indisch Staatsblad 1874 n°. 276 , juncto personen , die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij het zoeken
1876 n°. 58, onderworpen is, zijn sedert door den resident ver- vau betere wegtracé's, enz.
strekt. Uit die inlichtingen blijkt dat dn opbrengst der belasting,
zelfs bij voldoende aanzuivering, op verre na niet toereikend is
Billiton. De nieuwe heerendienstregeling, die tijdens de afsluivoor het daaruit te bekostigen gewone onderhoud der wegen, ting van het vorig verslag nog in behandeling was, kwatn sedert
welk onderhoud, zoowel wegens de groote lengte der wegen en tot stand, en is afgekondigd bij Indisch Staatsblad 1894 n". 186,
de vele zich daarin bevindende duikers, als wegeus de moeielijk- terwijl de voorschriften ter uitvoering zijn opgenomen onder n°.
heid van het vervoer en de broosheid van het beschikbare ver- 4980 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad. Deze nieuwe
hardingsmateriaal , buitengewoon kostbaar is. De resident geeft regeling is niet aan te merken als eene herziening, waarop de
tevens als zijn gevoelen te kennen dat de vele afschrijvingen , die 2de alinea van art. 57 van het Regeeringsreglement, met den
steeds op de bedoelde belasting noodig zijn , niet moeten worden daarin gestelden eisch van trapsgewijze vermindering, van toebeschouwd als een gevolg van de weinige draagkracht der belas- passing zou zijn , maar is eigenlijk eene eerste definitieve regeling
tiugplichtigen , doch dat de niet-betahng uitsluitend aan onwil ter vervanging van de voorloopige in Indisch Staatsblad 1878 u".
moet worden geweten. De vraag of en, zoo j a , op welke wijze 180, welke bloot eene opsomming bevatte van de verschillende
een en ander tot eene bevredigende oplossing ware te brengen , diensten en eene strafbedreiging tegen onwil of nalatigheid in
het verrichten er van , doch niets bepaalde omtrent den grondslag
is in Indie nog in behandeling.
der heerendienstplichtigheid , den omvang, de vrijstellingen, ene.
Lampongsche Districten. Klachten over te zwaren druk der De thans voorgeschreven diensten verschillen weinig vau den feiteheerendiensten in dit gewest of over ougelijko verdeeling der lijken toestand, welke bijv. reeds medebracht dat het werk aan
diensten werden in 1894 niet vernomen. In sommige gevallen wegen , bruggen en duikers en het bevaarbaar houden van rivieren
moest de maximum-afstand van 12 paal, waarbinnen de heeren- in heerendienst geschiedde, ofschoon de regeling van 1878 niet
dienstplichtigen kunnen worden opgeroepen, worden overschreden, uitdrukkelijk van waterwegen sprak, welk werk ter hoofdplaats van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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Let g e w e s t , alwaar de heerendienstplichtigen er thans uitdrukkelijk van ontheven zijn, doorgaans door gestraften en overigens
door vrijwilligers tegen betaling volbracht werd, terwijl de thans
niet ineer genoemde diensten voor het lossen , laden en verwerken
van steenkolen in het gouvernements-kolendepót, welke, ingevolge de regeling van 1878 in sommige gevallen te presteeren
•waren, reeds niet meer konden voorkomen, omdat in 1893/1894
bedoeld kolendepót is opgeheven. Behoudens eenig verschil in de
soorten van diensten , is de nieuwe regeling overigecs geschoeid
op denzelfden leest als die voor Banka en sommige der overige
buitenbezittingen. Onder de werking der oude regeling en , sedert
de laatste drie maanden des j a a r s , onder die van de n i e u w e ,
werden in 1894 in het gewest door 6860 dienstplichtigen (tegen
6466 in 1N93) gepresteerd 31574 dagdiensten voor onderhoud van
wegen , bruggen en districtsgevangenissen en 79 577 dagdiensten
voor het overbrengen van brieven en het doen van wachtdiensten
(dit laalste in gemeentelijkeu dienst), welke cnfers in 1893 hadden
bedragen 4 1 5 7 8 en 80 654. Voor het bedienen van de brandspuiten
ter hoofdplaats Tandjong Pandan werden 75 personen aangewezen ,
die vrijgesteld werden van andere diensten , terwijl evenals dit in
1893 het geval was, ook in 1894 voor het overbrengen van gouverneuientsgoederen en reizigers geen dienstplichtigen behoefden
te worden opgeroepen, daar voor dit doel steeds genoeg vrije
koelies te verkrijgen waren.
Nalatigheid of onwil kwam uiterst zelden voor. Op de districtshoofdplaatsen lieten de meergegoeden, tegen betaling van een daggeld
van f 0.50, de van hen gevorderde diensten meestal door anderen verrichten.
Westera fdeelwg van Bornco. De overweging van de bestaande
plannen tot invoering van nadere voorzieningen ten opzichte van
de heerendiensten in dit gewest, waarvan sprake is op blz. 82 van
het vorig verslag, was bij de afsluiting der mededeelingen voor
deze paragraaf nog niet ten einde gebracht.
Zuider- en Oosterafdeeling tan Bornco. Omtrent de in 1894 in
dit gewest gepresteerde heerendiensten zijn de volgende opgaven ontvangen.

Beschikbaar
aantal

AFDEELINQEN.

heerendieustplirhtigen.

Bandjermasin en Ommelanden
Amoenthai
Doesoenlanden
Dajaklanden
luriapotra
Sampit
Totalen
a)

Gemiddeld
Aantal heeren- presteerde dus
dienstplichtigen elke heereniu 18114
dienstplichtige
gemiddeld
in 189i het
dagelijks
navolgend
opgekomen.
aantal
dagdiensten.
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13
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4
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8 a
S „
ruim
bijna
7 k
bijna

9
9
3
2
8
1
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Hiefvan kwamen e r in betaalden dienst gemiddeld dagelijks 45 op.

De voorstellen tot herziening van de voor deze residentie g e l deude regeling der heerendiensten (zie vorig verslag, blz. N2) zijn
door de Indische Regeering in handen gesteld van den directeur
van binnenlaudsch b e s t u u r , met verzoek om , ook in verband met
aanhangige plannen tot reorganisatie van het bestuur in dit gewest
zijue inzichten daaromtrent te doen kennen.
Celebes en onderhoorigheden. Volgens de gehouden aanteekeningen
nopens de in dit gouvernement gepresteerde heerendiensten zijn ,
in doorslag over de verschillende afdeelingen , in 1894 7 a 8 <iagdiensten per heerendienstplichtige gevorderd geworden , tegen 9 a 10
in 1893.
Vermits volgens de bestaande regeling in Indisch Staatsblad 1891
n°. 113 de bevolking niet mag worden opgeroepen tot het doen
van diensten ten behoeve van dijken , waterwerken , dammen en
waterleidingen , hetgeen tot moeielijkheden in de practijk aanleid i n g gaf, is door den gewestelijken gouverneur eene aanvulling
van de bedoelde regeling voorgesteld, welk voorstel tijdens de afsluiting in Indië van de mededeelingen voor deze paragraaf, nog
bij het departemeut van binnenlandsch bestuur in behandeling
was.

[Nederl. (Oost-) Indië.]
Menado. W a s voor de Minahassa eene volledige heerendienstregeling , als gevorderd door art. 57 , 1ste lid , van het Regeeringsreglement,, reeds in 1881 (Indisch Staatsblad n*. 193) tot stand
g e k o m e n , met 1 October 1894 i s , ingevolge de ordonnantie van
6 A u g u s t u s 1894 (Indisch Staatsblad n°. 168), eene herziene r e g e ling in werking getreden, terwijl ook nieuwe uitgewerkte» vuorschriften van uitvoering " zijn vastgesteld , welke , ter vervauging
van die in n°. 3 8 3 8 , zijn opgenomen in n°. 4945 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad. Van het denkbeeld om de heerendiensten
af koopbaar te stellen , of ze — tegen beffing van een vast bedrag
's jaars — af te schaffen, is op grond van daartegen door den resident aangevoerde bezwaren (verg. vorig verslag, blz. 8 2 , en dat
van 1893, blz. 23) afgezien. De nieuwe regeling wijkt van die van
1891 , welke laatste bij Indisch Staatsblad 1883 n°. 12 nog was
aangevuld met eene strafbepaling, op de volgende punten af. Ten
einde alle onzekerheid weg to nemen omtrent den leeftijd, waarop
de inlander in de Minahassa heerendienstplichtig wordt (de verordening van 1881 sprak slechts van » w e r k b a r e " mannelijke i n gezetenen) is nu bepaald, overeenkomstig hetgeen , blijkens blz. 79
van het verslag van 1893, reeds sedert Januari 1893 in de practijk gold , dat de heerendienstplichtigheid een aanvang neemt met
het volbrengen van het 18de levensjaar. Terwijl de vrijstellingen
in sommige opzichten beperkt zijn (bijv. ten aanzien van nieuw
aangekomen inlanders die zich vestigen , en van zonen van negorijhoofden), zijn zij aan den anderen kant eenigszins uitgebreid , door
den resident de bevoegdheid te geven (zie ook n°. 4968 van het
aangehaalde Bijblad) om personen , die naar plaatselijke omstandighedeu of om redenen van billijkheid daarvoor in aanmerking
k o m e n , van heerendiensten vrij te stellen. Voorts behoeft voorde
vrijstelling van eervol ontslagen 1ste en 2de districtshoofden niet
meer de eisch te gelden dat zij een 20-jarigen dienst moeten volbracht hebben. De onderscheiding vau de heerendiensten in algemeene en bijzondere is opgeheven. Voorts zijn het aanleggen , herstellen en onderhouden van passarloodsen, wachthuizen en mijlpalen , het vervoeren van gevangenen en het bewaken van districtsgevangenissen niet meer afzonderlijk als heerendiensten genoemd.
In de t> voorschriften tot uitvoering " zijn evenwel bepalingen opgenomen omtrent het bewaken van districtsgevangenissen en het
begeleiden van gevangenen. Daarin zijn verder de wegen met name
genoemd, die in heerendienst hersteld en onderhouden moeten
worden , is de controle op het aantal heerendienstplichtigen en op
het aantal gepresteer.ie diensten uitgebreid dorr het doen aanhouden door de negorijhoofden van de voorgeschreven registers en door
de uitreiking aan iederen heerondienstplichtige bij het, begin van
het jaar van een gemakkelijk ingericht biljet, waarop hij van eiken
door hem verrichten dagdienst heeft aanteekeniug te houden. Voorts
is in die voorschriften bepaald (art. 3 sub C) dat in de bestaande
gewoonte om alle d a m m e n , waterwerken, dijken en waterleidingen in negorijdienst aan te leggen , te herstellen en te onderhouden , zonder voorafgegane machtiging van den Gouverneur-Generaal geen verandering mag worden g e b r a c h t , en zijn (bij art. 7)
betreffende de negorijdiensten de noodige bepalingen gemaakt ter
voorkoming dat deze verzwaard worden. De honger aangehaalde,
strafbepaling in Indisch Staatsblad 1883 n°. 1 2 , voor zooveel zij
gericht was tegen nalatigheid of onwil in het verrichten » der persoonlijke diensten" is bij art. II der heerenriienstordonnantie van 6
Augustus 1894 door eene nieuwe vervangen , die e u ne hoogere
geldboete bedreigt en tevens, volgens haren uitdrukkelijken inhoud,
ook toepasselijk is »op de gemeentelijke of negorijdiensten, waartoe
gerekend worden de persoonlijke diensten der negorij bewoners ten
behoeve van de negorijhoofden ".
Volgens de gehouden aanteekeningen omtrent den in de Minahassa verrichten heerendienstarbeid werden in 1894 gepresteerd (dat
is dus voor een vierendeel 's jaars o n d e r d e werking van de nieuwe
regeling) 432 402 dagdiensten, tegen 504 480 in 1893. In doorslag
kwam de dienstprestatie neer op gemiddeld 22 dagdiensten per
dienstplichtige, tegen 24 iï 25 in 1(S93 (zie voor nadere bij/.onderheden bijlage B hierachttr).
Ook voor de gouvernernentsdistricten der afdeeling Qorontaloia
de bestaande eerste volledige heerendienstregeling (Indisch Staatsblad 1889 n°. 250) door eene nieuwe vervangen en wel bij de op
1 Juli jl. in werking getreden ordonnantie van 8 Mei 1895 (Indisch Staatsblad n". 95). Voor de samenstelling zoowel van de
eigenlijke regeling als van de daarbij behoorende voorschriften ter
uitvoering, hebben in hoofdzaak tot leiddraad gesi rekt de zooeven
besproken nieuwe bepalingen voor de Minahassa , waarvan slechts
op enkele punten is afgeweken , in verband met de in Gorontalo
heerschende bijzondere toestanden. O. a. is dit het geval met betrekking tot de vrijstelling , welke ook is verleend aan sommige
familieleden van de laatst geregeerd hebbende radja's van Gorontalo,
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Bone, Boalemo eu Limbotto , van sommige inlandsche hoofden , enz.,
welke personen bij art. 2 , § b, van de ordonnantie in Indisch
Staatsblad 1889 n°. 96 ook van de hoofdelijke belasting zijn vrij—
gesteld. Onder de werking der thans afgeschafte heerendienstregeling
van 1889 werden gedurende 1894 in de gouvernementsdistricten
der afdeeling Gorontalo 55 007 dagdiensten gepresteerd, tegen 40 758
in het voorafgegane j a a r ; in doorslag kwam de dienstprestatie dus
neer op 3 a 4 dagdiensten per dienstplichtige (in 1893 2 a 3).
Overigens wordt met betrekking tot Gorontalo nog gemeld dat de
geweldige overstroomingen op .'Il J u l i , 5 en 11 Augustus 1894 en
de daardoor veroorzaakte belangrijke aardverschuivingen (verg. blz.
26 hiervóór) aan de bevolking, zoowel ter hoofdplaats als daarbuiten
zoodanige schade aan have en goed hebben doen ondervinden, dat
het noodig geacht werd allen , die min of meer geleden hadden ,
gedurende de eerste maanden na de ramp vrij te stellen van persoonlijke diensten. Ten einde nochtans in de dringende behoefte
aan werkkrachten ten behoeve van herstellingen aan de zeer beschadigde wegen te voorzien , werden 50 veroordeelden tot dwangarbeid beschikbaar gesteld.
Amboiua.
Volgens de gehouden aanteekeuingen nopens de in
dit g e w e s t , met uitzondering van de afdeeling Öanda, gevorderde
dagdiensten , werden in 1894 3 k 4 dagdiensten per heereudienstplichtige gepresteerd , tegen 2 a 3 in 1893.
Aan het voorstel van den resident om ter hoofdplaats eene b e lasting in geld te heffen als equivalent voor ontheffing van heerendiensten (zie vorig verslag, blz. 82) is door de Indische Regeering
voorloopig geen gevolg gegeven. Bedoeld voorstel was tocii hoofdzakelijk gegrond op de omstandigheid , dat sedert het begin van
1893, met het oog op de ter hoofdplaats Amboina heerschende
berriberri, weinig of geen veroordeelden derwaarts werden gedirigeerd , zoodat voor het onderhoud van wegen en bruggen de daarvoor tot dusver gebruikte werkkrachten begonnen te ontbreken.
Sedert werd echter de gelegenheid geopend om lijders aan genoemde ziekte naar het gezondheidsetabhssement nabij Ternate te evacueeren , in verband waarmede de naaste aanleiding, die tot den
voorgestelden maatregel had geleid, was vervallen.
Timor eu onderhoorigheden. Bij art. 202 van het reglement op
het rechtswezen in deze residentie (Indisch Staatsblad 1882 u u . 26),
welke behoort tot die gewesten, waar van gouverneinentswege
alleen heerendiensten mogen gevorderd worden tot wering van
rampen vau hoogerhand, dan wel tot afwending van algemeen gevaar, is o. a. aan de inlandsche hoofden opgedragen des nachts
behoorlijk wacht te doen houden, van welke op de bevolking rustende verplichting, zonder afdoende redenen , door hen geen vrijstelling mag worden verleend. Nochtans ontbrak tot dusver eene
bepaling, welke den hoofden in staat stelde om de vaak voorkomende
nalatigheid in het doen van de voorgeschreven wachtdiensten te
straffen. Op voorstel van den resident zijn daarom bij Indisch Staatsblad 1895 n°. 105 strafbepalingen in het leven geroepen tegen nalatigheid of onwil in het verrichten zoowel van de hnerendiensten
als van de gemeentelijke diensten, waartoe de eigenlijk gezegde
inlandsche bevolking van dit gewest verplicht is.
Bali en Lombok. De op blz. 82 van het vorig verslag bedoelde
onderzoekingen, ter voorbereiding van eene definitieve regeling
der heerendiensten in de gouvernementsafdeelingen Boeleleng en
Ojembrana, konden in 1894, in verband met de verwikkelingen
op het eiland Lombok , niet worden beëindigd. [Jij het vorderen
van heerendiensten bleef het bestuur zich tot het strikt noodzakelijke bepalen. Cijfers nopens den in heerendienst gepresteerden
arbeid zijn ook ditmaal niet ontvangen.
III.

LANDKLIJKK

§ 1.

Java en

INKOMSTKN.

Madura.

Landrente.
In verband met het verstrijken op uit. 1893 vau
het bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 53 aangenomen vijfjarige tijdperk van fixatie der landrente, had in 1894 eene herziening van
den aanslag dier belasting plaats. Met toepassing van de daarbij
in acht te nemen beginselen , waarover reeds is gehandeld op
blz. 83 van 't vorig verslag, werd voor genoemd jaar de onzuivere
aanslag der geregeld beplante velden en der andere voor vast
aangeslagen gronden vastgesteld op een bedrag van f 17 413 065,
en die van de wisselvallig bebouwde gronden op f 343 773 , zijnde
respectievelijk f 9 4 7 297 en f 3 5 041 méér dan in 1 8 9 3 , zoodat
het bruto aanslagcijfer dat van 1893 in het geheel met f 982 338
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overtrof. Deze hoogere aanslag g i n g tevens gepaard met een aanmerkelijk lager bedrag voor afschrijvingen en vrijstellingen. In
verband met den over 't algemeen gunstigen uitslag van den
rijstoogst behoefde wegens misgewas slechts f' 240 461 (f 532 019
minder dan in 1893) te worden afgeschreven , terwijl ook het cijfer
der vrijstellingen wegens het onbeplant blijven van gronden (ad
f 229 396) vrij belangrijk (namelijk f 118 440) lager was dan in
1893. ') Daar venier, om buitengewone en gewichtige redenen ,
nog eene ontheffing ten bedrage van f 1865 (zijnde f 1000 meer
dan in 189.5) moest worden verleend , kwam de zuivere aanslag
voor 1894 te staan op f 17 285 116, tegen f 15 653 319 over
1893, derhalve in 1894 f 1 631797 méér.
Ofschoon , zooals reeds werd gereleveerd op blz. 83 van het vorig
verslag, voor 1894 eene verhooging van den aanslag van het
laatst verloopen vijfjarig tijdvak in het vooruitzicht kon worden
gesteld , kon daartoe, hoewel alle gewesten zonder onderscheid
in de verheoging hebben gedeeld (zie bijlage S hierachter), niet
overal in dezelfde mate worden overgegaan. In Madioen bijv. moest
voorloopig nog van belangrijke verhooging worden afgezien met
het oog op de zware verliezen , gedurende het laatste belastingtijdvak door rampen van hooger hand aan den landbouw aldnar
toegebracht, waarmede een belangrijke achteruitgang van den
veestapel en van de koffleoogsten der bevolking gepaard was
gegaan. Dat intusschen, ook in de gewesten waar de aanslag'
aanmerkelijk s t e e g , het bedrag daarvan de draagkracht der hela3tingschuldigen niet te boven g i n g , blijkt het best uit het
bedrag van den op het einde des jaars nog door de bevolking aan
te zuiveren achterstond. Wel is waar overtreft het bedoelde bed r a g , ad f 30 239 , dat van 1893 met niet minder dan f 27 069 ,
doch dit komt voor een groot deel voor rekening van de residentiëu Krawang en Soerabaija, w a a r , in verband met eene eerst in
den loop der maand November ter kennisse van de belastingschuldigen gekomen weigering door het hoofd van gewestelijk bestuur,
van aangevraagde afschrijvingen wegens minder gunstig slagen
van het g e w a s , de inning van het nog verschuldigd gebleven
gedeelte der landrente met toegeeflijkheid moest geschieden. Hier
en daar deden zich voorts, onafhankelijk van het te betalen bed r a g , verschillende andere omstandigheden voor, welke de bevolking voor grootere of kleinere bedragen ia het afdragen van hare
landrente achterstallig deden blijven. Wanneer men een en ander
in aaumerking neemt, kan de aanzuivering alleszins bevredigend
worden genoemd , waartoe het voortdurend streven van bestuurswej:e nnar eene geleidelijke, zooveel mogelijk met de plaatselijke
omstandigheden rekening houdende, wijze van invordering zonder
twijfel weder veel heeft bijgedragen.
Op bet einde van 1894 bleef ter zake van door dessahoofden
g e ï n d e , doch verduisterde landrente, na aftrekking van het door
hen of hunne bloedverwanten bijgepaste, op het over 1894 den
lande toekomende nog te verhalen f 3 8 7 5 , een bedrag d a t , hoewel op zich zelf niet belangrijk , toch ongunstig afsteekt bij dat
van het voorafgegane j a a r , toeu het tekort wegens g e ï n d e ,
maar niet verantwoorde landrente slechts f 1481 bedroeg.
Ten aanzien van het denkbeeld om het in 1894 vastgestelde
bedrag der landrente voor de jaarlijks beplante velden wederom
voor eenige jaren onveranderd te l a t e n , is overleg gepleegd met
de betrokken residenten en den directeur van binnenlandsch bestuur. Daarbij is gebleken dat de aanslag van 1894 in de meeste
gewesten niet als basis voor de volgende jaren kan worden gehandhaafd, maar eerst die van 1895 of 1890 daarvoor in aanmerldng zal kunnen komen. Dientengevolge is in beginsel aangenomeu, d a t , overal waar daartegen geen plaatselijk bezwaar
n s t a a t , de aanslag van 1895 der voor vast aangeslagen velden
t ) t het jaar 1900 onveranderd zal blijven , en elders die van 1896,
echter met dien verstande dat jaarlijks zul worden rekening g e houden met het belastbaar worden van nieuw ontgonnen gronden
en het ophouden der belastingpliehtigheid van andere.
Met betrekking tot de werkzaamheden in de P.-eanger Regentschappen , ten behoeve van eene proefneming met eene regeling
der landrente op kadastralen grondslag, valt to vermelden dat de
metingen in 1894 werden voortgezet met personeel van gelijke
sterkte en ongeveer dezelfde formatie als in i893. De verwachting
(zie 't vorig verslag blz. 8 3 , noot 1), dat de kosten der metingen
welke voor het op 1 December 1893 voleindigde geleelte geruiddeld f 3,12 per bouw hadden bedragen , gaandeweg , naarmate het
werk vorderde , zouden verminderen , werd niet teleurgesteld. Voor
de laatst voltooide districteu hebben namelijk de kosten in elk der
') In de op blz. 83 van't vorig verslag vermelde som van f 348 "01, wegens
de bedoelde afschrijvingen over 1893, is ten onrechte begrepen een bedrag
van 1' 865 wegens afschrijving om andere redenen.
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vijf sectiën respectievelijk slechts f 1,48, f 1,055 , f 1,828 ? f2,27*
eu f 1,21 per bouw bedragen. Tevens werden in 1894, ten einde
geleidelijk te geraken tot eene inkrimping van het bij de lamlrente-ouderzoekiugen in genoemd gewest tewerkgesteld personeel
van het binnenlandsch bestuur (zie de aangehaalde noot), de p l a a t seu der adspiraut-controleura, welke vacant kwamen doordat de
titularissen promotie maakten, — hetgeen met vier hunner het geval
w a s , — voorloopig niet aangevuld, hetgeen tot dusver geen nndeeligen invloed op den voortgang der werkzaamheden heeft u i t geuefend. Iutusscheu kan eerst, nadat ook eenigen tijd g e w e r k t
zal zijn aan de invoering der nieuwe landrente-regeliug, worden
beoordeeld of de vermindering van bedoeld personeel bestendigd
kan worden en of verdere inkrimping mogelijk is. ') De gedachtewisseling nopens de ontworpen ordonnantie, regelende de wijze
waarop van de verzamelde gegevens gebruik gemaakt zal worden
ter berekening van den landrente-aanslag in <ie Preanger Regentsctiappeu, was tijdens de afsluiting in Indië van de mededeelingen
voor deze paragraaf nog niet afgeloopen.
Belasting op de vischvijvers. De verlagingen of verboogingen van
den aanslag m deze belasting (zie Indisch .Staatsblad 1893 D*. 30)
wareu voor 1894 grootendeels aan dezelfde oorzaken toe te schrijven
als voor 1893 (verg. 't vorig verslag, bis. 84). Meer bepaaldelijk
wordt gemeld dat in Probolinggo , Bezoski en een deel van Madura
de vijvers veel te lijden hadden van overstroomingen, en is een
ander deel van laatstgenoemd gewest van aanhoudende droogte ,
terwijl in de afdeeling Sidaijoe der resiJentie Soerabaija eenige
tainbaks moesten onteigend worden ten behoeve van de werken
tot verlegging van de uitmondiug der Solo-rivier. Bracht een en
ander vermindering van de opbrengst der belasting teweeg, het
opnieuw in gebruik nemen van eei'.ige vijvers in de afdeeling
Sidoardjo, w e l k e , ten gevolge van den aanleg der Porrong-werk e n , gedurende eenigen tijd van watertoevoer verstoken waren
g e w e e s t , deed, voor zooveel de residentie Soerabaiia betreft, de
opbrengst — zelfs boven die van 1893 — weder stijgen. Daarentegen kon de belasting in de residentie Tagal in 1894 niet meer
wurden geheven, daar gebleken was dat in dat gewest geen vischcultuur werd gedreven in daartoe aangelegde vijvers, maar dat
men te doen had met gewone viscuvangst op rawa's. Diei!tengevolge werden de personen , die vroeger in de vischvijver-belasting
waren aangeslagen , in 1894 gebracht onder de werking der bedrijfsbelasting.
Zooals uit het volgend overzicht blijkt, bedroeg de aanslag over
1894 in de betrokken 10 gewesten f 6974 meer d.m die in de 11
gewesten , waar de belasting in 1893 geheven werd.

GEWESTEN.
f
K r a w a n g a).

.

.

.

3 005 f

a) De opbrengst in K r a w a n g vertegenwoordigt bijna uitsluitend (na19 773 melijk in 1893 en 1894 achtereenvolgens voor een bedrag van f 16 000
en f 19 364) h u u r s o m m e n . bedongen
n
voor de aan het Gouvernement toebe—
3 630 hoorende vijvers leigenlijk r a w a ' s of
moerassen).
38 927
b) O p den aanslag in Bezoeki
5 580 werd in 1894 vrijstelling verleend tot
een bedrag van f 37 4,05.
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Sainarang

1 957

. . . .

36 769
Rembang

4 913

. . . .

Soerabaija

. . . .

192 435

194 050

Pasoeroean

. . . .

25 098

25 098

6 943

6 837

Probolinggo

.

.

.

8 614
11670

Totalen.

.

.

f

voor de winning van vogelnestjes of meststoffen aan particulieren
verhuurd zijn, loopen de bestaande (drie-of meerjarige) huurovereenkomsten eerst in 1895 of 1896 af; verg. de specificatie op blz.
81 van het verslag van 1893. Slechts in twee go westen — S a r a a rang en Japara — worden de bedoelde grotten telken jare tegen
onbeduidende sommen aan de bevolking verhuurd; voor 1894 reaspectievelijk tegen f 30 en f 7 0 , zijnde laatstgemeld bedrag nog
iets hooger dan voor 1893 werd verkregen , omdat ook gegadigden
gevonden werden voor eenige vogelnestgrotten op de groep der
Karimon Djawa eilanden , namelijk voor die op het eiland Goendoel.
Volgens de met particulieren gesloten overeenkomsten beliep het
gezamenlijk bedrag der door dezen te betalen jaarlijksche h u u r sominen f 56 360, waarvan wegens de grotten 10 Bugelon alleen
f 37 100.
De op blz. 84 van het vorig verslag besproken procedure t e g e n
de erfgename van den overleden huurder der laatstbedoelde grotten w a s , ook bij de afsluiting in ludiö van de mededeelingen voor
dit gedeelte van het v e r s l a g , nog niet beëindigd. Volgeus ontvangen opgaven hebben de grotten in Bagelen in 1894 opgeleverd
35917 4 Amst. ponden vogelnestjes (waarvan 139l'/ 4 1ste s o o r t ,
745'/ 4 2de soort en 1453'/ 4 3de soort), tegen 3709'/ 4 Amst. ponden
in 1893.
Als huur voor de vindplaatsen vau schildpadeieren aan bet zuiderzeestrand in de afdeeling Soekabomni der residentie Preanger
Regentschappen viel krachtens het bestaande driejarig contract ,
nog tot uit. 1895 te rekeneu op f 1540 'sjaars.
§ 2.

Buitenbezittingen.

Vogelnestgrotten. l i e t betrekking tot de buitenbezittingen is ten
aanzien van dit gedeelte van 's lauds domein slechts te vermelden
dat de grotten in de afdeeling Kroë der residentie Benkoelen , welke
voor de jaren 18S5 t/m 1894 tegen f 2600'sjaars wareu verhuurd ,
wederom voor een tienjarig tijdvak (1895-1904) in huur zijn afgestaan , doch nu tegen f 3400 'sjaars. De grotten elders in Benkoelen zijn verreweg minder belangrijk, daarvoor is laatstelijk niet
meer dan f 300 'sjaars kunnen beaongen worden.
Landelijke inkomsten en verhuur van. vischvijvers in hetgouvernement Celebes en onderhoorigheden. De opbrengst van de vertieningsbelasting in dit gewest, waarvan de aanslag en de invordering
sedert 1 Januari 1894 door nieuwe bepalingen worden beheerscht
(zie 't vorig verslag, blz. 84), bedroeg in genoemd jaar f 165 141,74,
tegen f 223 126,615 (volgens verbeterde opgaven) over 1893.
Als tesanghefSng (aandeel van het Gouvernement in de opbrengst
der aan inlanders in gebruik afgestane gouvernemeats-padivelden)
werd in 1894 ontvangen f 7665,90, tegen f 7748,70 in 1893.
De verhuur van gouvernements-vischvijvers (te Tello) bracht
weder f 1020 o p , evenals in 1893.

3 027

IC 808

Tagal

Aanmerkingen.

1894.

1893.
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6)

7 717
11 623

308 288 c) f 3 1 5 262

c) O p uit. 1894 was nog o n a a n gezuiverd een bedrag van f 416,28
!f 104,50 in K r a w a n g en f 311,78 in
Probolinggo). D e oorzaak van den
achterstand in K r a w a n g w o r d t niet
gemeld , doch voor Probol inggo wordt
opgegeven . dat die het g e v o l g was
vau twisten over bezit en grenzen
van vijvers.

*

Vogelnett- en andere grotten; vindplaatsen van schildpadeieren.
Daar waar — in de Preanger Regentschappen , Bageleu , Soerak a r t a , Djokjokarta, Madioen en Kediri — gouvernementsgrotten
') Het maakt bij de Indische Regeering een punt van overweging uit of
ter besparing van tjjd eu kosten, bjj de kadastrale opneming nog eenige verdere vereenvoudigingen kunnen worden ingevoerd. In Januari jl. is daaromtrent het advies gevraagd van den directeur van binnenlandsch bestuur.

Cijns uit onderhoorigheden der residentie Menado. Hoe het bij bet
einde van 1894 met de aanzuivering van deze belasting gesteld
w a s , kan blijken uit onderstaand overzicht.
Achterstand van
1893 en vroeger.
LANDSCHAPPEN.

Noordkust
van
Celebes.

Sangieilanden.

Nog verschul- Afbedigd op 1 taald in
Januari 1894.
1894.

Bolang Mongondo
Bolang Oeki . .
Bintaoena . . .
Bolang Itam . .
Kaïdipang . . .
Bwool
Siauw
Tagoelandang . .
Taboekan . . .
Manganitoe . .
Kandhar . . . .
Taroena . . . .

f 12 405 f

Totalen.

f 1 40-25 f

Over 1894:

verschuldigd.

4 000 f

570

275

Nog
verschuldigd
uit.
afbe- op1894.
taald.

4 000

n

250

ii

11

n

250

..

,,

465 f

«
465

600

600

400

1000

1 000

1 000

1000
7 500

11

400

ii

V

11

7 500

M

i.

1 350

1 350

n

u

4 350

4 350

ii

ti

2 450

2 450

i.

650

600

n

2 026

2 026

w

f12 405
545
250

5 875 f 2 4 691 t 19 741

100
f13 700
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Landelijke inkomsten in de afdeelingen Boeleleng en Drembrana
op Bali. Omtrent de sawahbelasting, waarvan de heffing sedert 1893
door de bij Indisch Staatsblad 1891 nu. 97 vastgestelde herziene
bepalingen wordt beheerscht (zie daaromtrent 't vorig verslag, blz.
84/85), wordt slechts gemeld dat de in geld uitgetrokken opbrengst
over het belastingjaar 1893/1894 heeft bedragen: in de afdeeling
Boeleleng f 94 000 en in de afdeeling Djembrana f 16 592, tegen
respectievelijk f 98 210,70 en f 18 003,12* over 1892/93.
L)e met 1 Januari 1892 in beide afdeelingen ingevoerde belasting
op de tegalvelden en tuinen (Indisch Staatsblad 1891 n°. 117) heeft
in 1893 opgebracht — bij een aanslag voor Boeleleng van 22 803 368
en voor Djembrana van 2 404 546 Chineesche duiten (kepengs) —
respectievelijk f 45 488,25 en f 5015,45, tegen (volgens verbeterde
opgaven) f 4 8 004 en f5033 in 1892. Over 1894 is vooralsnog enkel
de aanslag bekend, ad 23 414 427 en 2 404 429 Chineescheduiten,
hetgeen, tegen het door den resident vastgestelde equivalent van
f 2,50 per 1400 Chineesche duiten, zou neerkomen op f41 811 en
f4294.
IV.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND.

§ 1. Java en Madura.
Conversie van communaal in erfelijk individueel grondbezit. De
hierbedoelde verandering in den vorm van het grondbezit, waartoe
aan gerechtigden tot het gebruik van communaal bezeten bouwgronden in de gouvernements-landen van Java en Madura degeïegenheid openstaat — sedert 1885 met inachtneming van de
regelen voorgeschreven bij het Koninklijk besluit dd. 11 April 1885
n°. 22 (Indisch Staatsblad n°. 102) — kwam ook in 1894, evenals
in de drie voorafgegane jaren, nergens voor. ') Werd indertijd
reeds medegedeeld (verg. het verslag van 1880, blz. 77), dat, waar
vroeger (vóór 1880) dergelijke conversie van communaal in individueel bezit was voorgekomen , de belanghebbenden al spoedig tot
den vroegeren toestand, d. i. tot herstel van het communaal bezit,
waren teruggekeerd , ten aanzien van de later tot conversie overgegane dessa's, in 't geheel ten getale van 49 (1 in Cheribon , 7
in Tagal, 3 in Rembang, 10 in Soerabaija, 8 in Bagelen en 20
in Madioen), blijkt uit de thans van de betrokken gewestelijke
bestuurders verkregen inlichtingen, dat de vraag of ook daar de
nieuwe bezitsvorm zuiver ia in stand gebleven , slechts bevestigend
is te beantwoorden voor zooveel de 7 dessa's in Tagal en de 8 in
Bagelen betreft. Daarentegen schijnt men in de dessa's van de
overige vier gewesten waar conversie zou hebben plaats gehad,
van den aanvang af do bedoeling der conversie niet te hebben begrepen, of is men om verschillende redenen weder tot een auderen bezitsvorm teruggekeerd. De bevolking van de ééne dessa in
Cheribon heeft, zoo wordt gemeld, de conversie waarschijnlijk
bedoeld en opgevat als eene conversie van communaal bezit met
periodieke verdeeling in zoodanig bezit met vaste aaudeelen ; het
dessabestuur heeft zich dan ook steeds het recht blijven toekennen
en ook daarvan gebruik gemaakt om in sommige gevallen den grond
aan anderen af te staan dan aan hen, die volgens het bij den
Javaan heerschend erfrecht er aanspraak op hadden. Ook in de 10
dessa's van Soerabaija en de 20 in Madioen heeft de zoogenaamde
conversie weinig anders uitgericht dan het tot stand brengen van
communaal bezit met vaste aandeelen , in eerstgenoemd gewest
met dien verstande dat de dessa den bezitter van een aandeel zijn
') Echter werd in 't laatst van 1894 door eene dessa in liet district en
de afdeeling Joana der residentie Japara het verlangen te kennen gegeven
om 8 bouws liarer communale velden onder 332 dcelgereehtigden erfelijk te
verdeden. Deze conversie kreeg eerst in Februari 1895 haar beslag. Over de
blijkens noot 2 op blz. 85 van ' t \ o r i g verslag beoogde verdeeling van 508
bouws tot viseliv[jvers in te richten langs het zeestrand gelegen sawahs in
het district J a p a r a , is niets naders gemeld.
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recht daarop in geen geval kan ontnemon. Sommige van de bedoelde dessa's schijnen dezelfde meening te hebben gehuldigd als
de dessa in Cheribon , terwijl andere aan het quasi-erfelijk individueel bezit de gewone aan communaal bezit varbonden beperkende
voorwaarden bleven verbinden , zoodat van een volledig tot stand
komen der conversie jjeen sprake kon zijn. Enkele deasa's namen
voor korten tijd het nieuwe stelsel aan, om echter weder tot den
vroegeren toestand terug te keeren, omdat de bevolking in den
grondverhuur ten behoeve van de suikercultuur (zooals in Soerabaija) en in de heerendiensten (zooals in Madioen) beletselen zag,
welke aan het behoud van dat stelsel in den weg stonden , een
motief dat overigens ook bij de andere dessa's gewicht in de schaal
had gelegd. In Soerabaija toch geeft de inlandsche verhuurder
van grond er verre de voorkeur aan om, zooals dit slechts bij communaal bezit mogelijk is, voor het verhuurde stuk grond een ander
tijdelijk in gebruik te bekomen, dan om als erfelijk individueel
bezitter tijdelijk geheel van het genot van grond verstoken te
zijn, terwijl men in Madioen niet wilde breken met de vódr de
conversie bestaande gewoonte dat de erfgenaam van grond, die
niet in staat of ongenegen is om ook de aan het bezit daarvan
verbonden heerendiensttaak op zich te nemen , niet in de rechten
van den erflater kan treden, maar door een ander moet worden
vervangen, die aan de vereischte voorwaarde voldoet. Met betrekking tot Madioen wordt overigens nog gemeld dat men in sommige
dessa's, waar de bevolki j g geen kans zag om de gronden zoodanig te verdeelen dat elk een , wat de opbrengst betreft, gelijk
aandeel verkreeg, tot den communalen bezitsvorm met periodieke
verwisseling terugkeerde, waardoor ieder op zijn beurt een aandeel in de vruchtbare gronden bekwam , en voorts dat in slechte
oogstjaren, zooals in 1891/92, toen voor vrijgekomen aandeelen
dikwijls geen vervangers waren te vinden, tijdelijke terugkeer van
individueel bezeten grond tot de gemeenschap bijna in alle dessa's
voorkwam. Wat eindelijk de drie dessa's in Kembang betreft,
schijnt uit het gehouden onderzoek naar den tegenwoordigen toestand van het grondbezit aldaar slechts deze conclusie te kunnen
worden getrokken, dat de bevolking, zoo ze al ooit aan de conversie harer communale gronden een begin van uitvoering heeft
gegeven , zoo ongemerkt tot bet communaal stelsel is teruggekeerd,
dat zelfs de herinnering aan eene plaats gehad hebbende conversie
thans zoo goed als uit^ewischt is.
Vervanging van de periodieke verdeeling der communale bouwgronden *j door het stelsel van vaste aandeelen deed zich in 1894
evenals in 't vorig jaar , wederom voor in 2 dessa's van het district
Sedan der residentie Rembang. In de afdeeling Koedoes der residentie
Japara gaf de bevolking van eenige dessa's het voornemen te
kennen het stelsel van jaarlijksche verwisseling te vervangen door
dat van vaste aandeelen , doch bij het einde van 1894 was over
de wijze van regeling nog geen eenstemmigheid verkregen. Daarentegen wordt uit Soerabaija gemeld, dat de bevolking van eene
der in 't vorig verslag (blz. 85) bedoelde dessa's in de afdeeling
Djombang, welke successievelijk het stelsel van vaste aandeelen
hadden aangenomen , dezen nieuwen bezitsvorm in 1894 had verlaten en weder tot de periodieke verdeeling harer bouwgronden
was teruggekeerd.
Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door agrarischen
eigendom. De volgende staat geeft een gewestelijk overzicht van
al de in 1894 en vroeger aanhangig gemaakte aanvragen tot verkrijging van agrarischen eigendom, niet vermelding hoeveel daarvan waren toegewezen, afgewezen , vervallen of ingetrokken en
op uit. 1894 nog onafgedaan.
:
) Hoe in die districten der gouvernementslandeii van J a v a en Madura
waar niet uitsluitend individueel bezit wordt aangetroffen , de verhouding van het
communaal bezit zich voordoet tot liet totaal der bouwgronden , kan blyken
uit de bjl dit verslag behoorende kaart, waarvan sprake is in afd. V , § 1 ,
van dit hoofdstuk.
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Gedurende h e t tijdvak 1872 t/m 181H werd liet onderstaand aantal aanvragen om agrarischen
eigendom (betrekkiug hebbende op de daarnevens vermelde uitgestrektheid):
a a n h a n g i g gemaakt.

GEWESTEN.

187-2 t/m 1893.

afgedaan of ingetrokken.

T e zamen.

1804.

Toegewezen.

Afgewezen.

Vervallen door
intrekking als
anderszins.

O p uit. 1894
nog in
behandeling
gebleven.

UitgeUitge.
Uitge. ,1 U i t g e UitgeUitge! Uitge- .
Aantal
Aantal strekt- Aantal
Aantal strektAantal
Aantal
strek tstrekt- A a a t ó l s t r e k t .
strektstrektnanaan- heid (in a a n aan- heid (in
aannanaanheid (in
heid (in
heid (in vravra- heid (in vra- heid (in
vravravravrabouws).
bouws). g e n . bouws)
g e n . bouws). g e n . bouws). gen. bouws). g e n . bouws). g e n .
g
e
n
.
a)
a)
a)
a)
")
•)
•)
6
23«ö
fi
10
17
26289
205 *)445 *
12
6315»"
210 2 059'»i
235 2 9751"3
11
30347
108
202259i
e) 202 e)07lS'J9j
2
3'8»(
1400
18
S072H,
73
31
3
I
1
103 2 898« 5
f) 508! 3 240354
419 »)2198 41li ,

Bantam
Krawang
P r e a u g e r Regentschappen .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Rezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Totalen.
o)

22(18! 15 720248,

0
1
110

3

0 *>

428 «

c
18
321
12

Ut

235
17

108
02C6

|

18
73
3
1
1G3
511
404

4*441

70 3 ' 5
1*4

2U2

(50919;

23«3
10

4
4
8

2717U

8 7 3 «»

c31 23o c)
2 0501"
297.-.17s
107 «
202 ï2 »
07) 59»
545i
4400
20721»
31
5
2 898« s
3 2853»! g)
2 2 7 5 » ' j)

2412 16 355

440

193?4
7 IS
21 "
102390

109
123
12 c) 314"» d) 1
3
875 2'
85
74
20532?
79
08
|{4M
5
5
92H3
74
5
373
387
51
131
i
1
0 «
3156
17
2501"
06

4109
23T3

3«4
423"»
d) 317
8 IC3»»
8651»
7441
75 3 *7
201:<61
3>«

241S
7»1»

2,9540
V

(10
81

3 0 7 «0
1 891<2S

t%

34'S»
21380

8

I

12240
7 7162
CO 1 » 4
2266

11

{244

g3ss

1357

(UMI
63 1 206 "8
0
350 ?)1400 M 5 h) 134 h)\ 700 3 »
282 ;')1 392«» k) 16' k) 700«4

i

31
5
1 489 162
01247
77146

1)1228 /) 5 294«ï m) 705 w;0428 23

420

4 251 3 o i

110<»<

os 1 ?"

(17

381 iss

D e met kleinere cijfers aangeduide onderdeelen van bouws zijn vierkante Rijnlandsche roeden van ' „K, bouw.

b) lsi\ 'er is gemeld dnt de in 1892 en in 1893 a a n h a n g i g gemaakte aanvragen betrekking gehad hebben op respectievelijk 137ss,'50o bouws en 614W/500 b o u w s .
d. i. 5 1 4 0 „o bouws meer en ï^/soo b o u w s minder dau aanvankelijk was opgegeven. V a n d a a r dat nu de opgaaf 565/50|) bouws hooger is üau het cijfer in 't vorig v e r slag (blz «6) uitgetrokken.
c)

Hieronder één a a n v r a a g , welke slechts gedeeltelijk werd toegewezen.

d)

D e afwijzing1 betreft een deel der gronden bedoeld in noot c.

e) Hiei mder begrepen 6 a a n v r a g e n , betrekking hebbende op 214ï5/soo b o u w s , welke in 1893 aanhpngig werden g e m a a k t , doch waarvan ten behoeve van het vorig
verslag g< en opgaaf w a s gedaan.
f)

T h a n s wordt gemeld dat tot dusver (over welk jaar blijkt niet) 1 aanvraag te veel was opgegeven.

g) I n 1894 werden in Madioen 2 aanvragen t o e g e w e z e n , te zamen betrekking hebbende op li 33l /5oo bouws. Daarentegen was in de opgaaf vau uit. 1893 bij v e r g i s sing reeds als toegewezen vermeld 1 a a n v r a a g (betreffende 311 2 / 300 bouws), welke ook in 1894 nog aanhangig bleef. Vandaar d a t , tegenover 1 a a n v r a a g m e e r , de
uitgestrektheid thans 19 178 / 500 bouws lager is dan in 't vorig verslag is opgegeven.
E v e n a l s vroeger is weder op te merken dat onder de toegewezen aanvragen van vóór 1894 er 4 begrepen zijn welke slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
h) Hieronder ook de 4 aanvragen bedoeld aan het slot der voorgaande n o o t , voor zoovee! uamelijk betreft die gedeelten der gronden die niet in agrarischen e i g e n dom konden worden afgestaan.
«') De uitgestrektheid der gronden waarop de 20 in 1893 a a n h a n g i g gemaakte aanvragen b e t r e k k i n g h a d d e n , bedroeg niet H7» 4 / 5 0 0 b o u w s , zooals op blz. 86 van
't vorig verslag is vermeld , doch slechts 116494/SOO h o u w s , derhalve ?0/50u bouw minder.
j)

Hieronder 3 a a n v r a g e n . welke slechts gedeeltelijk werden toegewezen.

k) Hieronder ook de 3 in de voorgaande noot bedoelde a a n v r a g e n , voor zooveel namelijk betreft die gedeelten der gronden welke niet in agrarischen eigendom konden
worden afgestaan.
t)
«)

Hieronder 8 a a n v r a g e n , welke slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
Hieronder ook de in de voorgaande noot bedoelde 8 aanvragen.

Zooals het overzicht doet zien , werden in 1894 144 aanvragen
om agrarischen eigendom aanhangig g e m a a k t , gezamenlijk betrekking hebbende tot een grondbezit (in zes gewesten) van ruim
629 bouws , waarvan alleen in de residentie Cheribon 116 aanvragen,
betrekking hebbende tot 428 bouws. Van laatstbedoelde 116 aanvragen , welke bijna alle op instigatie van zaakwaarnemers gedaan
en niet uit den boezem der bevolking waren voortgekomen, werden
er nog in hetzelfde jaar 4 8 , gezamenlijk betreffende bijna 222
bouws, afgewezen, en 6 4 , in 't geheel tot ruim 189 bouws betrekking hebbende , door de aanvragers ingetrokken , terwijl er
1 , loopende over bijna 10 b o u w s , door overlijden van den aanvrager kwam te vervallen. Van de overige in 1894 aanhangig
gemaakte aanvragen werd er slechts één toegewezen , welke het i e k k i n g had op een stuk grond , ter grootte van 5 bouws , in
Madioen , zoodat op uit. 1894 van bovenbedoelde 144 nieuw iugekomen verzoeken nog in behandeling bleven 30 aanvragen , gezamenlijk voor ongeveer 203 bouws.
Rekening houdende met eenige kleine verbeteringen , welke de
vroegere opgaven betreffende de residentiëu Cheribon , Soerabaija,
Madioen en Kediri lijn gebleken te behoeven (zie de bovenbedoelde
noten b, e, / e n i) blijkt het aantal der op uit. 1893 onafgeoaan
gebleven aanvragen 127 te hebben bedragen, instede van 1 2 1 , en
de uitgestrektheid, waartoe zij betrekking hadden 4 6 3 , instele

van 405 bouws. Van deze aanvragen werden er in 1894 toegewezen
21 (1 in de Preanger Regentschappen , 4 in Cheribon , 1 in Madioen
en 15 in Kediri), gezamenlijk voor ongeveer 116 bouws, en afgewezen 52 (in Cheribon) betreffende ruim 135 bouws '), terwijl er
11 (10 in Cheribon en 1 in Madioen) van p . m. 24 bouws door
overlijden der aanvragers kwamen te vervallen, en 6 (in Cheribon)
van ongeveer 9 bouws door belanghebbenden werden ingetrokken.
Bij het einde des jaars bleven er dus 67 aanvragen om agrarischen
eigendom in behandeling , gezamenlijk betreffende ruim 381 bouws.Uit den reeds vermelden staat blijkt tevens dat de sedert de
uitvaardiging van het Koninklijk besluit van l(i April 1872 n°. 29
(Indisch Staatsblad n°. 117) aanhangig gemaakte aanvragen bij
het einde van 1894 een totaal hadden bereikt vau 2 4 1 2 , verdeeld
over p. m. 16356 bouws, en dat van die aanvragen er 1220 in
haar geheel en 8 gedeeltelijk waren toegewezen, ten gevolge
waarvan op uit. 1894 1228 perceelen agrarischen eigendom , ter
l
)
Van d e 100 a a n v r a g e n in d e residentie C h e r i b o n , w e l k e g e d u r e n d e 1894
w e r d e n afgewezen (de hiarbedoelde 5 2 , b e n e v e n s 4S v a n de in genoemd jaar
bijgekoniene) vond in 92 gevallen d e afwijzing baren g r o n d in d e oinstandigheid dat d l i:i a g r a r i s c h e n eigendom b e g e e r d e g r o n d e n zich in communaal
bezit b e v o n d e n , terwijl aan de overige 8 a a n v r a g e n niet k o n w o r d e n v o l d a a n ,
o m d a t , b e h a l v e d o o r d e a a n v r a g e r s , ook u o g d o o r a n d e r e n g e b r u i k s r e c h t e n
op de g r o n d e n w e r d e n uitgeoefend.
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vallen waarin huurovereenkomsten van den hierbedoelden aard
aan (kostelooze) registratie werden onderworpen , bleef de bestaande
gewoonte dat inlanders hun grond aan niet-inlanders verhuren
buiten tusschenkomst van het bestuur, nog steeds de overhand
behouden l ). Terwijl toch de in genoemd jaar op den voet der
verhuur-ordounantie (Indisch Staatsblad 1871 nu. 163, juncto Indisch
Staatsblad 1879 n°. 209) geregistreerde contracten in het geheel
liepen over 57 198 bouws, wijzen de ontvangen opgaven omtrent
de mondeling of bij niet-ingeschrevon schriftelijk contract tot stand
gekomen verhuringen nog op een totaal van 97 609 bouws.
Uit het volgend vijfjarig overzicht blijkt dat van de in 1894,
hetzij al dan niet bij geregistreerde contracten , van de bevolking
gehuurde uitgestrektheid van J54 867 bouws, voor de teelt van
suikerriet moesten dienen 104 425 en voor andere doeleinden 50 442
bouws.

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders. Hoewel
in 1894 eenige toeneming te constateeren viel van het aantal ge-

Uitgestrektheid (in bouws) gehuurd bij geregistreerde
overeenkomsten:
voor de
teelt van
padi of
van
teelt van
padi en
tweede
suikerriet.
Kcwassen. a)
voor de

JAREN.

5
4
3
2
21

552
775
801
451
313

voor de

voor de

Te

teelt van

oprich-

andere

ting van

gewassen.

«rebouwen.

25G30
3 277
3 543
0 129
35 582

24
25
0
31
(c) 10

653
217
170
118
257

Uitgestrektheid (in bouw») gehuurd bij mondelinge
of bij schriftelijke niet-geregistreerde
overeenkomsten (voor zoover bekend):

voor de
teelt van

zinnen.

suikerriet.

*)
31
8
7
8
57

859
294
520
729
198

63 :.»:(
76 87S
80 978
91034
83 082

voor de
teelt van
padi of
van
padi en
tweede
gewassen, a)

IIIII

gezamenlijke uitgestrektheid van bijna 5295 bouws , in de openbare
registers waren ingeschreven.
Voor zooveel daarvan uit de voor dit verslag ontvangen mededeelingen blijkt, werd , behalve ten aanzien van enkele der aan
de Batangsche regentenfamilie toebehoorende sawahs (zie Koloniaal
verslag van 1892, blz. 80) van het recht, om op agrarischen
eigendom hypotheek te vestigen , in 1894 nog gebruik gemaakt
teu opzichte van 5 perceelen in de residentie Madioen.
Vervreemding aan niet-inlanders van in agrarischen eigendom
bezeten grond , op den voet van art. 19 van het. boven aangehaald
besluit,, kwam in 1894 niet voor.

voor de
teelt van

oprich-

andere

ting van

ge-

gebouwen.

wassen.

5(54
7906
7717
0447
0211

Algemeen

voor de

98
55
39
31
30

Te
totaal.
zamen.

74
89
99
104
97

125
503
833
307
609

105
P7
107
113
154

984
856
359
030
867

a) Voor de teelt enkel van padi waren in de behandelde vijfjaren gehuurd: bij geregistreerd contract achtereenvolgens 053, 156. 149, 57 en 148 bouws, en buiten
het bestuur om (voor zoover bekend) achtereenvolgens 4285, 3139, 3562, 4306 en 6999 bouws.
i) Van achtereenvolgens 25 044, 2 999, 3 358, 7 253 en 30 439 bouws der in deze kolom bedo»lde gronden waren de verhuurders indivilueele bezitters. Onder de in

vreemde Oosterlingen.
c) Hieronder 5 bouws voor den aanleg van houtstapelplaatsen en trambanen.

Hieronder volgt een gewestelijk overzicht van de in het voorafgaand staatje in totaal vermelde grondverhur'mgen van 1894, met
afzonderlijke vermelding, althans voor sommige gewesten , voor
•welke doeleinden de gronden door anderen dan suikerfabrikanten
werden gehuurd.

e) Hiervan o. a. 300 bouws voor de teelt van indigo.
i') Hiervan o. a. 588, 14, 738 en 153 b mws respectievelijk voor de teelt
van piili, katjang, indigo en andere gewassen en 2 bouws voor de oprichting van gebouwen.
r) Hiervan o. a. voor de teelt van padi 3 0 , voor die van indigo 377 bouws
en 1 bouw voor de oprichting van gebouwen.

Aantal bouws
op andere
wijze
gehuurd
gehuurd b(j
(voor zoover
geregistreerd deze v e r huringen l>ü
contract.
het bestuur
bekend
werden).

f)

Aantal bouws

GEWESTEN.

P r e a n g e r Regentschappen

. . . .

Bezoeki

Madioen

Totalen.

.

.

.

T e zamen.

q) Uiervan o. a. 2 bouws voor de oprichting van eene houtstapelplaatsen
2 bouws voor den aanleg van eene trambaan tot vervoer van suikerriet.
//) Hiervan o.a. 252 en 52 bouws, respectievelijk voor de teelt van padi
en van katjang.
i) Hiervan o. a. 1 bouw voor de oprichting van M M houtstapelplaats
en den aanleg vau trambanen.

1306
/)
27
m) 34 BM
o)
814
1 384
100
130
4 100

206
7 068
//) 4 359
</) 4 830
f)
S»
/,) 8 310
399
/.) 28 004
S799
0 191
») 6 881
,,) 2 600
(16
1)
287
r) 4 642
*) 9 852

552
8 174
11442
5 709
3 554
10 691
405
28 004
10 105
9 218
41 740

57 198

07 660

154 867

346
206
a) 7 0 8 3
c)
870
<•) 3 4 9 6
o) 2 372
i)
6

Hiervan o. a. 22 bouws voor de oprichting van gebouwen.

:ns.!
1 500
477
4 772
13 952

a) Hiervan o. a. voor de teelt van padi 109 en voor die van cassave
22 bouws.
b) Hiervan o. a. voor de teelt van padi en van cassave respectievelijk 347
en 53 bouws en voor de oprichting van gebouwen 2 bouws.

k) Hiervan o.a. 5019, 3 3 , 437 en 81 bouws voor de teelt respectievelijk
van padi, tabak , katja:ig en andere gewassen, en 3 bouws voor de opr:chting van gebouwen.
/)

Hiervan o.a. 4 bouws voor de teelt van tabak.

ru) Hiervan alleen 33 205 bouws voor de tabaks-cultuur.
«)

Hiervan o.a. 718 bouws als voren.

o)

Hiervan o.a. 10 bouws voor de oprichting van gebouwen.

p) Hiervan o.a. 13 bouws voor de teelt van katjang en 4 bouws voor
den bouw van tijdelijke woningen voor bet personeel der Serayoe-dal-.Stooiiitraiu-Maatsehappij.
'/)

Hiervan o.a. 73 en 68 bouws respectievelijk voor de teelt van padi

') O. a. gingen de verhuringen in Soerabaija alle buiten het bestuur o m ,
terwijl in de alde< dingen I'atti en Koedoes der residentie.Tapat.i verscheidene
overeenkomsten . als strijdig niet de w e t , niet konden worden geregistreerd ,
en de h n n t e n er tegen o p n g r a om nieuwe contracten, die door hoinlerden
verhuurders op nieuw zouden moeten worden onderteekeitd , aan te bieden.
Daarentegen had in Bezoeki alléén registratie plaats van 22128 overeenkomsten, welke betrekking hadden op grootendeels voor de tabakscultuur
gehuurde gronden tot eene uitgestrektheid vau 34 850 bouws (verg. het
gewestelijk overzicht'.
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en andere gewassen en 1 bouw voor de oprichting van steenbakkerijen.

heid heeft de Indische Regeering de verwachting uitgesproken
dat,
ten einde te voorkomen dat de registratie in dergelijke ger)
Hiervan o. a. 654, 46 en 522 bouws respectievelijk voor de teelt van
padi, katjang en andere gewassen en I bouws voor de oprichting van ge- vallen den indruk zou maken dat het doen of bedingen der
vooruitbetalingen officieel wordt goedgekeurd, de hoofden van
bouwen.
gewestelijk bestuur, daarbij handelende in den geest derkabinetss) Hiervan o. a. 66 en 3098 bouws respectievelijk voor de teelt van padi circulaire van 5 Februari 1894 n°. 18 (zie 't vorig verslag, blz. 84)
en van andere gewassen.
de beide partijen er toe zullen weten te brengen om bij de in 't
vervolg te sluiten huurovereenkomsten de vooruitbetaling te beDe termijn, waarvoor verhuurd werd bij geregistreerde overeen- perken tot het jaar voorafgaande aan dat der levering van den
komsten , was voor de teelt van padi zelden langer dan twaalf gehuurden grond.
maanden, voor de suikercultuur gewoonlijk een oogstjaar, voor
Met het oog op de omstandigheid, dat ten gevolge van de lage
de teelt van tabak in Bezoeki echter 4 a 5 jaren , terwijl, waar suikerprijzen , de eigenaars van suikerondernemingen zich verplicht
men den grond bestemde voor de oprichting van gebouwen , dan zien hunne uitgaven zooveel mogelijk te beperken, heeft de Indische
wel voor de indigocultuur, de grond mede meestal voor langer Regeering het in Februari jl. noodig geoordeeld den gewestelijken
dan één jaar verhuurd werd.
bestuurders te doen aanbevelen er wel op te letten, dat aan de
De huurprijzen der voor de suikercultuur gehuurde gronden betrokken bevolking geen onevenredig groot aandeel worde opgeliepen weder zeer uiteen, en wel, zooals uit de voor 1894 verstrekte legd in de winstderving welke de suikerindustrie lijdt. Tevens
opgaveu blijkt, van f 5 tot f 130 per bouw. Gewestelijk zijn de werd hun verzocht de Regeering op de hoogte te houden van de
•volgende cijfers genoemd: Preanger Regentschappen f 5 a f 30, vermindering, welke de aan de bevolking in den een of anderen
Cheribon f 77, af 50, Tagal f25 af 40, Pekalongan f 12 af 42, vorm ten goede komende betalingen ten gevolge van de bedoelde
Samarang f 25 a f 50, Japara f 15 a f60 , Rembang f 13 a f 20 , crisis ondergaan.
Soerabaija f 24af 7 5 , Pasoeroean f 15af 130, Probolinggof 30 a
f60, Bezoekif40af50, Banjoemasf 25af 50, Bagelenf 30 af 60,
Ontginning door inlanders van moesten (niet tot de dessa's beKadoe f 40 a f 60, Madioen f 6'/ s a f 15 en Kediri f 10 a f 50. hoorenden) grond. Blijkens de ter zake ontvangen opgaven werd
De klachten over nietnakoming van hunne verplichtingen, hetzij gedurende 1894 in de gouvernementslanden van Java en Madura
van de zijde der huurders, hetzij van de zijde der verhuurders aan 30399 inlanders op aanvrage domeingrond ter ontginning afwelke hier en daar voorkwamen in Cheribon, Japara, Soerabaija, gestaan , op den voet van Indisch Staatsblad 1874 n°. 79, en zulks
Bezoeki, Bagelen en Kediri, liepen over niet tijdige levering of tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 22860 bouws, welk
teruglevering van den grond, over het niet nakomen van andere laatste totaal over de vijf voorafgegane jaren gemiddeld per jaar
gestelde voorwaarden , over het wegnemen van dijken (galaugans) had bedragen 29057 bouws, ter ontginning afgestaan aan gemiddeld
op voor de suikercultuur gehuurde sawah's , over verkeerde opmeting 33520 aanvragers. Van de vóór 1894 verleende vergunningen van
van de verhuurde gronden, enz. In de meeste gevallen konden dezen aard kwamen er in dat jaar 1389, betrekking hebbende tot
1378 bouws, te vervallen, hetzij door overlijden of vertrek van
de geschillen op minnelijke wijze worden bijgelegd.
Naar aanleiding van de door een der gewestelijke bestuurders den aanvrager, hetzij wegens bevonden ongeschiktheid van den
uitgesproken meening, dat contracten betreffende het huren van grond, doch in hoofdzaak wegens het niet nakomen van de bij
grond ten behoeve van de suikerindustrie, gesloten 2 tot 5 jaren de vergunning gestelde voorwaarden, terwijl zulks in de vijf
vóór de inbezitneming van den grond , niet vatbaar zouden zijn voorafgegane jaren gemiddeld per jaar het geval was geweest met
voor registratie wanneer de bedongen huurschat dadelijk was be- 2336 vergunningen, die betrekking hadden tot gemiddeld 1942
taald, is in November 1894, bij circulaire van den directeur van bouws.
binnenlandsch bestuur, aan de residenten medegedeeld dat de
Wegens eigenmachtige ontginning werden in 1894, overeenIndische Regeering eene dergelijke opvatting niet deelt, en dat komstig art. H der ontginnings-ordonnantie , metten arbeidstelling
zoolang de bepalingen te dien opzichte nog niet zijn gewijzigd'), aan de publieke werken voor den kost zonder loon, gestraft
de bedoelde contracten kunnen worden geregistreerd, wanneer uit 4328 personen (tegen 2754 in 1893) waarvan alleen 1156 in Rembang.
het onderzoek , in te stellen ingevolge art. 9 (1ste lid) ordonnantie Den overtreders werd de verdere bearbeidiug van de gronden verin Indisch Staatsblad 1871 n°. 163 , juucto Indisch Staatsblad 1894 boden , totdat zij in het bezit zouden zijn van het vereischte
n°. 52, is gebleken dat zij geene verboden bedingen (betreffende ontginningsbewijs. Bij de opsporing van clandestiene ontginningen
zoogenantnde over- en dubbelhuur) bevatten als bedoeld bij het werd over 't algemeen weinig medewerking ondervonden van de
2de en 3de lil van arl. 6 van laatstgenoemd Staatsblad. Ingeval dessahoofden die veelal voordeel trekken uit de ongeoorloofde ontechter mocht blijken dat over een termijn van meer dan één ginningen en ongaarne bevriende dessagenooten aanklagen.
jaar de huursom is vooruitbetaald, is den residenten aanbevolen
Wat betreft de verplichting tot den aanleg van terrassen , een
de huurders te wijzen op het bepaalde bij art. 1 der ordon- voorstel van den directeur van binnenlandsch bestuur om de tot
nantie in Indisch Staatsblad 1879 n°. 209, waarbij dergelijke dusver bij terrassen aan leg gewoonlijk gevolgde werkwijze te
bedingen of betalingen nietig zijn verklaard. Bij dezelfde gelegen- verlaten en eene andere, minder arbeid eischende methode aan te
nemen, gaf der Indische Regeering op 't eind van 1894 aanleiding
dien hoofdambtenaar te wijzen op het sinds tal van jaren bij her'> Blijkens berichten van October 1804 bestond bij de Indische Regeering haling en op afdoende wijze geconstateerde nut van de aangenomen
het voornemen om ten opzichte ra dit onderwerp eene partieele voorziening
werkwijze en op de mogelijkheid, om die, bij eene doelmatige
te treffen , in ahvachtinir van het tot stand komen eener herziene verhuur- leiding door de Europeesche en inlandsche ambtenaren, toe te
ordonnantie. Het betrekking tot laatstbedoelde aangelegenheid zij herinnerd
passen zonder belangrijken druk voor de bevolking, waardoor de
(verg. vorig verslag, blz 88 en noot 1 aldaar), dat de door het lid van den
hier en daar nog geopperde bezwaren wel geleidelijk zullen verRaad van Inilië, den heer J . MCLI.EMI-ISTKB ontworpen ordonnantie van
zulk eeo ingrijpenden aard was gebleken dat het raadzaam scheen om, alvoren9 dwijnen. Tevens werd in herinnering gebracht dat het geenszins de
over te gaan tot de gcwcnschtc eindregeling, te kunnen beschikken over
bedoeling is om die wijze van terrasseering overal toe te passen ,
vollediger — la Juli 1«'.I4 aan de betrokken residenten gevraagde — gegevens doch haar integendeel alleen daar in practijk te brengen waar de
omtrent den acttic-leii toestand met betrekking tot de grondverhuur dan de
heer MUI.I.ÏMEIPTEK reeds had kunnen bijeenbrengen. Xadat gebleken was geaardheid van het terrein zulks vordert.
(in Juni jl.) dat die nieuwe gegevens den Gouverneur-Generaal hadden bereikt
Het op blz. 88 van het vorig verslag bedoeld ontwerp tot herheelt de '.verweging hier te lande dat de vaststelling van eene nieuwe regeling
ziening der ontginningsordonnantie was tijdens de afsluiting van de
op zich zelf reeds als een voordeel is te beschouwen , ook al mocht door de
mededeelingen voor deze rubriek, in behandeling bij den Raad
practjjk lilyken dat zjj niet dadelijk aan alle eischen voldoet — aaa welke
van Iudië.
eventueele gebreken dan later kon worden tegemoet gekomen — er toe geleid
den Landvoogd te verzoeken de noodige maatregelen te nemen opdat de in
Het volgende overzicht bevat eene gewestelijke statistiek van de
uitzicht gestelde regeling nog in den loop van 1895 haar beslag krijge.
in 1894 uitgereikte ontginuingsbewijzen.
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Vergunn infren aan nlander.s tui ontgianinj van domeiugrond. in
IMH verleend . en we
naar go! in^ van <U> vrootta of de btyniing
en/. dei aangevraagde terreinen —bij heselukking van:

OKWESÏEN.

Bantam
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samurang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kauoe
Madioen
Kediri
Madura
Totalen
In 1893 waren de totalen

Totaal.

betrof dus
elke v e r guuiiing (per
itiritttnt wlritnUin
persoon)
onderstaand»
MUM**
MOUMDuitgestrektrauMo*
der perder bij de
lijk ioor de Mn onder- lijk voor de aan BHlUr> li|k voorde souen die
beid (in
vergunningen
v
o
z
e
n
d
e
volgend''
volgende
staand
staand
bouws van500
..taali'1
ontginbedoelde
Ult#«'iutgevierkante
aantal
aantal
strektheid ningsver* uitgestrekt" Rijuland.sclio
strektheid
strektlieiil
heden (in
(in bouws) persnni-n. (in bouws).
{in bouws). gunningen
Mnofisa.
roeden):
personen.
bouws).
verkregen.
a)
districtsh'.ol'den,

9 271
N
3 83!)
1.985
1 505
645
497
855
81
74
41
70
1 226
1 631
658
217

„
975
433
23 895
21 128

5 140
149
2 661
989
751
365
393
729
48
78
34
90
< 488
1 C08
349
157
599
127
16 061
15 304

re i.lentcn ,

ii

ii

,.
607

ii

..29

25
777
222
316
465
11
39
139
98
1 C09
1 119
136
1 979

11

ii

183
1

165
1

1 616
28 V
318
476
9
37
142
129
1671
132
90
636

11

•i

11

ii

8
21
44

4
3
58

5

002
1

11

„

ii
11
ii

ii

11

850
335

M
ii
769
378

..

|

1 648
6 547

M

6 030
7 202

S 271
121
n 122
2 274
1 823
1 121
506
892
223
203
1 712
202
1 505
2 268
658
225
21
1 019
233
30 399
28 010

r. 144
174
4 04d
1 212
1 007
830
4U4
708
187
176
1 643
239
1 789
3 588
349
161
3
657
127
22 860
22 884

0.294
1.219
0.330
0.266
0.292
0.37»
0.399
0.430
0.419
0.433
0.480
1.91
1.94
1.291
0.205
0.357
0.71
0.322
0 273
0.370
0.408

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

Uitgifte van grond in erfpacht.. Nopens de quaestie van canon- voor de uitbreiding van den eigen landbouw en van de vrijwillige
verlaging voor de erfpachtsperceelen welke vóór 1877 zijn uitge- koffieteelt der bevolking nog slechts betrekkelijk geringe uitgegeven (zie vorig verslag, blz. 89), heeft de Regeering hier te lande strektheden gronds beschikbaar waren, weshalve de directeur reeds
in Augustus jl. als hare meening aan het Indisch Bestuur doen toen in overweging gaf de verdere uitgifte te staken. In afwachting
kennen dat, daargelaten de vraag of de behoefte aan verlaging van de omstreeks dien tijd aanhangige overwegingen met betrekking
wel zoo noodig is als vroeger werd voorgesteld , de bestaande omstan- tot het koffievraagstuk in het algemeen , bleef dit voorstel aandigheden geen voldoende aanleiding opleveren om wijziging te vankelijk in beraad, doch kwam weder aan de orde nadat de
brengen in dan eenmaal in overleg tusschen de Kegeering en de Kegeering tot eene conclusie was gekomen omtrent de ten opzichte
belanghebbenden , of overeenkomstig de aanbieding van belang- van de gouvernements-koffiecultuur te volgen gedragslijn. Aanhebbende zelven, vastgestelden canon.
gezien de nader nopens het denkbeeld geraadpleegde adviseurs de
In 1894 moesten weder verscheidene erfpachtsannvragen in advies staking van het verder uitgeven van gronden in erfpacht, voor
worden gehouden , zoowel in verband met de belangen der gouverne- zooveel de afdeeling Malang betreft. eenparig voorstonden , heeft
ments-koffiecultuur, ingevolge de nieuwe regeling , als met het in de de Indische Regeering in üctober 1894 in dien zin beslist, en wel
residentie Bezoeki nog in gang zijnde onderzoek naar de gronden , die door in beginsel aan te nemen om op aanvragen om uitgifte in
in aanmerking komen voor eene uitbreiding der bij ordonnantie erfpacht van woeste gronden in do afdeeling Malang (hoedanige
van 2 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n". 115) vastgestelde bosch- :tanvragen trouwens al sedert 1891 buiten beschikking waren gelareserve (zie 't vorig verslag, blz. 204). Terwijl de bezwaren die I ten) in den vervolge afwijzend te beschikken. Voor eenelormeele regede afdoening van ettelijke aanvragen weerhielden , namelijk die ling van deze aangelegenheid, door namelijk genoemde afdeeling in
welke verband hielden met de van regeeringswege te nomen be- haar geheel alsnog te rangschikken onder de bij Koninklijk besluit
slissingen omtrent het tegenover de Liberia-koffie aan te nemen aangewezen streken, die beschikbaar moeten blijven ten dienste der
standpunt en in zake een door den wetenschappelijken adviseur aan de verplichte levering onderworpen koffiecultuur — zie voor
voor de koffiecultuur gedaan voorstel om belangrijke uitgestrekt- zoodanige aanwijzing met betrekking tot de residentie Pasoeroean het
beden woesten grond te reserveeren voor de gedwongen en vrij- Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1878 , n°. 345 — zal de
willige koffieteelt en mitsdien van de uitgifte in erfpacht uit te tijd eerst gekomen zijn wanneer de onderzoekingen van den
sluiten, sedert konden worden uit den weg geruimd, ') zoodat die wetenschappelijken adviseur voor de koffiecultuur zoover gevorderd
aanvragen voor eventueele toezegging in aanmerking konden worden zullen zijn, dat omtrent eene meer algemeene herziening van de
gebracht, was dit laat3te niet het geval met de aanvragen be- voor Pasoeroean en andere koffiegewesten bestaande zoogenaamde
trekking hebbende op de afdeeling Malang der residentie Pasoeroean. reserveeringsbesluiten eene beslissing zal kunnen genomen worden.
Keeds in de Koloniale Verslagen van 1890 (blz. 19) en van 1892
Zoowel de hierboven besproken oorzaken als de omstandigheid
(blz. 202) werd er op gewezen, hoe in die afdeeling, als een ge- dat een 40-tal aanvragen in advies werden gehouden in afwachvolg van de omstandigheid, dat, bij het op ruimere schaal in ting van de beslissing nopens het door de Indische Kegeering
exploitatie komen van de bestaande erfpachtsondernemingen , deze aanhangig gemaakte denkbeeld om eene ruimere toepassing te
boe langer zoo meer arbeidskrachten tot zich trokken, de inlandsche ;_-i;ven aan het stelsel van openbare aanbieding in erfpacht, van
koffietuinbezitters allengs meer te kampen kregen met gebrek aan welk denkbeeld echter (zie vorig verslag, blz. 89) sedert werd
banden voor pluk- en bereiding van bun product, waardoor jaar- afgezien , hadden ten gevolge dat de (voorloopige) toewijzing in
lijks, tot groot nadeel zoowel van de bevolking als van den lande, 1894 van tot dusver onafgedaan gebleven aanvragen zich bepaalde
een deel van den oogst te loor ging. Een plaatselijk onderzoek , tot de toezegging van slechts 21 perceelen , welk getal in 1892 en
ingevolge opdracht van do Regeeriug, in 1891 in Malang ingesteld 1893 achtereenvolgens bedragen had 92 en 31. Van deze 21
door den toenmaligen directeur van binnenlandsch bestuur, be- perceelen werd er 1, na opgemeten en in kaart gebracht te zijn ,
vestigde niet alleen de nadeelen , aan de bedoelde concurrentie voor nog in hetzelfde jaar afgestaan. En daar bovendien definitief kon
de inlandsche koflieondernemers verbonden, maar bracht tevens aan worden besloten tot de uitgifte van 151 perceelen, waarop in
het licht, dat de uitgifte in erfpacht van woeste gronden in ge- vorige jaren erfpachtsrecht was toegezegd , en van 2 perceelen
noemde afdeeling reeds in zoodanige mate had plaats gehad, dat zonder voorafgaande toezegging , werd dus in het geheel afgestaan
hetzelfde aantal perceelen als in 1892, namelijk 154, tegen 113
in 1893.
') De inzichten der Indische Uegeering omtrent de bedoelde onderwerpen
Ingeschreven , dat wil zeggen door de aanvragers aanvaard,
werden respectievelijk in September 1894 en Maart 1895 aan de betrokken
werden de in bijlage ï hierachter vermelde 128 perceelen (waarautoriteiten medegedeeld. Omtrent nadere bijzonderheden zij verwezen naar
van 8 3 , die in 1894, en 4 5 , die in vorige jaren waren afgestaan),
hoofdstuk O , afd. I.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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gezamenlijk groot 117821 bouws, terwijl in 1893 op hetzelfde
aantal perceelen , doch tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van
31467 bouws, erfpachtHrecht werd gevestigd. ') Van de in 1894
aanvaarde perceelen welke, met uitzondering van een enkel, hetwelk door een Chinees werd aanvaard, alle ten name van liuropeanen of cultuurmaatschappijen werden ingeschreven, dienden
er 21 tot uitbreiding van bestaande ondernemingen ; deze perceelen
werden niet voor den vollen termijn van 75 jaren afgestaan, doch
voor den verderen duur van het erfpaehtsrecht, gevestigd op
vroeger aan de aanvragers uitgegeven gronden.
Ten opzichte van 3 perceelen in de Preanger Regentschappen
en 1 in elke der residentiën Soerabaija en Kediri werd in de
erfpachtsakte het beding opgenomen , dat de teelt van koffie zou
zijn uitgesloten : ) , terwijl met betrekking tot 16 perceelen in
Bezoeki, met het oog op hunne ligging iu de spoorwegstreek
Djember-Banjoewangi, aan de gebruikelijke voorwaarden tot kosteloozen afstand door de erfpachters van de c. q. voor openbaar
verkeer te bestemmen strook gronds (zie Bij blad op het Indisch
Staatsblad, n°. 3851), weder de bepaling werd toegevoegd dat de
ondernemers geen aanspraak zullen kunnen doen gelden op vergoeding voor eventueel aan gebouwen en plantsoenen toe te
brengen schade.
Voor de meeste der in 1894 aanvaarde perceelen, namelijk voor
73 van de 128, werd de canon bepaald op f 1 per bouw'sjnars,
voor 6 zelfs op f 0,75, f 0,50 en f 0,25. Ter zake van de 49 andere
zal die betaling bedragen: voor 4 f 1,25, voor 22 f 1,50, voor 2
f 1,75, voor 17 f 2 , voor 1 f2,50 en voor 3 (gelegen in het district
Tjihea der afdeeling Bandong van de residentie Preanger Regentschappen, in het district Djaboeng der afdeeling Modjokerto van
de residentie Soerabaija, en in het district Tempeh der afdeeling Loemadjang, van de residentie Probolinggo) respectievelijk
f 3 , f 4 en f 5.
Terwijl de in 1894 aanvaarde perceelen, zooals uit het bovenstaande blijkt, betrekking hadden op 37821 bouws, vervielen in
dit jaar de erfpachtsrechten op 2455 bouws wegens terugkeer van
perceelen aan het Gouvernement (zie de reeds vermelde bijlage T,
sub II). *) Daarentegen moest de ingeschreven uitgestrektheid der
erfpachtsgronden weder worden vermeerderd met 192 bouws wegens
de inschrijving in 1893 van hot perceel, bedoeld in noot 1 op
deze bladzijde, en met 52 bouws in verband met het verstrekken
van verbeterde opgaven omtrent de uitgestrektheid van een tweetal
vroeger ingeschreven perceelen. Een en ander wordt nader toegelicht in de noten, behoorende bij het volgende gewestelijk overzicht van het aantal en de gezamenlijke uitgestrektheid van de
op uit. 1894 in handen van ondernemers zich bevindende erfpachtsperceelen op Java, voor zooveel namelijk betreft die gronden waarop,
toen zij in erfpacht werden afgestaan, nog geen titel was gevestigd. *j
Totalen over
de jaren
1873 t/m 1893.

Aanvaard in
1894.

GEWESTEN.
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
(ierperbouw». <»)
eelen.
ceelen. bouws. a]

Bantam
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
,
Pekalongan
Samaraog
,
Japara
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
,
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Totalen
o)

859
8
1 026
7
03 601
i) 351
1 791
II
1 062
<•)
4
9 098
d) 50
8 022
6G
4 241
20
5C80
«) 24
72 436
f) 193
27
318
78
47 011
120
1 249
4
805
13
4 330
22
9 351
44
ff) 314 9) 84C05
^ 1 3 3 2 A)343 115

25
1
1
2

5 009
109
141
565

ii

1
7
1
I
03

306
836
15
37
23 098

1
25

171
6 934

128

37 821

<•) Verminderd met 2 perceelen (Kandoesanga
wegens terugneming van grond.

en Sirantjong) en 212 bouws

d) Verminderd met 2 perceelen (KujocAkang I en II) en 281 bouws wegens
terugneming van grond.
e) Vermeerderd met 1 perceel (Wonokeiso) van 102 bouws. van welks insein ijving — op 31 October 1893 — eerst na de afsluiting van bet vorig verslag te
Ba'avia bericht werd ontvangen.
f\
Verminderd met 2 perceelen ;Mangoen-Giidjcro en Pawon Scwoe) eu 291
bouws, wegens terugueming van grond. Bovendien verminderd met 2 perceelen
en vermeerderd niet 32 bouws , wegens vestiging. na hermeting. van een nieuw
erfpaehtsrecht op de onderneming Boemiredjo in Pasoeroean als een perceel en
tot eene uitgestrektheid van 567"» u# bouws , welke onderneming tot dusver te
boek stond als 3 perceelen (ingeschreven respectievelijk in 1877, 1877 en 1883)
van 53447>;SM bouws.
ff) Verminderd met 1 perceel (Sirah BombaDg) en 179 bouws wegens vervallen
verklaring van het erfpaehtsrecht (zie bijlage '1). D e op blz. 90 van het vorig verslag verstrekte opgave omtrent het aantal en de uitgestrektheid der perceelen in
Kediri (315 en 85 084 bouws 1 . waaromtrent twijfel bestond, is bij nader onderzoek
de juiste gebleken.
h) Naar gelang van het jaar van inschrijving was het aantal perceelen en de
uitgestrektheid — met toepassing van de tot uit. 1894 geregulariseerde veranderingen ontstaan door terugneming van gronden als anderszins — als volgt (waarbij
valt op te merken dat de verandering . ontstaau door de vestiging van het nieuwe
erfpaehtsrecht op het in noot f bedoelde perceel. geheel is gebracht voor rekening
van het jaar 1883).

Jaren.
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880 .
1881
1882
1883

Aantal
perceelen.
1
16
39
41
39
48
50
57
78
82
09

Trausporteere 1 520

Aantal
bouws.
350
5 833
11 583
9 551
9 701
11 248
14 700
14 840
23 372
24 566
21 062
146 806

Jaren.
Per transport.
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1802
1893
Totalen

Aantal
perceelen.
520
69
96
54
69
36
78
86
69
127
128
1 332

Aantal
bouws.
146 800
15 189
24 083
9 019
19414
6 280
19619
16 650
16 428
38 160
31 467
343 115

Van de in 1894 of vroeger, hetzij alleen nog toegezegde, hetzij
reeds definitief afgestane maar nog niet ingeschreven perceelen
waren er op uit. 1894 198 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 80 reeds
afgestane perceelen (gezamenlijk groot 28 525 bouws) en 118 perAanvaard in de
ceelen (naar schatting gezamenlijk groot 72 306 bouws) die nog
opgegeven
slechts waren toegezegd. Aan verscheidene aanvragers, die konden
22jaren
aantoonen zich niet tijdig de vereischte kaarten en meetbrieven te
hebben kunnen verschaffen , werd uitstel verleend van den termijn
Aantal
Aantal
van zes maanden bij het toezeggingsbesluit gestipuleerd voor de
perceelen. bouws. a)
indiening daarvan, terwijl ook in sommige gevallen, doch in mindere mate , termen werden gevonden tot verlenging van den termijn
insgelijks van zes maanden, die bij definitieve toewijzing van de
8
859
begeerde
perceelen den aanvragers gelaten pleegt te worden voor
7
1 026 !
370
69 210 de inschrijving van het erfpaehtsrecht in de openbare registers.
15
I '.'uu j Werden tot dusver termijnsverleugiugen als boven bedoeld steeds
5
I 203 bij regeeringsbesluit verleend, in December 1894 (Indisch Staats52
9 663 i
06
8 022 j blad n°. 276) besloot de Gouverneur-Generaal de bemoeienis der
21
4 547
Regeering in deze te beperken. Aan de hoofden van gewestelijk
31
0 510 j bestuur is alsnu bevoegdheid verleend om hunnerzijds verlenging
194
72 451
toe te staan zoowel van de door de Regeering gestelde termijnen
27 355
79
183
70 739 ' voor de vestiging van eenig zakelijk recht, dus ook van het erf4
1 249 | pachtsrecht, op perceelen gouvernementsgrond, als voor de indie13
805 i ning van kaarten en meetbrieven van in erfpacht toegezegde woeste
22
4 330 I
45
9 522 I gronden , mits daartoe door belanghebbenden tijdig, d. i. voor het
339

91 539

1460

3S0 936

D e uitgestrektheid Tan elk perceel is tot volle bouws afgerond.

') Hieronder begrepen een mede ia de bijlage hierachter vermeld perceel
in de residentie Soerabaija, groot ruim 192 b o u w s , hetwelk in 1893 w a s
a a n v a a r d , doch van w e l k e inschrijving te Batavia eerst kennis werd o n t vangen na de afsluiting van de opgaven ten dienste van het vorig verslag.
')

b) Verminderd me. 3 perceelen en 1192 bouws wegens terugneming in hun
geheel van de perceelen Tjiti-is (52 bouws) en Tjidocrian of Tjirangkoiig (110
bouws) eu vnu het overblijvende gedeelte van Tjiti-is I I (340 bouws) zoomode
van gedeelten der perceelen Pondok Bitoeng I en ÏI (415 bouwsi eu vermeerderd
met 20 bouws doordien de oorspronkelijke grootte van 1'ondok Bitocng I niet
510, maar 530 bouws bleek te hebben bedragen.

I n de opheffing van liet verbod werd door do Indische Kegecring b e -

willigd ten aanzien van de erfpachtsgronden der ondernemingen Boemiwangi
e n Tegalsari in d e Preanger Regentschappen, Proepoeg in Tagal en Wonodadi
in Pekalongan (gouvernementsbesluiten, dd. 29 J a n n a r i , 18 M e i , 8 en 14
Augustus 1 8 9 4 , n°. 1 9 , 3 7 , 12 en 14).
») Van de vergunning tot teruggave van eeu aantal perceelen of gedeelten
van perceelen, waartoe de Indische Regeering zich in 1894 of vroeger onder
zekere voorwaarden had bereid verklaard, was op uit. 1894 door belanghebbenden nog geen gebruik gemaakt.
*) Over de gronden (waarvan de uitgestrektheid op uit. 1894 bedroeg 41 3011
bouws), w e l k e , toen daarop erfpacht werd g e v e s t i g d , reeds als huiirgrondeii
te boek stonden , wordt lager iu cene afzonderlijke rubriek gehandeld.
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verstrijken van dio termijnen , Int verzoek wnr.lt gedaan. Bij circulaire van don directeur van binnenlandse!) bestuur dd. 31 Decent*
ber 1894 is den rosi denten ten (ivervloede onder de aandacht g e ' r .ebt
dat zij i u bet vermelde besluit geene bevoegdheid kunnen ontleenen om on verzoeken van hooger bedoelde strekkingeeneafWlb
zende beschikking te nemen , terwijl voor zoover betreft de residentie
Bezoeki, de verzoeken om verlenging van den termijn voor do
indiening van kaarten en meetbrieven van in erfpacht toegezegde
perceelen , gelegen in de zoogenaamde spoorwegstreek l)jeni1>erBanjoewangi, ook voor het vervolg bij de Indiscbfl Regeering behooren te worden voorgebracht (verg. blz. 157 van bet verslag van
1893). Ook werd, doorde bij Koninklijk besluit van 13 Haartjl. n°. 30
aangebrachte wijziging in de alinea's 3 en 4 van art. lvi van bet
zoogenaamd agrarisch besluit (Indisch Staatsblad 1870 n". 118,
juncto Indisch Staatsblad 1872 n°. 11<>) '), de gelegenheid geopend
om de tot dusver aan de Uegeering voorbehouden bevoegdheid lot het
verleenen van vergunning voor het aanleggen van waterwerken op
erfpachtsgronden en het gebruik aldaar van bestaande waterstroomen
of leiJiugon , in zooverre, dio vergunningen op zich zelf staan en
niet moeten geschieden tegelijk met eenige andere concessie , over te
dragen aan een door den Gouverneur-Generaal aan te wijten autoriteit.
Het volgend staatje toont aau hoe de bedoelde toezeggingen
of definitieva toewijzingen van erfpachtsperceeleu over de verschil"
lende gewesten waren verdeeld en hoeveel er dagteekendt n van vóór
1894.
Toegezegd maar nog
niet afgestaan.«)

Afgestaan n a a r nog
niet aanvaard.

(} E W E .S T E N.
Aant:il
perceelen,

Aantal
bouws. '<)

; tot uit.brei ling van cultures, inzameling van boacbproducten of
i l a t weiden van vee), hetzij omdat, de aangevraagde gronden be-

Rcbikbuar dienden te worden gehouden voor de gouverneineutskoffleeuituur. De afgewezen aanvragen voor gronden in Bezoeki
; waren 47 i > getal en daaronder 13 (11 die elke tot twee of meer

| perceelen betrekking badden) betreffende gronden in het district
! nogodjampi der afdeeling BaDJoe wangi, welk district hoofdzakelijk
i betrokken is bij eene erentueele verlenging tot ile afdeelingsI hoofdplaats

Danjoewangi

van de in aai.leg zijnde spoorweglijn

Probolinggu-Djemher-Panaroekan. :> In 7 gevallen werden de aan*

vragen vut* gron leti in Rogodjatnpi geweigord, o. a. uit overweging
dat bet op de aangevraagde gronden vi orkomende bosch diende
gereserveerd te blijven iu bet belang van de watervoorziening der
lager gelegene streken, terwijl onder genoemde 7 afwijzingen er
3 behoorden, welke, met uog eene afwijzing, hierop waren gegrond , dat de terreinen voor een deel vielen binnen de greuzen
van onder geregeld beheer gebrachte wildhouthosseheu. In de 5
andere gevallen moesten de gronden beschikbaar blijven voor de
behoefte aan uitbreiding van den eigen landbouw der bevolking
of voor de vestiging harerzijds van nieuwe nederzettingen. Uit de
reeds vermelde bijlage U blijkt voorts n o g , d a t , in verband niet
het op blz. 109 hiervóór medegedeelde omtrent de uitgifte van
woeste gronden in de afdeeling afalang, een 30-tal aanvragen met
betrekking tot die afdeeling werden afgewezen.
Het over 1894 door de verschillende erfpachters — ook door hen
die gewezen huurgrondeu in erfpacht bezaten (zie de volgende
rubriek) aan canon verschuldigde bedroeg f 1 145 156,995, tegen
f 1 148 530,80* (volgen* verbeterde opgaven) in 1893, of ruim
f' 3 300 minder.
Dit het volgend (verbeterd) overzicht blijkt hoe het in de laatste
drie jaren gesteld was met de aanzuivering.

Aantal
Aantal j
perceelen. bouws. Ii)

=
Aangezuiverd :

Bantam
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Kerobang
Soerabaiia
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioi'ii
Kediri
Totalen.

1881
t/m
De toezegging of de \ ig9-_>
definitieve toewijzing
• a a l plaats in de j 1893
j a r e n :

f 1894

T o t a l e n als b o v e u .

G
3
•28

4
1
1
I
('i

l
20

«

5
1

2 367
1 254
7 828
1430
66
188
100
400
532
2 020
250
33 420

Verschuldigd anti
1 11.1

canon.

aan canon over aau canon over
bet opgegeven
vorige jaren.
jaar.

«)f M i a t M *

4
36

MM
120
1 SCG
15 388

1892 .
1893 .
1894 .

.
.
.

1081 m . e i
1 148 530 S>i"'
1 14Ti ir.r.'.i'.j •

.
.
.

T e Hunen .

.

«) Achterstand
277 759.99';.

123
250

n

21 778

118

72 306

86

63 798

646

12

4 .127

2 170

20

4 181

61

2 5 710

118

72 306

80

28 686

9 731

80

2 8 52.->

o) W a a r in Aa a a n v r a a g als g e s c h a t t e g r o o t t e van het perceel t w e e ë r l e i
u i t g e s t r e k t h e i d w a s g e n o e m d , of d e o p g e g e v e n g r o o t t e verschilde niet de
t a x a t i e der commissie v a n o n d e r z o e k , is h e t k l e i n s t e cijter genomen.
t)

JAREX.

V o o r e l k perceel is d e u i t g e s t r e k t h e i d tot volle b o u w s afgerond.

De in 1894 afgewezen erfpacutsaanvragen, waarvan sommige
twee of meer perceelen tegelijk betroll'en, waren 1(57 in getal
(daaronder 6 van Chineezen), welke afwijzingen in de meeste :revallen (vergelijk de aanteekeningeii in bijlage U hierachter) :,'esc'iiedden, hetzij ter wille van de tegenwoordige of toekomstige belangen
der inlandsche bevolking (om haar de noodige gronden te laten

' ) E e n e wijziging van a r t . 16 v a n het a g r a r i s c h b e s l u i t , m e t het doel om
ook de afwijzing v a n erfpachtsaniivrngeu iu die gevallen w a a r i n bet niet twijlelaehtig is d a t d e afwijzing moet geschieden op ;;roiid van wettelijke bepa
lingeu , van de Regi c r i n g op pene a n d e r e autoriteit o-.er t e dragon . is in
behandeling.

1 287 378.07
op

1

f

135 :I5G,50
IM) ISil. IJ '
MS 699,04*

i' 1 Ito 401,OS

f

542 592.ii:> •
:>81 002. 30
6M tiu(i,i6 s
1822 263 01

Te
zamen.

1

977 948.55 5
931 498,81'
1 039 308,19

f 2 948 755,5Ü

5

1 Januari 18'.>2 over 18'Jl f 034 302.24 en over vorige jaren

Derhalve bleef op 1 .lauuari 1895 nog aan te zuiveren
(f 4 287 378,07 — f 2 948 755,56 = ) f 1 3 3 8 6 2 3 , 1 1 , namelijk op
den canon over 1894 f 804 457,97 en op dien over vorige jaren
f 534 105,14. ofschoon evenals vroeger voor de gerechtelijke invordering van aan den lande toekomende erfpachtssommen , waar
het te voorzien is dat daarmede het gewenschto gevolg zal worden
verkregen , stee !s bet noodige werd verricht, kwam het ook in
1894 wenachelyk voor in vele gevallen eene andere gedragslijn te
volgen, ten einde bet Gouvernement niet noudeloos in proceskosten
te doen vervallen.
Aan hoofdgeld voor de op de erfpachtsperceelen gevestigde
arbeiders (met 1 Januari 18SK afgeschaft) was over 1887 en vroeger
op uit. 1894 nog te innen f 5 4 5 , tegen f 580 op uit. 1893.
Vervanging van huur door trf pacht. Jn 18!*4 had geen conversie
van buur in erfpacht plaats, noch overschrijving ten name van
het Gouvernement van in erfpachtaperceelen geconverteerde huurgronden. Alleen onderging de uitgestrektheid der gewezen buur*
perceelen verandering door de vestiging van een nieuw erfpachtsrecht tot de bij hermeting bevonden kleim-r.' uitgestrektheid van

474 bouws nu de in de residentie Pasoeroean gelegen onderneming
Gangsiran . welke onderneming tot dusver bad te boek gestaan
•) Van het van particuliere zijde a a n h a n g i g g e m a a k t e d e n k b e e l d betreffende
HllllllBllfMnirg in de streek tiissilicn Djctnbcr ( n l i a n j o e w a n g i v o o r p a r t i culiere r e k e n i n g , met i t a a t a h a l p , e. i|. in den v n n n van e e n e landconeessie. is
sedert afg< /ieii. Hij 'joiiverneuieiitslK sluit dd. I s J u l i 1895 no. 12 is door de
I n d i s c h e R e g r v r i n g \a.i di /.>' h a r e hfillMlng aan den a a n \ l a g e r , den h e e r
II. .1. P a i a a kennis p ' g e r e a . O v e r d e z e a a n g e l e g e n h e i d zal nader w o r d e n

gehandeld i

bn »fd lul !<. atd. I I I .
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met eene uitgestrektheid van 495 bouws. Op 1 Januari 1895 bleef
derhalve het aantal geconverteerde buurperceelen 96 bedragen ,
doch met eene gezamenlijke uitgestrektheid van 41 :i09 boUWS,
d. i. 21 bouws minder dan op 1 Januari 1894 (verg. bet staatje
op blz. 92 van 't vorig verslag).
Het ter zake van deze perceelen aan canon verschuldigd en
betaald bedrag is verscholen in de sommen , reeds hiervoor opgegeven (zie de voorgaande rubriek).

Ultgettrekt(! E \V E S T E X.

l!<;Jongeii

liekl

koopsommen.

fin Mi.),
OXDXMHAVDI VKHKOCUT IlftEH
TAXATIIPBIJS.

Bantam

t

23 658
7 643
6 310
392 182
22 066
76 705
19 468
48 779
17 735
5 177
104 211
37 334
58 136
86 476
27 426
5 068
20 159
59
93 552
23 683
5 332

Batavia

Krawang . •

557,00
3 336,90
437,00
8 376,35
1 612,25
3 551,90
902,50
6 325,35
2 455,56
592,30
27 569,65
6 962,12
2 938,95
4 405,25
2 343,05
671,60
1 974,55
15,00
2 638,35
439,45
477,60
77 573,67

. . . .
Verhuur van grond. Naar aanleiding van een verzoek van den Preanger Regentschappen
Cheribon
huurder van het perceel Goenoeng Poentang in Bantam, waarvan Tagal
de huur op 20 December 1893 was geëindigd (zie't vorig verslag, Pekalongan .
blz. 92), dat hem zou worden toegestaan de inschrijving van het Samarang
op dit perceel in Juli 1893 toegezegd erfpachtsrecht, welke in- Japara
schrijving door hem niet tijdig was bewerkstelligd, alsnog binnen Rembang
een nader vast te stellen termijn te doen plaats hebben , verklaarde .Soerabaija
Pasoeroean
de Indische Begeering zich in Juli 1894 bereid om hij notarieelo Probollnggo
akte eene overeenkomst aan te gaan , waarbij de geldigheid van Bezoekl
• . .
het verstreken huurcontract zou worden beschouwd onder gelijke Banjoemas
voorwaarden met één jaar te zijn verlengd, en tevens om, zoo de Bagelen
huurder daartoe binnen zes maanden nader het verzoek zou doen , Kadoe
de huurrechten in erfpacht te converteeren. De overeenkomst Boerkarta
Madiucn
werd in October 1894 gesloten, ten gevolge waarvan op 1 Januari Kediri
1895 als buurperceelen te boek stonden: het perceel Tanab Lajapan Bfadura
(Cheribon), ter grootte; van 798 bouws, en het bovenbedoeld perTotalen .
1 081 149
f
ceel Goenoeng Poentong groot 5)10 bouws. waarvan de huursomPUBLIEK VEBKOCHT n u OPTiori
men respectievelijk bedragen f 2,01 en f2,51 per bouw 'sjaarsen
(Indisch Staatsblad 1 8 7 0 n ° . 1 1 7 ) .
de contracten achtereenvolgens eindigen op 10 Januari 1897 en
2 760.00
. . . .
8499
20 December 1895. liet door den huurder van laatstbedoeld per- Preanger Regentschappen
810,00
9 570
ceel binnen den gestelden termijn ingediend nader verzoek om Probollnggo
conversie van de huurrechten in erfpacht was in het begin van
Totalen .
f 8 570,00
13 069
1 094 218
1 81 143,67
1895 nog in behandeling.
Totaal-generaal .
Zooals reeds op blz. 92 van 't vorig verslag is vernield , waren
Daar het bleek dat in weerwil van talrijke aanschrijvingen , aan
de gewezen buurperceelen Bonowati-Goeloewoeloeh en Simbarwangi in Kediri en Argalingga in de Preanger Regentschappen de taxatie van te verkoopen gouvernementsgoed dikwijls weinig
door de voormalige huurders in erfpacht aangevraagd. Wat laatst* zorg werd besteed en vaak koopsommen werden gevorderd, welke
bedoeld perceel betreft, had de toezegging in erfpacht sedert plaats in verhouding tot de waarde , die de te verleenen titel voor de
(göuvernementsbesluit dd. 3 April 1894 n°. 40), terwijl met betrek- aanvragers vertegenwoordigde , veel te laag moesten worden geacht,
king tot de eerstgenoemde twee de Regeering zich daartoe eveneens heeft de Indische Regeering in December 1894 den plaatselijken
bereid verklaarde in dier voege, dat zij den huurder de gelegenheid ambtenaren haren uitdrukkelijken wensen kenbaar gemaakt, dat
aanbood, om de vroegere huurovereenkomsten alsnog twee jaren in den vervolge behoorlijke prijzen worden bedongen. Ook heeft
te doen voortduren , en de huur vervolgens in erfpacht te con- de Indische Kegeering gemeend krachtige maatregelen te moeten
verteeren. De voormalige huurder sloeg echter dit aanbod af en nemen tegen het onwettig grondbezit op Java en Madura. Te
stelde tegen de Indische Regeering een eisch tot schadevergoeding dien einde heeft zij den directeur van biunenlandsch bestuur gein, omdat het bestuur zich inmiddels, up grond van de in hot machtigd om alle onrechtmatige occupanten vau gouvernementshuurcontract opgenomen bedingen , in het bezit van de perceelen grond , die onwillig blijven daarop een wettigen titel aan te vragen
en van de daarop geplaatste gebouwen en inventarisgoederen had en dien in de openbare registers in te schrijven, langs den gewogesteld, ten einde de noodige maatregeleu te nemen niet alleen nen weg van rechten tot ontruiming te o wingen , aanvangende
voor den pluk en de bereiding van het koffieproduct, maar ook om met degenen die in staat kunnen worden geacht de proceskosten
aan den gewezen huurder te beletten zich van den oogst van 1894 te voldoen. De verwachting wordt gekoesterd dat de hieruit voor
meester te maken. De procedure, welke hiervan het gevolg was, den lande voortvloeiende uitgaven spoedig gedekt zullen zijn uit
was echter bij de afsluiting in Indië van dit gedeelte van het ver- de opbrengst van den publicken verkoop der alsdan ter beschikking
slag nog niet beëindigd. Intusschen is besloten eeu deel dezer van de Regeering gekomen perceelen , uit de hoogere opbrengst
perceelen opnieuw in huur aan te bieden , tegen eene vaste jaar- der ferpondingsbelasting en van het recht van overschrijving.
Wat betreft de overdracht op de hoofden van gewestelijk bestuur
lijksche huursom van f 4 per bouw en een nader door gegadigden
te bieden retributie voor de op de gronden aanwezige koffie-aanplun- van de bevoegdheid om te beschikken op verzoeken van verlenging
van den termijn van zes maanden , die bij afstand vau grond in
tingen.
Behalve de reeds in 't vorig verslag vermelde twee stukken eigendom dan wel met recht van opstal (zie de volgende rubriek)
gouvernementsgrond, behoorende tot het havenemplacement te aan de aanvragers gelaten pleegt te worden voor de inschrijving
Tandjong Priok (Batavia) en dat ter hoofdplaats Soerabaija , bevon- van den grond in de openbare registers, zij verwezen naar betden zich bovendien op 't eind van 1894 in handen van huurders geen daaromtrent reeds hiervóór onder de rubriek » Uitgifte tan
twee voor on bepaalden tijd verhuurde perceelen ter genoemde grond in erfpacht" is medegedeeld.
hoofdplaats , benevens een aan de eerstgenoemde gronden grenzend ,
Uitgifte van grond met recht van opstal. Onder dezen titel wermede tot het havenemplacement te Tandjong Priok behoorend den in 1894 de volgende uitgestrektheden afgestaan.
s
perceeltje, ter grootte van 100 M ., hetwelk, gerekend van 1 Juli
1894 aan denzelfden huurder tot wederopzeggens in huur werd
afgestaan tegen eene jaarlijksche huursom van f 0,60 per M*.
Verschuldigde
GEWESTEN.
betaling.

Verkoop tan grond. De gezamenlijke uitgestrektheid van de
kleine stukken grond , die gedurende 1894 voor woonerven en
nijverheidsinrichtingen aan particulieren in eigendom werden afgestaan , bedroeg 1 094 218 M*. , uitmakende ruim 154 bouws,
waarvoor aan koopsommen bedongen werd f 81 143,67. Over de
verschillende gewesten zijn deze cijfers verdeeld als volgt:

Preunjifer Koyentschappen
.lapara
Romban^"
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinpfffo
Bezoeki
Kodiri
Totalen

227
38
57
81
i74
188
108
130

310
359
995
335
913
505
010
581

1007 038

0 401,35
508,15
485.80
2 882,00
3 5*1,ir.
1607.1Ü
2 791,05
2 772,75
f

24 082.95
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werd in 1894 afgestaan een perceel ter grootte van 145 M s ., g e legen ter boofUplaati Pekalongan on wel aan de Pekalongansche

BuchiAMMg door het Gouvernement over grond in kit bezit tan

derden. Ook in 1894 werd voor de uitvoering ran landawerken
in verschillende gewesten nu en dan beschikt over grond Lij de
[nlandscbe bevolking in gei.ruik, en zulks door onteigening Lij
minnelijke schikkr.g oj) den voet van de dienaangaande beataande

administratieve voorschriften.
Te oor leelen naar het bedrag der uitgekeerd'! eshadeloosstellingen , waren deu onteigeningen in eenige gewesten nog al van
beteekenis. Zoo werd o. n. uit dien hoofde betaald f54 832,40
voor gronden , benoodigd voor den bouw van een militair kampement te Tjimahi (Pnanger Regentschappen) ' ) ; f 4(1 389,öi voor
gronden in Kerliri en f 3 8 411,291» voor gronden in Pasoeroean,
benoodigd voor den aanleg van den spoorweg Malang-Blitar;
f 19 7^8,28 voor gronden, waarover beschikt werd ten behoeve
van den in aanleg zijnden spoorweg Proboliiiggo-l)jeinber-Panaroekan ; f 1926,30 ten behoeve van den aanleg der Pategoean-werken
(Pasoeroean); f 1564,78 voor dien van de Wadas- en Sekargadoeng leidingen (Tagal), zoomede f 1071 ten behoeve van de uitbreiding en
verbetering der irrigatiewerken in de afdeeling Panaroekau (Bezoeki).
Afstand

van grond met recht van gebruik.
District

GEWESTEN.

of
afdeeling.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo . . .
Id
Id
Id
Id

Batang Alai.
Amandit.
Tabalong.
Laboean Amas.
Kenia.
Tondano.

telepboonmaatacnappU, welke den grond beatemde voor de oprichting van een centraalbureau.
§ 2.

1°. (illllVtl'IUilK'lllsIllMllt'n.

Vervanging van erfelijk individueel bezit door eigendom. De op
bil. 93 van 't vorig verslag bedoelde , van den resident van Menado
gevraagde voorstellen nopens eene regeling van het hier genoemde
onderwerp met betrekking tot de Minahassa , waren bij de afsluiting in Indiö van de bijdrage voor deze paragraaf nog niet te Batavia
ontvangen.

Onder dezen titel

Huurt ijd.

21
72
2
1
1
1

20 jaar.
niet opgegeven.
20 jaar.
1 .
niet opgegeven.
id.

a)
a)

Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders. Het volgend
staatje geeft een overzicht van de in 1894 gesloten overeenkomsten
van deu hierbedoelden aard, voor zooveel daaromtrent meer of
minder volledige opgaven werden ontvangen.

'sjaars).

Uitgestrektheid
van den gehuurden grond
(in bouws).

f 1,00
niet opgegeven.
id.
geen.
niet opgegeven.
id.

niet opgegeven,
id.
id.
50
Vh
1

Huurprijs

Aantal in
1894 gesloten
huurovereenkomsten.

a)

Buibnbezittingen.

(per bouw

De gronden waren
bestemd voor:

tabakscultuur.
id.
oprichting van tabaksloodsen.
tabakscultuur.
oprichting van tabaksloodsen.
aanleg van kofnekweekbeddingen.

a) Voor zoover bekend, werden alleen deze contiacten geregistreerd.
In geen der beide in het staatje genoemde gewesten kwamen
klachten voor over niet-nakoming van de contracten. De op blz.
93 van 't vorig verslag bedoelde voorstellen tot wijziging van de
verhuurordonnantie in de Minahassa (Indisch Staatsblad 1877
n°. 127), zijn nog bij de Indische Regeering in overweging.

lijk geschiedde de inwilliging steeds onder beding, dat zij als
vervallen zou worden beschouwd , indien de belanghebbende zich
niet binnen één jaar na de dagteekening der regeeringsbeschikking voor de inschrijving van het erfpachtsrecht had aangemeld.
Van de 20 afgostane perceelen werden er nog voor het einde
van het jaar 3 , en van de in 1893 en vroeger afgestane gronden
Ontginning door inlanders van domeingrond. Indestreken, alwaar 21 perceelen ingeschreven '). Deze 24 perceelen, te zamen groot
voor de gouvernementslanden het ontginningsrecht der inlandsche 71452 bouws, werden, met uitzondering van één perceel in de
bevolking bij ordonnantie is geregeld , namelijk de residentie Meuado Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, dat aan een Chinees
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 89) en het eiland Bengkalis der residentie werd afgestaan, alle ingeschreven ten name van Europeesche
Oostkust van Sumatra (Indisch Staatsblad 1889 n°. 63) werd in ondernemers , handelshuizen en handels- of bankinstellingen (verg.
1894 slechts in de afdeeliugen Kema en Tondano van eerstgenoemd bijlage T hierachter). Van 3 der aanvaarde perceelen (respecgewest domeingrond ontgonnen tot eene uitgestrektheid van ruim tievelijk in Palembang, de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
188 bouws, waartoe de vergunning door het districtshoofd werd en Menado), gezamenlijk groot 7806 bouws, werden vóór de
inschrijving meetbrieven opgemaakt. Voor de 2 laatstbedoelde perverleend.
De door den resident van Menado ingediende nadere voorstellen ceelen werd de jaarlijksche pachtsom per bouw bepaald op restot wijziging der ontginningsordonnantie voor de Minihassa (zie 't pectievelijk f 0,25 en f 1 , terwijl voor het andere, zoomede voor
vorig verslag, blz. 93) maken bij de Indische Regeering nog een een niet-opgemeten perceel in de Lampongsche districten (groot 1280
bouws) de canon nader zal worden vastgesteld , in verband met
punt van overweging uit.
het nog in behandeling zijnde denkbeeld om wijziging te brenUitgifte van grond in erfpacht. Van de in 1894 ter afdoening gen in de heffing van canon voor op de bezittingen buiten Java
voorgebrachte erfpachtsiianvragen , betreffende de gouvernements- en Madura in erfpacht uit te geven woeste gronden (zie noot 2
gronden in de buitenbezittingen, werden er 10 afgewezen (waar- op blz. 93 van 't vorig verslag) omtrent welk denkbeeld de adviezen zijn gevraagd van de betrokken hoofden van gewestelijk
onder 3 uit politieke overwegingen en 1 omdat de aanvraag al te bestuur.
de overige '20, niet-opgemeten perceelen werd de
groote uitgestrektheden betrof; verg. bijlage U hierachter) ')» terwijl canon op Voor
eene vaste som 'sjaars voor het perceel in zijn geheel
er 18 werden ingewilligd , betrekking hebbende op eene bij schat- vastgesteld. Als grondslag diende de geschatte oppervlakte, beting berekende en in één geval bij opmeting gebleken uitgestrekt- rekend tegen een zeker bedrag per bouw; dat bedrag beliep voor
heid van gezamenlijk 74 336 bouws , en wel 1 voor gronden ter 6 perceelen (22 190 bouws) f 0,20 , voor 5 perceelen (37 295 bouws)
Sumatra's Westkust J) (15 bouws) 5 voor gronden (5 perceelen) in de f 0,25, voor 7 perceelen (2571 bouws) f 0,50 en voor 2 perceelen
Lampongsche districten (20 828 bouws), 10 voor 41793 bouws in (310 bouws) f 1.
11 perceelen in Palembang , 1 voor een perceel vau 10000 bouws in de
Kan dus voor 1894 weder eene niet onbelangrijke toeneming
Zuicler- en Oosterafdeeling van Borneo en 1 voor 1700 bouws (in
2 perceelen) in de Minahassa (residentie Meuado). Als gebruike- vau het aantal erfpachtscontracten worden geconstateerd (in 1893
waren aanvaard 26 perceelen, gezamenlijk groot 102 043 bouws),
voor 2 perteelen en 2954 bouws kwam in 1894 het erfpachtsrecht,
>) Over eene uitgestrektheid van ruim 30 bouws werd op gronden gelegen ingevolge minnelijke terugneming door het Gouvernement, te
om dit terrein tegen eene schadeloosstelling <an f 4913,7?> het servituut ge- vervallen (verg. daaromtrent bijlage T hierachter, sub II). In verband
legd, dat daarop niet mag worden uitgeoefend de natte rijstbonw en de
vischteelt.
J
) In verband met de aanhangige plannen om ter Sumatra's Westkust de I
uitbreiding van de koffiecultuur als volksbelang te bevorderen (verg. vorig I •) Voor 3 niet tijdig aanvaarde perceelen, waarvan er één in 1891 en I
verslag, blz. 94) z(Jn in 1894 in dat gewest geen voor die cultuur geschikte in 1893 werden afgestaan, werden in 1894 de aanvragers van hunne rechten
gronden in erfpacht uitgegeven.
I vervallen verklaard.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1SH5—18P6.
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met een en ander stonden op uit. 1884 in da goarernementalmden I menlijke uitgestrektheid van p. m. 412 009 bouwt, over da verder buitenbezittingen te boek 116 erfpaehtsperceelen, ter guza- | schillende gewesten verdeeld als volgt:
Atiuvaaril in
1894 (zie voor
Aanvaard
nadere speci- in de opgegeven
iicatii' bijlage
ii jaren.
T hierachter).

Aanvaard
in
1873 t/m 1893.
GEWESTEN.

A A N M E B K I N G E N.

I
Aantal
|jerceelen.

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal
bouws.
perbouws.
per- bouws.
a)
ceelen.
ceelen.
«)
«)

>
rPadangsche Benedenlanden
8ut"»a-l
™ * J _ Padangsche Bovenlanden

a) Voor zoover opgemeten, is de uitgestrektheid
bouws afgerond.

van elk perceel tot volle

b) Verminderd met 1100 bouws wegens terugneming door het gouvernement
van ezn gedeelte van het perceel Gadong Batoe.

18

i 115

1

15

19

c) Een der 3 perceelen in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
betreft do oostelijke groep der Postillon-eilanden, waarvan de erfpacht in 1891
is aanvaard, echter zonder bekendstelling van de uitgestrektheid. H e t opgegeven
2 130 aantal bouws heeft dus geen betrekking tot dat perceel.

24

i) 12 735

7

3 862

31

rf) Verminderd met 1854 bouws wegens terugneming door het Gouvernement
15 597 van een gedeelte van het eiland Talissé.

kust. J
9

1 147

"

ii

2

7

11 357

11

ii

7

8

62 160

•

12 480

10

33

i l ü 757

7

18 549

40

Sumatra's Oostkust

M

2 283

n

M

|

Billiton

1

44

ii

M

1

.Tapanoli
Benkoelen
Lampongsche Districten

. . . .

Palembang

e) Naar gelang van het jaar van inschrijving was het aantal perceelen en de
uitgestrektheid verdeeld als volgt:
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
bouws. Jaren.
perceelen.
perceelen.
11357 Jaren.
bouws.
716
1874. .
3
Per transp. 41
14 835
771 1885.
1876 .
I
312
1
3 394 1886.
74 640 1877. .
.
8
, 12
470
2 586 1888.
. 10
1878. .
1
361
2 089 1*89.
5
1879. .
9
2 536
235 306 1880. .
1 088 1830.
12
47 259
1891.
1881 . .
1 lil
15
81 898
1892.
1882. .
H 25
2 288
90 843
2 283 1883. .
. 26
102 043
6C4 1893.
1884. .
128
1 147

44

Totaal.
Transporteren

Zuider- en Oosterafd. van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden .
Mcnado
Amboina.

.

c)

9

18 039

3

e) 509

31

.' 12515

4

896

e) 142 e) 340 557

5

37 537

M

ii

1

9

ii

"

24

71452

14

55 576

3

509

33

12 542

4

896

166

412009

In verband met het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1886 n°. 39
•was in 1894 nog alleen voor de gronden, die vóór 1889 waren
aanvaard, pachtsom te betalen, derhalve voor 55 perceelen, uitmakende 15978 bouw3. Het verschuldigde beliep f 18932,22*, waarvan
bij het einde des jaara, voor zoover op uit. Maart jl. te Batavia
reeds mededeeliug was ontvangen van de gedane stortingen ,
f 12 487,14 was voldaan, terwijl in Januari en Februari nog werd
gekweten f 320, zoodat aan canon over 1894 op 1 Maart 1895 te
innen bleef f 6125.086. Aan canon over 1893 werd in 1894 nog
aangezuiverd f 2742,28B, zoodat op uit. 1894 over 1893 nog bleef
in te vorderen f 5495,17 en over vorige jaren f 20 595,44*.
Recht tot boschexploitatie. Van de in 1892 of vroeger door de
Indische Regeering verleende concessiën tot boschexploitatie in
enkele gewesten der buitenbezittingen zijn die, bedoeld bij de
gouvernementsbesluiten van 9 Februari 1891 n°. 2 , betrekking
hebbende op bosschen op het eiland Ceratn en van 21 Mei 1894
n°. 9, betreffende bosschen op de Kei-eilanden (verg. vorig verslag
blz. 95), respectievelijk ingetrokken bij de gouvernementsbesluiten
van 29 Juni 1894 n". 36 en 2 Maart 1895 u°. 6, omdat de aanvrager voor Ceram in gebreke was gebleven zich te verklaren
nopens zijne plannen ten aanzien van de hem gedane toezegging
en die voor de Kei-eilanden verklaard had vin de aanvaarding
der concessie af te zien.
Verhuur van grond. Van gouvernementswege had in 1894 geen
verhuur van grond plaats. De over 1894 verschuldigde huursom
voor eenige onder Sumatra's Westkust ressorteerende, met klapperboomen begroeide eilanden , bedragende f 450, werd in dat jaar
in 's lands kas gestort. Daarentegen bleef de huurschat over dat
jaar voor de in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
verhuurde landeu , bekend onder de namen Laijang en Totaha ,
ten bedrage van f 731,44* onaangezuiverd. Met betrekking tot de
zoogenaamde sagodoesoens op het eiland Ceram wordt bericht dat

41

142

340 557

14 835

1)

Oorspronkelijk ingeschreven geweest als 4 perceelen.

2)

Als voren als 24 perceelen.

! op uit. 1894 de daarvoor verschuldigde huurpenningen over dat
' jaar en over 1893 in haar geheel, zoomede die over 1892 voorde
helft niet waren voldaan.
Verkoop tan grond. De uitgestrektheid domeingrond, welke in
•; de buiten bezittingen gedurende 1894! aan particulieren in eigendom
werd afgestaan , bedroeg 220 546 M , waarvoor aan koopsom werd
| bedongen f 10 325,99. Per gewest waren de cijfers als volgt.
1

Uitgestrektheid
(in M J ).

GEWESTEN.

Bedongen
koopprijs.

O N D E R S H A N D S VERKOCHT TEOEN
TAXATIIiPRUS.

Zuider- en Oosterafleeling van Borneo

Totalen .
P f B M E K VERKOCHT BIJ

.

.

.

.

1 464
6 685
26 865
3 755
5416
3 180
125 706
4 929
181
35 582

f

51.30
133,95
2 210.90
428.00
942,65
201.10
1 518.34
1 490,35
27.20
748 30

213 763

f

7 752.99

OPBOD'

(Indisch Staatsblad 1876 n«. 117).
2 035
4 748
.

.

6 783

hiervóór).

.

213 763

.

220 546

Totalen .
O N D E R S H A N D S VERKOCHT (zie

Totaal-generaal.

.

.

f

238,00
2 335,00
f

2 573,00
7 752,99

f

10 325,99

koloniaal verslag vau 1895.
Uitgifte van (/rond met recht van opstal. In de buitenbezittingen
werden in 1894 onder dezen titel gronden uitgegeven in twee g e westen , namelijk in de Lainpongsche districten en in Menado. In
eerstgenoemd gewest hadden zij eene uitgestrektheid van 33 710
M ' . , en in het tweede besloegen zij .'5458 M ! ., dus te zamen 37 108
M 3 . Daarvoor moest worden voldaan, respectievelijk f 337,LO en
f 16,70, of te zamen f 353,80.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

de vrang in overweging genomen welke betere voorzieningen ter
zake belmoren te worden getroll'en. De gewestelijke gouverneur,
van wien DOMM dit onderwerp advies is gevraagd , is onlangs
(gouverneuieiitsbesluit d l . 27 Mei 1895 n°. 'J) overeenkomstig liet
door hein iianbevolene, gemachtigd gen TOOTbereidend onderzoek in
deze op te dragen aan eene door hein te benoemen commissie.
§ 2.

Afstand van (/rond met recht van t/ebruih. Onder dezen titel
werd In 1894 op dan voet der bepalingen van het Indisch Burgerlijk Wetboek een stuk gouvemementsgrond te Bandjermasin (residentie Zuider- en üosterafdeeling van Borneo) afgestaan aan de
Koninklijke Paketvaartmaat schappij die het voor steen kolen bergplaats wenschte in te richten.

Kadaster.

Zooals reeds op blz. 103 biervóór is medege ieeld , wer len gedurende 1894 de werkzaamheden ten dienste van het opmaksn van
een landrente-kadaster der Preanger Regentschappen , met personeel
van gelijke sterkte en ongeveer dezelfde formatie als in het voorafgegane jaar voortgezet, en wel voornamelijk ir: de afJeelingen
Soekaboemi , Tjiandjoer, Bendong , Tjitjalengka en Soeniedang ,
2°. Inliindselie stalen.
terwijl wat de afdeeling Limbatigan betreft, «ie kaarten en registers in het begin van 1894 gereed kwamen , en in de overige,
Het aantal ter Sumatra's Oostkust nog van kracht zijnde land- niet genoemde afdeelingen proefvelden werden gemeten. In de rebouwovereenkomsten verminderde gedurende 1894 van 271 tot 260. sidenti6n Krawang en Bezoeki g i n g het kadaster-personeel voort
Er werden namelijk door den resident goedgekeurd 3 nieuwe con- met de opmaking van het eigendoms-kadaster, welk werk in eersttracten — betreffende 1000 bouws in de afdeeling Padang en genoemd gewest reeds zoover is gevorderd , dat het vermoedelijk
Bedagei, 11000 bouws in Langkat en 570 bouws in Assahan —
in 1895 zal zijn afgeloopen. In de residentie Bantam , waar het
doch daarentegen werden, hetzij met onderling goedvinden van de eigendoms-kadaster in 1894 werd voltooid (zie vorig verslag, blz.
contracteeronde partijen , dan wel wegens niet nakoming door de 97). werd overgegaan tot de opneming en kaarteering ven de
ondernemers van hunne verplichtingen, 14 contracten (2 in Lang- ambtsveldeu van de dessaboofden en van de overige leden van het
k a t , 3 in Serdang, 3 in Batoe B a r a , 1 in Assahan, 1 in Laboean dessabestuur , terwijl voorts nog eenige voorloopig in erfpacht toeB a t o e e n 4 in Siak), betrekking hebbende op eene uitgestrektheid gezegde perceelen opgemeten en daarvan meetbrieven werden afvan 56 850 b o u w s , ontbonden of vervallen verklaard. Voorts hadden gcgeven. Overigens werden in 1894 vau wege het kadaster nog
er in 1894 nog wijzigingen plaats van de grensomschrijving van opgemeten alle bouwvelden in een tweetal districten van de P a eenige in de nog bestaande contracten begrepen perceelen , waar- rnanoekan- en Tjiassemlandeu (residentie Krawang), een groot aandoor de oppervlakte daarvan nauwkeuriger werd bepaald.
tal ambtsvelden (3579), ter gezamenlijke uitgestrektheid van 5044
In het landschap Indragiri (residentie Riouw en onderhoorighedeu) bouws, iu de residentie M a l u r a , beneveus eenige complexen van
daalde in 1894 het aantal nog van kracht zijnde coucessiecontracten voor de gouvernements-koffiecultuur te reserveeren gronden in de
van 2 1 , gezamenlijk betreffende 172 000 bouws, tot 14, met een ii residentie Paso?roean , Probolinggo en Bezoeki, respectievelijk tot
contractsgebied van 96 030 bouws. Wegens wanbetaling van cijns eene uitgestrektheid van 3800 , 4820 en 17 770 bouws. (De laatstwerden namelijk ontbonden 8 contracten , betrekking hebbende op bedoelde uitgestrektheid bad betrekking tot 5 complexen ; de 4820
eene gezamenlijke uitgestrektheid van 69 000 bouws, ') terwijl 1 bouws in Probolinggo bestonden uit 57 perceelen.) De iu de eerste
nieuw concessiecontract (voor 3030 bouws) door den resident werd plaats geroemde bouwvelden , waarvan ook de oppervlakte berekend
werd , zoomede de gronden in Probolinggo en Bezoeki werden tevens
goedgekeurd.
Schier al deze concessieconiracten in Indragiri bleven iu 1894 | in kaart gebracht.
nog ongebruikt.
Nadat gebleken was dat voor de bijhouiing van het kadaster
Uit laatste was ook het geval met d i e , krachtens welke over en voor het verrichten der functiën van gouvernements-landmeter
gronden in het landschap Sambas (residentie Westerafdeeling van I in de residentie Bantam geen afzonderlijk personeel behoefde te
Borneo) viel te beschikken. Ook daar nam in 1894 het aantal worden in dienst gehouden , maar dat die werkzaamheden gevoeconcessien weder af, hetzij door ontbinding met wederzijdsch goed- gelijk konden worden opgedragen aan het personeel van bewaring
vinden van partijen , hetzij door vervallen verklaring wegens wan- j te Batavia, werd het in genoemd gewest vrijgekomen personeel
betaling van cijn3. In verband met splitsing en overdracht aan voor de kadastreering van de hoofdplaats Padang aangewezen
andere concessionarissen van eenige perceelen, waarvoor nieuwe (gcuvernements :esluit dd. 3 December 1894 n°. 10). : )
overeenkomsten werden gesloten , bedroeg het getal contracten op
Met de bij een gouvernementsbesluit van 17 Juli 1894 bevolen
uit. 1894 3 7 , betrekking hebbende op eene uitgestrektheid van kadastrale opneming van de hoofdplaats Tandjong Pinaug der
p. m. 290 000 bouws.
residentie Riouw en onderhoorighedeu werd in November 1894
Nopens andere buitenbezittingen zijn ditmaal voor deze rubriek een begin gemarkt. Omtrent den tijd waarin dit werk zal kunne
geen mededeelingen verstrekt.
afloopen kan nog niets met Eekerheid worden g e z e g d , vermit
voor de opmaking van de latere verp.«ndingskohieren een langdurig
onderzoek wordt vereischt niet betrekking tot de grenzen , beV.
AGRARISCHE EN KADASTRALE OPNEMINGEN.
lendingen en afmetingen der perceelen. Intusschen is bij gouvernemeuisbesluit dd. 25 October lï<94 n°. 7 voor die hoofdplaats,
§ 1. Agrarische opnemingen.
gerekend van af 17 Juli 1894, tijdelijk van toepassing verklaard
het bij art. 1 , § I I , sub 3°. van Indisch Staatsblad 1879 n°. 164
Onder de bijlagen van dit verslag is opgenomen eene kaart be- voor Java en Madura bepaidde omtrent den overgang op de
treffende den aard van liet grondbezit op Java en Madura. Voor ambtenaren van hut kadaster van de functiën van gouvernementselk district van de guuvernements-landen wordt daardoor een aan- landmeter. Ken dergelijke maatregel werd, met ingang van 1
schouwelijk beeld verkregen van de verhouding van het communaal April jl. ten aanzien van de hoofdplaats Padang getrolFen (gouen vau het individueel grondbezit der inhmdsehe bevolking tot vernementsbesluit dd. 5 Maart 1895 n°. 22).
het totaal der bouwgronden. De kaart berust in hoofdzaak op de
De actieve sterkte van bet Kuropeesch personeel van het kadaster
statistische gegeveus , welker gewestelijke samentrekking men terug bestond iu 1894 uit 54 ambtenaren, waaronder 2 , in 1893 van
vindt in bijlage U van het Koloniaal Verslag van 1893.
verlof uit Europa teruggekeerd , die op eene toelage boven hun
De uitgave van het lilde deel van het door den gepensionneer- wachtgeld werkzaam werden gesteld. ') Hiervan waren o. a. aauden Oost-Indischen hoofdambtenaar mr. W. B. BBRGSMA bewerkte gewezen voor de inspectie en het hoofdbureau 4 ingenieurs en 1
»Eindresumé betreffende de rechten der bevolking van Java en landmeter, voor de opmaking van het landrente-kadaster in de
Madura op den g r o n d " , met het afdrukken waarvan, sedert het Preanger Regentschappen (en tevens voor de uitoefening aldaar
medegedeelde op blz. 96/97 van het vorig verslag, in lndië geregeld werd voortgegaan , kan eerlang worden tegemoet gezien.
») De kadastrale opneming zoowel van de bedoelde plaats als van andere
Met betrekking tot de agrarische wetgeving, voor Sumatra's belangrijke nederzettingen in de buitenbezittingen was reeds vroeger in overWestkust geldende (Indisch Staatsblad 1874 n°. 94/" en 1875 n°. weging genomen, doch gebrek aan het benoodigde personeel had tot dusver
199a), welke gebleken is gebreken en leemten te bevatten , speciaal aan de uitvoering van het denkbeeld in den weg gestaan.
voor zooveel het grondbezit betreft, heeft de Indische Regeering
') Hoewel het in Juni 1894 gehouden examen voor adjunct-landmeter reeds
in Augustus 1893 was uitgeschreven en de candidaten dus een geruimen tjjd
>) Volgens andere opgaven 7 contracten, betrekking hebbende tot 59 000 van voorbereiding hadden ^verg. noot 2 op blz. 97 van *t vorig verslag),
slaagden weder slechts 2 candidaten.
bouws.
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van <le functieu van gouvernementslandmeter) 6 landmeten en 11
adjunct-landmeten en voor de opmaking van bel eigendoma-kadaiter
in BaDtam, Krawang, Bezoekt en ter hoofdplaats randjong Pioang
(residentie Blouw) 3 landmeten en 5 adjunct-landmeten. Oe
overige 24 ambtenaren (3 bewaarden, 9 landmeten en 12 adjunctlandmeten) .vuren bestemd voor de bijhouding van liet kadaster
en de uitoefening van de funetiön van gouvernementslandmeter
in de overige gewesten van Java en Madura , zoomede voor het
toezicht op de bijhouding van de kaarten en registers van de
voormalige kadastraal statistiek.; opneming in tien gewesten van
Java.
Het inlandsen personeel bleef op dezelfde sterkte als in 1893
(390 hoofdraantri's, niuutri's en ólèves-mantri). In dit korps
deden zich slechts weinige vacatures voor, die voornamelijk werden
aangevuld door herplaatsing van zich op wachtgeld bevindende personen.
De gedachtenwisselin^ in Indiö over de vraag of, na afloop van
het werk in de Preanger Regentschappen , de kadastrale metingen
ten behoeve van de landrenieheffing ook elders zullen behooren
te worden ondernomen (zie vorig verslag, blz. 97j, heelt tot de
slotsom geleid dat die vraag eerst zal kunnen worden beantwoord
wanneer de ontworpen ordonnantie tot invoering vau eene nieuwe
landrente-regeling in bedoeld gewest zal zijn tot stand gekomen
en eenigen tijd zal nebben gewerkt (verg. blz. 104 hiervóór). Met
betrekking tot de quaestie of het behoud van den dienst van het
kadaster in zijne tegenwoordige organisatie uit een financieel

oogpunt te verdedigen is . hebben de ingewonnen adviezen duidelijk
aangetoond dut die vraag bevestigend moet worden beantwoord.
Dit staat IntuMcben , volgens de meening der Indische Begeering
aan eene eventueele herziening van de bezoldiging en de rangsrerdeeling van liet kadaster-personeel niet in den weg, waarom*
trant voorstellen zullen kunnen worden gedaan, wanneer genoegzame
zekerheid zal zijn verkregen omtrent c!e toekomstige taak van het
kadaster.
De in Indië voor bet kadaster en voor de bijhouding van de
vroegere kadastraal-statistieke opneming in 1894 gedane uitgaven ,
waarvoor bij onderafdeeling 46 van de IVde afdeeling der begrooÜPg voor gemeld jaar was toegestaan f 600 180, hebben volgens
voorloopige opgaven bedragen f 604 842, tegen f586 624, volgens
verbeterde opgaven, in 1893. Aan ten bate van den lande geïnde
salarissen voor verrichtingen vanwege het kadaster ten gerieve
van het publiek, werd in 's lands kas gestort een bedrag van
f 57 764. Dat zooveel minder ontvangen werd dan in 1893, toen
die som f 105 030 bedroeg, is toe te schrijven aan de omstandigheid dat in 1893 en 1894 weinig erfpachtstoezeggingen hebben
plaats gehad , ten gevolge waarvan in 1894 slechts enkele aanvragen tot opmeting van woeste gronden inkwamen.
Hieronder volgt, als naar gewoonte, een globaal overzicht van
de gedurende 1894 door het personeel van het kadaster verrichte
werkzaamheden, waarbij is op te merken dat de opgaven alleen
betrekking hebbeu tot nieuwe kadastrale metingen, zoodat de
metingen voor bijhouding, enz. er niet onder zijn begrepen.

Aantal bouws (en perceelen) a) gedurende
189* opgemeten.
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Afd. Soekaboemi . .

21 935
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GEWESTEN

Aantal bouws (en perceelen) o) gedurende
i»:it opgemeten.

waar knda.-trale
opnemingen plaats
had Icn, of waar
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a) l)e getallen die tusschen ( ) zijn vermeld wijzen het aantal perceelen aan.
i)

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

Omtrent het verrichte in 1894 door het voor de bijhouding van i personeel (zie Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3 5 5 7 , 4042
de voormalige kadastraal-statistieke opneming aangewezen inlandsen | en 4357) bevat het volgende overzicht e e n g e o; gaven.
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Aantal

Aantal

Aantal
Aantal

GEWESTEN.
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2 071
in 203
10 110
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7 79S
2 310
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1
3

..
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45
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• SM
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5725
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51
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Aantal
afzom lcropgemeten
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9
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i oou

5s-,

: |M

2 050
S07
2 000
3 901

..

1 000
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30 390

210
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0 935
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21215
II 11:17
1 322
11 83»
15 000
5 988
37 885

01
300
59
241
01

142 977
114491
130 320

915
1005
710

92
24
10

a) Onvolledig totaal; zie noot a op blz. 99 van 't vorig verslag.
VI.

TltANSPORTBN.

Op uit. 1894 liepen van de transnortoannemingen , waarbij bet
departement van binnenlau Isch bestuur betrokken i s , er acht ten
e i n d e , 'waaronder zes contracten betreffende het vervoer van gouvernementsreizirers en goederen respectievelijk ter reede van Karang
Antoe (Bantam), Cheribon, T a g a l , Pekalongan, Benkoelen en Telok
IIa:i lelingeu iler Staten "Generaal. Bijlagen 1S'.)5 —189G.

Betong (Lainponjrsche Districten), eu twee voor het vervoer van
koffie, z o u t , g e h l e n , materialen en goederen in de residentiën
Cheribon en Pekalongan. Al deze transporten , met uitzondering
van het laatstbedoelde voor de residentie Cheribon , werden opnieuw
uitbesteed, tengevolge waarvan weder kon worden overgegaan t a t
de sluiting van vijfjarige contracten, waarbij over 't algemeen g e j lijke of lagere transportloouen werden bedongen, behalve voor het
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Per trausport . . 231074
418 713 202 087
vervoer van personen , materialen en andere goederen ter reede van
Tagal, waarvoor ter zake van sommige onderdeelen hoogere een- ter uitvoering van een voor de jaren 1892 t/m
1894 met do Indisclie Regcering gesloten aanheidsprijzen zullen moeten worden betaald (verg. de opgaven in
nemingscontract voor het vervoer van zout van
bijlage V hierachter). In het nieuwe contract voor Karang Antoe
Madura naar Java's Zuidkust en Banjoewangi
1 925
1770
1 280
werd het vervoer van tot het departement van oorlog behoorende door stoomers ten behoeve van de militaire expeditie naar Lombok door de Begeering gehuurd
materialen en andere goederen , niet weder opgenomen, aangezien
7 708
daarvoor vanwege dat departement eene onderhandscbe overeenkomst
was gesloten , terwijl in de nieuwe zoogenaamde reede-contracten
240 767 219 993 203 863
voor Cheribon en Benkoelen, overeenkomstig het vroeger opgevatte terwijl op de verschillende lijnen nevenstaandaancal reizigers werd vervoard (voor zooveel 1892
voornemen (verg. het verslag vnn 1888, blz. 101 en dat van 1891,
en 1893 betreft volgens verbeterde opgaven):
blz. 100), het tot dusver afzonderlijk uitbestede zoutvervoer, resgouvernementsreizigers
71002
07 739
01212
particuliere reizigers
107 570 107 735
88 330
pectievelijk ter reede van Indramaijoe en van Benkoelen , begrepen
werd. Het transport van koffie, zout, enz. in de residentie Cheribon werd niet opnieuw aanbesteed , doch de op uit. 1894 afgeloopen
178 572
175 474
149 542
vijfjarige overeenkomst ondershands met één jaar verlengd, en
Omtrent het goederen» en productenvervoer zijn geen opgaven ontzulks in verband met de wenschelijkheid om na de voltooiing van
de spoorwegverbinding met Tjilatjap, den afvoer van koffie uit vangen.
Zooals hierboven reeds werd gereleveerd werden der Paketvaartde afdeeling Galoeb en den opvoer van zout naar Tjiamis en Kwali
in dezelfde afdeeling, welke transporten thans in de bedoelde over- Maatschappij ten einde haar, ondanks zij een groot aantal harer
eenkomst begrepen zijn , daarvan af te scheiden en toe te voegen stoomschepen ten behoeve van de expeditie naar Lombok verhuurd
aan de zoogenaamde Preanger- en Bandjar/Tjilatjap-transporten , had, in staat te stellen om alle diensten te blijven onderhouden ,
om dan het bedoelde drieledig transport, met het oog op de opening van regeeringswege tijdelijk eenige faciliteiten verleend. Toen in
voor het publiek verkeer van den spoorweg Preanger-Tjilatjap, ge- het laatst van Juni 1894 tot het huren van elf stoomschepen op
combineerd uit te besteden (zie vorig verslag, blz. 99). Hoewel die eenmaal moest worden overgegaan, werd der Maatschappij (gouopening op 1 November 1894 plaats heeft gehad, werd het raad- vernementsbesluit dd. 27 Juni 1894 n°. 9) tot wederopzeggens
zaam geacht voorloopig van het bedoelde voornemen af te zien , vergund om den contractueelen dienst n°. 1 (Batavia» Padang-Atjeh's
aangezien de tijd nog niet geacht werd te zijn aangebroken, om Noord- en Oostkust) gedeeltelijk in niet-contractueelen dienst te
het Preanger-transport langs de belangrijk gewijzigde nieuwe route, doen bevaren , zoomede om Melaboeh (Atjeh's Westkust) uit den
voor openbare mededinging open te stellen, en dat wel voornamelijk contractueelen dienst n°. 2 (Padang-Westkustplaatsen-Olehleh en
op grond van de teleurstellingen , vroeger herhaaldelijk ondervonden terug) te doen vervallen en op te nemen in eeneu te Olehleh
door baanafschuivingen op het traject Tjipeundeu-Tjiawi. De be- daarbij aansluitenden niet-contractueelen dienst, terwijl voorts
staande contracten voor de beide transporten (het Preanger- eu het stoomschip Bantam, ofschoon niet geheel voldoende aan de
het Bandjar/Tjilatjap-transport) werden daarom eveneens weder eischen gesteld bij art. XXI der met de Maatschappij gesloten
overeenkomst, werd toegelaten tot het onderhouden van den
stilzwijgend met een jaar verlengd.
De achtereenvolgens voor 1892, 1893 en 1894 ten aanzien van contractueelen dienst n°. 9 (Molukken-lijn). Bovendien werden,
het transport ter reede Soerabaija getroffen regeling , volgens welke voor den duur dier vergunningen, de stoomschepen , welke de
door het bestuur met eigen of gehuurde middelen in dat transport genoemde contractueele diensten nos. 1 , 2 en 9 en ook den conwerd voorzien , is vooralsnog bestendigd , terwijl ook het geweste- tractueelen dienst n°. 11 (Timor-lijn) onderhielden, ontheven vau
lijk bestuur van Riouw bleef voorzien in het vervoer ter reële het verplicht oponthoud, bedoeld bij art. VIII (alinea 2) der
Tan djong Pinang. Daarentegen is voor de jaren 1895 tot en met overeenkomst. Met ingang van 18 Augustus 1894 konden de
1899 een contract gesloten (zie mede bijlage V hierachter) voor tijdelijke afwijkingen weder worden ingetrokken , doch , aangezien
het vervoer ter Sumatra's Westkust, van gouvernementsreizigers , de wenschelijkheid was gebleken om de stoomschepen, welke den
gelden en goederen (ook van koffie) van Paiany: via Sassak naar contractueelen dienst n°. 9 onderhielden , tijdens den duur van de
de verschillende plaatsen in de tot de residentie Padangsehe Boven- expeditie naar Lombok, zoowel op de heen- als op de terugreis
landen behoorende assistent-residentie Loeboe Sikaping (met uit- Boeleleng en Ampenan te doen bezoeken , werden die schepen
zondering van de afleelingshoofdplaats van dien naam en de onder- opnieuw ontheven van het hierboven bedoeld verplicht oponthoud
afdeeling Bondjol) en tusschen al die plaatsen ouderling, welk en van de bij art. IX (alinea 1) der overeenkomst opgelegde vertransport gedurende 1893 en 1894 niet in handen van een aanne- plichting tot het volbrengen van de reis binnen een bepaalden
mer was geweest, maar waarin toen rechtstreeks van bestuurs- tijd (gouvernementsbesluit dd. 22 September 1894 u°. 9). Het op
nieuw huren door de Regeering van eenige teruggegeven schepen
wege voorzien werd.
Moeiel ij kheden met de aannemers ter zake van de uitvoering maakte het intusschen weder noodig de niet-contractueele stoomschepen Mi'dan en Bantam tijdelijk tot het onderhouden van de
van hunne contracten werden in 1894 niet ondervonden.
diensten n°. 5 (Batavia-Sumatra's Oostkust) en ii°. 9 toe te laten
(gouvernementsbesluiten dd. 19 November eu 1 December 1894
VII. PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.
nos. 02 en 18) en het stoomschip , dat den contractueelen dienst
De wijze waarop de Koninklijke Pnketvaart-Maatschappij te n°. 11 onderhield, te ontheffen van meergemeld verplicht oponthoud
Amsterdam gedurende 1894 (het vierde contractsjaar) uitvoering (gouvernementsbesluit dd. 4 December 1894 ti°. 4). Nadat eender
gaf aan hare overeenkomst met de Indische Kegeering voor de laatstelijk gehuurde schepen weder ter beschikking van de Maatbediening van de paketvaart ir. den Xederlaudsch-Indiseh'n Archipel schappij was gesteld , behoefde deze van de verleende vergunning,
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 45(i9j, gaf allo stof tot voor zoover zij dienst n". 9 betrof, geen verder gebruik te maken.
tevredenheid. Hoewel toch de Regeering zich genoodzaakt zag om , Dientengevolge werd de op dien dienst betrekking hebbende aften behoeve van de militaire expeditie naar Lombok, in ruime wijking met ingang van 10 December ingetrokken , en, aangezien
mate gebruik te maken van de haar bij art. XXIII der overeen- daartoe de noodzakelijkheid bleek , overgebracht op den contrackomst toegekende bevoegdlieiJ tot het huren van schepen der tueelen dienst n*. 7 (langs Java's ncordkust), speciaal voor de
Maatschappij , bleek de organisatie der Maatschappij veerkrachtig reizen Ban ringende te Soerabaija op 19 December 1894 en te
genoeg te zijn om niet alleen nauwgezet te voldoen aan de haar Batavia op den 25sten dier maand (gouvememer.tshesluit dd. 21
bij die overeenkomst opgelegde verplichtingen — zij 't ook dat December 189 i n°. 18). Sedert 30 Maart 1895 is door de Maatdie taak in zekere mate werd verlicht door enkele van regeerings- schappij van deze faciliteiten geen gebruik gemankt.
Behalve ten gevolge van de hierboven besproken faciliteiten
wege verleende faciliteiten (zie daaromtrent lager) — maar tevens
om onafgebroken ook buiten contract krachtig werkzaam te blij- onderging de bediening van de contractueele lijnen in 1894 nog
ven. Van het opleggen van boete bohoefde dan ook geen sprake eene wijziging van tijdelijken aard door de bij gouvernenientsbesluit
van 29 November 1894, n°. 4 verleende vergunning om, in het
te zijn.
Het aantal geographische mijlen , door de schepen der Maat- belang van den uitvoer van paarden van Nangamessi (afdeeling
Soemba en onderhoorigheden der residentie Timor) naar Java, den
schappij afgelegd , bedroeg:
contractueelen dienst n°. 1 1 , door het op 28 December 1894 van
1804.
1893.
189}.
Makasser vertrekkend stoomschip in omgekeerde richting te doen
94 1C8
op lijnen voor welke subsidie werd genoten . .
91 987
95 C32
bevaren. Daarentegen zijn (gouvernementsliesluit dd. 10 December
I I I Ti::
op regelmatige diensten buiten contract . . . .
108 753
91 492
1894 n°. 21) de contractueele diensten n°. 3 (Batavia-Singapore)
22 183
op extra-reizen
14 973
14 963
en 5 (Batavia-Sumatra's Oostkust), met ingang vau 1 Januari
Transporteeren. .
2U2U.W
1895 definitief zoodanig gewijzigd dat uit dienst n°. 3 vervallen
231074 218 713
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de plaatsen Kiouw en Muntok , tegeu opneming daarvan in dienst
Tonneinoat
Stoom vermogen
n°. 5 , hetgeen evenwel geen verandering brengt in do voor die
N A M I X
(in registertonnen).
in paardekracliten). Gebouwd
diensten bestaande passage» en vraclittarieven en uit te keeren
DER
subsidiën. liet traject van dienst n°. 3 is daardoor van 272 op 266
SÏOOMSCIIEPEX.
Xettr
Bruto. .Nominaal. Effectief.
geographische mijlen teruggebracht, en zoowel de heen- als de
terugreis moet binnen 54 uren (iu plaats van 60) worden volbracht.
MAATSCHAPPIJ
Door deze verkorting van de reis wordt de Kngelsche mail,
.. X I . D E B I . A N D " .
ten behoeve waarvan dienst n°. 3 meer bepaaldelijk is in het
In
Koningin
Wilhelmina
leven geroepen , spoediger te Batavia aangebracht, waardoor
lanbouw.
Koningin Regentes . .
2 581
3 789
600
2000
1894
het algemeen belang en speciaal de groothandel zeer worden
Prins Hendrik . . . .
2 597
3 Ml
650
2000
IM0
gebaat.
Prinses Sophie . . . •
2 557
3 571
050
MM
1890
JVfgWI A.malia. . . .
2 003
3 529
500
Omtrent do niet-contractueele diensten kan worden vermeld dat
2000
1874
Jl >,y m ml r Jen Tex
2 193
3 052
500
2000
1882
Tambora, ter noordkust van Sumbawa, geregeld door den op den
2 282
3 087
Conrad
450
1800
1872
niet-contractueelen dienst n°. 15 (Soerabaija- Oosthoek van Java- Ü Prins Alexander. . .
2 199
3 011
500
2000
1881
2 088
Bali- Lombok- Sumbawa en terug) varenden stoomer werd aau2 793
JYl'lMM Marie
. . . .
450
1800
1879
1
915
2
590
Prinses
Wilhelmina
a)
400
1000
1882
gedaan ten behoeve van eene aldaar gevestigde landbouwonder1 901
2 789
Prins tan Oranje. .
400
1000
1871
neining, terwijl de schepen die de Maatschappij van Singapore
2 299
350
Jata i)
1 562
1400
1878
os
naar het oostelijk deel van den Archipel (diensten n . 12 en 14)
2 801
400
Voorwaarts
2 006
1000
1874
2018
400
Sumntra
liet varen hunne route van Singapore uit rechtstreeks naar Soera1 992
1000
1R82
2 2)0
300
1 177
1200
IMJ
baija namen , en van daar via Boelelong (Bali), drie plaatsen op lE Soenda
2
306
250
1 507
1150
.
1883
Lombok (Ampenan , Laboean Hadji en Pidjoe) en Sumbawa, ver- t l Celebes c)
der naar Makasser, met dezelfde route in tegengestelde richting T e zamen 16 stoomschepen d) 31 550 rf)44 114
voor de terugreis. Deze wijziging gold , om de andere reis, ook
MAATSCHAPPIJ . , E O T voor den op de Timor-lijn (dienst n*. 11) varenden stoomer. In
TERDAMSCHE L L O Y D " .
verband met het gereed komen der spoorwegverbinding tusschen
1 877
2 SM
/ Ardjoeito. .
400
1800
1891
Batavia en Soorabaija, heeft de Maatschappij hare particuliere
1 860
i Bron.n . . .
2510
400
1800
1888
passage-tarieven langs de Noordkust van Java belangrijk ver- •gXGcdé. . . .
2 258
2 995
500
2000
1892
2 00*
laagd.
o l Latcoe . . .
2 002
350
1500
1881
1903
^
/
Merapi.
.
.
2
570
400
1800
1889
Uit het tabellarisch overzicht in bijlage "W hierachter , strekkende ^ Oengaran .
2 008
2 585
350
1500
1S83
ter vervanging van dat opgenomen als bijl. F van het Koloniaal J5* j Soendiiiig. .
1 992
2 549
350
1500
1883
1 960
f Smeroe. . .
2 554
350
Verslag van 1891, blijkt zoowel hoe de contractueele diensten thans
1500
1884
1 888
\ Salak. . . .
2 012
400
1800
1891
zijn ingericht, als welke lijnen de Paketvaart-Mantschappij volgens
1 549
Borneo. . .
2 353
250
1000
1835
hare jongste dienstregeling (vau 1 Juli jl.) buiten contract doet
1 659
Drenthe . .
2 231
250
1000
1876
bevaren.
1 578
Gelderland
2 078
250
1000
1878
1
674
Utrecht
.
.
2
214
250
1000
1880
Van de aanvankelijk door de Indische Regeering ten behoeve
Ariadne . .
1 254
120
917
500
1879
van de expeditie naar Lombok gehuurde elf stoomschepen , bleef
Senior . . .
1 293
120
976
500
1879
er één bestemd om op de reede van Ampenan als ziekenschip dienst
te doen. Later werd hieraan nog een tweede stoomer, welke eerst Tezamen 15 stoomschepen 20 103
35010
als magazijnschip had dienst gedaan , toegevoegd , zoomede een
derde, ten einde als hulk voor tijdelijke opberging van gouvernea) Bij het in de vaart brengen van de thans in aanbouw zijnde Koningin
mentsgoederen te worden benuttigd. Ten gevolge van het aan de Wilhelmina zal de Prinses Wilhelmina worden herdoont in Lombok.
vaart onttrekken van deze 3 stoomschepen, zag de Maatschappij
i) Droeg eerst den naam van Koningin E-m,ia , doch werd na het in de vaart
zich genoodzaakt voor het bevaren van den niet-contractueelen brengen van de Koningin Segentes herdoopt in Jara.
dienst n°. 14 (route zuid), bet onder Nederlandsche vlag vurend
e) Tijdelijk verhuurd aan de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
stoomschip Kongsee van eene firma te Singapore voor eenigen tijd
d) Ongerekend de in aanbouw zijnde K.iin/in
WV.hclr.ii.ia.
in huur te nemen. Overigens kwam in 1894 geene verandering
in de samenstelling der vloot, welke de Maatschappij echter biunen kort met een tweetal, thans bier te lande in aanbouw zijnde
De met de beide Maatschappijen voor het tijdvak 1 Juni 1893
t/m 31 Mei 1894 gesloten contracten voor het vervoer van gouverschepen denkt uit te breiden.
Omtrent de overeenkomst door de Paketvaart-Maatschappij met nementsgoederen van Nederland en Southampton naar Nederlandsen
de Regeering gesloten voor het transport van gouvernemeuts-zout Indië, welke sedert (zie vorig verslag, blz. 101) tot uit. Mei 1895
van Madura naar Java's Zuid- en Noordkust, Banjoewangi en de verbindend werden verklaard, werden vervangen door nieuwe overbuitenbezittingen, voor het tijdvak van 1 April 1895 tot uit. 1899, eenkomsten voor het tijdvak 1 Juni 1895 t/m uit Mei 1900. Tot
het sluiten van vijfjarige contracten werd overgegaan omdat alleen
werd reeds gehandeld op blz. 261 van hst vorig verslag.
onder die voorwaarde eenige belangrijke verlagingen waren te verkrijgen van het vrachttarief, voornamelijk ten aanzien van de
Een overzicht van de aan anderen dan de Koninklijke Paketvanrt- vracht voor voedingsartikelen en Ueedingatukken voor militairen
Maatschappij toebehooreude Ne lerlandsch-Indische partieuliere beneden den rang van otBcier. Overigens zijn bij de nieuwe vrachtstoomschepen vindt men sub II van de reeds vermelde bijlage W. bepalingen de beginselen van het vorige tarief gevolgd , en dus
ook de bepaling gehandhaafd dat herziening van het particuliere
vrachttarief der Maatschappijen aanleiding geeft tot herziening van
De wekelijksche maildienst tusschen Nederland en Indië werd bet u'o.ivi'rnementstarief. Ook de voor het tijdvak 1 Juni 1894 t/m
ook gedurende 1894 door de stoomvaartmaatschappijen » Nederland" 31 Mei 1895 met de Maatschappijen gesloten overeenkomsten wegens
— welke op 13 Mei jl. haar 25-jarig b staan herdacht — en het vervoer vau gouverneinentsprodueten uit Nederlandsch-Indie
» Rotterdarusche Lloyd" (elke om do veertien dagen) geregeld ön- herwaarts ('•erg. vorig verslag, blz. 171) werden in Februari jl.
derhouden. Hoewel aan de Maatschappijen bij art. 12 van de op opgezegd en n e t ingang van 1 Juni d. a. v. eveneens vervangen
1 Juni 1893 met de Regeering gesloten postcontracten (verg. door vijfjarige voor den St.-üit voordeeligere contn.cten , over welke
Koloniaal Verslag van 1893, blz. 100) een termijn van vijfjaren nader zal worden gehandeld in hoofdstuk M , afd. I , § 3.
werd gelaten om geleidelijk te geraken tot een versnelden maildienst, hebben zij zich beijverd om zoodanige maatregelen te nemen
Omtrent andere meer of min geregelde stoomvaartliensteu op
dat de bedoelde dienst reeds in oen loop vau 1895 kon worden Nederlandscb-indië, kunnen ook thans slechts opgaven worden
ingevoerd , en wel met de reizen aanvangende op 20 en 27 April verstrekt voor zooveel betreft de lijnen die van Singapore en Pinang
uit Amsterdam en Rotterdam naar Batavia , en op 26 Juni en 3 uit worden onderhouden. Men zie daarvoor de reeds aangehaalde
Juli uit Batavia naar Amsterdam en Rotterdam. Beide Maatschap- bijlage W, sub II.
pijen hebbeu thans de volgende stoomschepen in de vaart of in aanOp blz. 74 hiervóór is reeds kortelijk gewag gemaakt van de bij
bouw zonder dat die echter alle voor den maildienst worden geordonnantie van 22 December 1894 (Indisch Staatsblad L°. 278)
bezigd.
vastgestelde herziene bepalingen betreffende het toezicht op het
vervoer van personen door middel van stoomschepen. Hier zij er
nog op gewezen dat volgens de vroegere bepalingen (Indisch Staats-
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blad 1890 n°. 16;) het voorschrift betreffende <le aan schippers,
stuurlieden, machinisten en machinedrijvers te stellen eischen van
bekwaamheid , alleen gold voor hen die op Nederlandsen-Indische
schepen varen , welke beperking thans is weggelaten, waardoor
de bevoorrechting van de vreemde vlag is opgeheven. In de voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie (Indische Staatsblad
n°. 279) is de op blz. 100/101 van het vorig verslag uitvoerig
besproken regeling betrekkelijk de eischen, waaraan de schippers,
enz, varende op Nederlandsen-Indische schepen hebben te voldoen
(Indisch Staatsblad 1894 n°. 49) van kracht verklaard , terwijl tevens
de aan bet personeel van de vreemde schepen te stellen eischen
nader zijn omschreven. De vrijstelling van sommige categorieën
van stoomschepen van de voorschriften der ordonnantie (verg. vorig
verslag, blz 100, noot 1) is thans beperkt tot de algeaieetie voorschriften , terwijl alle stoomschepen zonder onderscheid verplicht
zijn tot naleving van de bepalingen omtrent het vervoer van
passagiers. Overigens zij nog vermeld dat ook bij de besproken
nieuwe regeling gelegenheid werd gevonden om do taak van het
hoogste centraal gezag eeoigszins te verlichten door overdracht aan
de hoofden van gewestelijk bestuur van de vroeger aan den Gouverneur-Gencraal voorbehouden benoeming en ontslag1 van de leden
en plaatsvervangende leien der met het toezicht op de stoomschepen
belaste keuringscommissie!!.
VIII.

VEKARTSEMJDIBNST.

Evenmin als in het voorafgegane jaar, namen de in 1894 on,Ier
het vee in Nederlandsch-IndTö voorgekomen besmettelijke ziekten
over bet algemeen e:Mi onrustbarend karakter aan. Alleen in de
residentie Benkoelen waar van de 1100 aangetaste dieren (384
stierven , en in de afdeeling Telling ïioggi der residentie Palembang, waar die cijfers respectievelijk 18i en 158 bedroegen , opeubaarde zich veetypbus in eenigszins belangrijke mate In de
afdeeling Deli der residentie Oostkust van Suniatra en in het door
ons bezette gebied van Groot-Atjeh kwam de genoemde epizoó'tie
eveneens voor , zonder zich evenwel belangrijk uit te breiden. In
Deli waar door eene strenge handhaving van de quarantaine-voorschriften (Indisch Staatsblad 1893 n°. 110) de ziekte tijdig kon
worden gestuit, werden 44 dieren aangetast, waarvan er 29
stierven , terwijl de overige werden afgemaakt; in het bedoelde
gedeelte van Groot-Atjeh ') stierven van de 22 aangetaste 18,
terwijl de overige 4 herstelden.
Miltvuur heerschte in 1894 op Java epizoötisch in zes residentiën doch slechts in vrij geringe mate. In Bantam, Batavia, de

Preanger Regentschappen, Krawang, Kadoe en Madioen werden

respectievelijk 38, 35, 193, 106, 38 en 145 of te zumen 557
gevallen geconstateerd, waarvan 471 met doodelijken afloop. Wat
cle buitenbezittingen betreft, openbaarde zich de ziekte epizoötisch
alleen in de afdeeling Manna der residentie Benkoelen , waar de
8 gevallen alle een doodelijk wrloop hadden. Sporadisch kwam
miltvuur voor in de afdeeling iladjalengka van de residentie
Cheribon , terwijl ten opzichte van enkele gevallen in de afdeeling
Koedoes (residentie .lapara) niet met zekerheid kon geconstateerd
worden of men werkelijk met miltvuur te doen bad.
Gevallen van mond- en klauwzeer werden op Java en Madura
waargenomen in alle gewesten , met uitzondering van de Preanger
Regentschappen , en in vijf gewesten der buitenbezittingen. Iu de
residentiSn Soernkarta, Rembang en Madura stierven nogal veel
der aangetaste beesten. Met inbegrip van de op uit. 1893 ziek
gebleven beesten telde men in 1894 op Java en Madura p. m.
107 200 gevallen , waarvan 6074 met doodelijken afloop, terwijl
het aantal gestorven beesten in Palembang, Benkoelen, de Oostkust van Sumatra en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
kan geschat worden op 134. Ook uit het gouvernement Atjeh en
onderhoorigheden werd het veelvuldig voorkomen vau mond- en
klauwzeer gerapporteerd, doch het juiste aantal der gestorven
dieren kon zelfs bij benadering niet opgegeven worden.
In de residentie Samarang stierven aan verstopping (distomatow)
264 en aan gewrichtsontsteking 27 dieren. Laatstbedoelde ziekte
kwam ook voor in de residentie Cheribon , waar van de 378 gevallen er 85 een doodelijken afloop hadden. In de Preanger Regentschappen had acute aandoening der ademha!ings- en digestie') Overigens vindt men teu aanzien van het he rschen van veepest in
Groot-Atjeh nog vermeld dat in de IV Mnckim de (trouwens niet talrijke)
veestapel bijna geheel door de ziekte vernietigd werd.

organen den dood van 59 dieren ten gevolge; aan rheumatiek
stierven iu de afdeeling Tjiandjoer van dat gewest 22 beosten,
terwijl er 23 moesten worden afgemaakt; in Rembang bezweken
aan hersenziekte 10 en aan grasvergiftiging 105 heesten ; iu de
afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia werden 532 buffels en
runderen door septichaeina haemorrhagiae aangetast, waarvan er
405 stierven ; in de residentie I'ekahmgan maakte het bil— of
boutvuur 79 (op 112 gevallen) en de leverziekte 45 slachtoffers,
terwijl iu de Padangsche Bovenlanden onder het vee een infectieuse
maag- en darmcatarrb werd geconstateerd , waaraan 16 beesten bezwekeu.
In de verschillende gewesten deden zich gevallen voor van tot
dutver onbekende ziekten of van ziekteu welker aard niet met
zekerheid kon worden geconstateerd. In de afdeeling Deniak der
residentie Samarang, waar ongeveer 412 beesten stierven, had
men waarschijnlijk te doen met leverbotziekte; in de residentie
Tapanoli stierven 8 paarden aan eene ziekte , welke zich kenmerkte
door etter-afscheidende gezwellen aan buik en ponten; uit de
gewesten Oostkust van Sumatra en Palembang werden 150 en 93
gevallen vau eene onbekende ziekte onder de varkens gerapporteerd , waaraan respectievelijk 56 en 63 met doodelijken afloop,
terwijl eindelijk in het gouvernement Oelebes en onderhoorigheden
de karbouwen werden geteisterd door eene onbekende kwaal,
waaraan 31 dieren stierven.
Kwade droes werd gerapporteerd uit de residentiën Bantam,
Samarang, Kediri en het gouvernement Atjeh en on:lerhoorigheden. Alleen in Kediri trad deze ziekte vrij kwaadaardig op;
van de 90 geconstateerde gevallen hadden er 74 een doodelijken
afloop, terwijl 13 der aangetaste dierea werden afgemaakt. In de
andere gewesten bepaalde deze ziekte zich tot enkele op zich zelf
staande gevallen. Goedaardige droes kwam voor in de residentiën
Preanger Regentschappen, Madura eu Padaagsche Bovenlaiden ;
in eerstgenoemd gewest stierven 19 dieren aan deze ziekte.
De zoogenaamde influenza (scalma) onder de paarden werd gerapporteeru uit Bantam , waar zich 20 gevallen met doodelijken
afloop voordeden.
Overigens zij nog vermeld dat in de afdeeling Gorontalo der
residentie Menado , ten gevolge van de aldaar in Juli en Augustus
1894 plaats gehad hebbende overstroomingen , 158 paarden, 32
karbouwen , 10 runderen en 802 geiten verdronken
Onder de gouveri)ements-veeartsen bleef gedurende 1894 eene
vacature onvervuld , zoodat er op uit. van dat jaar 14 in functie
waren, of één minder dan de formatie. Het aantal iulandsche
veeartsen bedroeg evenals in 1893 17.
Nadat omtrent de wijze waarop uitvoering zou kunnen worden
gegeven aan de den Gouverneur-Generaal in Februari 1893 verleende machtiging om de dokter-djawa-school te Weltevreden
dienstbaar te maken aan de opleiding vau iulandsche veeartsen
(verg. het Koloniaal Verslag van 1892, blz. 228) zeer uiteenloopende adviezen waren uitgebracht, waarbij o. a. twijfel geopperd werd of de bedoelde maatregel niet zou schaden aan de
opleiding van dokters-djawa, en bovendien of de aan de opleiding
vau inlandsche veeartsen te besteden zorg wel tegen hun nut
zou opwegen, werd in Octoher 1894 den directeur van binnenlandscb bestuur opgedragen de bedoelde aangelegenheid innaiere
behandeling te nemen. In Maart jl. zijn daarop door dien departe»
mentsohef voorstellen ingediend waarbij het denkbeeld wordt voorgestaan om van de opleiding van inlands-cue veeartsen geheel af
te zien , doch daarentegen de Europeesche veeartsen te doen bijstaan door behoorlijk voorbereide vee-opzichters van denzelfden
landaard , wier werkkring in de eerste plaats daarin zou moeten
bestaan dat zij in tijden van besmettelijke veeziekten de door het
bestuur te nemen maatregelen op rationeels wijze belpen uitvoeren.
De bedoelde voorstellen waren, tijdens de afsluiting in Indië van
de mededeelicgeu voor dit gedeelte van het verslag, nog in behandeling, hetgeen eveneens het geval was met voorstellen tot
het geven van verdere uitvoering aan het bepaalde bij het slotartikel der ordonnantie van 9 November 1892 (Indisch Staatsblad
n*. 240), houdende vaststelling vau eene herziene veterinaire wetgeving voor Ne lerlandsch-Indiö (verg. het verslag van 1892, blz.
228)i zoomede met een voorstel tot aanvulling en verduidelijking
van verschillen Ie bepalingen der ordonnantie van 20 April 1893
(Indisch Staatsblad n°. 110), houdende regeling van da verplichte
quarantaine van uit het buitenland aangevoerd vee (zie vorig verslag ,
blz. 102).
Ten behoeve van den veeartsenijkundigen dienst werd in 1894
uitgegeven f 75 580 (tegen f 80 516 in 1893), daaronder f 10 149
(in 1893 f 10 605) wegens maatregelen ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke ziekten onder het vee.
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Departement van underwy» , eercdlenst
en ny verheid.

wezenlijking van het denkbeeld doen afzien, uitgenomen wat betreft het sclioolgeld voor de aan het gymnasium Willem III verbonden afdeeling voor de t a a l - , land- en volkenkunde van Nedorlandsch-lndie. Tegen eene verhooging daarvan scheen , met het
I. ONDERWIJS.
oog op de maatschappelijke positie van hen die van het onderwijs
x
bij die afdeeling gebruik maken , geen bezwaar te bestaan. Dien§ 1. Onderwijs voor Europeanen en met hen gelijkgestelden. )
overeenkomstig is in April jl. de Koninklijke machtiging verleend
om, nut ingang van den cursus 1895/96, bedoeld schoolgeld, in
Middelbaar onderwijs.
1879 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3488) bepuald op f 180
In het aantal der in lodiê — op de drie hoofdplaatsen van Java— per jaar, te verhoogen tot f 250, en voorts om de betaling voor
bestaande inrichtingen voor middelbaar onderwijs kwam gedurende leerlingen die afzonderlijke lessen volgen, in 1888 (Bijblad n°. 4445)
vastgesteld op f 40 per vak en per jaar , te verhoogen tot f 50.
1894 geene verandering.
Het college van curatoren van genoemd gymnasium kon zich
Het steeds toenemend aantal leerlingen bij de hoogere burgerscholen , vooral bij tiet gymnasium Willem lil te Batavia, waar- tot dusver, ingevolge het in 18(32 bepaalde, slechts onder nadere
van splitsing van klassen en dientengevolge) vermeerdering van goedkeuring der Indische Regeering door een secretaris doen bijstaan.
personeel en stijging der uitgaven het onvermijdelijk gevolg zijn. Bij besluit dd. '28 Januari 1893 n°. 33 heeft de Indische Regeering
heeft in IndiB «ie vraag <Joen rijzen , in hoever er reden bestond zich van deze bemoeienis ontdaan, zoodat het college zich voortaan
om het schoolgeld voor do bedoelde inrichtingen van onderwijs te zelfstandig een secretaris kan toevoegen.
Mot betrekking tot de gouvernemeuts-inrichtingen van middelverhoogen. De overweging, dat daardoor aan vele minvermogende
leerlingen van goeden aanleg de gelegenheid zou worden benomen baar onderwijs volgt hier, als naar gewoonte, in de eerste plaats
om aan het onderwijs deel te nemen , heeft echter van eene ver- een geldelijk overzicht over de laatstverloopen twee jaren.
Uitgaven (behalve voor
de gebouwen), a)

Ontvangen wegens schoolgelden (voor
zooveel bij het einde van het jaar
reeds overgebracht bij 's lands kas).

INRICHTINGEN.

Gymnasium [ afd. A. (Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus) . .
Willem III j „ B. (Inrichting voor de Indische taal-, land- en volkenHoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes te Batavia . .

f

161906

f

32 800
29 884
121 657
121 500
17 083
f

484 730

1893.

1894.

1893.

170 605

f

39 400
30 267
126 930
125 250
30 606
f

523 058

1894.

26 984
b)

f

7 980
8 428
16 303
17 840

30 093
7 240
7 533
18 470
20 025

*)

')
f

77 535

f

83 361

a) Aan lokaalhuur, onderhoud en herstelling van gebouwen werd in 1894 f 10 645 besteed , tegen f 9072 (volgens verbeterde opgaven) in 1893.
4) Verbeterde opgave.
c) Aan deze inrichting wordt kosteloos onderwijs gegeven.
1°. Inrichting voor de Indische taal-, land- en volkenkunde te Batavia
f afd. B van het gymnasium Willem III).
Nadat reeds bij de inrichting der lessen voor den cursus 1893/94,
bij wijze van voorloopigen maatregel, rekening was gehouden
met de toen nog in behandeling zijnde herziening van de bopalingen betreffende het groot-ambtenaarsexamen (zie vorig verslag,
blz. 103), zijn bij gouvernementsbesluit dd. 29 Juui 1894 n°. 31
in het reglement voor het gymnasium Willem III (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 3487, reeds gewijzig) bij de besluiten in
Bijblad nos. 3488 , 3787 , 3788, 3896 , 4175 en 4445) definitief de
wijzigingen gebracht, welke door de bedoelde , se lert bij Koninklijk
besluit dd. 20 Juli 1893 n°. 29 (Nederlandsen Staatsblad n°. 117,
Indisch Staatsblad n°. 257) tot stand gekomen herziening werden
gevorderd. Deze wijzigingen betreffen in hoofdzaak de verandering
van den cursus van een tweejarigen in een driejarigen , de uitbreiding van de leervakken met de kennis van de NederlaudschIndische wetboeken , de toelating tot de lessen der iuricliting en
einde! jjk het tijdstip van aanvang van elk cursusjaar, hetwelk
tot den eersten Maandag van October verschoven is, in verband
waarmede de vacantiön ook wijziging hebben ondergaan.
In het aantal leerlingen der inrichting, hetwelk op uit. 1893
in het geheel 46 bedroeg (in het 1ste studiejaar 19 *), benevens
twee lste-luitenants der infanterie, instructeurs aan de militaire
school te Meester-Cornelis, die als toehoorders enkel de lessen in
het Javaansch bijwoonden, en 26 in het 2de studieJHar) kwam
tot het einde van den cursus 1893/94 geene verandering. Die van
het 2de studiejaar, benevens 1 oud-leerling, onderwierpen zich
aan het groot-amb»enaarsexamen, dat in 1894 nog op den ouden
voet werd afgenomen. Van de 21 geslaagden konden er slechts
') Het „ Algemeen verslag van het middelbaar en lager onderwijs voor
Europeanen en met dezen geiykgestelden in Nederlandsch-Indië " over 1893
zag op het eind van 1894 te Batavia het licht.
*) In de voor het vorig verslag ontvangen opgaven was ten onrechte slechts
melding gemaakt van 17 leerlingen in het 1ste studiejaa*
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1 !?'">5—1806.

13 bij den burgerlijken dienst worden geplaatst. Van de 19 lserlingen van het 1ste studiejaar, die deelnamen aan het eerste gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen , hetwelk op den voet der
bij het reeds aangehaald Koninklijk besluit vastgestelde nieuwe
bepalingen in 1894 voor het eerst te Batavia werd afgenomen
slaagden er 12.
De nieuwe cursus (18f'4/95) begon met 15 leerlingen in het
lste en 18 in het 2de studiejaar, benevens de 2 reeds vermelde
toehoorders, terwijl 10 leerlingen, die aanspraak maakten op de
vergunning om in 1895 het groot-ambtenaarsexamen voor het
laatst op den ou len voet af ie leggen , zich voor geen bepaald
studiejaar lieten inschrijven. Van deze laatsten volgde slechts één
het onderwijs in alle vakken, de overigen alleen dat in de talen.
Vóór het einde van het jaar werden bovendien nog één leerling
voor het lste studiejaar en één enkel voor de lessen in een tweetal
talen ingeschreven. Dientengevolge telde de inrichting op uit.
1894 in het geheel 47 leerlingen. Op 10 na, die eeno hoogere
burgerschool in Nederland hadden bezocht, waren al de anderen
(de twej toehoorders hier uitgezonderd) afkomstig van hoogere
burgerscholen in Indiö, en wel 18 van die te Batavia, 6 van die
te Samarang en 11 van die te Soerabaija. Keu hunner genoot
ten behoeve van zijne studiën den financieelen steun van het
» Studiefonds voor onbemiddelde leerlingen " te Batavia.
23. Hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus voor jongens te Batavia
(afd. A van het gymnasium Willem III), Samarang en Soerabaija.
Het aantal bij de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus
in dienst zijnde leeraren beliep, met inbegrip, voor elke der drie
inriebtirgen , van den directeur, doch ongerekend de onderwijzers
in gymnastiek en wapenhandel, op uit. 1894 als volgt: te Batavia
(waar, door splitsing in den loop van 1894 ook van bet 3de
studiejaar in 3 en van het 4de in 2 parallel-afdeelingen , de leerlingen in 11 klassen-afdeeliugen waren verdeeld) 2 i leeraren,
waaronder '2 militaire apothekers, tijdelijk belast niet het geven
van lessen in de natuurlijke historie; te Samarang (met 7 klassen-
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afileelingen) 15 leeraren, en te Soerabaija (hij welke school het
aantal klassen-afdeelingen in den loop van 1894 door splitsing ook
van het 3de studiejaar vau 7 op 8 was gebracht) 17 leeraren. ')
Wederom nam in 1894 het aantal leerlingen aan elke der drie
inrichtingen toe. Terwijl de cursus 1893/94 was begonnen (ongerekend de zonder adnrissie-exaineii toegelaten leerlingen voor enkele vakken en de toehoorders ten getale van 2 en 3) met in 't
geheel 506 gewone leerlingen (483 jongens en 23 meisjes), ving
de cursus 1894/95 aan (buiten 2 leerlingen voor enkele vakken en
10 toehoorders) met 545 gewone leerlingen (515 jongens en 30
meisjes). Het gering aantal inlanders, die van liet middelbaar
onderwijs gebruik maakten, bleef op dezelfde hoogte als tijdens
den voorgaamlen cursus, namelijk 3 (op uit. 1893 1 t* Batavia en
2 teSamarang, en op uit. 1894 2 te Batavia en 1 te Samarang).
Uit bet volgende overzicht blijkt voor elke der drie inrichtingen
de vermeerdering of vermindering, welke het aantal leerlingen in
elk studiejaar onderging van het begin van den in 1894 geëindigden
cursus tot bij het einde van dat jaar. (Van de toehoorders, wier
aantal in 1894 steeg van 7 tot 11 , is iu dit overzicht geen gewag gemaakt.)

Aantal leerlingen
Verdeeling

leerlingen.

waarmede
de cursus
1893/94

der
leerlingen.

begon.

eindigde.

bij het
begin van
den cursus
1894/95
aanwezig

lste studiejaar
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor enkele vakken
T e zamen .

Te /.amen .

.

72
43(3)
45(1)
21
18
n

81(1)
69(1)
37(3)
31
23

224(6) 199 (4)

241 (5)

81
a)52(5)
48(1)
25
18

»

op 1
op 31
Januari. December.

77
48
49
22
18
n

79
66
35
29
22

214

i)231

Te zamen .

.

48(5)
37 (7)
15(1)
18
13
2

41 (5)
47(5)
26(6)
14 (1)
15

KD

48
39
17
18
14
2

42
43
22
13
17
3

137(14)133(13;

144(18)

138

(-)140

47(5)!
41 (8)
15(1)
18
14
2

Eind-examen
van den cursus
1893/94.

Overgangsexamens
tot den
cursus 1894/95.

52 (3)
43
28
13
11
n

51(2)
41
27

11
11
1

147 (3) 142 (2)

Toelatings-examens tot den
cursus 1894/95
voor de laagste
klasse.

HOOGERE BURGERSCHOOL T E :

op 31
December,

57(6)
43(2)
34
16
11
1

61
41
26
12
11
1

58
40
32
18
11
1

162 (7)

142

i)160

Het aantal aanvragen om toelating tot de hoogere burgerscholen
was in 1894 bijna gelijk aan dat in 1893. Tegen 247 jongens en
18 meisjes in 1893, meldden zich in 1894 246 jongens en 21
meisjes aan, doch terwijl in eerstgenoemd jaar ruim 56 pet. der
adspirant-leerlingen aan de eischen voldeden, slaagden in 1894
bijna 60 pet. Wat de overgangs-examens betreft, waren de uitkomsten weder vrij gunstig te noemen daar 312 van de 429
geëxamineerden, d. i. 72.73 pet., tot hoogere klassen bevorderd
kouden worden, welke verhouding iu 1893 72.17 pet. bedroeg.
Het percentage van hen , die aan het eindexamen voldeden , was
daarentegen beduidend lager dan in de laatste drie jaren , namelijk
slechts 60.87 pet, (28 van de 46), tegen iu 1891 73.33 pet. (22
van de 30), in 1892 65.8 pet. (25 van de 38) en in 1893| 75 pet.
(24 van de 32). Wat de toelatings- , overgangs- en eind-examens
van 1894 betreft, vindt men de uitkomsten voor elke der drie
hoogere burgerscholen afzonderlijk in het volgende overzicht vermeld , terwijl over het eindexamen nader gehandeld wordt in het
verslag der examen-commissie, opgenomen in de Javasche Courant
van 20 Juli 1894 n°. 58.

Samarang.
lste studiejaar
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor enkele vakken

op 1
Jauuari.

b) Van buiten het gewest, waar de school gevestigd is, waren op uit.
1894 ingeschreven: te Batavia 52, te Samarang 55 en te Soerabajja 5 1 ,
en daaronder respectievelijk 2 8 , 2 en 9 , wier ouders of voogden in de b u i tenbezittingen woonden.

in 1894

V

in 1894

a) De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden het aantal meisjes a a n , dat
in het nevenstaand getal leerlingen begrepen is.

Batavia.
lste studiejaar
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor enkele vakken

begon.'
ƒ""
B
| digde.

bü het
begin van
den cursus
1894/95
aanwezig.

Soerubaija.

Aantal leerlingen
Verdeeling

waarmede
de cursus
1893/94

der

Ge-

Ge-

Ge-

slaagd.
neerd.

voor eene hoogero
klasse.

Ge-

exami-

exami-

Van de in het toe- Bjj het begin van den
latings-examen cursus 1894/95 waren als
geslaagden lieten
gewone leerlingen
zich als leerling
ingeschreven :
inschrijven:

GeGeGeexamiexamislaagd.
slaagd.
neerd.
neerd.
neerd.

van hen
leervan hen die
voor lingen
die voor
eene
de laagste hoogero
van den
Geklasso
klasso vorigen
geslaagd cursus.
slaagd.
waren.

in het toelatingscxamen geslaagden ,
oud-leerlingen die zich
op nieuw
heten inschrijven
en leerling"
genvan andere hoogere burgerscholen.

Te

Batavia

20

9

f) 181

135

M16(4) 76 (2)

c) 69 (1)

158

83

241 (5)

Samarang

14

9

a)118

91

55(8) 40 (8)

0 35 (5)

106

37

143(18)

Soerabajja

12

10

130

86

87(9) 40 (6)

c) 39 (5)

118

43

161 (7)

46

28

429

312

258 (21) 156 (16)

143(11)

382

163

545(30)

Totalen .

a) Eén leerling, die voorwaardelijk werd bevorderd, vertrok naar Nederland.
>) Voor den cursus 1895/96 is splitsing van het eerste studiejaar der hoogere burgerschool te Soerabajja in drie, en die van het vierde studiejaar in
wee parallel-afdeelingen noodzakelijk gebleken. Bö gouvernementsbesluit dd. 15

Juli 1895 n°. 3 is daartoe machtiging verleend en tevens het onderwijzend
personeel met een viertal tijdelijke leeraren uitgebreid.
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b)
e)
<0
r)

De tusseben ( ) geplaatste cijfers duiden het aantal meisjes a a n , onder de leerlingen begrepen.
Waaronder één leerling, die t e Samarang in bet toelatingsexamen w a s geslaagd.
Waaronder één leerling, die t e Soerabaija in het toelatings-examen was geslaagd.
Waaronder één leerling die te Batavia, en één, die te Samarang in bet toelatings-examen waren geslaagd.

Van de 531 bij het einde van 1894 ingeschreven leerlingen
(daaronder 4 voor enkele vakken) waren er 377 of ruim 70 pet.
tusschen 14 en 18 jaren oud. Jonger dan 14 jaren waren 29 leerlingen (18 te Batavia, 2 te Samarang en 9 te Soerabaija), terwijl
125 der ingeschrevenen een leeftijd van meer dan 18 jaren hadden
bereikt (5(3 te Batavia, 33 te Samarang en 36 te Soerabaija).
Gedurende den cursus 1893/94 lieten zich 108 leerlingen afscbrijven zonder examen te hebben afgelegd (te Batavia 60, te
Samarang 25 en te Soerabaija 23). Van dezen verlieten de hoogere
burgerschool: 28 wegens vertrek naar Nederland en 15 naar andere
hoogere burgerscholen in Indié, 12 wegeus ziekte. 9 wegeus
onvoldoenden aanleg of ijver, 1 wegens overgang naar de Bataviasche ambachtsschool, 1 naar die te Samarang en 2 naar de
burgeravondschool te Soerabaija. Voorts lieten zich afschrijven : 5
wegens financieele omstandigheden en 6 wegens onbekende
redenen, terwijl van de 29 overige der bedoelde 108 afgescnreve.nen
16 in particuliere betrekkingen 'o. a. 7 bij landelijke ondernemingen en 5 bij den handel) werden geplaatst, 1 de studie op eigen
gelegenheid wensen te voort te zetten, 1 zich wilde bekwamen
voor adjunct-landmeter, 1 voor notaris en 1 voor hulponderwijzer ;
7 zochten eene plaatsing bij den post- en telegraafdienst en 2
bij de administratie der in- en uitvoerrechten.
Gedrag en ijver der leerlingen lieten in algemeenen zin niet
te wenschen over.
Het schoolverzuim bedroeg te Batavia 7.96, te Samarang 4.6
en te Soerabaija 4.98 pet.
Uit bet » Siam-fonus " en bot > Studiefonds voor onbemiddelde
leerlingen " genoten te Batavia respectievelijk 3 en 10 leerlingen
ondersteuning in de kosten hunner studie; te Samarang verleende
het » Studiefonds Midden-Java " zulkeu steun aau 12 leerlingen.
3°. Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes te Batavia.
Op uit. 1894 waren aan deze inrichting, met inbegrip van de
directrice, verbonden 4 leeraressen, terwijl overigens nog met
het geven van onderwijs belast waren 4 der aan de hoogere
burgerschool voor jongens verbonden leeraren.
Op uit. 1893 waren 48 meisjes ingeschreveu (waaronder 4 toehoorderessen) ; bij het eindigen van den cursus in den loop van
1894 bedroeg haar aantal 34 (waaronder 1 toehoorderes). Van de
gewone leerlingen bevonden zich 15 in het 1ste, 11 in het 2de,
en 7 in het 3de studiejaar.
Bij de overgangs-examens, waaraan al de leerlingen der twee
jongste studiejaren deelnamen , werden 10 leerlingen van het 1ste
en een gelijk aantal van het 2de studiejaar tot eene hoogere klasse
bevorderd, terwijl de 7 leerlingen van het 3de studiejaar met
goed gevolg het eindexamen aflegden. De uitslag der toelatingsexamens was, dat van de 32 candidaten, allen voor het 1ste
studiejaar, 25 slaagden, waarvan slechts 16 zich als leerling voor
den cursus 1894/95 lieten inschrijven. Met inbegrip van de 10
voor het 2de en van 9 der voor het 3de studiejaar geslaagde leerlingen , zoomede van 3 leerlingen die van het 1ste studiejaar van
den vorigen cursus terugkeerden, begon het schooljaar 1894/95
met 38 gewone leerlingen (19 in het 1ste, 10 in het 2de en 9
in het 3de studiejaar), terwijl zich ook lieten inschrijven 5 toehoorderessen (2 voor het 1ste, 2 voor het 2de en 1 voor het 3de
studiejaar). Ondanks eenige gedurende den verderen loop van 1894
plaats gehad hebb-nde mutatiën telde do school ook bij het einde
des jaars weder 38 gewone leerlingen , doch 7 toehoorderessen.
Om een ruimer gebruik van de school te bevorderen, ishetdenkbeeld in overweging genomen om het schoolgeld voor de laagste
klasse terug te brengen van f 15 tot f 10 's mnands.
Het schoolverzuim bedroeg gemiddeld 2.3 pet., tegen 4.55 pet.
in 1893. Op geJrag en ijver waren geene aanmerkingen te maken.
Bij gouvernementsbesluit dd. 3 Juli 1895 n°. 3 werd, met wijzigir.g in zoover van het reglement voor de inrichting (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 3832 en 3896), uit de lijst der leervakken afgevoerd het schoonschrijven , en zulks met het doel om
meer tijd te kunnen besteden aan het onderwijs in de wiskunde.
Intusschen zullen bij het schriftelijk school- en huiswerk de
eiseben van het schoonschrijven in het oog worden gehouden en
daarvoor cijfers worden toegekend.
4°. Burgeravondschool te Soerabaija.
Hoewel de eischen tot toelating tot het 1ste studiejaar dezer

inrichting in de laatste twee jaren binnen de vastgestelde gren/.en
werden verzwaard , was het aantal van hen die aan het examen
voldeden nog zoo groot dat, ter voorkoming van overbevolking in
die klasse, niet alle geslaagden konden worden geplaatst. De
splitsing van het 1ste studiejaar in twee parallel-afdeehugen moest
dan ook bij de opening van den gereorganiseerden cursus 1894/95
(verg. omtrent die reorganisatie blz. 104 van het vorig verslag,
zoomede n°. 4942 van het Bijblad op bet Indisch Staatsblad) niet
alleen worden bestendigd, maar tevens bleek één leeraar meer
noodig te zijn. Dientengevolge waren op uit. 1894 aan de inrichting (onder het genot van toelagen) verbonden 14 leeraren , met
inbegrip van den directeur, en 2 assistenten. Bij de opening van
den cursus 1895/96 heeft de reeds vermelde oorzaak — de sterke
bevolking der school — er toe geleid (gouvernementsbes;uit dd.
15 Juli 1895 n°. 4) om ook de tweede klasse in twee parallelaf leelingen te splitsen, terwijl het onderwijzend personeel op
nijuw tijdelijk werd vermeerderd met één leeraar in de wiskunde
en één iu de wiskunde en de Kngelsche taal.
Met betrekking tot bet in 1894 van de burgeravondschool gemaakt gebruik is het volgende aan te leekenen.
Van de 71 leerlingen (36 in het 1ste, 15 in het 2de, 15 in
het 3de en 5 in de op blz. 104/105 van het vorig verslag bedoelde
tijdelijke klasse voor adspirant waterstaatsopzichters) en 3 toehoorders, die op het einde van 1893 de school bezochten , werden
er vóór het eiude van den cursus 1893/94 9 afgeschreven , terwijl
2 nieuwe leerlingen werden toegelaten.
Het schooljaar 1894/95 begon met 79 leerlingen , namelijk 43
iu het 1ste, 21 in het 2de, 11 in het 3de en 4 in het 4de
studiejaar. Onder dat totaal waren er iu het geheel 47 van den
vorigen cursus , en onder de 32 voor het eerst toegelatenen 29,
die geslaagd waren in het toelatings-examen , 2 in het examen
voor eene hoogere klasse en 1 gewezen leerling van eene hoogere
burgerschool hier te lande. In verband met de sedert voorgekomen
mutatiën telde de school bij het einde van 1894, behalve 5 toehoorders , 83 leerlingen, van welke laatsten 34 zich wenschteu
te bekwamen voor bouwkundige en 49 voor machinist; 77 hunner
vonden gelegenheid tot practische oefening in eenig handwerk ,
en wel 64 bij gouverneraents- en 13 bij particuliere werkplaatsen.
De leeftijd der leerlingen liep van 14 tot boven 23 jaar. Hun
gedrag, zoowel op school als in de ateliers, gaf alle reden tr
tevredenheid, terwijl over gebrek aan ijver geen klacht werd ve
nomen.
5°. Bataviasche ambachtsschool.
Nadat de vereischte fondsen bij de Indische begrooting voor
1895 waren toegestaan (verg. vorig verslag, blz. 105, noot 1)
werd aan deze particuliere inrichting, overeenkomstig het daartoe
door de directie gedaau verzoek, de gedurende 1892en 1893boven
de gewone gouvernementssubsidie van f 250 's raaands genoten
suppletie van f 750 's maands ook voor de jaren 1894 en 1895
toegelegd. De reeds in 1892 voorgenomen opening van een vierjarigen theoretischen cursus moest ook bij den aanvang van het
schooljaar 1894/95 nog achterwege blijven ; echter kon toen worden overgegaan tot de toevoeging van een 3de studiejaar aan
de beide reeds bestaande.
Tegen 68 (verbeterde opgaaf) op uit. 1893 , waren op uit. 1894
ingeschreven 76 leerlingen, waarvan 56 voor den smeedcursus
(4 meer dan het jaar te voren) en 20 voor den timmercursus
(mede 4 meer dan toen). Alle leerlingen woonden de practische
lessen bij; van de theoretische lessen werd op uit. 1894 gebruik
gemaakt door 25 leerlingen in het 1ste, 22 in het 21e en 8 in
bet 3de studiejaar , allen behoorende tot deu smeedcursus. Naar
bericht wordt, had de directie der school nog geen maatregelen
kunnen nemen om ook do leerlingen van den timmercursus in de
gelegenheid te stellen tot deelneming aan de theoretische lessen.
Omtrent de mutatiön onder de leerlingen gedurende 1894 zijn
de ontvangen opgaven niet volledig. Niettemin kan worden aangeteekend dat in gemeld jaar 21 leerlingen (14 van den smeeden 7 van den timmercursus) de school verlieten. Van de 14 afgescbrevenen van den smeedcursus slaagden er 6 in het examen
voor machinist-leerling bij de gouvernementsmarine en werden er
4 bij particuliere industrieele inrichtingen geplaatst, terwijl de 4
overigen eene andere loopbaan kozen. Van de 7 afgeschreven leer-
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lingen van den timinercursus legden er 3 met goed gevolg het
examen af voor opzichter bij den waterstaat, 3 verlieten Batavia
en 1 erlangde eene plaatsing als klerk op een gouvernementsbureau. Wegens wangedrag behoefde geen der leerlingen verwijderd te worden ; over het algemeen gaf hunne houding reden
tot tevredenheid. De ijver liet bij enkelen te weuschen over, doch
was over het algemeen voldoende. Overigens kan worden geconstateerd dat het gehalte der leerlingen steeds verbetert. Werd een
vijftal jaren geleden de inrichting beschouwd als eeu toevluchtsoord voor hen , die elders onbruikbaar waren bevonden , de t<>t
dusver verkregen uitkomsten — zoo bericht de directie — hebben
bij het publiek de overtuiging doen ontstaan dat de school in
eene reeds lang gevoelde behoefte voorziet.
De leerlingen , wier ouders of familiebetrekkingen buiten Batavia
woonden (22), vonden tegen zeer billijke voorwaarden en zonder
moeite geschikte gelegenheden voor kost en inwoning.
De meeste vau de aangenomen leerlingen h a l l e n vóór hunne
plaatsing aan de inrichting het klein-ambtenaarsexamen afgelegd ,
en de zoodanigen, bij aanvraag om plaatsing , de voorkeur genoteu,
terwijl de overigen slechts tot de school werden toegelaten onder
voorwaarde dat zij zich alsnog aan bedoeld examen zouden onderwerpen.
In verband met de toevoeging van het 3de studiejaar werd het
aautal onderwijzers met 3 vermeerderd.
De kosten der inrichting over 1894 bedroegen f 20 475 en de
ontvangsten (ongerekend de eerst in 1895 door het Gouvernement
uitbetaalde buitengewone bijdrage over 1894, ad f9000) f 1 1 3 6 8 ,
namelijk gewone gouvernementsbijdrage f 3 0 0 0 , geïnde schoolgelden f 3117, contributiën en donutiën f 3690, en f 1561 g e boekt als winst op door de werkplaatsen afgeleverde artikelen.
Over 1893 waren deze drie laatste sommen respectievelijk fS'AO,
f 4 5 6 0 en f 1200, terwijl als gouvernementsbijdrage toen gen len
werd f J2 000, dus eene totale ontvangst vau f 19 9 2 0 , waar
tegenover aan uitgaven stond f 18839.
Op de in de tweede helft van 1893 te Batavia gehouden tentoonstelling werd de arbeid der leerlingen, door proeven vau
metaal- en houtbewerking, zoomede van werktuigkundig» en
ander teekenwerk, op zulk eene waardige wijze vertegenwoordigd
dat daaraan een eerediploma werd toegekend. Deze onderscheiding
maakte op de leerlingen een zeer weldadigen indruk , en het viel
duidelijk op te merken dat de eerzucht vau velen hierdoor in
hooge mate werd geprikkeld.

vau het reglement in Indisch Staatsblad 1868 n°. 81 , en vau de
sedert daarin gebrachte wijzigingen, zoomede van alle andere
bepalingen voor zoover zij met de nieuwe regeling in strijd zijn ,
uitvoering gegeven bij de ordonnantie van 10 September 1894
(Indisch Staatsblad n°. 192). De voornaamste verschillen tusschen
de ou Ie en de n i e u w e , met 1 November 1894 in werking getreden
bepalingen, welke, met inachtneming van de eigenaardige Indische
toestanden, geschoeid zijn op de leest der Nederlandsche wet van
8 December 1889 (Staatsblad n° 175), betreffen in de eerste plaats
de leerstof. Uit de lijst der verplichte leervakken is als afzonderlijk
vak van onderwijs de vormleer vervallen, terwijl daarentegen aan
de verplichte leervakken zijn toegevoegd de eerste oefeningen in
het handtaekenen, de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek
— deze alleen voor de daartoe door den directeur van onderwijs,
eeredienst en nijverheid aan te wijzen scholen — en (voor meisjes)
de nuttige handwerken. ') De niet-verplichte vakken , welke niet
meer, van het gewoon lager onderwijs gescheiden , als meer uitgebreid lager onderwijs worden aangeduid , zijn uitgebreid met
de algerneene geschiedenis, die tot dusver als onderdeel der geschiedenis tot de verplichte leervakkeu behoorde. Met betrekking
tot de akte-examens *), voor het afleggen waarvan voortaan van
de canJidaten retributifin zullen worden geheven , zijn , te rekenen
van 1 Januari 1896, de eischen hooger gesteld en geheel in
overeenstemming gebracht met de hier te lande geldende, in
verband waarmede de tiiulatuur » hulponderwijzer" vervangen is
door die van > onderwijzer " , terwijl de benaming » hoofdonderwijzer " de meer beperkte beteekenis van bezitter der hoofdakte
heeft verkregen, en onder » kweekeliugen" niet alleen meer
worden verstaan jongelieden, die tot eigeu oefening in de scholen
worden toegelaten , maar ook bezitters van do onderwijzersakte,
dio zonder bezoldiging *) aan de scholen, waar dar.rtoe gelegenbeid bestaat, worden werkzaam gesteld, indien zij daartoe het
verzoek doen. Voorts is aan de bemoeienis der plaatselijke schoolcommissiën met de examens een eind g e m a a k t , en worden de
examens voortaan afgenomen door commissiën, voorgezeten door
den inspecteur van het lager onderwijs der betrokken afdeeling
of, bij veriiindering, door een zijner ambtgenooten, en verder
samengesteld uit door den directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid aangewezen leden. Eindelijk hebben de vroegere bepalingen omtrent de bevoegdheid tot het geven van onderwijs en het
verlies van die bevoegdheid , de opening en opheffing van scholen ,
de toelating >-an inlanders. de klassificatie der scholen * j , de
kostelooze toelating vau leerlingen en enkele andere onderwerpen

6°. Saniarangsche ambachtssehool.
Deze particuliere school genoot in 1894, evenals voor 't eerst
in 1893, eene gouvernementssubsidie van f 250 's m a a n d s , welk
bedrag voor 1895 is verhoogd tot f 500 's maands.
De lessen van den cursus 1893/94 werden geopend met 31 leerlingen (16 in het 1ste en 15 in het 2de studiejaar). Het practisch
onderwijs in het 1ste studiejaar bepaalde zich tot het vervaardigen
van voorwerpen vau hout op de draaibank, terwijl de leerlingen
van het 2de studiejaar zich oefenden in het afdraaien van assen en
het demonteereu en monteereu van stoomwerktuigen. Theoretisch
onderwijs werd gegeven in m e e t - , r e k e n - , n a t u u r - en werktuigkunde , hand- en rechtlijnig teekenen en de Nederlaudsche taal.
Eén leerling der 2de klasse verliet de school om in eene met zijne
opleiding overeenkomende betrekking te gaan , 2 leerlingen van
het l*te en 3 van tiet 2de studiejaar verlieten de inrichting om
financieele redenen, terwijl wegens vertrek naar elders 4 leerlingen van het 1ste en 3 vau het 2de studiejaar afgeschreven
werden , zoodat bij het einde van het schooljaar nog 18 leerlingen
overbleven. Deze leerlingen lieten zich allen , na bevordering tot
eene hoogere klasse, voor den volgenden cursus inschrijven,
terwijl, als gevolg van het in Juni 1894 gehouden toelatingsexamen voor het 1ste studiejaar , 20 nieuwe leerlingen aangenomen
werden , zoodat de cursus 1894/95 begon met 38 leerlingen (20
in het 1ste, 10 in het 2de en 8 in het 3de studiejaar). Gedrag
en ijver der leerlingen gaven geen aanleiding tot klachten.
Met inbegrip van de f 3000 gouvernementssubsidie bedroegen
de ontvangsten over het cursusjaar 1893/94 (van 1 Juli 1893 tot
uit. Juni 1894) f 11 031 , tegen f 12 243 aan uitgaven.
Lager

onderwijs.

Reglementen op het lager onderwijs.
Aan de in 1893 (zie het
verslag van dat j a a r , biz. 105) door het Opperbestuur verleende
machtiging tot vaststelling van een nieuw reglement op het, lager
onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch-Iudië, is door den Gouverneur-Generaal, met intrekking

') De opneming der laatstbedoelde twee leervakken heeft er toe geleid
(art. 37 van het reglement) om voor hen die het verlangen de gelegenheid
te openen daarin afzonderlijke akten van bekwaamheid te verkrijgen. Ten
einde te voorkomen dat een te ruim gebruik maken van de bevoegdheid
tot het afleggen van deze weinig beteekenende examens aanzienlijke kosten
zou veroorzaken wegens reis- en verblijfkosten, is bjj Indisch Staatsblad
1894 n». 243 bepaald dat het voldoen aan deze examens den adspiranten geen
aanspraak geeft op dergelijke vergoeding.
Mede met het doel om opdrjjving van uitgaven te ontgaan, werd by dezelfde gelegenheid bepaald dat aan adspiranten, die zijn toegelaten om eenig
bij het reglement bedoeld examen af te leggen op eene andere plaats dan de
naastbij gelegene waar daartoe gewoonlijk gelegenheid wordt gegeven (zie
art. 39 van het reglement), niet méér wegens reis- en verblijfkosten wordt
tegoed gedaan dan waarop zjj aanspraak badden kunnen maken indien z(i
op de naastby gelegen plaats het examen hadden afgelegd.
s

) De programma's benevens een reglement van orde voor deze examens
zijn vastgesteld by Indisch Staatsblad 1894 n°. 194.
*) Ingevolge deze bepaling werd by gouvernementsbesluit dd. 10 September 1894 n». 11 (Indisch Staatsblad n°. 195) het voorschrift betreffende de
bezoldiging van kweekelingen aan de openbare lagere scholen (art. 11 van
Indisch Staatsblad 1875 n°. 76 a) ingetrokken.
4
) Op plaatsen, waar meer dan één 1ste school aanwezig is, worden deze
onderscheiden door de benamingen 1ste school A, 1ste school B, enz. Deze
onderscheiding had vóór de invoering van de nieuwe reglementen alléén betrekking op den tijd der oprichting, met dien verstande dat nvt „ school A"
de eerst opgerichte werd aangeduid, enz. Ten aanzien van de toelating der
leerlingen golden voor deze scholen gelijke bepalingen. Dit is nu niet meer
het geval. De 1ste scholen A zyn (slotalinea van art. 25 van het reglement
in Indisch Staatsblad 1894 n°. 192, juncto art. 25 van het schoolregleinent
in Indisch Staatsblad 1894 n". 193) thans alléén toegankeiyk voor leerlingen,
gerangschikt in de drie hoogste categorieën van betaling, de 1ste scholen B
ook voor de vierde categorie. Daar de scholen B op de drie hoofdplaatsen van
Java, ten gevolge van hunne ligging in de door meergegoeden bewoonde
wyken , bevolkt zjjn met leerlingen, die evenredig hooger schoolgeld betalen
dan die aan de 1ste scholen A, gelegen in buurten door niindergegoede
ouders bewoond, werd op elke der bedoelde plaatsen de naam der lste school
B in dien van lste school A veranderd en omgekeerd. Deze aanduiding van
de lste scholen door de eerste letters van het alphabet is by gouvernement8besluit dd. 26 December 1894 n°. 14 tot de bevoegdheid van den directeur
van onderwys, eeredienst en nijverheid gebracht.
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van minder b e l a n g , eenige uitbreiding of verduidelijking on lerguun , en zijn sommige, door de praktijk ingevoerde regelingen
thans uitdrukkelijk door het reglement gewettigd. Als een
uitvloeisel van het nieuwe reglement op tiet Europeesch lager
onderwijs is het tot dusver voor de openbare lagere scholen geldende reglement van orde, tucht en beheer (Indisch Staatsblad
1873 n°. 65) vervangen door een » reglement op de open bare lagere
scholen voor Europeanen in Nederlandsch-Indie " (Indisch Staatsblad 1894 n°. 193), terwijl, ingevolge het bepaalde bij art. 36 van
dit nieuwe school reglement, door den directeur van onderwijs,
eeredienst en nijverheid, bij besluit van 1 October 1894 n°. 9457
(zie Javasche Courant van 12 October 1894) eene instructie is
vastgesteld omtrent de verplichtingen van de schoolcoiumissién ,
van de inspecteurs en van het onderwijzend personeel. ')
Normaalscholen
en akte-examens.
De gouvernements-norm»alscholen te liatavia en Soerabaija, 5) waar onderwijzers en onderwijzeressen , zoowel van bet openbaar als van het particulier ondorwijs , gelegenheid vinden om zich voor het examen ter verkrijging
van de hoofdakte te b e k w a m e n , werden op uit. 1893 bezocht door
47 personen (te Batavia door 19 onderwijzers en 13 onderwijzeressen
en te Soerabaija door respectievelijk 5 en 10). In den loop van
1894 werden bij de normaalschool te Batavia afgeschreven G onderwijzers (waaronder 2 van het openbaar en 1 van het particulier
onderwijs na de hoofdakte te hebben verworven) en 2 onderwijzeress e n ; daarentegen werden 9 onderwijzers en 2 onderwijzeressen toegelaten , zoodat bij het einde van 1894 de lessen gevolgd werden
door 35 personen : 22 onderwijzers en 13 onderwijzeressen , waarvan respectievelijk 17 en 11 in 's iands dienst en 5 en 2 in particuliere
betrekkingen. Gedurende hetzelfde tijdvak werden bij de school te
Soerabaija 4 onderwijzers (waarvan één tot liet openbaar onderwijs
bebooreude onderwijzer de hoofdakte behaalde) en 3 onderwijzeressen
afgeschreven , en respectievelijk 9 en 8 toegelaten . zoodat het totaal
der leerlingen op uit. 1894 25 bedroeg, namelijk 10 onderwijzers
en 15 onderwijzeressen, waarvan 16 tot het openbaar en 9 tot het
particulier onderwijs behoorden.
De op blz. 106 van liet vorig verslag vermelde particuliere cursussen voor meisjes, die zich voor het examen ter verkrijging van
de akte van onderwijzeres wenschen voor te bereiden (twee op elke
der genoemde hoofdplaatsen aan particuliere meisjesscholen verbonden , benevens de »Bataviasche normaalschool tot opleiding
van onderwijzeressen"), werden ook in 1894 voortgezet. Hoeveel
leerlingen de eerstgemekle vier cursussen volgden , is niet afzonderlijk opgegeven , daar zij onder de gewone leerlingen der scholen
werden medegeteld. De laatstbedoelde inrichting werd op uit. 1894
bezocht door 25 leerlingen, van welke er 4 gebruik maakten van
de gelegenheid om onderwijs te ontvangen in de Fransche taal ,
welk leervak aan den cursus werd toegevoegd. Een nieuw o p g e richte particuliere cursus tot opleiding van onderwijzeressen te
Samarang werd op uit. 1894 bjzoeht door 14 leerlingen.
Aan de in 1894 gehouden akte-examens werd deel genomen
door 104 van de 111 zich aangemeld hebbende adspiranten , en
wel door 23 mannelijke en 81 vrouwelijke, van welke er respectievelijk 6 en 53 slaagden. Van de hierbedoel Ie 104 adspiranten
verschenen er 59 voor de commissie te Matuvia, 20 voor die te
S a m a r a n g , 24 voor die te Soerabaija en 1 voor die te Padang. In
1893 werden 102 adspiranten geëxamineerd, namelijk 28 inannelijke en 74 vrouwelijke, van wie er respectievelijk 14 eu 59 slaagden.
Uit de volgende opgaaf blijkt welke akten aangevraagd en verkregen
werden.
1894.

1893.
Adspiranten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid als:

hoofdonderwijzer
onderwijzer
hoofdonderwijzeres
onderwijzeres

Geslaagd.
8
1
5
38

Transporteeren

Niet
fï e slaagd.

Ge~
slaand.

5
7
2
11
25

Niet
geslaagd.

5
17
34

36

') De gezamenlijke nieuwe voorschriften zijn , met eene inleidende nota
van toelichting en met afdrukken van alle modellen betreffende de sehooladministratie, in één deeltje vereenigd , ter landsdrukkerij te liatavia uitgegeven en bij het depot van leermiddelen aldaar verkrijgbaar gesteld.
5
) In verband met het nieuwe programma voor het examen ter verkrjjging van de hoofdakte werd by de nonuaalscliolen met ingang van 1 Januari
1895 eene nieuwe regeling der lessen ingevoerd.

Haudelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Tweede Kamer;

125

[Nederl. (Oost-) Indiè\]

1893.
Adspiranten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid a l s :

P e r tra usport
onderwijzer in de F r a n s c h e taal .

Geslaagd.

52
3
1*
1

onderwijzeres
„
.,
„
1,

in
„
.,
.,
.,

de F r a n s c h e taal
„ Engeisrhe „
_ Duitsche
„
het teekenen
.
de
handwerken

T e zaraen

8
4
1

Niet
gesluagd.

Geslaagd.

Niet

f-

slaagd.

25

34

30

ii
ii
ii

ii

.1
ii
11

2

ï

ii

13
a) 4
a) 4
1

3

11

3

73

29

b) 00

voor

. . .

1894.

ii
ii

t
1
1
5
1
ii
ii

e) «5

o) Een der vrouwelijke candidaten behaalde twee akten (voor de Duitsche en
Engelsche talen) en is dientengevolge dubbel geteld.
b) Ten gevolge van de in de voorgaande noot bedoelde omstandigheid be—
draagt dit getal één meer dan het aantal candidaten.
c) Hieronder niet begrepen een Javaan, die te Probolinggo (mot ongunstig
gevolg) het examen in de Nederlandsche taal aflegde, ouder meer vereischt voor
eene benoeming als inlandse!) hulponderwijzer van den 2den rang aan eene kweekschool voor de vorming van inlandsche onderwijzers ; zie Indisch Staatsblad 1886
n<>. 47 , § V , Ut. f.

Openbare lagere scholen. Ten gevolge van de opening in 1894
van eet:e 7de gemengde school ter hoofdplaats Batavia, van eene
lste gemengde school op elke der hoofdplaatsen Menado en Amboina s) en van de heropening van de in 1893 tijdelijk gesloten
gemengde school te Gorontrilo in de residentie Menado (zie vorig
verslag, blz. 106) waren op uit. 1894 in werking 156 tfuropeesche
openbare lagere scholen (125 gemeng.'e en 31 meisjesscholen),
namelijk 119 op 67 plaatsen van Java en Madura , en 37 op 26
plaatsen in de buiten bezittingen. Onder die 119 en 37 scholen
waren er 39 en 1 1 , waar meer uitgebreid lager onderwijs werd.
g e g e v e n , namelijk op Java 14 gemengde lste scholen en 25
meisjesscholen, en in de buitenbeziitingen 5 gemengde lste scholen
en 6 meisjesscholen. Op welke plaatsen de verschillende openbare
lagere scholen gevestigd w a r e n , blijkt uit bijlage X hierachter,
welk overzicht tevens doet kennen de samenstelling vaa bet onderwijzend personeel op uit. 1894, de verdeeling der toen ingeschreven
leerlingen in betalende en niet-betalende , in jongens en meisjes,
en in scholieren van de laagste, de middelste en de hoogste klasse ,
terwijl die bijlage voorts eene recapitulatie bevat van het totaal
der Europeesehe leerlingen , verdeeld naar den leeftijd.
B j gouvernementsbesluit van 25 Februari 1S95 n°. 53 werd
nog machtiging verleend tot opening van eene lste school te
Ban.long (Preanger Regentschappen), met bepaling d a ' de aldaar
bestaande gemengde school »optmDare 2de lagere, school" zal
heeten ; terwijl bij dat van 22 J u n i 1895 n°. 4 werd bedoten tot
de oprichting van openbare lagere scholen te Temanggoeng (Kaloe)
en te Magettan (Madioen). Daarentegen werd bij gouvern*Miientsbesluit dd. 4 J u n i 1895 n°, 9 de sluiting op 9 J u n i d. a. v. van
de openbare lagere school te Soebang (Krawang) bevolen.
Op uit. 1894 bestond het onderwniend personeel, bij de verschillende openbare lagere scholen in functie, uit 336hoofdondecwijzers en onderwijzers (waaronder 125 hoofden van seinden) en
168 hoofdonderwijzeressen en onderwijzeressen (waaronder 31 hcofden van scholen), in totaal derhalve 504 personen 4 ), ongerekenl
4 mannelijke en 3 vrouwelijke kweekelingen.
Onaer de in 1894 nieuw in dienst getreden 18 onderwijzers en
9 onderwijzeressen waren er van de eersten 2 en van de onderwijzeressen 8 gekozen uit de candidaten , die zich in lndiö hadden
aangemeld; de overigen waren allen van hier vo r den Indischen
s
) De te Menado en Amboina reeds bestaande gemengde scholen kregen
nu den naam van 2de school.

«) Behalve deze 504 personen behoorden nog tot het Europeesch lager
onderwijs 12 onderwijzers die bij het middelbaar, en 8 die li(j het inlandsen
onderwijs gedetacheerd waren, en verder 39 onderwijzers en 23 onderwijzeressen
met buitenlandsch verlof, zoomede 6 onderwijzers en 12 onderwijzeressen op
waehtgekl. Het personeel, voor het Europeesch lager onderwijs aan 's landa
dienst verbonden, bestond das op uit. 1894 uit 401 onderwijzers (waaronder
243 hoofdonderwijzers) en 203 onderwijzeressen (waarondi r G3 hoofdonderwijzeressen), uitmakende een totaal van 604 bezoldigde personen, dat is 3>
meer dan bjj het einde van 1893.
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dienst uitgezonden ') Van de 10 in Indiö gekozenen waren er 8
(2 onderwijzers en 6 onderwijzeressen), die huuno akte van bekwaamheid hier te lande hadden verworven. ! )
Bij het einde van 1894 telden de gezamenlijke openbare lagere
scholen voor Europeanen en met hen gelijkgestelden 14 015 leerlingen (8l24 jongens en 5891 meisjes), zijnde 478 meer dan op
uit. 189;}; het aantal betalende leerlingen nam met 154 toe (van
7018 tot 7172), dat, der niet-betalende met 324 (van 6519 tot
6843). Onder de cijfers van uit. 1894, meerendeels onder die der
betalende leerlingen, waren begrepen 418 kinderen van Christeninlanders , 812 van andere inlanders en 164 van vreemde oosterlingeu ; onder uit. 1893 bedroegen deze getallen 411, 711 en 153.
Van de 18 inlaiulsehe jongelieden, bestemd oin later als kweekeling-dokter-djawa te wonion aangenomen , die onder uit. 1893 op
eenige scholen in de buitenbezittingen gratis waren toegelaten,
werden er 4 wegens onvoldoenden aanleg afgeschreven ; daarentegen
werden er 8 toegelaten, zoodat bet aantal dezer leerlingen onder
uit. 1894 22 b e d w g , waarvan 1 te Padang, 5 te Fort de Koek ,
1 te Padaug Pandjang, 3 te Solok, 3 te PadangSidempoeau ,
3 te Benkoelen , 1 te Palembang en 5 te Bandjermasin,
In den loop van 1894 werden 5749 leerlingen van de schoollijsten afgevr-erd, namelijk 694 wegens volbrachten leertijd en
5055 om andere redenen. De laatstbedoelde leerlingen werden
evenwel na korteren of langeren tijd voor het meerendeel weder
elders , of aan de scholen die zij verlaten hadden , opnieuw ingeschreven. Het aantal leerlingen in de hoogste klasse van alle
scholen gezamenlijk bedroeg op uit. 1894 12.76 pet. van het geheele aantal leerl'ingen, tegen 13.42 pet. op uit. 1893. Aan 5
scholen (evenveel als op uit. 1893) waren geene leerlingen ver
genoeg gevorderd om eene hoogste klasse te vormen.
Wegens ontstentenis of ziekte van onderwijzend personeel werden
aan 13 scholen , meestal slechts gedurende enkele dagen, de lesuren gewijzigd, zoodanig dat de leerlingen in twee elkander
afwisselende groepen ouuerwijs ontvingen; Ban 1 dezer scholen
had dergelijke wijziging tweemalen plaats. De school te Ngandjoek
(Kediri) was gedurende 14 dagen gesloten wegens het epidemisch
uitbreken van waterpokken onder de schooljeugd; de 2de school
te Malang (l'asoeroean) gedurende 8 dagen voor het aanbrengen
van noodzakelijk gebleken verbeteringen aan het schoolgebouw,
en de school te' Gorontalo (Menado) gedurende eene maand wegens
het heersenen van eene besmettelijke ziekte in het gezin van het
hoofd der school.
Het schoolverzuim der leerlingen, gemiddeld 20 dagen perleerling, was in 1894 iets lager dan in 1893, toen het gemiddelde
20.6 dagen bedroeg. Over 't algemeen vertoonen de gemiddelde
cijfers over de laatste jaren slechts kleine schommelingen , en
blijft bet schoolverzuim vrij stationnair. Van de scholen , die gedurende het gebeele jaar in werking waren, had de meisjesscho >1
te Menado weder bet geringste schoolverzuim (5 dagen per leerling), terwijl dit het grootst was (46 dagen per leerling) bij de
gemengde school te Bonthain (Celebes).
Hoewel, zooals hiervóór reeds werd medegedeeld, in bet op
1 November 1894 in werking getreden herziene reglement op bet
lager onderwijs onder de verplichte leervakken ook de eerste oefeningen van het handteekenen en (voor' de daartoe bepaaldelijk
aan te wijzen scholen) de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek
zijn opgenomen, gedoogde de korte tijd, verloopen tusschen de
afkondigiug en de inwerkingtreding van het nieuwe reglement,
niet om overal de noodige voorbereidende maatregelen te nemen
voor de invoering van de nieuwe leervakkeu. Wat de gymnastiek
betreft, werd dan ook voorloopig volstaan met overneming in
het nieuwe leerplan van het desbetreffende voorschrift uit het
vorige, dat in de laagste klisse van alle gemengde scholen eenTOudJge lichaamsoefenmgen moeten worden gehouden ; invoering
van onderwijs in dit vak ook aau de hoogere klassen kwam no^
slechts aan enkele scholen voor. Ook de eerste oefeningen van bet
handteekenen werden op uit. 1«94 nog slechts aan weinige scholen
onderwezen. In verband met de aanstaande algemeene invoering
van het teekenonderwijs werden de afzonderlijke namiddagcursussen
in bet teekenen . die voor leerlingen der openbare lagere scholen
te Batavia , Samarang en Soerabaija gehouden werden , opgeheven.
') Ten opzichte van de beschikbaarstelling hier te ande van onderwijzend
personeel ten behoeve van de Europeesche openbare lagere scholen in Indië
is thans de noodige regeling getroffen om te verhoeden dat de uitgezondenen ,
bij aankomst in Indië, langer dan wenachelijk is op plaatsing hebben te
wachten.
' ) In Juli 1804 werd aan een wegens wangedrag uit 'slands dienst ontslagen onderwijzer de bevoegdheid tot het geven van onderwijs ontnomen
(zie Javasche Courant van !3_ Juli 1894 n°. 53).

Als afzonderlijk vak van onderwijs is — zooals hooger gezegd —
de vormleer vervallen. Wat hiervan voor de lagere school onmisbaar geacht wordt, is bij het reken- en het teekenonderwijs gevoegd. Aan tweo openbare lagere scholen werd de omvang van
het onderwijs uitgebreid: aan do meisjesschool te Padang met
de beginselen der Engelsehö en aan de 3de school te Djokjukarta
met die der Fransche taal.
Aan het voornemen om aan twee Europeesche lagere scholen (te
Batavia en Probolinggo) en aan de kweekschool voor iniandseho
onderwijzers ter laatstgenoemde plaats eene proef te nemen met
onderwijs in handenarbeid (slöjd) zou, volgens berichten van het
voorjaar van 1895, spoedig uitvoering worden gegeven. In het
begin van 1895 had inmiddels de te Batavia geplaatste deskun digo onderwijzer (één van de twee voor bedoeld onderwijs bestemde personen, van wie in 't vorig verslag, blz. 107, sprake is)
een particulieren cursus in dit leervak geopend, met bet doel ook
de leerlingen van andere scholen dan die, waar de bedoelde proefneming zal plaats vinden , in de gelegenheid te stellen om voormeld onderwijs te ontvangen. Hem is vergund voor dezen cursus
gedurende de middaguren te beschikken over een lokaal der school
waaraan hij is geplaatst. Van de in October 1893 door nog een
anderen deskundigen gouvernements-onderwijzer, mede voor particuliere rekening, te Samarang opengestelde gelegenheid tot het
ontvangen van slöjd-ondorwijs, werd betrekkelijk weinig gebruik
gemaakt. Bij het einde van 1894 werd die cursus opgeheven , doch
zulks als gevolg van de omstandigheid dat de aan bedoelden onderwijzer tijdelijk in bruikleen afgestane verzaoieling leermiddelen
niet langer te zijner beschikking kon blijven , nu die hulpmiddelen
ten dienste van de besproken gouvernementsproef benoodigd waren.
Aan 154 openbare lagere scholen, dus op 2 na aan alle. waren
kinderbibliotheken verbonden; het aantal daarin op uit. 1894 voorhanden deeltjes bedroeg 34 412, dat is 1771 meer dan bij het einde
van 1893.
Op 4 plaatsen kwamen in 18P4 nieuwe landsgebouwen voor
scholen gereed, namelijk te Buitenzorg, Bandong (Preanger
Regentschappen), Madioen en Lawang (Pasoeroean). Zes schoolgebouwen ondergingen uitbreiding en herstelling. De overige werden
behoorlijk onderhouden. Te Soekaboemi (Preanger Regentschappen),
waar het schoollokaal geen ruimte genoeg meer aanbood , werd
een vertrek van een aangrenzend woonhuis gehuurd om, in afwachting van de vergrooting van het lokaal, ak leervertrek te worden
gebruikt.
De uitgaven voor het Europeesch openbaar lager onderwijs en
de ontvangsten wegens schoolgelden (ook die aan de normaalscholen geïnd) bedroegen over Ï893 (volgens verbeterde opgaven)
en over i894 (volgens voorloopige opgaven) als volgt:
Traktementen , leermiddelen , enz
Gebouwen, huishuur, enz
Te zamen
Geïnde

< openbare lagere scholen

1893. a)
f 1 G65 953
567 625

1894.
f 1 738 895
521159

f 2 233 578

f 2 260 05*

f

f

250 423

f

253 373

schoolgelden } normaalscholen

242 119
2 775

Te zamen

f

244 894

2 950

Blijft ten laste van den lande
f 1 9 8 8 684
12 006 081
o) In verband met het medegedeelde in noot o op blz. 107/108 van het vorig
verslag zullen opgaven over 1893 omtrent de kosten en de geïnde schoolgelden
voor elke school in 't bijzonder eerst hare plaats vinden in het, bij de afsluiting
van dit gedeelte van het verslag nog niet verschenen, afzonderlijk schoolverslag
over 1894.

Particuliere scholen. Een der particuliere scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs ter hoofdplaats Batavia ging in 1894 te
niet, terwijl in Augustus van dat jaar eene dergelijke school te
Temanggoeng (Kadoe) werd geopend. Dientengevolge bedroeg het
aantal particuliere scholen op uit. 1894, evenals bij bet einde van
1893, 18. waarvan 5 (4 te Samarang en 1 te Manondjaija in de
Preanger Regentschappen) voor gewoon en 13 (5 te Batavia, 1 te
Meester-Cornelis, 1 te Temanggoeng, 1 te Samarang, 4 te Soerabaija en 1 te Padang) voor meer uitgebreid lager onderwijs. Twee
dezer scholen te Batavia , 1 te Samarang , 1 te .Soerabaija en 1 te
Padang zijn Roomseh-katholieke meisjesscholen , 1 te Soerabaija is
eene dergelijke jongensschool , terwijl 1 gemengde school te Batavia
alsmede 1 meisjesschool te Meester-Cornelis tot de » scholen met
den bijbel " bebooren. Bij gouvernementsbesluit van 13 Maart 1894
n°. 51 werden aan beide laatstbedoelde scholen suhsii'iën uit 's lands
kas verleend tot eeu bedrag van f 4409.3j
») Aldus gespecificeerd: f 100 'smaands voor het hoofd der school te
Batavia en f 100 'smaands gezamenlijk voor twee onderwijzers of ondcr-
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Als onderwijzend personeel waren aan de 18 particuliere scholen schoolgebouw, in 1894 nog niet geopend. Op de scholen ter afverbonden 35 onderwijzers en 93 onderwijzeressen , ongerekend 4 deeliugshoofdplaatsen van het gewest werd, krachtens al. 2 van
art. 5 van het hooger genoemd schoolreglement, eenig uitgebreid
vrouwelijke kweekelingen ')
Van de op uit. 1894 bij de particuliere scholen ingeschreven 2817 onderwijs ingevoerd binnen de dienaangaande door bet reglement
leerlingen (74 meer dun bij het, eindo van 1893) waren er 787 jon- gestelde beperkingen , terwijl het schrijven met pen en inkt ook
gens en 2030 meisjes; de laagste klasse telde 1132, de middelste voor de overige scholen in Rembang behouden bleef.
Wat de buiteubezittingen betreft, kwam de classificatie tot stand
902, de hoogste 783 leerlingen. In het geheel maakten 2'i kinderen van (niot-Christen) inlanders (5 jongens te Batavia, 5 jou- in de gouvernementen Celehes en onderhonrigheden en Atje'i
gens en 7 meisjes te Manondjaija, 6 meisjes ie Samarang en 3 jongens en onderhoorigbedan (gouvernementebesluiten dd. 21 Mei en 14
te Soerabaija). alsmede 1 Öhineesch meisje te Samarang, rau de Augustus 1*94 nos. 17 en 27), benevens In de residentie!) Palembang , Oostkust van Sumatra , Banka , Westerafdeeling van Borneo ,
particuliere Kuropeesche scholen gebruik,
Behalve do twee hierboven vermelde, niet aan meisjesscholen Ternate en Amboina (gouvernementsbesluiten dd. 8 Juni, 2(3 Juli,
verbonden, cursus-en tot opleiding van onderwijzeressen (de eene 4 Juli, 15 Januari 1894 nos. 5, 2,5 en J8 en 21 Mei 1894 nos. 6 en 16).
te Batavia en de andere , in 1894 opgericht, te Samarang) werden Oprichting van scholen der lste klasse werd in die gewesteu niet
op uit. 1894 nog op zeven plaatsen 10 naniiddagseholen ofavond* noodig geacht, zoodat alle scholen werden gerangschikt in de 2de
cursussen gehouden, namelijk : te Samarang eene herhaüngsschool klasse. Op verscheidene scholen werd echter eenig uitgebreid oud^rin het Protestantseh weeshuis met 10 leerlingen, te Klatten (Soe- wijs ingevoerd. Voor de overige gewesten van Jat a en Madura en van
rakarta) een cursus voor vrouwelijke handwerken met 12 leerlin- de buitenbezittingen bleef de indeeling der scholen voorloopig nog
gen ; te Koetoardjo (Hagelen) eene door het hoofl der Buropeesche achterwege, omdat bij de Indische Regeering nader bedenkingen waopenbare lagere school aldaar gehouden namiddagschool, uitslui- ren gerezen tegen gewestelijke behandeling der ingekomen voorsteltend voor onderwijs in de Wederlandache taal, met 23 Javaansehe len , waardoor de financieele gevolgen van het geheel niette overzien
jongens, die niet tot de gemelde openbare school waren toegelaten ; waren. Aangezien namelijk in sommige der gewestelijke voorstellen
te Madioen eene herbaliugsschool en eene namiddagschool met de oprichting van nieuwe scholen werd voorgesteld , en bovendien ook
respectievelijk 16 en 21 (hieronder 19 inlandsehe) leerlingen; te de indeeling van bestaande scholen in de lste klasse tot vernieerModjokerlo (Soerahaiia) twee naniiddagseholen , de eene voor het dering van uitgaven wegens bezoldiging van onderwijzend persoFransch met 7 leerlingen , de andere voor Nederlandsohe taal en neel aanleiding zou geven, kwam het, voor de beoordeeling van
rekenen met 4 leerlingen; te Neira (Banda) twee voor Nederlandsen , de vraag of ;net de beschikbare fondsen wel voldoende rekening
Fransch en rekenen met respectievelijk'Oen 7 leerlingen (de lnatst- was gehouden , verkieselijk voor te wachten tot ook bekend zou
genoemde /.es scholen nieuw); eindelijk te Parnakassan (Madura) zijn wat in andere gewesten noodig werd geacht. De bedoeling i
eene voor Fransche taal en vrouwelijke handwerken met 16 leer- nu de classificatie van scholen voor alle overblijvende gewesten
liugen. De vroeger vermelde namiddagschool te kfaksaanr ;,'ing teniet. van Nederlands.:h-lndië in haar geheel in behandeling te doen
Te Magelang (Kadoe) werd een particuliere teekencursus geopend, nemen , of althans de voorstellen alleen te scheiden voor zoover
aangaat de gewesten van Java en Madura en die daarbuiten. De
die bij het einde van 1894 docr 13 leerlingen gevolgd werd.
Van de in het vorig verslag vermelde 5 particuliere gymnastiek- indiening van een dergelijk collectief voorstel waciitte, tijdens cle
scholen werden er 2 gesloten , namelijk die te Djokjokarta en te afsluiting der bijdrage voor dit geleelte van bet verslag, nog op
Klatten (Soerakarta). De 3 overige (te Samarang, Soerakarta en nadere en meer volledige gegevens van de hoofden van gewestelijk
Makasser) telden op uit. 1894 gezamenlijk 230 leerlingen (175 bestuur.
Ter uitvoering van het bepaalde bij de lste alinea van art. 7
jongens en 55 meisjes).
De blijkens het vorig verslag (blz. 108), meerendeels op Java, van meergenoemd reglement voor de inlandsehe scholen werden
bestaande 25 scholen voor voorbereidend onderwijs aan jonge kin- door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid bij bederen werden in 1894 met één (te Buitenzorg) vermeerderd. Op sehikking van 21 April 1894 n°. 3ti03 de leerplannen vastgesteld
uit. 1894 werden 25 van deze 26 scholen (van die te Banda-Neira voor scholen der lste en der 2de klasse, en wel afzonderlijk voor
ontbreekt wederom de opgaaf) bezocht door 1500 leerlingen (71'J al die de?len van Nederlandseh-IndiS, waar dezelfde taal als voerjongens en 781 meisjes), dat is 101 meer dan bij het einde van middel bij het onderwijs gebezigd wordt. In April jl. is met be1893. Onder de bedoelde 1500 leerlingen bevonden zich — te trekking tot het leerplan voor scholen der 2Je klasse r.og eene
Djokjokarta en Soerakarta —10 kindereu van Javaansche afkomst. nadere beschikking door den waarnemenden departements-chef genomen , waarvan de bedoeling hoofdzakelijk is om duidelijker in
het licht te stellen , dat het beperkt leerplan voor die scholen niet
§ 2. Onderwijs voor inlanders. ')
te kort doet aan de bij art. 5 , al. 2 , van het reglement aan de
inspecteereude ambtenaren van het inlandsch onderwijs verleende
O p e n b a a r o n d e r w ij s.
bevoegdheid, om vergunning te geven tot het invoeren van eenigsReorganisatie van ke.t inlandsch onderwijs. De indeeling der zins uitgebreid onderwijs aan de scholen die daarvoor in aai:inerbestaande gouveruementsscholen in scholen der lste en 21e klasse, king komen. Hij eene tezelfder tijd vastgestelde circulaire werd
op den voet van de art. 1 — 3 van het bij Indisch Staatsblad 1893 aan de inspecteereude ambtenaren de noodige omzichtigheid aann°. 128 vastgesteld nieuw reglement voor de openbare lagere bevolen in het verleeneu van de bedoelde vergunning, ten einde
inlandsehe scholen (verg. vorig verslag, blz. 109) kwam in 1894 te voorkomen dat de vroeger ondervonden nadeelen van overlading
nog slechts z>-er gedeeltelijk tot uitvoering. Op Java en .Madura der leerstof niet opnieuw een nadeeligen invloed uitoefenen op het
had die indeeling voorloopig aüeen voor de residentie Rem bang gehalte van het onderwijs en op het schoolbezoek. Als regel is
plaats, waar de openbare inlandsehe scholen werden gerangschikt daarom aangenomen dat de vereischte vergunning niet dan na eene
(gouvernenientsi esluit van 2i Mei 1894 n°. 15) in de "Jde klasse, persoonlijke inspectie zal worden verleend, waarbij ook blijken
met uitzondering evenwel van de school ter hoofdplaats Rembang, moet dat de toestand van bet onderwijs de uitbreiding van het
die gesplitst werd in eene school der late klasse, meer in het bij- leerplan mogelijk en wenschelijk maakt.
zonder bestemd voor de kinderen van inlandsehe hoofden en van
andere aanzienlijke of gegoe Ie inlanders, en eene der 2de klasse.
Inrichting voor de opleiding van aanstaande inlandsehe ambtenaren.
Deze nieuwe lste klasse-school werd echter, bij gemis van een
De reorganisatie der lager te bespreken scholen voor zonen van
inlandsehe hoofden en andere aanzienlijke inlanders, in dien zin
dat zij eene betere voorbereiding verschaffen voor de functiön ,
wijzeressen aan die sebool; f 100 's maands voor het hoofd der sctiool te
Meester-Cornelis en f 50 's n.aands voor cene onderwijzeres aan die school;
welke de leerlingen waarschijnlijk later geroepen zullen zijn in
bovendien f 100 voor elke der genoemde scholen ter tegemoetkoming in de
's lands dienst te vervullen, bleef voorloopig nog beperkt tot de
kosteu van onderhoud en van aanvulling van haren inventaris.
school te Magelang (Mi !den-Java), waar in Januari 1894 in de
3de en 4de klasse ien aanvang werd gemaakt met het onderwijs
') In September 1894 , dus onder de werking van het toen nog van kracht
znnde oude reglement op het lager onderwijs (Indisch Staatsblad 1868 n°. 81), in de beginselen der rechtswetenschap, staatsinstellingen, beginselen
werd door den directeur van onderwjjs, ccredienst en nijverheid , krachtens der staathuishoudkunde , het landmeten en het lijnteekei-en. Tot het
de b[j Indisch Staatsblad 1873 u°. C8 gewijzigde alinea ir van art. 6 van bcbijwonen van de lessen der voor aanstaande inlandsehe ambtedoeld reglement, aan een zendeling van het kerkgenootschap „ Gemeente
naren bestemde nieuwe 2de afdeelingder school (verg. daaromtrent
van zevendedags-baptisten" te Magelang (Kadoe) vergunning verleend tot
't vorig verslag, blz. 109, zoomedo n°. 4914 van het Bijblad op
het geven van lager onderwijs.
het Indisch Staatsblad) werd in Mei 1894 speciale vergunning
') In October 1894 verscheen ter landsdrukkerij te Batavia het vierde verleend aan twee oud-leerlingen , die in 1890 en 1^93 (dus vóór
„Algemeen vjjtjaarlijksch verslag van het inlandsch onderwijs in Nederlandschde reorganisatie der school) in het eindexamen waren geslaagd;
Indië ", loopende over de jaren 18d8 t/m 1892.
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één hunner was een zoon van den regent van Madioen, de andere3
een zoon van den demang van Gonda Sepoehan (Soerakarta).
Kweekscholen.
Op uit. 1894 was het onderwijzend personeel Lijj
de toen bestaande vijf kweekscholen samengesteld uit 11 liuropeesche en 17 inlaudsche onderwijzers (zie bijlage Y hierachter)').
Op gemeld tijdstip waren bij de 2 kweekscholen op Java , thansi
nog — zoolang de te Djokjokarta te openen nieuwe kweekschool[
IngeK W E E K S C H O L E N

Bandong
Probolinggo
Fort de Koek
Makasser
Amboina
Totalen

[Nederl. (Oost-J Indie.]

niet in werking is (verg. vorig verslag, blz. 110) — met te
zamen 150 plaatsen, ingeschreven 108 kweekelingen, hetzelfde
getal als op uit. 1893, en bij de 3 kweekscholen in de buiten*
bezittingen, ingericht voor gezamenlijk 125 kweekelingen, 105
(daaronder te Fort de Koek G van de opgeheven kweekschool te
Padang Sidempoean afkomstige) kweekelingen, tegen 128 op uit.
1893. In bat volgends staatje vindt ineu de cijfers voor elke kweekschool opgegeven , ook wat betreft den uitslag der iu 1894 afgenomen eind- en toelatingsexamens.

Afgeschreven in 1894:

Hljgekomen in 1894;

Nominaal schreaantal
ven

wegens
in 1894 wegens
kweeke- op 1 of vroeger
afgelegd andere
lingen. Jan.
eindredenen.
examen.
1894.

Ingeschreven
op 31 December
1894.

na goed

Te
/.HIK

n.

afgelegd

met

toela-

certi-

tings-

a) 8
29
6
2
3

12
33
14

17
28

«
»

d)

3

8

<0

r

7

3

n

275

236

48

74

48

3

Aantal
van 1894:
kweekelingen
der
afge- ge- afgehoogste sla^.gd. wezen slaagd.
wezen.
klasse.

Totaal
aantal
kweekelingen.

17
28
3

b) 52
r) 56
45
10
44

11
17
12
4
8

8
10
8
5
4

18
28
d)
e)
3

69
57
d)
e)
23

51

213

52

35

49

149

ficaat.

47
Gl
56
24
48

eindexamen

Bij het
toelatingsexamen
van 1894:

Tc

cxamen.

75
75
50
25
60

Bij het

o) 6 kweekelingen werden ontslagen wegens gebrek aan aanleg en pvcr en 1 wegens wangedrag, terwijl 1 kweekeling overleed.
b) Hieronder 4 kweekelingen, in het eindexamen geslaagd, doch niet geplaatst.
c) Als voren 6.
rf) In 1894 werd geen toelatingsexamen afgenomen, ten einde het aantal kweekelingen , dat door de opneming van 6 oud-kweekelingen der opgeheven
kweekschool te Padang-Sidempoean boven de formatie — namelijk tot 56 — was gestegen, weder tot het normale cijfer terug te brengen. Alleen werden
3 kweekelingen met certificaat aangenomen.
e) Met het oog op de voorgenomen sluiting van de kweekschool (zie lager) werd geen toelatingsexamen afgenomen.
Bovenstaande tabel doet zien dat iu 1894 de kweekscholen op
Java 18 en die in de huitenbezittingen 17 in het eindexamen geslaagde candidaat-onderwijzers opleverden. Voorts blijkt uit de
tabel dat op Java van de 46 in het toelatingsexamen geslaagden
45 als kweekelingen werden ingeschreven. W a t de buitenbezittingen betreft, slaagden in 't geheel — enkel te Amboina — 3jongeliedeu in het toelatingsexamen , die ook allen werden geplaatst,
terwijl — alleen te Fort de Koek — 3 jongelieden tot de lessen
werden toegelaten krachtens certificaat van den inspecteerenden
ambtenaar of van het hoofd van gewestelijk bestuur.
Gedrag en ijver der kweekelingen lieten niit te wenschen over
en het schoolverzuim was g e r i n g , behalve aan de kweekschool te
Amboina , waar dit ten gevolge van den ongunstigen gezondhetdstoestand zeer aanzienlijk was Niet min Ier dan 80 pet. der kweekelingen aldaar leed aan berriberri; één hunner overleed aan de
ziekte, terwijl velen geëvacueerd moesten worden. Van deze laatsten moesten twee wegens ziekte worden ontslagen. De gezondheidstoestand op de andere kweekscholen was over het algemeen vrij
gunstig. Te Bandong deden zich onder de kweekelingen sporadische gevallen van typhus voor, aan welke ziekte één kweekeling
bezweek. Te Fort de Koek vertoonde zich de berriberri, doch in
mindere mate dan in 1893, en weder voornamelijk onderde kweekelingen afkomstig van de opgeheven kweekschool te Padang
Sidemp^ean. Eén hunner overleed aan die ziekte , terwijl een ander,
als lijdende «aan beginnende longtering, werd ontslagen. Koortsen
kwamen veelvuldig voor, en enkele kweekelingen werdeu wegens
buikziekte in het hospitaal opgenomen. Te Makasser overleed één
kweekeling aan berriberri.
Aau het reeds op blz. 110 van bet vorig verslag besproken plan

') Nu de landmeetkunde als leervak aan de kweekscholen hersteld is (zie
vorig verslag, blz. 110) en in beginsel ook is opgenomen onder de leervakken
van de zoogenaamde hoofdcnseholen (zij het dat bedoeld onderwijs voorloopig
nog alleen is ingevoerd — zie hooger — bp de nieuwe 2de aldeeling der
hoofdenschool te Magclang) is liet wenscheiyk geacht het noodige te regelen ,
opdat de Europecsche onderwijzers aan genoemde inrichtingen een diploma
in dit vak kunnen verwerven en , bjj voldoenden uitslag van bet examen ,
de kosten der reis van en naar hunne standplaats kunnen vergoed krijgen.
In een en ander is voorzien door het gouvernementsbesluit dd. 6 Mei 1895
n°. 16 (Javaschc Courant van den 14den dier maand).

om de kweekschool te Makasser, na afloop van den cursus 18941895 , te sluiten in afwachting dat weder behoefte mocht ontstaan
aan de opleiding van onderwijzers voor de inlandsehe scholen in
het gouvernement Celebes en onderhoorigbeden , is bij gouvernementsbesluit van 6 Febroari 1895 n". 16 uitvoering gegeven. De
twee overige kweekscholen in de buitenbezittingen , namelijk die te
Fort de Koek en te Amboina , leverden in de laatste jaren mede meer
onderwijzers af dan aan do behoefte geëvenredigd was ; in verband
daarmede zijn voorbereiden Ie maatregelen getroffen om het aantal
kweekelingen aan elke dier inrichtingen te verminderen van 50
tot 25.
De aan de kweekschool te Bandong en aan de drie kweekscholen
in de huitenbezittingen verbonden externen-scholen , waar de lessen
worden gegeven door de verst gevorderde kweekelingen onder de
leiding van hunne onderwijzers, werden gedurende 18;J4 bezocht
door 426 leerlingen , tegen 398 in 1893. Te Probolinggo dient als
oefenschool voor de kweekelingen de gewone inlandsehe school ter
plaatse.
Onderwijzers-examens buiten de kweekscholen. Voor deze examens
meldden zich in 1894 aan 391 candidaten op Java en Madura en
194 in de huitenbezittingen. Daarvan slaagden voor den rang van
hulponderwijzer respectievelijk 114 en 11 candUaten en voor dien
van kweekeling 32 en 86. Het grootste contingent van deze laatsten
werf geleverd door de residentie Menado, namelijk 67. Met het
doel om diegenen der kweekelingen van kweekscholen , welke ontslagen moeten worden vóór zij hunne studiën volbracht hebben,
toch voor het onderwijs te behouden , is den inspecteerenden a m b tenaren van het inlandsch onderwijs, bij eene aanschrijving van
den betrokken departements-chef, aanbevolen zulke jongelieden,
onmiddellijk na hun ontslag, in de gelegenheid te stellen om zich
op den hierbedoelden voet de akte van hulponderwijzer of van
kweekeling te verwerven.
Schjlen voor zonen van inlandsehe hoofdm en andere aanzienlijke
inlanders. Het volgende staatje geeft een overzicht van het gebruik ,
dat in de jaren 1892, 1893 en 1894 van deze inrichtingen — waaronder ook voorkomt de hierboven reeds besproken school te Magelang — is gemaakt.
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Noiuinaal
aautnl
leerlingeu.

Scholen voor zonen
VU inlandsclie

Aantal IngMKihnivn leerlingen
bij het einde van:
18'JÏ.

iv.i:;

Aantal l«erlingen dUMO het

eindezutM
voldeden in:

leiding , terwijl bat Nederlandaoh als voermiddel dient bij het on-

derwya, dal dezelfde rakken omvat, als die welkeop de Europeesche
lagere Kbolen worden onderweien. Op de Ambonsche burgerschool
wordt bovendien nog onderricht gegeven in de llaleteobe taal,
met welk onderwijs is belast een inlandsche hulponderwijzer van

den eersten mug, die in Nederland zijne opleiding genoten heeft.

i vi

De Depoksche school telde op uit. 1894 112 leerlingen (waaronder
48 meisjes), tegen 116 (waaronder eveneens 48 meisjes) op uit.
1893. Van die 112 leerlingen waren 105 kinderen van Christeninlanders , 3 van Mohammedaansche en i van Chiueesche ouders.
De Ambonsche burgerschool telde op uit. 1894 254 leerlingen
I'.II
Bandong . . . .
13
M
a)f>i
a) «2
(waaronder 40 meisjes), tegen 256 (waaronder 38 meisjes) op uit.
5!)
Magelang . . .
15
57
5
I
N
55
1
Probolinggo. . .
18
II
18
*0
M
M
19 * ) * U
1893. Van de 321 leerlingen , die de school gedurende 1894 bezochTondaDO
. . . .
11
*0
M *0
M C) , .
ten , behoorden 140 tot den stand der ambtenaren en aanzienlijken.
Aan schoolgeld werd in 1894 ontvangen op de Depoksche school
Totalen .
82
G3
220
157
137
M 159 38 38 I 50
f 540 en op de Ambonsche burgerschool f 3935, tegen respectievelijk f 579 en f 4176 in 1893.
21'J
220
218
Gewone lagere scholen. Omtrent het tot stand komen in 1894
a) Hieronder 2 zoons van den sultan vanSambas (Westerafdeelingvan Borneo),
voor sommige gewesten van Nederlandsch-lndië van de indeeling
die in 1801 boven de formatie zijn toegelaten; zij verlieten de inrichting in 18'Jl.
der lagere scholen voor inlanders in scholen der 1ste en der 2de
b) Sommige lokalen van het voor de school gehuurde huis waren onbewoonbaar,
klasse, is reeds hiervóór onder de eerste rubriek dezer paragraaf
waarom een aantal internen in eenige niet in gebruik zijnde kamers van het g e het noodige medegedeeld.
bouw der kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Probolinggo werden g e huisvest.
In het aantal scholen op Java en Madura kwam gedurende 1894
c) Te Tondano , waar in November 1890 het schoolgebouw met de bijbehoogeene verandering; het bedroeg dus bij het einde van dat jaar
rende woningen der leerlingen door brand was vernield , bleef het internaat nog
nog 204. Wat de buitenbezittiugen betreft, daalde het aantal in 1894
tijdelijk opgeneven.
van 300 tot 298, doordien werden opgeheven de school te Tabah
Ook in 1894 overtrof het aantal candidaten , dat zich om toe- Penandjoeng (Benkoelen) en die te Tandjong Radja (Palembang).
lating tot de hoofdenscholen aanmeldde, dat der beschikbare Hieronder zijn niet begrepen de al sedert eenige jaren tijdelijk gesloten
scholen in sommige buitenbezittingen, laatstelijk, ten gevolge
plaatsen.
Onder de leerlingen der hoofdenschool te Tondano kwam één van de opheffing in 1894 van die te Bengkalis (Oostkust van SuAmboinees voor; de anderen waren voor het meerendeel afkomstig matra) en te Edi (Atjeh en onderhoorigheden), nog ten getale van 9. De
eenige nog overgebleven school in het gouvernement Atjeh en onderuit de residentie Menado.
Over ijver en gedrag der leerlingen viel niet te klagen , terwijl hoorigheden werd in den loop van 1894 van Olehleh overgebracht naar
de gezondheidstoestand over het algemeen gunstig was. Te Probo- Kotta Radja. Op welke plaatsen de verschillende scholen gevestigd
waren, blijkt uit den Regeeringsalmanak van Nederlandsch-lndië
linggo overleed één leerling.
voor
1895, deel I, bijlage XX, terwijl bijlage Z hierachter opgaven
Aan schoolgeld werd in 1894 ontvangen f 6783, tegen f 7112
bevat omtrent het cijfer der leerlingen per gewest of per eiland ,
in 1893 en f 6410 in 1892.
Met inbegrip van de 50 leerlingen , die in 1894 het eind-diploma wat de buitenbezittingen betreft echter alleen nog over 1893. Totaalder hoofdenscholen behaalden, hadden tot dusver 321 leerlingen opgaven over de laatstverloopen vijf jaren, ook wat de samenstelling van het onderwijzend personeel betreft, vindt men in de
op Java en 61 te Tondano dit diploma verworven.
volgende tabel, die echter geen rekening houdt met de vier exSpeciale scholen. Speciale scholen voor inlanders zijn de » Depoksche ternenscholen bij de kweekscholen te Bandong, Fort de Koek,
school" in de residentie Batavia en de «Ambonsche burgerschool" Makasser en Amboina, noch ook met de speciale scholen voor
ter hoofdplaats Amboina. Beide scholen staan onder Europeesche inlanders te Depok en Amboina.
hoofden. enz. Ie •

Rxteruen.

In ter
nen.

Aantal openbare
lagere inlandsche
scholen
bij het einde
des jaars

ExInter
teruen.
nen.

I s»-.' 1MCS 1VM
ExInter
te ruen.
nen.

Samenstelling van het o n d e r w i j z e n d
Aantal aan het hoofd van scholen geplaatste:

onderwijzers.

Hulppersoneel.

tijdelijk

Aantal
hulponderwijzers
Niet aan
(behalve zij
Van eene
eene
die tijdelijk
gouverneaan het
gouvernehoofd eener
mentsHulpments—
school
Kweekekweekwaren
kweekonderschool
lingen. geplaatst).
school
wijzers.
a)
afkomstig.
opgeleid.
waarnemende
onderwijzers.

JAREN.
tijdelijk
werking.

gesloten.

JAVA

1890
1891
1892
1893
189*

203
203
203
20*
20*

„
11

186
188
189
195
195

personeel.

EN

Aantal
kweeketingen
(behalve zij
die tijdelijk
aan het
hoofd eener
school
waren
geplaatst).

Aantal
Totaal.

leerlingen

gedurende het behandelde jaar
ingeschreven geweest. /.

MADURA.

1*
1*
13

280
297
319

8

355

379

201
190
182
165

693
701
712
7*1
7*8

31615
3*607
35*93
36 392
36 819

82
79
77
71
68

766
795
827
872
870

38160 (
.,
8823
,.
).
38 *95 (
,, 10087
„
).
39 856 (
„ 9565
„
).
40 900 (
vi 9651
„
).
(nog niet bekend te Batavia).

•212

(waaronder
(
„
(
„
(
„
(
„

168 meisjes).
211
,.
).
292
..
;.
332
„
).
389
„

T I N OE it.
1890
1891
1892
1893
189*

302
303
301
300
c) 298

11
11
H
11
9

17*
19*
199
211
209

68
68
71
G8
65

50
36
25
16
17

10
5
5
5

*

382
*13
*50
501
507

o) Hieronder eenige teruggestelde onderwijzers en enkele niet aan eene kweekschool opgeleide onderwijzers, die tijdelijk als hulponderwijzer werkzaam waren.
Tevens zijn hieronder begrepen de van eene kweekschool afkomstige candidaat-onderwijzers, die als hulponderwijzer fungeerden, in afwachting van plaatsing aan
het hoofl eener school. Op uit. 189* waren op deze wijze werkzaam: op Java en Madura 118 en in de buitenbezittingen 13ii candidaat-onderwijzers, tegen 119 en
127 op uit. 1893. Gewestelijke opgaven betreffende de samenstelling van het inlandsen onderwijzend personeel der openbare lagere inlandsche scholen op uit. 189* vindt
men in bijlage Y hierachter.
b) Omtrent het aantal der bij iet einde van eenig jaar ingeschreven leerlingen zijn geen volledige mededeelingen verstrekt.
c) H e t aantal onderwijzers bedraagt3 minder dan net aantal scholen, omdat op uit. 189* drie plaatsen onbezet waren.
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Het aantal leerlingen nam gedurende 18H4 wederom toe. Op
verschillende plaatsen in Oost-.lava, waar de toelating van nieuwe
leerlingen wegens plaatsgebrek moest worden geweigerd , werd in
de behoefte aan onderwijs voorzien door particuliere zoogenaamde
namiddagseholen , gehouden door onderwijzers der gouvernements
inlandsche scholen, die in hunne vrije uren tegen een gering
schoolgeld, doch ook wel gratis, aan hen, die f^een plaats op de
openbare inlandsche scholen hadden kunnen vinden, les gaven iu
lezen , schrijven en rekenen.
Het schoolverzuim bleef over het algemeen belangrijk , hoewel
het op de scholen in Midden-Java gaandeweg verminderde en het
zich daar in hoofdzaak bepaalde tot de laagste- en de middenklassen. Ook het aantal mutatien onder de leerlingen bleef aanzienlijk. Ten gevolge van de omstandigheid dat een groot deel der
leerlingen de school biuuen het jaar na de toelating weer verlaat,
zijn de laagste klassen steeds het sterkst bevolkt '). Hoewel een
onderwijzer en een kweekeling wegens herhaald plichtverzuim uit
'slands dienst moesten worden ontslagen en ook schorsing enkele
malen voorkwam, gaven gedrag en ijver van het onderwijzend
personeel over het algemeen redenen tot tevredenheid.
De toestand der schoolgebouwen was in algemeenen zin bevredigend te noemen. Ten aanzien van het oprichten van nieuwe
en het doen van herstellingen aan bestaande gebouwen is, zoolang de reorganisatie van het inlandsen onderwijs niet over geheel
Nederlandsch-Indië is tot stand gekomen , als beginsel aangenomen
dat zoodanige werken alleen zullen worden uitgevoerd ten opzichte van scholen op plaatsen, op welke de reorganisatie geen
verandering in den bestaanden toestand zal brengen.
Geldelijk overzicht. De kosten van het openbaar onderwijs voor
inlanders (met inbegrip van de subsidien aan particuliere inlandsche scholen), en de daartegenover staande ontvangsten wegens
schoolgelden en verkoop van leermiddelen aan particulieren , bedroegen over 1893 (volgens verbeterde opgaven) en over 1894 (volgens voorloopige opgaven) als volgt.
1893.
1894.
Traktementen , leermiddelen, enz
f 1136 920 t' 1 183 827
Gebouwen en huishuur
67 057
90123
Subsidien aan particuliere inlandsche echolen . .
51 520
37 400
Tezamen
f 1255 497 f1311350
Geïnde schoolgelden
f
95 668 f 95 723
Verkoop aan particulieren van inlandsche boekwerken en andere leermiddelen u)
6 283
5 539
Tezamen
f 101951 f 101262
Blijft alzoo ten laste van den lande
f 1153 546 f 1210 088
a) Nagenoeg uitsluitend verstrekt uit het depot te Batavia. Bjj de debitanten buiten Batavia werd slechts ontvangen f 469 (volgens verbeterde
opgaaf) in 1893 en f 32 in 1894.
Particulier

onderwijs.

Kweekscholen en opleidingskassen. Het seminarie te Depok (Batavia), waar Christen-inlanders tot inlandsche onderwijzers en zendeling-helpers worden opgeleid , tel Ie bij het einde van 1894 41
leerlingen , tegen 34 op uit. 1893. Laatstelijk waren het: 1 van
Depok, 2 Soendaneezen , 2 Javanen, '20 Battaks, 6 Niassers, 5
Dajaks, 3 Sangireezen en 2 Papoea's. Gedurende 1894 verlieten
3 kweekelingen cie inrichting, waarvau één met certificaat van
goed volbrachten leertijd, terwijl één kweekelins- overleed. Er
zouden dus in 1894 11 kweekelingen tot cie inrichting zijn toegelaten.
De onder leiding van een zendeling-leeraar van het Nederlandsen
Zendelinggenootschap te Rotterdam staande opleidingsklasse te
Modjowarno (Soerabaija) telde bij het begin van 1894 15 leerlingen.
Vijf hunner verlieten de inrichting wegens plaatsing aan zendingsscholen in de residentiëu Japara en Soerabaija, terwijl 4 nieuwe
') Blijkens het reeds in noot 2 op blz. 127 genoemde verslag van het
inlandsen onderwijs over de jaren 1888-1892 (blz. 113) liep in de ressorten
der verschillende kweekscholen het aantal leerlingen in de hoogste klasse der
gouvernements inlandsche scholen gedurende het eerste jaar van het vijfjarig
tijdvak uiteen van 9 tot 147; pet. van het geheele aantal en in het l;atste
jaar van 9 tot 18 pet. Uit de recapitulatie op blz. 147 van dat verslag blijkt
verder dat van de 109 659 leerlingen, die gedurende het vijfjarig tijdvak
werden afgeschreven , slechts 5076, dus nog geen 5 pet., een certificaat hekwamen van goed volbrachten leerlijd, terwijl, blijkens blz. 1 4 1 , 34 724
van de afgeschreven leerlingen, of b(jna 32 pet., gedurende minder dan een
jaar de school hadden bezocht.

leerlingen werden Mtingenoraen , zoodat er op het eind van het jaar
14 aanwezig m n n , Behalve van de zendeling-leeraren , ontvangen
do leerlingen in < enige vakken onderwijs van een onderwijzer bij
het openbaar inlandsch onderwijs, terwijl zij zich aan de zendiogsschool t« Modjowarno ;n de praktijk van het onderwijsvak oefenden.
De vanwege hetzelfde Genootschap onderhouden wordende oplei(lingsschool te Kendalpaijak (Pasoeroean) telde bij het einde van
1893 14 leerlingen , waaronder 12 externen. Omtrent de mutatiön
onder de leerlingen is niets gemeld.
Aangaande de vanwege de Nederlandsch Gereformeerde Zendingsvereeuigiiig te Amsterdam opgerichte school ter opleiding vau inlandsche onderwijzers en zendeling-helpers te Poerworedjo in Bagelen
(verg. vorig verslag, blz. 112) zijn ook voor dit verslag geen
gegevens ingekomen.
De kweekschool te Tomohon (Menado) tot opleiding van inlandsche onderwijzers-voorgangers in de Minahassa, mede in handen van het reeds genoemde zendelinggenootschap te Rotterdam ,
telde op uit. 1894 28 kweekelingen, in twee klassen verdeeld ,
wier leeftijd uiteenliep van 18 tol 29 jaren. De kweekelingen ontvangen gratis huisvesting, kleeding, voeding, onderwijs en leermiddelen , en bovendien eenig zakgeld. Het onderwijs omvat lezen ,
schrijven, rekenen, vormleer, aardrijkskunde, dier- en plantkunde,
Maleisch, teekeneu , zingen, bijbelsche geschiedenis, exegese, geloofs- en zedeleer. De Maleische taal is voermiddel van het onderwijs, dat, volgens de ontvangen opgaven, bevredigende resultaten opleverde.
Het vanwege het Rijnsche Zendelinggenootschap te Bannen
onderhouden seminarie te Pausoer na Pitoe (resideutie Tapanoli)
ter opleiding van Battaks tot onderwijzers en zendeling-helpers,
werd in 1894 in 't geheel door 67 leerliugen bezocht, van wie er
bij het einde des jaars nog 49 ingeschreven bleven. Ken der kweekelingen overleed, terwijl 17 met een certificaat van goed volbrachten
leertijd de inrichting verlieten.
Omtrent de opleidingsschool voor inlandsche onderwijzers, tevens
godsdienstvoorgangers op de Sangi-eilanden (residentie Menado)
zijn voor dit verslag geene mededeelingen ontvangen.
Kost- en dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken
in de Minahassa, gevestigd te Tomohon. Bij het einde van 1894
waren aan deze school ingeschreven 37 meisjes en 8 jongens (deze
laatsten externen), allen kinderen vau inlandsche ambtenaren en
aanzienlijken. Hoevelen der meisjes externen waren en of eronder
de leerlingen ook kinderen vau Europeanen waren , wordt uiet
opgegeven. Volgens een ontvangen inspectierapport waren er
echter in Juni 1894 ingeschreveu 39 leerlingen , waaronder 12
externen , en werd de school toen ook door Kuropeescbe kinderen
bezocht. Het onderwijs omvat lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal. geschiedenis (bijbelsche en vaderlandsche), natuurkunde, vrouwelijke handwerken, muziek, zang en de vrije- en
orde-oefeningen der gymnastiek. Voermiddel voor het onderwijs is
het Nederlandsch , doen een paar vakken worden in het Maleisch
behandeld , tot oefening in die taal. Onderwijs in vreemde talen
schijnt niet meer te worden gegeven. Aan het hoofd der inrichting
staat thans een directeur, in het bezit der akte voor hoofdonderwijzer,
bijgestaan door twee Europeesche hulponderwijzeressen. Aangezien ,
ondanks de vrij belangrijke kost- en schoolgelden welke de ouders
der leerlingen zich getroosten , en de jaarlijksche bijdragen van
belangstellenden, het voortbestaan dezer inrichting vau onderwijs,
welke in eene werkelijke behoefta voorziet en binnen den kring
waarvoor zij bestemd is een uuttigen en beschavenden invloed
uitoefent, gevaar liep, is zij voor het jaar 1895 van regeeringswege
gesubsidieerd met een bedrag van f 3000. Aan de toekenning der
subsidie is de voorwaarde verbonden , dat zoowel aan den resident
van Menalo als aan den betrokken inspecteerenden ambtenaar
van het inlandsch onderwijs , op aanvrage hunnerzijds, te allen
tijde toegang tot do school zal worden verleend, en dat het hoofd
der school gehouden zal zijn aan die autoriteiten de verlangde
inlichtingen te verschaffen over alles wat op de school, het financieel beheer daarvan of het onderwijs betrekking heeft. Aan den
resident is tevens opgedragen minstens eens per jaar de school te
bezoeken en omtrent zijne bevinding rapport uit te brengen.
Ambachtsschool voor inlanders te Modjowarno {Soerabaija). Bij
het begin van 1894 telde deze school het vastgestelde getal van
12 leerlingen en bij het einde van het jaar 11, daar ééu leerling
wegens verhuizing de school verliet. Verscheidene aanzoeken om
plaatsing moesten worden afgewezen. De practische oefeningen,
onder leiding van een inlandschen baas-timmerman en van een
daartoe geschikten onderwijzer, bepaalden zich in hoofdzaak tot
het timmervak, waarin enkele leerlingen buitengewoon goede
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vorderingen maakten , terwijl liet voornemen bestond om in 1895
met het onderwijs in bet smeden te beginnen. Ook in 1894 genoot de school vau landawege eene •ubeidie van f 100 's maande.
Lagere scholen (zendim/s~ en andere). Zooals blijkt uit de gewestelijke opgaven in bijlage Z hierachter, nam in het laatste
jaar, waaromtrent te,n deze opgaven zijn ontvangen (1894 voor
Java en Madura en 1893 voor de buiten bezittingen), het aantal
particuliere scholen op de eerstgemelde eilanden toe van 170 tot
174 en in de bezittingen buiten Java en Madura (zonder de tijdelijk
geslotene me Ie te rekenen) van 423 'j tot 437. De tijdelijke maatregelen ter voorziening in de behoefte aun onderwijzend personeel
aan de vanwege den sultan van Djokjokarta gestichte Srimengantischool aldaar en aan de particuliere inlandsche school in Soerakarta , opgericht vanwege het hoofd van hot Mangkoe Negorosche
huis (verg. vorig verslag, bit. 113), bleven in 1894gehandhaafd.
Subsidie werd voor 1894 verleend: op Java en Madura aan 2i
zendings- en 91 andere particuliere scholen, te zanien 113, van
welke er echter vóór het einde des jaars 2 ophielden te bestaan
(over welke gewesten de 111 gesubsidieerde scholen op uit. 1894
verdeeld waren , kau blijken uit bijlage Z), en in do buitenbezittingen aan 79 scholen, alle zendingsscholen, namelijk 1 in de
Padangsche Benedenlanden , 56 in Toba en Silindong (Tapanoli),
14 in de Zuider- en Oosterafdeeling van Barneo, 1 in Menado en
7 op het eiland Dammer (Amboina). *) Tijdens de afsluiting te
Batavia van de opgaven voor dit gedeelte van liet verslag waren
nog verschillende subsidie-aanvragen in behandeling.
Bij de ordonnantie van 10 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n". 146)
zijn de bepalingen, opgenomen in Indisch Staatsblad 1874 n*. 09,
1875 n°. 262 en 1890 n°. 224, betreffende het toekennen van
subsidie aan particuliere inlandsche scholen, met ingang vau
1 Januari 1896 vervangen door nieuwe, waarbij aan het subsidiestelsel geen uitbreiding is gegeven, maar eenige aan het licht
gekomen practische bezwaren zijn opgeheven , ten einde de goede
werking van het stelsel te verzekeren, terwijl voorts gestreefd
is naar eene duidelijker redactie en eene meer systematische rangschikking van de voorwaarden , waaraan de school moet voldoen
om ie het genot van subsiaie te worden gesteld. De nieuwe bepalingen zijn uitdrukkelijk toepasselijk verklaard enkel op particuliere scholen waar lager onderwijs wordt gegeven. Eene belangrijke wijziging bestaat o. a. hierin dat de subsidie geheel ter
vrije beschikking van het schoolbestuur wordt gelaten, zoodat
het die niet — zooals tot hiertoe — uitsluitend voor de aanschaf
fing van leermiddelen en school behoeften heeft aan te wenden ,
maar daaruit ook bezoldigingen, enz. mag bestrijden. Was tot
dusver als eisch gesteld dat een gering schoolgeld moest worden
geheven, doch de leermiddelen en schoolbehoeften gratis aan de leerlingen moesten worden verstrekt, thans is een en ander facultatief
gelaten.
Wat het cijfer der schoolbevolking betreft, welke in 1894 van
het particulier onderwijs gebruik maakte , blijkt uit de opgaven
in bijlage Z dat dit op Java en Madura vrij stationnair blee£ Bij
de 174 particuliere scholen aldaar waren namelijk in gemeld jaar
ingeschreven geweest 17 848 leerlingen (17 010 jongens en 838
meisjes) of gemiddeld 102 leerlingen per school, terwijl de opgaveu over 1893, welke voor 170 scholen een totaal van 17 5^5
leerlingen aanwezen (16 732 jongens en 853 meisjes) neerkwamen
op gemiddeld 103 leerlingen per school. Omtrent de buitenbezittingen zijn de ontvangen opgaven betreffende het, aantal der bij
particuliere scholen ingeschrevenen weder onvolledig en een jaar
ten achteren bij die met betrekking tot Java en Madura. Aan
de laatstbekende jaaropgaven (1893) ontbreken die omtrent de 5
scholen op Amboina, de 3 scholen op de Aroe-eilanden en de 25
scholen op de Zuidwester-eilanden, in het geheel dus van 33
scholen. De overige 404 scholen werden bezocht door 22150 leerlingen (16 393 jongens en 5757 meisjes), dus gemiddeld 54 per
school. In 1892, toen 22 281 leerlingen (16 852 jongens en 5429
meisjes) op de se!: ooi lijsten voorkwamen, bedroeg dit gemiddelde,
berekend tegen 398 scholen — liet totaal van 423, verminderd
met de 25 scholen op de Zuidwester-eilanden , waaromtrent ook

i) De over 1892 uit de residenliê'n Menado en Amboina ten deze ontvangen
opgaven waren meerendeels te hoog. Van daar dat in 't vorig verslag, in
plaats van 4 2 3 , het cijfer 439 werd genoemd.
5) Voor 12 scholen bedroeg de subsidie over 1894 f 250 per school, voor
28 f 225, voor 23 f 200, voor 2C f 175, voor 25 f 150, voor 57 f 125, voor
15 f 100, voor 2 f 7 5 , voor 1 f 60 en voor 3 f 30. Aan 6 der bedoelde
scholen op Java en Madura en aan 25 van die in de buitenbezittingen werd
bovendien eene tegemoetkoming in de kosten van eerste inrichting verleend.

toen geen gegevens waren ontvang n (zie bh. 113 van 't vorig
verslag), — 56 per school.
Scholen voor vreemde OOiterUnge*. Ten aanzien van de speciaal
voor Chineozen bestaande particuliere Kholeo zijn over 1894
enkel de volgende c^jfer-opgaven ontvang) n.
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Volgens d>; voor dit verslag ontvangen opgaven werden scholen
voor Arabieren aangetroffen in de volgende gewesten : Batavia 2
niet 62 leerlingen, Cheribon 3 met 117, Tagal 1 met 17, Pekalongan 1 met 2 1 , Rembang 1 met 36, Soerabaija 11 met 157,
Pasoeroean 2 met 67, Bezoeki 3 met 59, Kadoe 1 met 2 ,
Madnra 6 met 148, en Amboina 1 met 15 leerlingen. De te
Pekalongan bestaande school voor Mooren telde 9 leerlingen.
II.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1. Studie van Oostersche talen en van de instellingen vau den Islam.
Sedert het vertrek met verlof naar Europa van dr. J. G. H.
en het overlijden op Bali van dr. H.
(Augustus 1894) beschikte de Indische Kegeering nog slechts over de diensten van een tweetal ambtenaren voor Indische taalkunde , de heeren drs. J. L. A. BRANDES te
Batavia en J. C. G. JONKER te Makasser Eerstgenoemde, die overigens ook in 1894 zijne linguïstisch-archaeologische studiën voortzette, waarvan de resultaten weder voor een deel eene plaats vonden in het Tijdschrift van het Bataviaaseh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (verg. lager §4), vertrok, ingevolge eene
hem van regeeringswege verstrekte opdmcht (gouverneraentsbesluit
dd. 26 Augustus 1894 n*. 3), onmiddellijk naden dood van dr. VAN
DER TUUK naar diens standplaats Boeleleng op Bali, met het doel
om uit de wetenschappelijke nalatenschap van dien geleerde alles
in ontvangst te nemen wat als rijkseigendom moest worden beGUNNING (September 1893)*)
NEUBRONNER VAN DKR TUUK

') De heer GrNMNo benuttigt z(jn verloftijd, welke in Juni jl. met
zes maanden werd verlengd, voor de vertaling en bewerking van een deel
der Bharata Yoedha Kawi en van de Babad Soerakarta, terwijl hu' tevens den
hoogleeraar dr. A. C. VBEEDE behulpzaam is by de samenstelling van een
nieuw Javaanscli-Xederlandseh woordenboek.
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c h o u w l , en elsoo iii^t alleen de stukken welke betrakldng heb- I wege de Vereeniging ontgraven Hindoe-monumenten stelde het
ben op het B.ilinecsch- <)ud-Javaanse!* woordenboek, maar ook de Gouvernement ook voor 1895 weder f 70 "• maande te bare? beschik*
circa duizend manuscripten benevens de gedrukte werken , welke Idng.
door den overledene aan de bibliotheek der Rijks-universiteit te
Leiden waren vermaakt. Na ter plaatse voorloopig te zijn geordend
§ 3.
Natuurwetenschappen.
werd een en ander naar Batavia opgezonden , ten einde aldaar
nader te worden beschreven , tot welk doel aan dr. BRANDRS tijdelijk
Mai/aetische en meteoroht/ische waar/iemi/i;/en.
Bij het observaeen Bulineesch Brahmaan werd toegevoegd (gouvernemen tsbeeluit torium te Batavia bleven de zelfregistreereode instrumenten g e dd. 27 November 1894 n°. 32). Na afloop van zijne bemoeiingen durende 1894 iu volle werking, iiitgesonderd do electrometer,
te Boeleleng begaf dr. BHANDBS zich intusschen eerst nog naar welk instrument ten gevolge van onregelniatigen gasaanvoer onLombok , ten einde aldaar een onderzoek in te stellen naar de aan- volledige aanteekeningen leverde. Sedert werd door herstellingen
wezigheid van voor de wetenschap belangrijke handschriften. Het van den gashouder en door inlassching in de leiding van vermocht hem gelukken niet alleen de hand te leggen op de rijke beterde régulateurs aan het bedoelde gebrek tegemoet gekomen.
verzameling manuscripten, welke in de poeri te Tjakranegura De geregistreerde observatiën , en die welke door uurwaarnemingen
werden aangetroffen, en waaronder zich werken bevinden die tot verkregen waren , werden volgens het aangenomen plan bewerkt.
dusver niet of alleen in slechte copieën bekend waren ' ) , doch De uitkomsten der verschillende waarnemingen over 1893 werden
tevens ontving hij van verschillende zijden schenkingen van dien gepubliceerd in den in 1894 verschenen 15den jaargang van de
aard ten behoeve van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten • Regenwaarnemingen", en in het 16de deel vau de «Observations".
en Wetenschappen. Met betrekking tot het door wijlen dr. VAN Laatstgenoemd werk bevat tevens eene uitvoerige bewerking der
DBU TUUK bewerkte Balineesch- Oud-Javaansch woordenboek kan aard magnetische waarnemingen gedurende de laatste elf jaren
nog worden gemeld dat het voornemen bestaat om dr. BRANDKS , verricht.
die zich daartoe bereid heeft verklaard , te belasten met het toezicht
Op grond van de meteorologische gegevens over 1894 bij het
op de verdere uitgave van dat w e r k , waarvan het afdrukken ter observatorium verkregen, meldt de directeur dier inrichting dr. J.
landsdrukkerij te Batavia, na den dood van den auteur tijdelijk P. VAN DER STOK het volgende. Gedurende het eerste halfjaar
moest worden gestaakt s ).
waren de bewolking en de betrekkelijke vochtigheid grooter dan
De ambtenaar voor indische taalkunde dr. JONKER hield zich gewoonlijk en was dientengevolge de temperatuur l a a g ; in het
gedurende het jaar 1894 voornamelijk bezig met de beoefening der tweede halfjaar daarentegen was de temperatuur hooger dan de
normale, waarmede geringere vochtigheid van den dampkring en
Soembawareesche taal.
Omtrent de werkzaamheden van den met eene tijdelijke opdracht geringere bewolking gepaard gingen. In W e s t - J a v a was de
in het belang der Madureesche taal belasten controleur der late regenval, over het geheele jaar genomen , sterker dan de gemidklasse bij het binnenlandsch bestuur op .lava en Madura H. N. delde; in Midden-Java iets minder dan gewoonlijk, doch in OostKILIAAN kan worden medegedeeld dat de inleiding tot het eerste Java viel aanzienlijk minder regen dan de normale hoeveelheid.
deel ( k l a n k - en schriftleer) van zijn werk over genoemde taal Tijdens den oostraoesson (Juni-Augustus) heerschte over geheel
(verg. vorig verslag, blz. 114) gereed kwam. Overigens hield de Java droogte. Uitgenomen in de maanden M a a r t , April en Mei,
heer KILIAAN zich bezig met de aanvulling van de in het tweede kenmerkte zich bet j a a r in het oostelijk deel van den Archipel
deel van zijn werk op te nemen woordenlijst met de woorden, door buitengewoon sterken regenval, terwijl ook op Sumatra
welke ten opzichte van de uitspraak vermelding verdienen of veel meer regen viel dan gewoonlijk.
dialectische verschillen vertoonen.
Van de 199 plaatsen (waarvan 106 op Java en Madura), waar
De adviseur voor Oostersche talen en Mohammedaansch recht in 1894 geregeld regenwaarnemingen plaats hadden, werd de
dr. C. SNOUCK HLRGRONJE bleef, voor zooveel zijne gewone a m b - grootste regenval gemeten te Tedja-Madjalengka (West-Java) en
telijke bezigheden dit toelieten, zijne krachten wijden aan het te Tontoli (Celebes), zijnde voor het geheele jaar respectievelijk
verzamelen van gegevens betreffende leer en practijk van het Mo- 5096 en 5398 millimeter, en de kleinste te Pasoeroean (Oosthammedanisme op J a v a , zoomede aan de verdere bewerking van Java) en te Bonthain (Zuid-Celebes), zijnde op elke dier plaatsen
het t a a l - en letterkundig materiaal, dat zijn verblijf in Atjeh heeft in 1894 slechts 1046 millimeter regen gevallen. 4)
De zelfregistreerende getijmeters, opgesteld te Amboina en in
opgeleverd.*) De uitgave van zijn werk , getiteld » De Atjehers" (zie
vorig verslag, blz. 114), werd in het begin vau 1895 voltooid de Emmahaven nabij P a d a n g , leverden weder geregeld aanteekedoor de toevoeging van een atlas met photographieën van den reeds ningen van getijhoogten , die volgens de methode der harmonische
analyse werdeu b e w e r k t , met behulp van een voor dat doel door
in 1893/94 verschenen tekst.
De voor ' s l a n d s rekening bij de firma E. J. BRILL te Leiden professor G. H. DARWIN aangeboden instrument. De waarnemingen,
g e d r u k t e Fransche vertaling vau het Arabische rechtsboek F a t h - door lichtopzichters en enkele belangstellenden verricht, werden
a l - Q a r i b , door professor mr. L. W . C. VAN DEN B E R G , zag in eveneens bewerkt en de resultaten door dr. VAN DER STOK in een
zestal studiën over dit onderwerp gepubliceerd (verg. lager § 4).
December 1894 het licht.
In verband met het voornemen der Regeering om gedurende een
beperkt aantal jaren een jaarlijksch bedrag van f2400 beschikbaar
§ 2.
Oudheidkunde.
te stellen, ten einde door het toekennen van premiën aan belangDe Archaeologische Vereeniging te Djokjokarta zag zich door stellenden , het verstrekken van peilschalen, euz., het aantal
de haar voor 1894 toegekende gouvernementssubsidie van f 3000 getij waarnemingen zooveel doenlijk uit te breiden (verg. vorig
in staat gesteld om de ontgraving van de tjandi-groep van Param- verslag, blz. 115), werden de adviezen der hoofden van gewestelijk
banan met kracht voort te zetten, met dit gevolg dat naar alle bestuur ingewonnen betreffende de keuze der stations, waaruit
waarschijnlijkheid de voet van den ruïnen-complex gevonden i s , bleek dat er mogelijkheid bestaat om die waarnemingen op onhetgeen werd afgeleid uit de omstandigheid dat geen bewerkte geveer 80 plaatsen te doen verrichten.
In afwachting van de ontvangst van het uit Nederland ontboden
steenen meer werden aangetroffen. Ten einde de tjandi's geheel
te kunnen blootleggen, zal het niveau van het plateau waarop papier ten behoeve van het ter landsdrukkerij te Batavia ter perse
zij zich bevinden ongeveer 70 c.M. dienen te worden verlaagd. te leggen werk over wind- en zeestroomingen en getijden in den
De bij de ontgravingen gevonden beelden en bas-reliefs, welke Indischen Archipel (verg. vorig verslag, blz. 115) werd het
daarvoor geschikt worden g e a c h t , zullen naar een voor dat doel manuscript bijgewerkt, voor zoover er nieuw materiaal, in 't
door de Vereeniging ingericht museum worden overgebracht. Ten bijzonder betreffende de kennis der getijden, beschikbaar kwam.
De instrumenten , benoodigd voor het deelnemen door het obserbehoeve van het onderhoud vau — en het toezicht op — de van
vatorium te Batavia aan het internationaal onderzoek betreffende
hoogte en richting der verschillende wolkenvormen , werden ont') In Juli jl. is van hier uit aan de Indische Regeering het verzoek gericht om de bedoelde collectie , voor het geval daaraan niet reeds eene andere vangen. In verband met de omstandigheid dat de voor het photobestemming is gegeven, te doen plaatsen in de verzameling Oostersche hand- grapheeren der wolken gevorderde bijzondere photographische
schriitcn der reeds genoemde Leidsche Universiteitsbibliotheek.
platen zich in een tropisch klimaat niet lang goed houden , wer*) Het manuscript van het woordenboek ligt geheel voor de pers gereed clen verschillende proefnemingen verricht teD einde aan deze been zal in druk ongeveer 3520 bladzijden beslaan. Hiervan werden nog vóór zwaren tegemoet te komen.
den dood van dr. VAN DEK TUUK 208 bladzijden of 13 vel afgedrukt.
s
) De tijdelijke toevoeging aan dr. SNOUCK HÜBORONJE van een ambte*) Voor al de plaatsen, waar sedert vijf of meer jaren de waarnemingen
naar om hem behulpzaam te zijn bij de samenstelling van een Atjehsch hebben plaats gehad, vindt men den gemiddelden regenval per maand en
woordenboek (zie vorig verslag, blz. 114) kon in October 1894 worden in- per jaar opgegeven op blz. 15—19 van deel II van den Indischen Regeegetrokken.
ringsalmanak voor 1895.
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Photographische afdrukken van magnetische storingen werden
gewisseld met verscheidene buitenlandsche observatoria, die voortgingen hunne publicatie!) aan de bibliotheek van het observatorium ten geschenke aan te bieden.
Natuurkundige,
ethnographitche en geographitche mededeelingen.
Met betrekking tot de vanwege de Maatschappij ter bevordering
van het natuurkundig onderzoek der Nederlandache koloniën op
het eind van 1893 aangevangen wetenschappelijke exploratie van
Midden-Borneo k a n , in aansluiting van hetgeen reeds op blz. 115/
116 van het vorig verslag werd medegedeeld, bet volgende worden gemeld. Zooals nog t. a. p. kon worden aangestipt, werd de
door een drietal leden der expeditie, de heeren MOLENGRAAFF, NIEUWBNHUIS en VAN VKLTHUIJSBN , ondernomen groote tocht van Poetoes
Sibou naar de Soengei Penauei met goed gevolg volbracht. Den
loden J u n i vertrokken , bereikten zij in het begin der volgende
maand liet tot dusver geheel onbekende vulkaangebied van Centraal-Borneo, ten noordwesten waarvan zich het ketengebergte
der Boven Kapoeas u i t s t r e k t , de woonplaats der om hunne zucht
1ot kopper.snellen beruchte Boekats. Nalat bet plan om langs de
Boven-Mahakkara naar de zijde van Koetei door te dringen , wegens
de daar heersebende woelingen tusschen Uajaksche stammen (verg.
blz. 20 hiervóór), had moeten worden opgegeven, keerden de expeditieleden van de Soengei Penanei, waar zij den 14den Juli waren
a a n g e k o m e n , d e n 2 2 s t e n d . a. v. te Poetoes Sibou terug, lntusscheu
had de zoöloog der expeditie, dr. BÜTTIKOFER, die zich sedert den
4den Maart te Xauga Raoen gevestigd had , van daar uit een bezoek
gebracht aan het plateau van den Liang Koeboeng, waar de f.-.una
echter weinig nieuwe vormen opleverde. Den 24sten Mei werd bet
station te Nanga Raoen opgebroken en vertrok dr. BÜTTIKOFER naar
Poetoes Sibou. Gedurende zijn verblijf aldaar, dat van den lOden
J u n i tot den lOden Juli d u u r d e , werd door hem een veertiendaagsche tocht ondernomen stroomopwaarts tot in het bronneiigebied
aan de grens van Serawak, doch ook daar bleek de fauna bijna
geheel gelijk aan die der vroeger onderzochte streken. Den 14den
J u l i aanvaardde de heer BÜTTIKOFER, met het d >el om zich naar
Nederland te begeven , de terugreis naar Pontianak.
Na de beëindiging zijner taak door dr. BÜTTIKOFER en den reeds
in het vorig verslag vermelden terugkeer naar Buitenzorg vau
den botanicus dr. HALLIKR — omtrent wiens zeer belangrijke zendingen aan 'slands plantentuin lager zal worden gehandeld —
zetten alleen de heeren MOLENGRAAFF en NIEUWENHUIS het onder
zoek voort. Laatstgenoemde bleef na zijn terugkeer van den tocht
naar de Soengei Penanei te Poetoes Sibou , en bestudeerde vandaar
uit de zeden en gewoonten der Kajan- en Kantoek-Dajaks De
daarbij gemaakte ethnographische verzamelingen vonden eene plaat*
sing in het museum van het B;itaviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Door dr. MOLENGBAAFF, die den 7deo
A u g u s t u s uit Poetoes Sibou vertrok , werd allereerst het bergland
tusschen Oeloe Sebroeaug en Oeloe Bmbmhoe — de westdijke uitloopers van het Mandei-gebergte — geologisch onderzocht, welk
onderzoek bevredigende resultaten opleverde. Den 19den Augustus
keerde hij te Poetoes Sibou t e r u g , om zich echter reeds den volgenden dag opnieuw op weg te begeven. De tocht ging nu eerst
naar Boenoet, waarna do Soengei Boenoet en de Soengei Tebaoeng
werden opgevaren , laatstgenoemde rivier tot Pangkalan Paneh ,
waar zij onbevaarbaar wordt. De daarop volgende reis dwars over
het Mandei-gebergte was uit een geologisch oogpunt uiterst belangrijk, doch het zeer afwisselende en woeste terrein lekenleden
reiziger vele moeielijkheden op. Einde September werd <ie voet vau
liet centraal-gebergte, dat het Melawi-dal van de Zuider- en
Oosterafdeeling scheidt, bereikt, waarna een onderzoek volgde van
de hooge bergreeks, welke de waterscheiding vormt tusschen het
stroomgebied van de Kapoeas met de Melawi eenerzij Is en de
rivieren, die naar de Java-zee afwateren, anderzijds. Zooals ree is
op blz. 20 hiervóór kortelijk werd vermeld, werd on lerweg de
Boekit Raija bestegen , de hoogste berg van zuidoost Borneo (-'"J78
meter), gelegen in een moeielijk bereikbaar Alpen-land , waarin
nog nimmer een Europeaan was doorgedrongen. De tieklimmi g
vorderde vier d a g e n , doch loonde de moeite, dtiar van af den t o p ,
waar dr. MOLENGRAAFF 44 uren vertoefde, half Xederlaudsch-Borneo
kon worden overzien De reis g i n g vervolgei.s naar de Soengei
Kowin (ten rechte Soengei Temangooi), aan de zuidzijde van de
reeds genoemde waterscheiding, en na de talrijke watervallen en
stroomversnellingen van de Soengei Samba te zijn gepasseerd , zakte
de heer MOLENGRAAFF de Katingan af tot hare uitmonding in de
J a v a zee bij Pegattan , waar hij den 30sten October aankwam. Den
lsteu November was hij te Baudjerniasin , om spoedig daarop de
terugreis naar Nederland te aanvaarden, ü p zijne verschillende toeh*
I l a n ' d i n g e n der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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ten werden door dr. MOLENGRAAFF ruim 5000 gesteente-monsters
verzameld.
Het voornemen bestaat om een deel van de ook voor 1895 door
de Indische Regeering ten behoeve van de expeditie beschikbaar
gestelde som van f 10 000 (gouvernementsbesluit dd. 12 Januari
1895 n° 41) aan te wenden , hetzij voor eene verdere geologische
exploratie van de Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo, hetzij
voor de voortzetting van de ethnologische onderzoekingen door dr.
NIEUWENHUIS, waarbij d a n , zoo mogelijk , getracht' zou worden
om den mislukten tocht langs de Boven-Mahakkam naar Koetei
toch nog te volbrengen. Met betrekking tot de publiceering van
de resultaten der expeditie is besloten o m , met uitzondering van
die op geologisch gebied, welke door dr. MOLENGRAAFF in een
zelfstandig werk zullen worden beschreven, de streng wetenschap*
pelijke uitkomsten in vak-tijdschriften te doen verschijnen, waarna
vanwege de Maatschappij , die de expeditie uitzond, eene algeineene beschrijving der reis zal worden uitgegeven. Tot de samenstelling daarvan hebben zich de heeren MOLENGRAAFF , BÜTTIKOFER
en HALLIBR reeds bereid verklaard.
Voor zoover de gelegenheid zich daartoe voordeed , bleef de Indische Regeering voortgaan met het bestemmen van ethnographica
voor 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Het voornemen
bestaat om verschillende bij de expeditie naar Lombok b u i t g e maakte voorwerpen , waarover niet op andere wijze moet worden
beschikt, af te staan aan de daarvoor in aanmerking komende
musea Dier te lande.
Het werk van professor dr. K. MARTIN over zijne , op uitnoodiging
van het Koninklijk Instituut v>or de taal-, ) a n d - e n volkenkunde
van Nederlandsch-Indie, in 1891/92 ondernomen wetenschappelijke
reis, aan de ui'gave waarvan eene regeeriiigssubsidie was ver*
zekerd (zie vorig verslag, blz. 116), zag in November 1894
onder den titel: » Reisen in den Molukken, in Am b o n , den
Uliassern, Seran (Ceram) und Buru " het licht
Behalve eenige hierna te vermelden geleerden , die gedurende
kort"r°n of langeren tijd studiön maakten aan 'slands plantentuin
te Buitenzorg, hehooren onder de vreemdelingen , dieden Indischen
Archipel met een wetenschappelijk doel bezochten , in de eerste
plaats te worden genoemd de gebroeders P. en F. SARASIN uit
Zwitserland, omtrent wier zoowel uit een geographiscb als uit
een natuurwetenschappelijk oogpunt belangrijke tochten in Ctlebes de volgende bijzonderheden kunnen worden medegedeeld. In
1893 te Memulo aangekomen , verzamelden zij op verschillende
kleine excursies in de Minahassa materiaal voor geographische,
zoölogische en ethnographische studiën. Nog in h tzelfde jaar
trokken zij, dwars door het noordoostelijke schiereiland, van
Menado naar Gorontalo, een t o c h t , dien zij in 38 dagen (den
26sten December) volbrachten. Den 6den Januari 1894 van Gorontalo
vertrokken, trachtten de heeren SARASIN, langs het Bone-dal en
door her gebergte , liiutaoena aan de noordkust te bereiken , hetgeen hun echter werd belet door een ondoordringbaar oerwoud ,
hetwelk alle orienteering onmogelijk maakte. Na zuidwaarts een
uitweg gezocht te hebben, bereikten zij den 30sten der genoemde
maand Kenia. Ruim een half j a a r werd nu rust gehouden , totdat de beide reizigers den 24sten Augustus van uit Bwool, wederom
dwars door het l«nd , zich op weg begaven naar Gorontalo, welk
eindpunt der reis den lOden September werd bereikt. Tegen het
einde van 1894 bereidden de beide i atuuronderzoekers zich voor
tot een tocht door bet centraal gedeelte van Celebes, welke, met
het oog op de verkregen wetenschappelijke resultaten, de belangrijkste van de drie geworden i s , doch tevens door de natuurlijke
hindernis en van het terrein den reizigers de meeste moeieli>kheuen
oplever, e Door den gouverneur van Celehes en ouderhoorigheden
werd hun e'ii tolk van het inlandsch bureau te Makasser , den
heer W, H. BRUGMAN, toegevoegd, terwijl de expeditie tevens
werd vergezeld door een lid van het Loewoesche vorstenhuis met
een groot aantal volgelingen. Omtrent deze reis, w e l k e , op 29
Januari i895 aanvaard, in 25 dagen werd volvoerd, zijn reeds
enkele bijzonderheden medegedeeld op blz. 26 hiervóór. Volgens
de laats:e berichten hadden de gebroeders SARASIN het voornemen
om . ter voortzetting van bet op hunne der :e reis aangevangen
onderzoek van het meer van Posso , nogmaals een tocht daarheen
te ondernemen.
In de gewestelijke rapporten wordt voorts , behalve van bezoeken
van dr. T H . ADKNSAMBR aan Amboina en de Zuid-Molukken , ten
behoeve van zoölogische studiën , en van den heer CALMAN LEVY
aan het op blz. 4 hiervóór bedoelde eruptie-terrein van den
Galoenggorng in de Preanger Regentschappen, nog melding g e m a a k t
van de vooitzettmg van de ree is in 1893 aangevangen oiuierzo-kingen ( v r g . vorig verslag, blz. 116) van professor dr. \V.
KÜCKKNTHAL en mevrouw SULKNKA. Eerstgenoemde bestudeerde de
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zee-fauna en flora van Ternate , terwijl mevrouw SKLBNKA tochten
ondernam in de binnenlanden van de Westerafdeeling van Borneo ,
ten einde nieuwe verzamelingen bijeen te brengen vun zoölogische
preparaten in het belang der onderzoekingen van haren echtg9noot professor dr. E. SKLENKA. ')
Wetenschappelijke
onderzoekingen van landswege ingesteld. De
onderzoekingen op palaeontologisch gebied werden door den a la
suite van zijn korps geplaatsten officier van gezondheid der 2de
klasse M. E. F . T. DUBOIS in September 1894 beëindigd. Hoewel
n o g een speciaal onderzoek werd ingesteld naar het voorkomen
van fossielen nabij Bodjongpitoeng in het zuiden ('er afdeeling
Tjiandjoer der Preanger Regentschappen , hetwelk evenwel geen
bijzondere resultaten opleverde, bleven, in tegenstelling van de
voorafgegane jaren , de onderzoekingen :n 1894 hoofdzakelijk beperkt tot tiet verkrijgen van de noodige gegevens omtrent de
geologische formatie der vindplaatsen. In den Keudeng werden
van eenige belangrijke punten de afstanden gemeten , de hoogteverschillen bepaald en richting en helling der lagen eenigszins
nauwkeuriger nagegaan dan vroeger geschied was, waardoor min
of meer belangrijke uitkomsten met betrekking tot de uitgestrekthei d , d i k t e , oorspronkelijke ligging, enz. der lagen werden verkregen. Nadere bijzonderheden omtrent een en ander worden gevonden in de als extra-bijvoegsel tot Je Javasche Courant kwartaalsgewijze gepubliceerde > Verslagen van het Mijnwezen ". Het
laatste kwartaal van het afgeloopen jaar werd gewijd aan de
schifting en verpakking van het verkregen materiaal, ter verzending naar Nederland , alwaar het sedert is aangekomen. De op
blz. 117 van het vorig verslag in uit/.icht gestelde reis naar
Bntscli-Indie werd door den heer DUBOIS in Januari 1895 aanvaard ,
en in liet begin van Mei keerde hij van daar naar Ba'avia lerug.
Bij gouvernementsbesluit van 14 J u n i 1895 is hem vervolgens
opgedragen om zich voor den tijd van ten hoogste twee jaren in
commissie naar Nederland te begeven tot het maken van vergelijkende studiën in het Museum van natuurlijke historie te Leiden
en in andere Europeescbe musea van dergelijken aard , ten behoeve
van de samenstelling van eene beschrijving van de door hem op
Java en Sumatra verzamelde fossielen. Aan bedoelde opdracht is
door den lieer DUBOIS , die in Augustus jl. hier te lande a a n icwam , reeds een begin van uitvoering gegeven.
's Lands plantentuin te Buitenzorg en daarbij behooreude inrichlingen. ') De directeur van 's lands planteutuiu, de heer dr. M.
TREUB , vertrok in April jl. wegens ziekte met een éénjarig verlof
naar Europa. Gedurende zijne afwezigheid is de waarneming van
zijne functiën opgedragen aan den chef der 3de afdeeling van den
plantentuin , dr. P. VAN ROMBURGH. Overeenkomstig een daartoe
door dr. TREUB gedaan voorstel, is die geleerde in J u n i jl. geiiuichtigd om zvjn verloftijd, in het belang tan de instelling onder
zijn beheer , te benuttigen tot het bezoeken van botanische inriohtmgen in Duitschland , Oostenrijk en Rusland. Het ligt in het plan
van dr. Ï R K U B om op zijne reizen de bezoeken van vreemde n a tuuronderzoekers aan 's lands plantentuin, oan wier arbeid in het
zoogenaamde vreemdelingen laboratorium , èn wegens de \vetenscbappelijke, èn wegens de practische resultaten ook voor de onderzoekingen in het belang van den inlandsclien landbouw , groute
waarde is te hechten , a«n te moedigen en door het treilen van
regelingen , volgens welke die bezoeken voortaan op gezette tijden
zullen plaats vinden , voor een geruim aantal jaren te verzekeren.
Omtrent de verrichtingen in de verschillende afdeelingen , waaruit
de plantentuin bestaat, «eiker aantal in 1N94 (tijdelijk) met twee
vermeerderd werd , valt het volgende mede te deelen.

pe ijke expeditie naar Borneo door dr. J . G. HALLIKR naar B u i tenzorg gezonden materiaal (zie hieronder). De werkzaamheden van
den tijdelijken assistent bleven, voor den d u u r van de reis van den
titularis dr. HAI.LIKR naar Borneo, aan dr. V. SCHIFFNER o p g e dragen. Deze laatste, die zich meer in het bijzonder had gewijd
aan het verzamelen en bewerken van mossen , speciaal met het
oog op de in bewerking zijnde «Kleine flora van Buiteuzorg", en
met de revisie van determinaties der Ananaceeöu van het t u i n herbarium , werd — wegens vertrek — in J u l i 1894 eervol van
zijne tijdelijke opdracht ontheven. Na eene afwezigheid van ongeveer 8V2 maand keerde dr. H A L L I E R , daartoe do< r ziekte genoodz a a k t , in J u n i van Borneo terug (verg. vorig verslag, blz. 116).
Zijne reis is zoowel voor het herbarium als voor den botaniaehen
tuin zelven van groot belang geweest. Niet minder dan 3450 berbarium-speciinina, eene groote verzameling plantendeelen op spiritus,
benevens 40 kisten en 7 manden met levende p l a n t e n , waaronder
zeer belangrijke , werden door hem naar Buiteuzorg gezonden. *)
Na zijn terugkeer heeft dr. HALLIER zich bezig gehouden met de
voorbereidingen tot de bewerking der flora van Borneo, terwijl
ook voortgedaan werd met het verzamelen van materiaal voor de
reeds vermelde flora van Buitenzorg.
De verzamelingen van het museum werden weder door belangrijke schenkingen verrijkt, terwijl zooals gewoonlijk aan verschillende botanische instellingen herbarium-materiaal ter bewerking,
materiaal voor anatomisch onderzoek en doubletten van herbariuruspecimina werden afgestaan.
In het tot de 2de afdeeling (» Botanische laboratoria ") behoorende botanische station werd in 1894 gewerkt door de hoogleerareu
dr. L. VON G R A F F uit G r a z , dr. G. KRAUS uit H a l l e , dr. V. A.

PAULSEN uit Kopenhagen en dr. J . WIESNER uit Weenen ; verder
door dr. T H . ADENSAMKR (hiervóór reeds gem emd) en dr. W . TIODOR
uit Weenen , dr. J . MASSART uit Brussel, dr. V. SCHIFFNER uit Praag
(eveneens ree Is genoemd), dr. A. WILLBY uit Oxford , zoomede door
pastoor J. J . HOEVENAARS uit Soerabaija. In de 10 jaren, gedurende
welke het station nu bestaat, waren daarin in 't geheel werkzaam
geweest 44 geleerden (15 Duitschers, 6 Oostenrijkers, 4 Russen,
2 Engelschen , 1 Belg, l Zweed, 1 Deen en 14 Nederlanders).
De onderzoekingen , door den cnef der afdeeling, dr. J . M . J A N S E ,
uitgevoerd , hadden (ok nu wederom betrekking op de ziekte der
in de koiïietuinen voor schaduw geplant wordende dadapboomen.
In het belang van dat onderzoek werd dr. JA.NSK in Februari 1894
gemachtigd om eene reis te maken in de resiieiitiön Cheribon ,
Pekalongan, Banjoemas, Samarang en Soerakarta. Door de waarnemingen op deze reis gedaan — welke met de resultaten van het
voortgezet onderzoek zijn neergelegd in het > Twee ie verslag over
de dadapziekte op J a v a " , dat in het Vde deel van het tijdschrift
» T e y s m a n n i a " verscheen — werd de reeds op blz. 117 van hel
vorig verslag uitgesproken vrees, dat de ziekte over geheel Java
verspreid zou zijn , niet alleen bevestigd , maar tevens bleek zij
zoo hevig te heerschen dat dr. JAXSE ^cett enkelen boom kon
vinden, die niet aangetast was. Het microscopisch onderzoek
leerde d a t , behalve de wortels van den boom, ook de stam en de
takken ziekteverschijnselen vertoonen. Uit een en ander laat zich,
met het oog op de practijk afleiden, dat het raadzaam zal zijn op
door dadapziekte geïnfecteerde terreinen eene andere soort van
schaduwbooinen te planten. Wil men op nieuwe gronden
dadap planten , dan zal men deze óf uit zaad moeten winnen , óf
van stekken nemen , afkomstig van hoornen die op niet-besmet
terrein van zaad gekweekt waren.

Ter voortzetting van bet onderzoek naar de wij/e waarop verschillende planten zich in hare voeding verhouden ten opzichte van den
h u m u s , werd in het oerwoud, grenzende aan den bergtuin te
Tjibodas, materiaal verzameld, waaraan het microscopisch onderDo betrekking van adjunet-lirecteur der inrichting, tevenschef zoek alvast gereed was gekomen.
der 1ste afdeeling («Herbarium en museum " ) , bleet ook in 1894
Bij de genoemde 2de afdeeling is sedert Augustus 1894 ook
onvervuld , zoodat de werkzaamheden bij die afdeeling weder moesten werkzaam de voor particuliere rekening aangestelde landbouwworden verricht door den tij lelijken conservator, den heer P. DE zooloog dr. J . C. KoxiNGSBBitOER (verg. vorig ver.-J.ag, blz. 117).
MONCHY , in Maart 1*94 definitief als zoodanig benoemd , bijgestaan Na te Buitenzorg vooiloopige onderzoekingen aangaande den nordoor een tijdelijken assistent. Eerstbedoelde had , buiten zijne be- malen bouw van kotfie-, suiker- en rijstplanten te hebben vernioeiingen in verband met de zware reparatiën welke het museum- r i c h t , ondernam de genoemde geleerde esne reis naar Oost-Java
gebouw moest ondergaan , zorg te dragen èn voor de aanwezige om nieuw materiaal te verzamelen.
collecties , èn voor het conserveeren van het tijdens de wetenschapBij de 3de afleeling (»Cultuurtuin en Agricultuur-chemisch
laboratorium")
kwam door den bouw van eene nieuwe tuinschuur,
') Omtrent eene door het d:isblad „The Ncw-York Herald" en de directie
van het „American Museum of Natural History" op touw gezette, in de tweede voorzien van eene monsterkamer ter expositie van in den c u l t u u r helft van 1894 uit Amerika vertrokken wetenschappelijke expeditie naar MiddenSumatra , onder leiding van een der beambten van dat museum , dr. R. WEBEB,
») Een voorloopig bericht over den gang en de resultaten der gedurende
zjjn voor dit verslag geen mededeelingen ontvangen.
de Borneo-expeditie verrichte botanische onderzoekingen verscheen in Bulle') Het uitvoerig jaarverslag dezer inrichting over 1893 verscheen in bro- tin n°. 14 van de Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën.
cfcurevorm als bijvoegsel tot de Javasche Courant van '28 September 1894.
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tuin gekweekte producten , eene belangrijke verbetering tot stand.
De verschillende aanplantingen bevinden zich , met uitzondering
van de oude Java-koftietuinen , in goeden staat. Van Liberia-koffiezaad konden, ten gevolge van den zeer voordeeligen oogst, groote
hoeveelheden ten behoeve van het Gouvernement verstrekt worden,
terwijl voor het eerst een ruim aantal zaden van kola ter verspreiding
beschikbaar waren. Planten van Manilla-hennep werden onverwachts
door ambtenaren van het binnenlandsch bestuur in zulke groote
hoeveelheden a a n g e v r a a g d , dat het onmogelijk was onmiddellijk
aan alle aanvragen te voldoen. De proeven ter bepaling van de
opbrengst van caoutchouc» en getahpertja-boomen werden voortgezet; over 't algemeen viel de opbrengst van vroeger reeds afgetapte
boomen niet mede. Uit Amerika ontving de cultuurtuin op verzoek ,
evenals in 1893, eene verzameling van verschillende soorten van
b a t a t e n , welke ir: Indië uitstekend groeienen, blijkens ingekomen
berichten , eene aanwinst voor de bevolking zijn. Op verlangen
van den wetenschappelnken adviseur voor de gouvemements-kofh*ecultuur zijn talrijke proeven genomen om de verhouding tusschen
het gewicht van versche Liberia-kofHevruchten tot dut der bereide
koffie te bepalen , waarbij bleek dat verschillende factoren op die
verhouding van grooten invloed zijn. Ook heeft de chef der afdeeling,
dr. P. VAN KOMBURÖH, in den oostmoesson met goed succes proeven
genomen met de bereiding van Liberia-koffie in kleine hoeveelheden.
Ju het laboratorium, hetwelk met eene analytische balans werd
verrijkt, werd met meer of minder belangrijke uitkomsten het
onderzoek van de in den cultuurtuin gekweekte gewassen voortgezet, terwijl verder nog monsters slib en water voor het Gouvernement werden geanalyseerd, zoomede aschmonsters, afkomstig
van de jongste uitbarsting van den Galoeoggoeng in West-Java.
Met assistentie van den voor particuliere rekening aan de afdeeliug verbonden heer C. J. LOHMANN werden weder verschillende
thee-onderzoekingen , meer i n ' t bijzonder met betrekking tot de zoogenaamde fermentatie, verricnt, waarvan de eerste resultaten zijn
gepubliceerd in eeu als bijlage bij het verslag van 'slands plantentuin over 1893 gevoegd rapport. Overigens kan nog worden
gemeld dat in het laboratorium gedurende het gebeele jaar werd
gewerkt door den oud-directeur van het particuliere proefstation
Oost-Java, dr. J. G. KRAMERS , ea dat de in het vorig verslag
geuite verwachting, dat voor particuliere rekening een chemicus,
meer speciaal voor onderzoekingen over indigo en t a b a k , aan liet
laboratorium zou kunnen worden verbonden , ten gevolge van het
niet beschikbaar stellen van een deel der toegezegde g e l d e n , niet
in vervulling trad.
Door den chef van de 4de (tijdelijke) afdeeling (» Pharmacoiogisch laboratorium''), dr. W. G. BOORSMA , werden de door hem
tot dusver verkregen resultaten bij het onderzoek naar de plantenstoffen in Nederlandsch-lndië gepubliceerd in n°. X l l l der
» Mededeel i ogen uit 'slands p l a n t e n t u i n ' ' (een der vier sedert de
opgaaf in het vorig verslag uitgegeven nummers), in welk n u m mer tevens zijn opgenomen de uitkomsten van het onderzoek van
een tweetiil planten , welker b.aderen onder den naam van » g a m bier o e t a u ' ' als geneesmiddel worden gebruikt. Afzonderlijke vermelding verdienen voorts de proeven, genomen met uit Banjoewan^i ontvangen bladeren , welke , naar bericht w e r d , tot sigare.tten gerold soms als surrogaat voor opium worden gerookt Kenig
narcotisch bestanddeel kon er echter niet in opgespoord worden ,
wel een niet-glucoaidisch bitter lichaam en een kristallijn oplosbaar koolhydraat. De reuk , dien de blaren bij verbranding geven,
herinnert iutusschen aan dien van opium.
De werkzaamheden op het nieuwe terrein van de 5de afdeeling
(» Botanische tuin en bergtuin") vereischten niet meer alle besohikbare werkkrachten , zoodat in deu tuin zelven overgedaan
kon worden tot diepe grondbewerking, waar zulks noodig w a s ,
en tot het graven van een vijver, bestemd om er water- en moerasplanten in te plaatsen. De tuin voor éénjarige gewassen werd
verrijkt met eenige door den directeur, ter gelegenheid van zijne
in September en October 1893 derwaarts gedane reis, uit de Molukken medegebrachte planten , terwijl tevens naar dien tuin werden overgebracht eenige heesters, die in de schaduw van groote
hoornen in den ouden tuin kwijnden. Bijzondere zorg werd besteed
aan het kweeken van jonge exemplaren van planten , die om de
eene of andere reden niet in hun familiekwartier staan , niet de
bedoeling om ze later daarin over te planten. De aanplant van
steunboomen in het nieuwe klimplanten-kwartier kwam gereed ,
terwijl de orchideeën-verzameling aanzienlijk werd uitgebreid. De
tuin werd overigens ook door de reizen van dr. HALLIER naar
Borneo en van den directeur naar Deli (zie daaromtrent lager) met
belangrijke planten verrijkt. De Japansche planten iu den bergtuin
te Tjibodas (zie vorig verslag, blz. 118), welke zich aanvankelijk
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goed ontwikkelden , hadden tijdelijk sterk door rupsen te lijden ,
doch later groeiden ze over het algemeen weer goed door. Over
de resulthten der proef met deze planten v a l t , met het oog op den
korten duur , nog weinig te zeggen. Aan den hortulanus H. J. W i a MAN werd in April 1894 opgedragen inspectiereizen te maken n a a r d e
weiden van het remonte-depót te Poerabaija (Preanger Regentschappen).
Bij de 6de afdeeling (» Bureau, bibliotheek en photographisch
atelier") werd door den commies-bibliothecaris (die in December
1894, na op verzoek bekomen eervol ontslag, door een waarnemenden titularis werd vervangen) eene tweede editie van den catalogus
der boekerij b e w e r k t , welke in Mei 1894 het licht z a g , terwijl
voor het gebruik in de bibliotheek een alphabetische catalogus
door dien ambtenaar vervaardigd werd. De boekenverzameling werd
zoowel door schenking als door aankoop weder aanzienlijk u i t g e breid. De resultaten der zincographie in het photographisch atelier
voldoen nog steeds niet aan de daarvan gekoesterde veru achtingen.
Van de » Annales du jardin botanique de Buitenzorg" verscheen
zeer onlangs (Augustus jl.) de tweede helft van deel X I I , bevatteude een zestal, door 16 platen geïllustreerde, verhandelingen,
waarvan drie van de hand van den nader te noemen dr. T H . VALETON ,
en de overige van die van een drietal buitenlandsche geleerden.
Van de » Mededeelingen uit 's lands plantentuin " zagen, behalve
het hiervoor reeds vermelde n°. X l l l , nog een drietal nummers
(XI, XII en XIV) het licht, omtrent welker inhoud lager wordt
gehandeld.
In de rubriek > Korte berichten uit 's lands plantentuin" in het
reeds genoemde tijdschrift » T e y s m a n n i a " komen negen voor de
practijk niet onbelangrijke rapporten voor, waaronder die over
de dadapziekte op Java (reeds vermeld) en over de bibietziekte in
de tabak (zie lager).
Nadat meer en meer do wenschelijkheid gebleken was om alles
wat op het boschboomflora-onderzoek van J a v a , dat in 1892 onder
de leiding van den directeur v a n ' s lands plantentuin was g e p l a a t s t ,
in eene afzonderlijke afdeeling te vereenden , werd bij gouvernementsbesluit <!d. 3 Juli lb94 ii°. 25 tijdelijk eene nieuwe (7de)
afdeeling aan 'slands plantentuin toegevoegd onder den naam
«Onderzoek der boschboom flora op J a v a " , en tot chef daarvan
benoemd de houtvester der 3de klas>e S. II. KOORDERS. Het gebouw ,
waarin de collecties, op bedoeld onderzoek betrekking hebbende ,
eene plaats vonden, ging door koop in eigendom aan het Gouvernement over. De tijdelijk aanges'elde kruidkundige, dr. T H . VALETON,
was gedurende zes maanden met verlof buiteu bezwaar van
den lande afwezig, terwijl de heer KOORDERS , die in den loop
van het jaar eenige reizen op Java deed , in December naar de
Minahassa vertrok, ten einde, ingevolge de hein bij gouvernementsbesluit dd. 14 September 1894 n°. 15 verstrekte opdracht,
een onderzoek in te stellen naar de voornaamste in de bosschen
aldaar voorkomende houtsoorten, en tevens herbarium-en spiritusmateriaal te verzamelen, zoome !e maatregelen te beramen welke
genomen zouden kunnen worden om verwoesting der bedoelde
bosschen te voorkomen. De eerste aflevering van de door de btide
ofenuemde kruidkundigen bewerkte » Bijdragen tot de ke:iuis der
boomsoorten van Java " verscheen in 1894 als n°. XI der > Mededeelingen uit 's lands plantentuin", en werd zeer onlangs gevolgd
door eene tweede, in dezelfde verzameling opgenomen als n°. XI v\
Het doel van dit werk is het bijeenbrengen van bouwstoffen voor
de samenstelling van een beknopt handboek der op Java in het wild
groeiende boomflora, waarbij het zwaartepunt gelegd is op eene
nauwkeurige beschrijving der boomen, aangevuld met talrijke waarnemingen in loco gedaan. Als n°. XII der »Mededeelingen" verscheen
van de hand van genoemden houtvester een p l a i t k u n d i g woordenboek voor de boomen van Java , in hoofdzaak berustende op tal
vau gegevens door den schrijver sa;.mgebraeht vóór zijne plaatsing
aan 's lands plantentuin. Het beschrijft de Javaansehe woudboomen
met hunne inlandsche n a m e n , systematisch gerangschikt n a a r d e
lamiliën en geslachten, volgens het stelsel vau BENTHAM en
HOOKER , naar de determinatie van den schrijver.
De bij 's lands plantentuiu in gang zijnde onderzoekingen over
Sumatra-tabak (zie vorig verslag, blz. 117 en 231) gaven der Hegeering aanleiding om den directeur dier inrichting te machtigen
(gouvernementsbesluit dd. 3 September 1894 ri°. 28) om zich in
liet belang dier onderzoekingen naar Deli te begeven. Van 12 tot
25 September 1N94 werden dientengevolge door dr. TREUB een
aantal tabaksondernemingen aldaar bezocht en besprekingen met
de eigenaars gevoerd, met dit resultaat d a t , onder nadere goedkeuring der Kegeering, eene overeenkomst tot stand kwam tot
samenwerking tusschen belanghebbenden bij de tabakscultuur in
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Deli en 's lands plantentuin. Een eD ander leidde tot de (tijdelijke)
oprichting' eener 8ste afdeeling van den t u i n , onder den naam van
» Laboratorium voor botanische en chemische on lerzoekingen betreffende do tabakscultuur en industrie in D e l i " (gouvernementsbesluit dd. 12 October 1894 n°. 12), waarvan de kosten voor r e kening komen van de Deli-plantersvereeniging. Met het bouwen
van een speciaal laboratorium is ree Is een aanvang gemaakt. Daar
voor de nieuwe afdeeling ook een chemicus noodig i s , werd het
wenschelijk geoordeeld dat de chef dezer afdeeling, dr. J. VAN
BREDA DE HAAN , zelf voor korten tijd naar Nederland zou gaan
om een geschikt persoon t e vinden. Blijkens de in het Vde deel
van het tijdschrift » T e y s m a n n i a " gepubliceerde resultaten van
het door genoemden geleerde voortgezet onderzoek naar de bi bietziekte in de t a b a k , hebben de genomen infectie-proeven a a n g e tooni dat de Phytopbthora-soort, die in Deli als oorzaak der ziekte
is te beschouwen, zich door zwarusporen sneller verspreidt dan
door eisporen; de geslachtelijke vorm tast de bladeren echter sterker aan. De schrijver eindigt zijn zaakrijk rapport met den raad
om zoodanige wijziging te brengen in den aanleg der kweekbedden , dat eene voldoende hoeveelheid zonlicht en lucht kan worden
toegelaten , voorts om de kweekbedden niet meer te begieten dan
noodig i s , en om zoo mogelijk op g e r e g e l l e tijdstippen van af
haar vroegste j e u g d de tabaksbibiet met > bouillie bordelaise " te be
sproeien.
§ 4. Genootschappen ter bevordering van wetenschappen en
nijverheid; wetenschappelijke werken van verschillenden
aard; tijdschriften en nieuwsbladen.
Het Batavinasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
zag in 1894 zijne collecties weder belangrijk toenemen. Hetet!mographisch museum werd door tussehenkotust van het Comité voor
wetenschappelijk onderzoek der koloniën verrijkt met de Dajaksche
voorwerpen, door dr. NIEUWENHUIS tijdens de Biirtieo-expeditiebijeeugebracht, terwijl van 's Genootschaps correspon leerend l i l , den
heer VAN ECK , eene kostbare verzameling Javaansche en Balineesche handschriften werd ontvangen. Het Genootschap publiceerde,
sedert de opgaaf in het vorig ver.-lag (blz. 118), afl. 5 en (5 van
deel XXXVII en afl. 1 - 4 van deel XXXVIII van het Tijdschrift
voor Indische t a a l - , land- en volkenkunde, bevattende o. a. beschouwingen van dr. J. L. A. BRASDKS over den oorsprong van
den naam Djokjokarta en over eenige officieels stukken — in de J a vaansche t a a l - met betrekking tot de rechtspleging in Cheribon in
het begin der 18de e e u w ; na lere opmerkingen over de Maleische
bewerking van <ie geschiedenis der 10 vizieren , van de hand van
denzelfden schrijver; aanteekeniugen betreffende de Battaklat d e n ,
door den zendeling-leeraar J. H. MEBRWALDT; mededeelingen o m trent de verschillende stammen (marga's) en de stamverieeling t ij
de Battaks, door den controleur P. A. L. E. VAN DIJK ; opgaven
omtrent Hindoe-oud heden in de residentie Kadoe, door den adspirant-controleur J. VAN A A L S T ; eene uitvoerige verhandeling over
het huwelijk in China en de wetgeving dienaangaande, door den
tolk voor de Chineesche taal J . W . YOUXG , benevens taal en letterkundige bijdragen van de heeren J. L. A. BRANDKS , hi-rvóór
reeds genoemd , P. H. VAN DER K E M P , J . KXRBEI. , H A. D E N O O Y ,
C. SNOLCK H U R G R O N J E ,

A. P. STOORVOOBL en

A. H. J

G. W A L

BEEHM. In de » Verhandelingen " verscheen als 3de stuk van deel
XLVII «Geschichtlicber Ueberblick der administrativen , rechtlu-hen
und finanziellen Entwicklung der Niederlandisch-Ostindischen Comp a g n i e " door G. C. KLERK DE K E U S , en als 2de stuk van deel
XLV1II eene verzameling Biinaneesehe t e k s t e n , door den ambtenaar voor de beoefening van Indische talen J . C. G. JONKER. De
reeks der door het Genootschap uitgegeven » Notulen " vorderde
tot de 1ste aflevering van deel XXXIII. Als afzonderlijke uitgaven
deed het Genootschap verschijnen het 1ste deel van een lnstori-clikrijgskundig werk over den Java oorlog (1825 — 18d0) door I'. J.
F . L o u w , een vervolg op den catalogus van het ethnograp' liach
m u s e u m , door mr. J . A. VAN DER CHIJS , zoomede de op iJz. 93
hiervóór reeds vermelde vervolgdeeleu van het Nederlandscli-Indisch
Plakkaatboek en van het Dagtiregister van 't Casteel Batavia.
De Koninklijke Natuurkundige Vereenigmg in NederlaiHschIndie zag in 1894 het aantal harer leden opnieuw verminderen.
Voor een deel schijnt dit daaraan te moeten worden toegeschreven
dat het door deze vereeniging uitgegeven tij lachlifl den belangstellenden leek te weinig biedt. Om aan dit bezwaar eenigszins
tegemoet te komen , werd op kosten der vereeniging eene in bet
dagblad > de Javabode " verschenen reeks artikelen van de hand
van dr. VAN BEMMELEN over » In lische huisdieren" overgedrukt
en aan de leden toegezonden. Onder de wetenschappelijke opstellen .
welke in het reeds genoemde tijdschrift, dat tot de 4 Ie aflevering

van het LI Vste deel vorderde, verschenen, verdienen vermelding: mededeelingen met betrekking tot het embryologisch onderzoek van
zoogdieren uit Nederlandsch-IndiB, door professor dr. A. A. W .
HUBRECHT ; bijdrage tot de kennis der avi-fauna van het eiland
Noordwuchter (Java-zee), door A. G. VORDERMAN ; verslag der
gouvernements kina-onderneming over 1 8 9 3 , en kinologische
studiën (7de vervolg), door dr. P. VAN LEERSUM ; rapport over
botanische tochten in Bomeo's Westerafdeeling, door dr. J . G .
H A L L I E R ; benevens petrographische studiën over den Indischen
Archipel, door dr. A. WICIIMANN. Een supplement op den catalogus van de zich in goeden toestand bevindende bibliotheek der
Vereeniging was voor de pers gereed.
Van het maandschrift der Nederlandsch-Indische Maatschappij
van Nijverheid en Landbouw zagen de deelen XLIX en L het
licht. Daarin werden, behalve eenige kleinere bijdragen op landbouwkundig gebied, o. a. opgenomen: memorie van toelichting
op een door den heer J . F A E S , als lid der in 1890 ingestelde
commissie ad h o c , aan die commissie ingediend concept van een
nieuw reglement op de particuliere landerijen in W e s t - J a v a ; iets
over spontane reboisatie van verlaten koffietuinen op het Midangangebergte bij Pringombo in de afdeeling Bandjarnegara (residentie
Banjoemas), door S. H. KOORDERS ; eene boschbouwkundige beschrijviug van het eiland Ban k a , door A. H. BERKHOUT; eene
verhandeling over de instandhouding en uitbreiding der klimaatbosschen en de verhooging van de productiviteit van den Indischen
bodem , door S. P. HAM , benevens eenige door de Indische Regeeriug afgestane officieele verslagen over inlandsclie kunstnijverheid
betreffende de residentiën Japara, Kediri, Kiouw, Menado, Amboina
en Ternate. Als eene zelfstandige publicatie werd door de Maatschappij in het licht gegeven «Handboek tot de kennis van 's landa
zoutmiddel in Nederlandsch-Indië", door P. H. VAN DER KEMP.
De Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen
in Nederlandsch-Indië zette hare druk bezochte gewone maandelijksche vergaderingen voort. Een verslag van het op die bijeenkomsten verhandelde wordt aangetroffen in het tijdschrift der
Vereeniging, waarvan de uitgaaf tot de 3de aflevering van het
XXXVste deel vorderde.
De 'Afdeeling Nederlandsch-Indië" van het hier te lande gevestigde Koninklijk Instituut van Ingenieurs bleef ook gedurende
lM-^4 hare krachten wijden aan de beoefening in NederlandschIndië van de technische wetenschappen , zoowel door het houden
van bijeenkomsten der te Batavia wonende leden, als door de
uitbaat' van het afdeeliugstijdschrift. De jongst verschenen j a a r g a n g
1893-1894 (deel VIII) bevat, als bijlage der ' N o t u l e n " , eenige
aanteekeningen omtrent de werken tot bevloeiing der Tjihea-vlakte
(Preanger Regentschappen), en onder de »Verhandelingen " een
zevental ver'volgstudiën van dr. J . P . VAN DER STOK over getijden
in den Indischen Archipel, benevens eene beschrijving van de
werken tot bevloeiing van de Pamalang-vlakte (Tagal) uit de
Waloeh-rivier, door den ingenieur J . NUIIOUT VAN DEK VEEN.
Over hetgeen door de Vereeniging voor oudheid-, t a a l - , l a n d en volkenkunde te Djokjokarta ook in 1894 in het belang der
archaeologie werd verricht werd reeds gehandeld in § 2 hiervóór.
De bibliotheek werd weder uitgebreid met de werken van eenige
geleerde genootschappen.
Van de »Veeartsemjkundige b l a d e n " werd het VlIIste deel voltooid en verschenen twee afleveringen van het IXde deel.
Van de in Nederlandsch-Indië verschijnende periodieke geschriften — voor zoover hiervóór niet reeds genoemd - - vorderde in
1><94/1895 de uitgaaf van het 'Tijdschrift voor het binnenlaudsch
bestuur" tot en met de 4de aflevering van het Xlde deel, die
van het » Indisch Militair Tijdschrift" tot de 7de aflevering van
den XXVIsten j a a r g a n g , en die van het «Recht in NederlandschI n d i ë " tot de 5de aflevering van het XL1 Vste deel , terwijl »Teysinannia" de 5de aflevering van den VIden j a a r g a n g , het 'Archief
voor de Java-suikerindustrie " de 14do aflevering van den lilden
j a a r g a n g , en het 'Tijdschrift voor inlandsche geneeskundigen"
de 2.1e aflevering van den lilden j a a r g a n g bereikten. Het aantal
periodieken vermeerderde met een drietal couranten : de »P«soeroeanoode " (advertentieblad), de » Malangsche drukkerij " (nieuwsblad)
en de ' P e r t j a Barat" (Maleische courant), zoomede met een Maleisch
blad op godsdienstig gebied , getiteld ' P e n g h a n t a r Soerat Coabar".
Daarentegen hield het tijdschrift voor inlandsche onderwijzers
» Soeloeh pengadjar" op te verschijnen.
Omtrent de hier te lande gevestigde particuliere instellingen,
die zich de verspreiding van kennis aangaande de Nederlandsche
koloniën in 't algemeen , dan wel aangaande Nederlandsch-Indië
in ' t bijzonder, ten doel stellen, kan het volgende worden medegedeeld.
Het Koloniaal Museum te Haarlem bleef zich met kracht toe-
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leggen op bevordering van de kennis en van de toepassing der
koloniale producten voor industrieele doeleinden, waartoe weder
een aantal onderzoekingen en proefnemingen werden verricht. Ten
einde voor 't vervolg in staat te zijn om belanghebbenden bij de
exploitatie van een of ander nieuw aanbevolen product te allen
tijde inlichting te verschaffen zonder te dien opzichte afhankelijk
te zijn van anderen , bestaat bij de directie van het, Museum het
voornemen om een eigen laboratorium onder leiding van eeu
ervaren deskundige in te richten. De verzamelingen, welke door
een aantal geschenken — waaronder eene door de Indische Regeering afgestane volledige verzameling van alles wat op de bereiding
en de verpakking van opium betrekking heeft, benevens eene
kostbare collectie van 223 inlandsche geneesmiddelen en een herbarium van 75 Indische cultuurgewassen , bijeengebracht bij 's lands
plantentuin te Buitenzorg — weder belangrijk in omvang toen a m e n , werden opnieuw gerangschikt, waardoor, met verwijdering van alles wat niet met juistheid gedetermineerd w a s , eene
scherpe afscheiding der verschillende afdeelingen is verkregen.
Tevens vonden alle niet uit onze koloniën afkomstige producten
eene afzonderlijke plaatsing. In het Museum zelf werden versc!iillende tijdelijke tentoonstellingen gehouden van ten geschenke
ontvangen of in bruikleen afgestane collecties. De verstrekking
aan scholen hier te lande van verzamelingen van koloniale
producten ten d'enste van het aanschouwelijk onderwijs moest,
bij gebrek aan materiaal, tijdelijk worden g e s t a a k t , doch het
is te verwachten dat zoowel door de toegezegde medewerking
der Indische Regeering, nis door de pogingen vanwege het Museum
bij particulieren aangewend, eerlang weder gelegenheid zal bestaan om aan de vele aanvragen te voldoen. In afwachting daarvan is door het Museum eene eerste reeks van afbeeldingen in
lichtdruk van nuttige gewassen en cultures in de koloniën ten
dienste van het onderwijs in het licht gegeven. De publiceering van het » Bulletin " van bet Museum werd geregeld voortg e z e t ; het jongst verschenen nummer (Juli 1895) bevat liet
jaarverslag over 1894. Nog werd een extra-nummer van het Bulletin uitgegeven, bewerkt door den gepensionneerden militairen
apotheker bij bet leger in Nederlandsch-Indië dr. M. GRESHOFF,
en bevattende eene beschrijving met platen van nuttige Indische
gewassen. Het plan bestaat om laatstbedoelde publicatie nog door
meerdere van dien aard te doen volgen.
De > Bijdragen'' van het Koninklijk Instituut voor de t a a l - ,
l a n d - , en volkenkunde bleven geregeld kwartaalsgowijze verschijnen en bereikten ds 3de aflevering van het XLVste deel. Behalve
een aantal opstellen op linguïstisch gebied, bevatten de laatst
uitgegeven vier afleveringen ook eene bijdrage tot de geschiedenis
van het eiland Banka naar eeu Maleisen handschrift, door F . S.
A. DE CLERCQ. Tevens publiceerde het Instituut als afzonderlijke
werken eeu GaleUreesch woordenboek van de hand van den zendeüng-leeraar M. J . VAX BAARDA, benevens eene beschrijving van
de kratonfeesten (garebeï's) te Djokjokarta, door dr. J. GRONBMAX,
opgeluisterd door een 25-tal zincographieën en een plattegrond
van den kraton.
De tot dusver door het Indisch Genootschap gevolgde gewoonte ,
om de in zijne algemeene vergaderingen gehoudeu bespreking van
vraagstukken van koloniaal belang door het uitgeven van » Verslagen " onder de oogen van het publiek te brengen , onderging geen
verandering.
Het Koninklijk Nederlandse!) Aardrijkskundig Genootschap te
Amsterdam stelde weder eene belangrijke ruimte van zijn Tijdschrift
beschikbaar voor de opneming van bijdragen met betrekking tot
Nederlaudsch" Indië. De sedert de opgaaf op b h . 120 van het vorig
verslag verschenen afleveringen, welke tot de 41e v a n h e t X I I d e
deel der 2de serie loopen, bevatten o. a. eene bijdrage tot de g e schiedeuis der ontdekking van het Toba-meer, en eene systematische beschrijving van eene ethnographische verzameling, bijeengebracht ter noordkust van Ceram , beide van de hand van den
beer C. M. P L E I J T E ; de beschrijving van eene in 1889 gedane excursie naar de westelijke onafhankelijke landschappen in de Tobalanden (met schetskaart), door den controleur bij het binnenlandsch
bestuur P. A. L. E. VAN D I J K ; aanteekeningen op VETII'S » J a v a " ,
door W . DE W O L F VAN WESTERRODK; beschouwingen over onze
koloniën uit een economisch o o g p u n t , door J. K U Y P E R , benevens
voordrachten van den hoogleeraar dr. C. M. KAN over het maritiem
onderzoek van den Oost-Indischen Archipel, van J . F . NIKRMBYBR
over Lombok en van dr. J. F . VAN BEMMELEN over Midden-Sumatra,
Java en de Molukken.
Van de overige hier te lande verschijnende periodieken, welke
in meerdere of mindere mate aan de behandeling van koloniale
onderwerpen zijn gewijd, bereikte de > Indische G i d s " den 17den
jaargang en het > Tijdschrift van Nederlandsch-Indië den 24sten

jaargang der nieuwe serie, terwijl de uitgave van de > Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap" tot het
XXXIXstedeel vorderde. Aan den loopenden VUIsten jaargang van
het » Internationales Arcbif für Kthnographie " werd, evenals aan
den daaraan voorafgaanden, eene regeeringssubsidic verleend. Na
voltooiing van den eersten jaargang (Mei jl.) werd de uitgave van
het sedert April 1894 te Leiden verschijnend Nederlaudsch Koloniaal Centraalblad (zie vorig verslag, blz. 120) voorloopig g e s t a a k t ,
aangezien de voornaamste medewerkers tijdelijk verhinderd waren
om regelmatig bijdragen te leveren.
Van de bij E. J . BRII.L te Leiden

en

M. NIJIIOFP

te 's-Gra-

venhage uitgegeven » Eucyclopaelie van Nederlandsch-Indië",
onder hoofdredactie van den hoogleeraar mr. P. A. VAN DER LITII
en den heer A. J . S P A A N , verschenen tot dusver vier afleveringen.
Over de voor dit werk toegezegde regeeringssubsidie is gehandeld
in het Koloniaal Verslag van 1893, blz. 117.
Met geldelijkeu steun van de Reg'iering zag in 1895 te 's-Gravenhage het licht een door den heer A. HARTMANN bewerkt» Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën ,
voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken ". Ads
vervolg op het door dr. W. N. DU HIEU iudertijd ter perse b e z o r g d e , met het jaar 1865 afgesloten, gelijksoortige Repertorium
van J. C. HOOIJKAAS , Amsterdam 1877—1880, loopt het w e r k ,
wat Oost-Iudië betreft, over de jaren 1866—1893 (voor West-Iudië
over de jaren 1840—1893).
§ 5.

Landsdrukkerij.

Het tegen vergoeding van zet- en drukloon door de l a n d s l r u k kerij te Batavia in 1894 afgeleverde bestond uit 24 158 548 afdrukken van 3660 modellen ten dienste van verschillende laridsadministratiën, benevens 3 719 610 afdrukken van 120 verschillende boekwerken , terwijl op last van het Gouvernement — dat is
zonder bet in rekening brengen van zet- en drukloon — werden g e drukt 11 boekwerken tot een totaal van 237 250 afdrukken. ü n der de 2 4 1 5 8 546 afdrukken van diverse modellen zijn ook begrepen 163 847 afdrukken in inlandsche talen of in bet Ciiineesch van
in het Indisch Staatsblad opgenomen verordeningen. Hiervan werden er gedrukt 46 in het Maleisch , 2S in het Javaansch, 17 in
in het Soendaasch, 10 in het Madureesch , 4 in het Boegineeseti
4 in het Makassaarsch en 28 in het Chineesch. Het totaal aantal
afdrukken in 1894 geleverd bedraagt dus 28115 406.')
Volgens voorloopige opgaven bedroegen over 1894 de o n t v a n g sten der landsdrukkerij f 218 596 en de uitgaven (met inbegrip
van die hier te lande gedaan — ad f 111270 — voor aankoop van
drukletters, papier en andere benoodigdheden) f 201997. Over 1893
w e r d , volgeus definitieve gegevens, ten voordeelo van de inrichtiug ontvangen f 144 7 1 4 , en uitgegeven f 147 899 (onder welk
laatste bedrag f 50 222 in Nederland). Aan overwerkgeldeu wen!
in 1894 f 3972 minder betaald dan in 1893.
In afwachting van eene algemeene herziening van bet in v e r schillende opzichten verouderd reglemeut voor de landsdrukkerij
(Indisch Staatsblad 1859 n°. 99) is bij ordonnantie van 12 l)ecember 1894 (Indisch Staatsblad n°. 272) art. 40 van bedoeld regiement ingetrokken , waardoor de mogelijkheid is geopend om den
prijs van den Regeeringsalmanak van Nederlandsch-Indië ea van
de daarbij behoorende Naamlijst, welke prijs niet meer in overeenstemming was met den sedert 1859 belangrijk toegenomen omvang van genoemde jaarboeken , voortaan , ingevolge het bepaalde
bij het besluit van 7 Februari 1874 n°. 33 (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 2737), naar gelang der omstandigheden vast te
stellen.
III.

EEREDIENST.

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

godsdienst.
eeredienst.

In 't vorig verslag (blz. 120) werd gewag gemaakt van de
tusscheu de Indische Regeering en het betrokken Kerkbestuur gevoerde gedachtenwisseliug betreffende eeuige in de organisatie der
Indische Protestantsche Kerk te brengen wijzigingen, waaromtrent
evenwel de door art. 122 van het Regeeringsreglement gevorderde
overeenstemming tusscheu Regeeriug en Kerkbestuur niet geheel
') Naar liet echynt ia deze opgaaf weder gebaseerd op het werk , waarvoor in het verslagjaar door de landsdrukkerij betaling werd gevorderd, terwijl de opgaaf over 1893, ad 31 911 570 afdrukken, bjj uitzondering doelde
op alles wat in dat jaar bij de inrichting van de pers kwam.
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was kunnen verkregen worden, in welke omstandigheid de Gouverneur-üeneraal aanleiding had gevonden om het denkbeeld eeuer
intrekking van het aangehaald wetsartikel in overweging te geven. ')
Tegen dit voorstel zijn echter dezerzijds principieela bedenkingen
gerezen. Intrekking van art. 122 van het Regeeringsreglement zou
ten gevolge hebben dat het bestaande vereischte van wederzijdsch
goed vin! en , om tot wijziging in de inrichting of het bestuur der
Christelijke kerkgenootschappen te geraken , zou komen te vervullen.
Daardoor zou de vraag zich voordoen welke de macht zou zijn ,
welke i a die intrekking de noodige regelingen ten aanzien van
de inrichting en het bestuur dier kerkgenootschappen zou moeten
m a k e n , bet Staatsgezag of de Kerk. In het eerste grval is twijfel
gewettigd of de K e r k , geheel aan de macht van bet Staatsgezag
overgeleverd, daarmede genoegen zou nemen en daarmede gediend
zou zijn , en het mag wel als vaststaande worden aangenomen dat
de Ro'in-cn-katholieke Kerk zich bij zoodanigen toestand allerminst
zou kunt en nederleggen. In het tweede geval doet zich de vrna^
voor of, hij de in Indië bestaande toestanden , onbeperkte vrijheid
der Pr 't'-stantsche Kerk inderdaad tot hare ontwikkeling en tot
haar beil zou leiden. Men zou in dit g e v a l , de macht verloren
hebbende om tusschenbeide te treden wanneer minder doelmatige
maatregelen door het bestuur van het kerkgenootschap genomen
werden , een sprong in hut duister doen , die den ondergang der
Indische Protestantsche Kerk zou kunnen ten gevolge hebben.
Dat dit moet worden voorkomen , ook om het staatkundig bel a n g dat de Regeering lij het voortbestaan dier Kerk heeft,
behoeft geen betoog. Aan den Gouverneur-Generaal is dan ook als
het dezemjdsch gevoelen medegedeeld dat liet de voorkeur verdient
te trachten langs den thans voorgeschreven weg tot de ter sprake
gebrachte verbeteringen in do organisatie der Indische Protestantsche
Kerk te geraken , zich bepalende tot die waaromtrent tusschen
Regeering en Kerkbestuur eenstemmigheid thans reeds bestaat of,
bij nader overleg, alsnog is te verkrijgen.
Aau het voornemen van het Protestantsch Kerkbestuur om uit
de aan dat college ingediend wordende jaarverslagen der kerkelijke
gemeenten *) een voorde pers bewerkt overzicht samen te stellen,dat
om de twee jaren zou ver.-chijnen(verg. blz. 120 van hot vorig verslag)
is s e V r t een begin van uitvoering gegeven. Het errata door liet
Protestantsch Kerkbestuur uit die gemeenteverslagen samengesteld
algemeen verslag over het jaar 1893, voor gouvernementsrekeuing
ter landsdrukkerij te Batavia g e d r u k t , zag in de eerste helft van
189Ó het licht 3 ). Bij gouvemementsbesluit dd. 27 April jl. n° 6
werd machtiging verleend om in het vervolir, zonder verdere bemoeiiiig van de Regeeriug, dergelijke kerkelijke verslagen op dezelf Ie wijze te publiceeren.
Hen algemeen overzicht van de Europeesche Protestantsche
gemeenten en van de bij de Protestantsche Kerk aangesloten gevestigde inlandsche Christengemeenten in ?<eder]andsch-lndië over 1894
is vervat in de als bijlage AA. hierachter gedrukte statistiek. Wat
het zielental betreft, zijn daarin voor enkele ressorten, bij gemis van
latere gegevens , de opgaven vun 1893 moeten worden overgenomen.
In het aantal kerkelijke afdeelingen der Europeesche eo iolandsctie Christengemeenten kwam geen verandering. De Europeesche
gemeenten (mot inbegrip van de militairen) bestonden op Java en
Mudura (daarbij ook rekenende do residentiën Lampongscbe Distrieten en Bali en Lombok , als behoorende tot de ressorten van
de predikanten te Batavia en Probo'inggo) uit 36 3 3 2 , en in de
overige gewesten van Nederlandseh-Indië uit 11 862 zielen , te zamen
48 194 (tegen respectievelijk 35 655 en 10G56, of te zamen 46 311,
volgens de opgaven over 1^93). De hooger bedoelde inlandsche
Christengemeenten (dus ongerekend de zendir.gsgemeentéii, \vaarover lager) telden op Java en Madura 3(552 gemeenteleden (waaronder 1791 inlandsche militairen , meerendeeis afkomstig uit de
Molukken), en in de buitenbezittingen 2 2 1 2 6 3 , namelijk te Kotta
Radja 450 (waaronder 343 militairen) en verder in de residentiën
Menado, Amboma, Ternate en Timor respectievelijk 137 4 2 6 ,
66 649 , 809 en 15 929 Christen-inlanders.

') Art. 122 van het Regeeringsreglenient luidt: „ In de bestaande inrichting en het bestuur der Christeiyke kerkgenootschappen wordt geene verandering gebracht dan met weilerzü'dseh goedvinden van den Koning en het
bestuur van het betrokken kerkgenootschap".
J
) Onder het Protestantsch Kerkbestuur ressortceren niet de respectievelijk
bij Indisch Staatsblad 1885 n». 130, 1892 n". 233 en 1893 n». 100 alsrechtspersoon erkende vereenigingen , met namen : de „Britsche Protestantsche Gemee n te " te Ii.it.iviu , de „Christelijk Gereformeerde Kerk" , mede te Batavia,
en de „ Gereformeerde Kerk " te Soerabaija.
') Een exemplaar daarvan is reeds afzonderlijk aan de Staten-Generaal
aangeboden.
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Predikanten,
enz. Aan het dienstdoend personeel der predikant e n , op uit. 1893 ten getale van 3 5 , ontvielen er in 1894 2 door
overlijden en 2 door vertrek met buiteulandsch verlof (één wegens
ziekte en één wegens lnngduriyen dieust). Daarentegen kwam in
1894 één pre hkant van buitenlandsch verlof terug en trad één
voor den ludischen dienst uitgezonden nieuwe predikant in functie,
zoednt bij het einde van dat jaar het aantal dienstdoende predikanten 33 bedroeg. Op dat tijdstip waren van de 39 predikantsp'.aatsen 6 onbezet, namelijk S a m a r a n g , Madioen , R e m b a n g ,
Bonthain , Ternate en K o e p a n g , doch op elke der drie laatstgenoemde plaatsen was het dienstwerk van den ontbrekenden predik a n t , evenals sedert geruimen tijd plaats vond , aan een hulpprediker bij de inlandsche Christengemeenten opgedragen. Uok ter
hoofdplaats Amboina w e r d , toen in den loop van het jaar een der
beide predikantsplaatsen tijdelijk onvervuld raakte , het dienstwerk
van den ontbrekenden predikant zooveel mogelijk waargenomen
door den hulpprediker ter plaatse , belast met de opleiding van
kweekelingen voor het inlandse!) leeraarsambt.
In de standplaateen van predikanten kwam eene kleine verandering. Terwijl namelijk bij gouvemementsbesluit van 27 J u l i 1889
n . 17 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n". 4(344) bepaald was
d a t , in stede van te Djokjokarta, een predikant zou gevestigd zijn
te Magelang (Kadoe), aan wien o. a. de dienst, twaalf malen
' s j a a r s , in de gemeente te Djokjokarta zou zijn opgedragen , bleek
het in den katsten tijd dat de aanwezigheid van een geestelijke
te Magelang minder u r g e n t was in verband met de plaatsing'aldaar van een Amboineeschen godsdienst leeraar, die in de godsdienstige behoeften der Amboineesche militairen voorziet, en vaneen
evangelist, die onder de Europeesche militairen werkzaam is (verg.
noot 1 op blz. 120 van het vorig verslag) In de aanzienlijke gemeente te Djokjokarta daarentegen werd de afwezigheid van een
predikant te levendiger gevoeld. Om hieraan tegemoet te komen ,
achtte de Indische Regeering het beter tot den vroegeren toestand terug te keeren. Bij gouvemementsbesluit van 11 September 189-i n°. 38 werd daarom bepaald d a t , in stede van
te M a g e l a n g , wederom een predikant zal zijn geplaatst te Djokjok a r t a , tot wiens dienstwerk, boven en behalve de herderlijke ZOPLT
voor de gemeente op zijne standplaats, behoort de dienst in de
gemeente te Magelang twaalf malen en in de kleinere gerneenten der residentiën Djokjokarta en Kadoe minstens eenmaal en
hoogstens viermalen 'sjaars.
Het in functie zijnde personeel van hulppredikers ten dienste
der gevestigde inlandsche Christengemeenten bestond bij het einde
van 1894, evenals op uit. 1893 , uit 24 personen. Terwijl 2 titularissen wegens ziekte Indië tijdelijk mnesten verlaten (de hulpprediker te Ratahan in Menado en die te Babauw op Timor),
keerden er 2 van buiteulandsch verlof terug (de gewezen hulpprediker van Noessaluut in de residentie Amboiua en die van
Depok in de residentie Batavia). Het dienstwerk in het ressort
Ratahan werd voor den duur van eerstbedoeld verlof verdeeld
onder de hulppredikers van Lr.ngowun en A m o e r a n g , terwijl de
standplaats Babauw eerst tijdelijk werd bezet door den h u l p p r e diker te Baii (Rottii en later definitief door den van verlof teruggekeerden hulpprediker, die laatstelijk op Noessalaut was w e r k zaam geweest. De audere teruggekeerde viel weder in op zijne
vroegere standplaats Depok. De hulpprediker op Letti (residentie
Amboina), die zich wegens ziekte ter hoofdphats Amboina bevond
eu uit dien hoofde niet naar zijne standplaats kon terugkeereu ,
werd van zijn dienstwerk ontheven en toegevoegd aan den te Amboina bescheiden hulpprediker, om dezen ter zijde te staan hij de
opleiding van kweekeliugen voor het hilarisch leeraarsambt in
dat gewest. In den dienst op Letti werd tijdelijk voorzien door
aanstelling van een inlandscheu godsdienstleraar. Op die wijze
werden ook de tij lelijk onvervulde hulppredikers-standplaatseu
Doerdjela (Aroe-eilanden) e:; Wonreli (Kisser) bezet.
Nadat de als evangelist aan de expeditie naar Lombok verbonden
gbweest zijnde zendeling-leeraar van de Ermelosche Zendingsvereenig i n g (zie het tweede gedeelte van de noot op blz. 120 van 't vorig
verslag) in den aau vang van 1895 naar Java was teruggekeerd,
werd bij gouveroementsbesluit dd. 18 .Maart 1895 n°. 5 , in navolging van hetgeen reeds vroeger heeft plaats gehad op de groote
garnizoensplaatsen Willem I, Malang en Gomoong, ook op Lombok , voor de voorziening in de godsdienstige behoeften der mindere
militairen en der minder gegoede leden van de Protestantsche gemeente, een Europeesche godsdienstleraar werkzaam gesteld . die
op den voet van het Koninklijk besluit dd. 28 Mei 1889 n°. 19
(Indisch Staatsblad n°. 170) zijn dienstwerk heeft uit te oefenen
onder de onmiddellijke leiding van den predikant te Probolinggo.
Voor den bewusten werkkring is aangewezen een gewezen zendeling van de «Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland", die
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vroeger op Soeuiba was werkzaam geweest, doch zich van de zending had losgemaakt. Een van de drie elders op den voet van het
aangehaald Koninklijk besluit werkzame Europeesche godsdienstleeraars — die te Willem 1 — werd bij gouvernementsbesluit
dd. 27 Juli 1895 n°. 19 eervol van deze taak ontheven.
De in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden geplaatste
inlandsche godsdienstleraar werd door zielsziekte belet langer zijn
dienstwerk te verrichten ; hij werd vervangen door den inla'idscheu
leeraar bij de Protestantsche gemeente te Magelang(Kadoe). Door
de Indische Regeering werd machtiging verleend om in diens
p l a a t s , hoofdzakelijk voor de daar in garnizoen zijnde Christenmilitairen uit de Alolukken, tijdelijk een ander door het Protestantsch
Kerkbestuur aan te wijzen inlandschen leeraar in dienst te stellen.
Na voldoend afgelegd eindexamen op den voet van Indisch
Staatsblad 1870 n°. 125 werden gedurende 1894 21 inlandsche
leeraars tot die bediening toegelaten; een ander, die dat ambt
reeds vroeger had bekleed, werd als zoodanig herbenoemd. Op
uit. 1894 waren 132 zoodanige leeraars in functie, en wel in de
gewesten Menado, Amboina, Ternate, Timor en Atjeh en onderhoorigheden respectievelijk 7 9 , 4 7 , 1 , 4 en 1.
Het aantal bij een viertal hulppredikers in opleiding zijnde kweekelingen voor het inlandsch leeraarsambt bedroeg op het eind van 18Ü4
70 (27 te Amboina, 30 t e ' l o m o h o n , 5 te Babauw en 2 te Rotti).
Openbare eeredienst; godsdienstonderwijs. Aan den kerkeraad der
Protestantsche gemeente te Bandong (Preanger Regentschappen)
w e r d , overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 121) aangekondigde voornemen , als gouvernementsbijdrage in de kosten vau
oprichting van een kerkgebouw f 4500 uitgekeerd. Door de g e nieenten te Batavia , S a m a r a n g , Salatiga , Ainbarawa , Soernbnija,
Maliasser en Koepang werdeu, evenals in vorige jaren , kleine
subsidiön uit 's lands kas genoten , hoofdzakelijk ter bezoldiging
van kerkelijke beambten.
Maan'ielijksche toelagen van f 30 voor het geven van godsdienstonderwijs aan de Europeesche j e u g d , op plaatsen waar geen predikant bescheiden i s , werden op de gebruikelijke wijze ook voor
1894 weder beschikbaar gesteld, ditmaal ten behoeve van 32
plaatsen op Java en Madura (6 meer dan in 1893) en 2 in de
buitenbesittingen (1 minder dan in 1893).
Voor bet godsdienstonderwijs bij inlandsche Christengemeenten
•werd f 848 's maands uitgekeerd , namelijk f 833 voor gemeenten
in de residentie Amboina, bij welke geen uit 's lands kas bezoldigde Europeesche of inlandsche leeraren zijn g e p l a a t s t , en f 15
's maands teu behoeve van de inlandsche Christengemeente te Toegoe
(Batavia).
Zendinjjsrjemecnten. Uit den aard der zaak hadden onder de in
Indiö werkzame zendeling-leeraren ook gedurende 1894 weder verschillende mutatiên plaats, doordien sommige overleden of tijdelijk
dan wel voorgoed naar Europa vertrokken, andere van daar
terugkeerden , en ook eenige in Indiö aankwamen ter eerste uitoefening van hun dienstwerk, daaronder weder, evenals in 1893,
een zendeling-arts (thans één , uitgezonden door het Nederlandsche
Zendelinggeuootsehap te Rotterdam). ') De te Batavia ver/amelde gegevens nopens den omvang der verschillende zendingsressorten in Indiö bij het einde vau 1894 zal men aantreffen in de
hiervóór aangehaalde bijlage A A , waaruit tevens blijkt, in aansluiting aan de reeds verleden jaar gedane opgaven over de eerste
vier maanden v:;n 1894 (zie blz. 10/11 van de toen overgelegde
bijlage AA), dat in het tij Iperk tusschen 1 Mei 1894 en uit. Juli
1895 aan een 10-tal zendeling-leeraren de bij art. 123 van het
Regeeringsreglement bedoelde bijzondere toelating ter uitoefening
van hun dienstwerk werd verleend , terwijl bovendien aan 2 reeds
vroeger toegelatenen uitbreiding van hun ressort werd toegestaan.
De v r a a g , of het raadzaam kan worden geacht zendelingen in de
residentie Soerakarta toe te laten (blz. 122 van het vorig verslag),
bleef nog in overweging; een daaromtrent met den soesoehoenan
gepleegd overleg leidde nog niet tot eene principieele beslissing.
Onder de evenhedoelde 10 zendelingen is er één begrepen , in dienst
van de zending der » Vereenigde Gereformeerde Kerken", in den
aanvang van 1895 op Java aangekomen en voorloopig gevestigd
te Poerworedjo (Bagelen), wien, behalve voor de. resideutiên Bagelen,
Banjoemas en Kadoe, tegelijkertijd ook toelating is verleend voor
') Deze heelt zich te Modjowamo (Soerabaija) gevestigd; de in 1893 aangekonien zendeling-arts (van de zending der „Vereenigde Gereformeerde
Kerken") heeft in den aanvang van 1895 zijne vestiging overgebracht van
Poerworedjo (Bagelen) naar Soerakarta. Tot nog toe zijn geen van beiden
in het bezit der bijzondere toelating, bedoeld bij art. 153 van het Regeeringsrcglcment, vereischt om, afgescheiden van de uitoefening der geneesen heelkundige praktijk, als zendeling-lecraar op te treden.
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de residentie Djokjokarta. *) Naar aanleiding vim het verzoek van
een zendeling van liet Rijnsche Zendelinggenoutsclmp te Barmen ,
om zijn dienstwerk te mogen uitoefenen in onaf'.ankelijke Battaksche
s t r e k e n , in de buurt van het gouvernementsgebied in Toba (resiilentio Tapanoli), namelijk in tle aau het onafhankelijk landschap
Ocloean (waar sedert kort — zie vorig verslag, blz. 122 — mede
reeds een zendeling werkzaam is) grenzende landschappen Si Guoel,
Boelar-Bueiar , Maraui, Si Boetoeon en Djandji MatoflM, verklaarde
de Indische Regeering (gouvernementsbesluit dd. 19 Juli 1895 n c .
12) tegen het bezoeken van die landschappen door zendelingen van
voormeld zendelinggenootschap geen bezwaar te hebben , mits onder
de gewone voorwaarden, dat zij zich bepalen tot die plaatsen ,
welker hoofden bet verzoek om hunne komst tot den naastbij
wonenden besturenden ambtenaar richten en bij dien ambtenaar
voor de veiligheid der zendelingen instaan. ')
Op een adres van het Hoofdbestuur der Utrechtsche Zendingsvereeniging om te mogen vernemen of eene harerzijds beoogde
zending onder de Papoea's aan de Humboldts-baai op Noordwestelijk
Nieuw-Guinea en onder de Makassaren op Zuid-Celebes van gouvernementswege zou worden toegestaan, heeft de Indische Regeering
in A | ril j ! . te kennen gegeven dat geeu bezwaren bestonden om
eventueele aanvragen van zendelingen der bedoelde vereeniging
om in genoemde streken het zendingswerk te mogen uitoefenen ,
iu gunstige overweging te nemen , mits , wat Zuid-Celebes betreft.
de missie beperkt bhjve tot het gouverneraentsgebied. 4 ) (Voor vijf
van de zeven reeds onder de Papoea's arbeidende zendelingen der
Vereeniging is indertijd toelating voor Nieuw-Uuinea verleend zonder eenige beperking, zoodat deze ter uitoefening van hun dienstwerk aan de Humboldts-lnai geen nieuwe toelating zullen behoeven.)
Als met zendingsurbeid belast of dearvoor bestemd, vermeldt
de in noot 3 hieronder bedoelde particuliere statistiek, afgesloten
omstreeks uit. 1894, 102 zendelingen, hierhij niet gerekend de
twee in de ilinahassa (zie vorig verslag, bl/.. 1 2 2 , noot 2 ) , die
met een bij/.onderen werkkring ten dienste der zending zijn
belast. noch ook 'ie zendeling-evangelist, op uit. 1894 nog toegevoegd aan de expeditie naar Lombok. Over de verschillende
zendingsposten waren deze 102 zendelingen verdeeld als v o l g t :
Aantal zendingsposten
(ongerekend de bijgemeenten).
E I L A N D E N OK G E W E S T E N .
Bezet.
Java
Sumatra (met Nias en de Batoeeilanden)
Zuider- en Oosterufdeelini,' van
Borneo (residentie)
Gorontalo en Sangi- en Talauteilanden resMentie Menado) . .
Boeroe Iresideutie Amboina). . .
Halmaheira en Nieuw-Guiuea (resideutie Ternate)
Soemba en Savoe .residentie Timor)
Totalen

. . .

b)

Vacant.

Aanwezig1
getal
zenTe zamen. delingen.

24

a)

7

31

33

•J

1

34

8

»)

1

»]

1
1

33
d)

38

/)

10

9
3)

I

i)

84

II

95

102

a] Soemedang (Preanger Regentschappen), Cheribon, Pekalongan en in de
residentie Saniarang: Tcmpoemn , Wonor^djo, Kalitjeret en Ketjenivh. De zendelingen van Soemedang en Pekalongan bevonden zich nlt. 1894 met verlof in
Europa, de door overlijden in 1893 vacant geworden zendingspost te Cheribon
3
) In 't vorig verslag (blz. 122) w e r d , op grond van liet medegedeelde in
het gewestelijk jaarverslag , gezegd dat in de residentie Djokjokarta „nog geen
bepaalde zendiiigsgcmeenten (worden) aangetroffen". Uit nadere mededeelingen
van den resident (van Augustus jl.) blijkt echterdat genoemd gewest inderdaad
een belangrijk getal Javaansche Christenen telt (laatstelijk 1051, verdeeld
over 84 dessa"s met 13 kerken), doch dat deze gemeenten alleen daarom door
hem niet als eigenlijke zendingsgemeenten waren aangemerkt, omdat zij niet
imer onder leiding ot toezicht van zendelingen stonden , althans — voor zoover
bekend — in de laatste jaren niet door zendelingen bezocht en daaromtrent
ook geen opgaven van den kant der zending ontvangen waren.
») Niet al de hierbedoelde 13 zendelingen zijn reeds genoemd in het bovenbedoeld overzicht der zendingsressorten, en evenmin eenige andere in 1894
of vroeger aangekomenen , van wie nog niet blijkt dat zij de vereischte büzondere toelating reeds gevraagd of verkregen hebben (sommigen verrichtten dan
ook nog geen eigenlijk zendingswerk, maar wadden zich voorloopig aan taalstudiën of — en dit geldt speciaal de beide zendeling-artsen — aan ziekenpraktjjk onder de inlandsche bevolking). Wel schijnen al de op uit. 1894 in
Nederlandsch-Indié' aanwezige of derwaarts op reis zijnde zendeling-leeraren
genoemd in een van particaliere zijde hier te lande samengesteld overzicht,
te vinden in n*. 1 van de ,,Nederlandsche Zendingsbode', jaargang 1895 ,
waaraan in het vervolg der bovenstaande mededeelingen nog het een en ander
zal worden ontleend.
<) Een door de Utrechtsche Zendingsvereeniging naar Zuid-Celebes afgevaardigde zendeling is in Juli jl. naar Indiü vertrokken.
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ressorteerde tijdelijk oniler dien te Indramaijoe , terwijl voor Kalitjeret en Ketjemeh
waren bestemd twee zendelingen , reeds onder de opgegeven 33 begrepen , doch
die zich op die standplaatsen nog niet gevestigd hadden. 'J'cmpoeraa (met Wonoredjo)
bleef nog onbezet, niettegenstaande de in 1893 van daar met verlof naar Kuropa
vertrokken zendeling weder op Java was teruggekeerd. Deze had zich namelijk
om gezondheidsredenen tijdefijk te Ambarawa gevestigd, wiar hij mede in het
belang der zending werkzaam is.
i) Hieronder 2 zendingsposten aan het T>ba-mci>r, dii buiten ons bestuursgebied gelegen zijn: Pangoroboesau (Oeloean) en Si (Jaoel: verg. wat daaromtrent
hiervóór 11 aangeteekend.
e) Nainggolan op het schiereiland Samosir in het Tuba-meer, me Ie buiten ons
bestuursgebied gelegen; over de tijdelijke ontruiming daarvan zie blz. 10 hiervóór.
d) Bovendien bevonden 4 zendelingen uit de Battaklanlen zich op uit. 189i
met verlof in Europa.
f) Mandomai, waar de zendeling overleden was.
ƒ) Bovendien bevond één zendeling — die welke in 1803 te Kwala Kapo eas
gevestigd was — zich met verlof in Europa.
ff) Hieronder niet gerekend Wan.lammen (Nieuw-Guinea), waar zich echter ,
blijkens bijlage AA hierachter, een dor twee zendelingen gevestigd heeft, die in
de hier gevolgde statistiek zijn opgegeven als beiden te Wan Jessi zich ophoudende.
h) Soakonora op Halmaheira, van waar de zendeling met verlof naar Europa
was vertrokken.
i) Seba , rle nog altijd onbezette zendiugspost op Savoe. Echter zijn de zendingsgemeenten op Savoe niet geheel aan toezicht onttrokken (verg. vorig verslag, blz. l i l ) .

Zijn omtrent het zielental der hiervóór bedoelde zendingsgemeenten op Java (welke onder de leiding staan van tot zes verschillende corporatiëa beiioorende zendelingen) ') geen volledige
opgaven kunnen worden bijeengebracht, de jaaropgaven van liet
Rijnsche Zendelinggenootschap te Barmen betreffende zijn arbeidsveld in de Battaklanden op Sumatra, op Nias en op Borneo stellen
het aantal inlandsche Christenen aldaar bij liet einde van 1894
op respectievelijk 31119, 1770 en 1599, tegen 29 20S, 1345 en
1515 op uit. 1893, derhalve eene toeneming inet 2420 personen.
Voor de ressorten der vijf zendelingen op de Sangi-eilanden worden p. na. 37 000 Christenen vermeld, zijnde van de gemeenten
op de Talaut-eilanden , onder leiding staande van twee zendelingen, weder geen opgaven ingekomen. Betreffende Boeroe en
Halmaheira ia slechts voor twee der vier zeudingsressorten het
zielental opgegeven , respectievelijk voor dat van den zendeling te
Tifoe (1443) en voor dat van den zeudeling te Duma(l46), terwijl
de gezamenlijke zendingsposten op Nieuw-Guinea slechts een totaal
van 202 Christenen telden. Tot de gemeenten der twee zendelingen on Soernba behoorden respectievelijk 320 en 232 Christenen.
Aan 3 Christen-inlanders, waarvan 1 in dienst van het Rijnsche
Zendelinggenootschap te Barmen, 1 in dienst van de Ufrechtsebe
Zendingsvereeuigiug en 1 in dienst van de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam , werd in 1894 vergunning verleend tot
uitoefening van het dienstwerk van hulpzendeliug, respectievelijk
in het district Tabalong (afdeeling Amoenthai der residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo), op het eiland Boeroe (residentie
Amboina) en in de afdeeling Lehak der residentie Bantam, de
laatste onder dezelfde verplichting als aan deO aldaar toegelaten
zendeling werd gesteld (zie vorig verslag, blz. 122), naruelijk om zich ten aanzien van de aanrakiug met de Baduewi's
(Boedhistische bergbewoners in gemeld gewest) te houden aan
de aanwijzingen vau het bestuur.
b. R o o m s c h - k a t h o l i e k e

eeredienst.

De in 1893 benoemde titulaire Bisschop van Mauricastro , Apostolisch vicaris en pastoor van Batavia, die blijkens het vorig verslag (blz. 123) nog in dat jaar met verlof nuar Europa was vertrokken , keerde in October 1894 terug eu aanvaardde toen weder
het beheer over het vicariaat. De waarnemende pastoor te Batavia,
die ge lurende de afwezigheid van den Kerkvoogd , ouder den titel
van Provicaris, met de leiding van het vicariaat was belast geweest, werd kort daarna naar Soerabaija overgeplaatst. In de eerste
helft van 1894 kwam ook de in 1893 met verlof naar Europa
vertrokken pastoor van Buitenzorg weder in Indiö terug, zoodat
op uit. 1894 het aantal van 25 uit 's lauds kas bezoldigde Roomschkatholieke Europeesche geestelijken 2) weder voltallig was, name') Behalve de hierbedoelde zendingsgemeenten en de aan de Protestantsche
Kerk verbonden gevestigde inlandsche Christengemeenten vindt men op Java
ook zelfstandige inlandsche Christengemeenten, die noch met de zending,
noch met de Protestantsche Kerk in verband gebracht zijn. Hiertoe behooren
de gemeenten in Midden-Java, onder leiding van den laatstelijk iu 't verslag
van 1891 (blz. 112) genoemden inlandschen voorganger SADBACH.
!

) Bovendien werden nog 3 hulplceraars (inlanders of met dezen gclijkgestelden) uit 'a lands kas bezoldigd.

lijk één bezoldigd als geestelijke van den lsten rang, verder 12
pastoors eu 10 onderpastoors en hulpprieaters , bezoldigd als geestelijken van den 2den rang (hiervan 1 onderpastoor uit de > statie"
Maumeri op Flores, residentie Timor, die in het belang van het
missiewerk tijdelijk naar Oost-Ceratn was vertrokken), zoomede
1 pastoor (die te Siugkawang in de Westerafdeeling van Borneo)
en 1 hulppriester (te Larantoeka op Flores) bezoldigd als geestelijken van den 3den rang.
In den loop van 1894 werden 3 nieuw aangekomen geestelijken
erkend als geestelijken buiten bezwaar van don lande, en vertrok ken twee hulppriesters (waarvan één die gedurende de afwezigheid
van den pastoor te Buitenzorg met diens functiën was belast g e weest, en de andere te Soerabaija geplaatst was) naar Europa.
Het aantal geestelijken buiten bezwaar van den lande bedroeg
op uit. 1894 mede 25, namelijk 2 pastoors (te Cheribon 3) en te
Medan op de Oostkust van Sumatra), 15 hulp priesters, waarvan
één tijdelijk missionaris, eu 8 missionarissen.
Het totaal dienstdoende geestelijken bedroeg dus op uit. 1894
50 of 3 meer dan bij het einde van 1893, doordien 5 geestelijken
uit Europa kwamen of van verlof terugkeerden en 2 daarheen vertrokken.
Van de 14 » statiën " of kerkelijke afdeelingen , meer bepaaldelijk
Europeesche gemeenten omvattende, en tellende, met inbegrip van
de militairen, eene Roomsch-katholieke bevolking van 20 652 Europeauen en 1420 Christen-inlanders en Cnristen-Chineezen, bleef
de statie Soengeislan op Banka ook gedurende 1894 onbezet (zij
wordt echter eens of tweemaal per jaar door een dér geestelijken
van Batavia kerkelijk bezocht). In de overige 13 Europeesche
» statiën " waren 29 geestelijken bescheiden , daaronder ook gerekend één der twee hulppriesters van Padang, die echter tijdelijk
als missionaris werkzaam was te Tandjong Snkti (residentie Benkoelen). Voor de drie kerkelijke afdeelingen (Menado , Larantoeka
eu .Maumeri), omvattende de tot de Roomsch-katholieke Kerk behoorenle gevestigde inlandsche Christengemeenten inde residentiëu
Menado, Amboina, 'fernate en Timor, waren 13 geestelijken aangewezen, doen één daarvan bevond zich — zooals reeds gezegd —
tijdelijk op den zendiugspost in Oost-Ceram. Op andere zeudingsposteu waren de 8 overige geestelijken als missionarissen bescheiden. De gevestigde inlandsche gebeenten tellen gezamenlijk
24 148 en de zendingspisteu gezamenlijk 2434 Roomsch-katholieke
inlanders, terwijl zich in die ressorten nog bovendien bevonden
respectievelijk 158 en (51 Europeesche Roomsch-katholieken.
Bij samentrekking van de opgaven omtrent het zielental komt
men tot een totaal van 48 873 Roomsch-katholieken (20 871 Europeanen en 28 002 inlanders eu Chineezen), tegen 47 759 op uit. 1893.
De in Augustus 1893 (zie vorig verslag blz. 123) geautoriseerde
missie te Kessewooi of Kessoewi (onderafdeeling Ceramlaut en Goram
der residentie Amboina) werd in September 1894 versterkt met een
tweeden geestelijke. Daarentegen werd het aantal missionarissen te
Nanga Setjiram in de Boven-Hapoeas (residentie Westerafdeeling
van Borneo) van 2 tot 1 teruggebracht. Dit laatste was ook hst
geval te Langgoer op Klein-Key (residentie Amboina).
De verschillende statiën en zendingsposten vindt men gedetailleerd opgegeven aan het slot van bijlage AA hierachter, met vermelding van het aantal geestelijken, het zielental en, ten deele,
ook het aantal in 1894 gedoopten en dat der in dat jaar gesloten huwelijken.
Van de indertijd verleende vergunning tot voorbereiding van eene
missie op Bali werd nog geen gebruik gemaakt. Daarentegen zou
het plan om in Zuidwestelijk Nieuw-Guinea eene missie te beproeven in den aanvang van 1895 tot uitvoering komen , evenwel niet
op de in vorige verslagen genoemde standplaats Moluka (in de
Prinses Marianne-straat), maar te Kapaur of Skroë (aan den zuidelijken ingang der Mac Cluer-golf); verg. wat daaromtrent is gezegd
op blz. 31 hiervóór.
De kerkelijke dienstreizen , tot het doen waarvan door de Indische Regeering speciale machtiging weri verleend, waren in 1894
de volgende: één door den pastoor te Kotta Radja (Aijeh) naar de
Noordelijke havens van Sumatra's Westkust, ressorteerende onder
de statie Padang; twee in de residentie Menado, en één in de
residentiën Amboina en Ternate door een der geestelijken te Menado ;
één naar het eiland Bali door een der geestelijken te Soerabaija ,
en één in de residentie Lampongsche Districten door een der geestelijken te Batavia. Verder stemde do Regeering, met wijziging in
zoover van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1858 n c . 36 , er in
toe, dat de gemeenten in de residentie Kediri, in stede van vier
3
) De te Cheribon geplaatste geestelijke is erkend als pastoor buiten bezwaar
van den lande; in de voor het vorig verslag ontvangen opgaven was hij ten
onrechte gerangschikt onder de hulppriesters.
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malen, voortaan zes malen 's jaars op kosten van den lande door
een der geestelijken van Soerabaija bezocht worden (gouvemementsbesluit dd. 16 April 1894 n°. 23). Sedert fgouvernementsbesluit
dd. 10 April 1895 n°. 14) is ook eene vermeerdering toegestaan
van het aantal vaste dienstbezoeken aan de onder de statie Cheribon
ressorteerende Roomsch-katholieke gemeenten iu de residentie
Preanger Regentschappen. Dientengevolge zullen jaarlijks de gemeente te Uandong twaalf malen en de kleinere gemeenten in
genoemd gewest (uitgenomen die in het regentschap Tjiandjoer,
welke tot de statie Buitenzorg behooreu) zes malen door een der
geestelijken van Cheribon op 'slands kosten kerkelijk kunnen
worden bezocht, tegen vroeger (zie Indisch Staatsblad 1879 n°.
184) zes en drie malen per jaar.
In 1894 werden, op de bekende voorwaarden, voor het <?even
van Christelijk onderwijs aan de Roomsch-katholieke jeugd toelagen ad f 30 's maands toegekend ten behoeve van 31 gemeenten.
Deze gemeenten waren, behalve de 20 ten behoeve waarvan reeds
in 1893 die toelagen werden genoten (zie vorig verslag , bis. 183),
nog de volgende 11 andere: Salatiga en Oengenn (Satnarang),
Patti (Japara), Modjokerto en Sidoardjo (Soerabaija), Lawang (Pasoeroean), Keboemen (Bageleu), Solo (Soerakarta), Kediri en Toeloeng Agoeng (Kediri) en Muntok (Bauka). Ook werd in 1894 we derom
eene tegemoetkoming in de kosten van den op>enbaren Roomschkatholieken eeredienst tot een bedrag van f 17,50 's maands aan
de gemeente te Soerabaija verleend.

§ 2. Mohamnudaansche godsdienst.
Voor deze paragraaf zijn ditmaal in hoofdzaak geen andere dan
de gebruikelijke statistische opgaven ontvangen betreffende het
aantal en het bezoek der Mohamraedaansche godsdienstscholen,
zoomede betreffende de deelneming aan de bedevaart naar Mekka.
In hoofdstuk C hiervóór toch heeft reeds eene plaats gevonden
wat ter zake van Mohammedaansche propaganda in de gewestelijke
berichten voorkwam. Terwijl hetgeen omtrent de zooeven bedoelde
scholen wordt gemeld geheel overeenkomt met hetgeen dienaangaande
in vorige verslagen reeds is opgenomen , verschillen de opgaven
omtrent haar aantal en dat der leerlingen weder zoo aanmerkelijk
met de cijfers over 1893, dat iu het overnemen daarvan geen nut
wordt gezien. Immers hebben die verschillen eene geheel willekeurige oorzaak, doordien de inlandsche hoofden de gelegenheden ,
waar dorpsgeestelijken in hunne eigene woning godsdienstonderwijs
geven , dan eens als eigenlijke godsdienstscholen bestempelen en
dan weder idet.
De deelneming aan de bedevaart naar Mekka door NederlandschIndisehe inboorlingen was in 1894 niet in alle gewesten even groot
als in 1893, maar WÜS over't geheel toch aanzienlijker dan in 1892
en de meeste voorgaande jaren. Gewestelijke opgaven omtrent de
laatst verloopen drie jaren , ook wat het cijfer der in NederlandschInd'6 teruggek'erdeu betreft, volgen hieronder (in de over 1894
van ons consulaat te Djeddah ontvangen gegevens zijn ditmaal
bij uitzonderiig de zich aldaar aangemeld hebbende pelgrims niet
naar gelang n u het gewest hunner herkomst gerangschikt).

te Djeddah (Arabië)zich
Aantal uit Xederlandsch-Indië Aantal
bij ons consulaat aangemeld
vertrokken bedevaartgangers
hebbende en als Nederiandsch(volgens opgaven van de
Indische onderdanen erkende
hoofden van gewestelijk bestuur).
bedevaartgangers.

GEWESTEN.

1892.

189.1.

1894.

J A V A EN MADURA.
007
579
154
126
169
41
20
17
440
747
612
184
194
136
128
83
72
112
46
44
168
171
115
44
84
14
82
49
55
687
829
376
144
197
187
64
66
27
108
74
134
45
59
64
144
101
133
39
32
84
27
45
28
27
35
5
29
13
e) 01
72
47
70
183
373
354

Bantam
Batavia
Erawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Fekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija.
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas.
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Eediri
Madura

747

Totalen

3100

3897

3835

1892

618
187
17
457
138
52
87
118
19
76
367
113
27
69
51
86
64
37
24
27
76
190

1893.

570
206
38
761
163
114
47
117
37
42
453
175
28
107
59
178
43
35
34
25
72
273

2900

3577

1894.

«) t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Aantal in Nederlandsch-Indië
teruggekeerde bedevaartgangers
(volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur).
1892

1893.

1894.

466
112
15
427
138
50
72
lil
18
71
329
96
24
59
49
87
58
2
12
51
35
159

441
103
27
617
119
88
39
88
47
40
377
138
21
80
5G
136
31
30
35
41
57
220

5S2
301

M
396
105
52
94
}) 500
c)

53

52
531
114
49
107
d)

46

52
39
28
5
62
45
304

2431

2820

3328

741
71

850
59
92
621
208
8
58
38
4
178
537

726
90
25
554
235
54
117
13

Bl'ITEXBEZITTINGEX.

Transport.

1159

1564

1194

1331

1612

77

105

151

77
57
603
432
54

73
124
819
251
43

82

114

66

829

1100

1008

404

322

31G

30

17

. / ) 121

10

218

150

|

«

41

08

27

37

5

13

163

200

239

778

644

3969

4417

Handelingen der Staten-Gcneraal. Bijlagen 1896—1896.

•1

58
o

320

100
545

343
735

3SH

3*98

3960

t
t
t
t
t
t
t

*o .

-f

Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche Distrieten
Palembang
. . .
Sumatra's Oostkust
Atjeh en onderhoorigheden
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo. . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo

514
348
13
8
31

t
t
t

115
635

I

11

2406

2653

..
17G
356
2316
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Aantal uit Nederlandgch-Indié
vertrokken bedevaartgangers
(volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur).

GEWESTEN.

Per transport.
Celebes en onderhoorigheden.
Menado
Amboina
Ternate
,
Timor
Bali en Lombok
. . . .

Aantal teDjeddah (Arabië) zich
Lij ons consulaat aangemeld
hebbende en als NederlandschIndische onderdanen erkende
bedevaartgangers.

Aantal in Nederlandsch-Indië
teruggekeerde bedevaartgangers
(volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur).

1892.

189:1.

1804.

1892.

189Ï.

1894.

1892.

1893.

1894.

3969
228
25
55
15

4417
230
8
58

3811
456

3298
265
26
42
21

3960
260
8
32
2

t
t
t

2653
117
4
22

2340

t

2400
139
17
47
16

11

M

t

VI

11

24

41

t

13

30

13

11

61
7
11

II

+

202
46
2

1306
3160

4766
3897

4340
3835

3676
2900

4303
3577

t
t

2638
2431

2826
2820

2609
3328

7406

86C3

8181

0576

7880

6643

5069

MM

5937

Bovendien meldden zich bij het consulaat te Djeddah nog aan zonder passen
en met passen die buiten Nederlandsch-Indië waren afgegeven (Singapore, Pinang enz.),

281

231

3

205
7

6860

»002

6874

Totalen voor de Buitenbezittingen
Totalen voor Java en Madura .
Totalen voor geheel Nederlandsch-Indie .

Totaal-generaal

. . ,

a) Waar een f is ingevuld, ontbreken de gegevens (verg. het hooger aangeteekende).
i) Hieronder waren 339 pelgrims , die zich vóór hun vertrek niet van den vereischten pas hadden voorzien. Van hen werden er 77 ingevolge art. 5 , al. 3, van
Indisch Staatsblad 1859 n°. 42 gestraft, terwijl de overigen wegens verjaring van den vervolgingstermijn werden vrijgesproken.
c) Hieronder 7 . die zonder pas waren vertrokken.
d) Hieronder 13 als voren.
e) Bovendien ontvingen nog 39 inlanders passen naar Singapore, vermoedelijk om zich van daar naar Mekka te begeven.
f) Zeer vele Atjehers gaan zonder zich bij het bestuur aan te melden via Pinang ter bedevaart; het aantal vertrokken bedevaartgangers is derhalve niet met
zekerheid op te geven.

Uit bovenstaande opgaven blijkt dat voor de bedevaarten in 1893
en 1894 bij het consulaat te Ujeddah werden ingeschreven 8092 en
6874 Nederlandsch-lndisehe inboorlingen. Volgens het consulair
jaarverslag over 1894 ') waren daarvan respectievelijk 3204 (verbeterde opgaaf) en 3532, d. i. 39.6 en 514 pet., overgebracht met
Nederlandsche stoomsehepen (van de Maatschappijen »Oceaan",
♦ Nederland" en »Rotterdamsche Lloyd"); de overigen kwamen
met vreemde schepen, bijna allen onder Engelsche vlag, rechtstreeks uit Nederlandsch-Indië of via Singapore en Pinang. Het
aandeel der Nederlandsche vlag in den terugvoer van pelgrims
direct naar Nederlandsch-Indië en naar de Straits-Settlements bsdroeg, volgens datzelfde jaarverslag, in 1894 3C38, tegen in 1893
374 pelgrims.
.........
Van de 6874 in 1894 ter bedevaart geKomenen, die zich bij het
consulaat te Djeddah hadden aangegeven , meldden er zich 5283
voor terugkeer aan , en bovendien 526 van vorige jaren (285 van
1893, 124 van 1892 en 117 van vorige jaren). Er bleven dus van
de in 1894 ingeschreven pelgrims 1591 (of 23 pet.) in de Hedjaz
achter, hetzij wegens overlijden, dan wel omdat zij nog langer te
Mekka wilden vertoeven. In 1893 bleven er van de 8092 iugeschreveu p M U 2095 (d. i. bijna 26 pet.) onafgehaald. Bovendien vertrokken er toen 543, behoorende tot de overgeblevenen van vorige
bedevaarten. Met retourbiljetten gingen in 1893 74, in 1894 280
bedevaartgangers naar Nederbmdsch-lndië terug.
Tot verwezenlijking van het door onzen consul te Djeddah in
een zijner verslagen aanbevolen denkbeeld om de NederlandschIndische pelgrims door de besturende ambtenaren in NederlandschIndie , bij het verstrekken van den Mekka-pas, te do n wijzen
op het nuttig gebruik, hetwelk van wissels kan worden gemaakt
voor de voorziening in hunne geldelijke behoeften in Arabië, meende
de Gouverneur-Generaal niet te moeten overgaan, zich aansluitende
bij het betoog van den adviseur voor Oostersche talen en het
Mohammedaansche recht, dat het vermenigvuldigen van bestuurswenken bij het uitreiken van den Mekka-pas geen aanbeveling
verdiende, omdat, de groote massa der bedevaartgangers de bedoeling
daarvan eer mistrouwt dan op prijs stelt.
Wat betreft het toezicht op het vervoer van Mekkagangers bij
vertrek uit Nederland.-ch-Indië, gelden sedert 1 Juli 1895, als een
gevolg van de algemeene herziening — bij de reeds op blz. 74 en
') Zie de Consulaire Verslagen en Berichten, jaargang 1895 n». 38.

119/120 hiervóór besproken ordonnantie van 22 December 1894
(Indisch Staatsblad n°. 278) — van de bepalingen op het stuk van
passagiersvervoer over zee, nieuwe voorschriften, en wel meer
bepaaldelijk de in de art. 22 t/m 35 der bedoelde ordonnantie vervatte » Bijzondere voorschriften voor stoomsehepen, die een groot
aantal (meer dan 100) inl mdsche passagiers voeren naar plaatsen
buiten Nederlandsch-Indië gelegen", strekkende dit gedeelte der
ordonnantie o. a. ter vervanging van hetgeen nopens dit onderwerp
was bepaald bij Indisch Staatsblad 1872 n°. 179, welke laatste
bepalingen echter ook tot zeilschepen betrekking halden (waaromtrent thans geen voorziening meer is noodig geacht) en reeds
toepassing hadden te vinden wanneer het getal te vervoeren inlandsche passagiers meer dan 20 bedroeg. De in 1893 gestelde eiseb.
(zie het verslag van dat jaar, blz. 58) dat, wanneer het getal inlandsche passagiers meer dan 200 bedraagt, een voor de reis verbonden dienstdoend geneesheer zich moet aan boord bevinden, is
gehandhaafd gebleven (zie art. 34).
IV.

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHBID , UITKEERINGS- EN
SPAARKONOSEN.

Voor zooveel van de hierbedoelde instellingen voor dit verslag
bij het bestuur medeleelirigen inkwamen, vindt men die in hoofdzaak deels hieronder, deels in bijlage BB vermeld.
Over de voor 1894 door eenigt? weezeniurichtingen genoten
gouvernementssubsidiën is reeds in 't vorig verslag (blz. 126) gehandeld , evenals over het voornemen (tot verwezenlijking waarvan
de begrooting voor 1895 de gelegenheid heeft gegeven) om voor
één dier weeshuizen de subsidie in 't vervolg met f 4920 'sjaars
te verhoogen. De te Padang bestaande vereeniging, welke zich
de verpleging van weezen in het huisgezin ten doel stelt, had
in 1894 8 weezen » aan goede handen " toevertrouwd (zij werden
in vijf gezinnen verpleegd), terwijl zich 2 weezen, waarover zij
vroeger hare zorg uitstrekte , bij het pupillenkorps te Gombong
bevonden. De uitgaven der vereeniging in 1894 beliepen f 2616
(in 1893 f 2341). Haar kapitaal steeg, doordien aan maandelijksche
en andere bijdragen f 2097 en aan rente f 2433 ontvangen werd,
van f 46 377 tot f 48 291.
Van de vier hulp- of voorschotbanken te Batavia, Buitenzorg,
Samarang en Soerabaija zijn weder alleen van de twee laatstgenoemde berichten ingekomen. De hulpbank te Samarang leende
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gedurende 1894 ann 114 personen f 41 710 uit (in sommen van
f 100 a f 3000) ter terugbetaling in 6 a 24 maandelijkscbe termijnen. In mindering van dit bedrag en van lietgeen op 1 .Januari
1894 de geldopnemers nog schuldig waren (volgens nadere opgaven
• f 5 1 3 3 0 ) werd in den loop van het jaar terugontvangen f 4 5 693,
zoodat onder uit. 1894 nog f 47 o47 in te vorderen was. Hoeveel
over 1894 op het reservefonds kon worden overgeschreven , was
nog niet op te geven. Op 1 Januari 1894 was dit fonds geklommen
tot f 5571. Bij de Soerabaijasche Hulpbank kwamen in 1894 908
aanvragen in , waarvan er 606 tot een gezamenlijk bedrag van
f 226 35G werden toegestaan , makende met de op uit. 1893 nog
niet terugbetaalde voorschotten , ad f166 614, een totaal bedrag van
f 392 97»». In mindering hiervan werd in den loop van 1894 terugontvangen f 219 3 4 1 , waardoor het saldo der diverse debiteuren bij
het einde van het jaar f 173 629 beliep. Onder de toegestane
aanvragen waren er 222 beneden de f 2 0 0 , 288 van f 200 tot
f 5 0 0 , 50 van f 501 tot f 9 0 0 , 27 van f 1000 tot f 15i'0 en 19
van f 1501 tot f 3000. I)e reserverekening klom van f 11 095 tot
f 13312.
Mededeelingeo omtrent de werkzaamheid van het Indische >Roode
K r u i s " in 1894/95 hebben reeds eene plaats gevonden op blz. 53
hiervóór. Aldaar is tevens gehandeld over het tot stand komen
hier te lande van een » Nationaal fonds tot ondersteuning van de
nagelaten betrekkingen der in Nederlandscb-Indië frevailen milit a i r e n " , en — met een gelijksoortig, zij het meer beperkt,
doel — ook van een » Lombok-fonds " te Soerabaija.
Het Hulpfonds ter ondersteuning van noodlij lenden door brand
te Batavia . dat zijn werkkring slechts tot die hoofdplaats uitstrekt,
trad in 1894 werkdadig o p , toen een groot aantal inlanders en
vreemde oosterlingen aldaar door een brand bijna alles hadden
verloren ; bij die gelegenheid werd aan 286 noodlijdenden in totaal
f 3160 uitgekeerd. Onder uit. 1894 bedroeg het kapitaal vau het
fonds f 24131.
In den volgenden slaat zijn de opgaven samengevat, welke van
kerkelijke Protestautsche armbesturen werden ontvangen.

Diakenen der Evangelische gemeente
fc)13518
te Batavia
424
Pekalougan . . .
| Samarang . . . . f
335
11 881
j Salatiga
.. I Soerabaija . . . .
.SlProbolinggo. . . e) 500
797
w' Soerakarta . . . .
t
t
= Sumanap(Madura)
360
4so
•2 ' Bandjermasin . .
368
'3 1 Makasser
1
§ i Menado
503
ijt') + 2 7 4
•S j Amboina
3 | N e i r a (Banda). .
f Ternate
k)
49
1441
I Koepang (Timor)
t
\ Babauw (Timor). m) f

"ï

-H-

t
t

til

•+

+-»-

n

t

-+

Eassaldo OntUit- Enkel de uitgaven aan
Te
op uit. vangsten
zamen. gegeven
in 1894. bedeelingen bedroegen:
1893. a) in 1894.

frf)16 214 f 6 971 (aan 63 gezinnen)
520 ( .. 7 personen)
520
t
„
)
12 236
11 851 11 851 ( .. 70
298 (bij 76 uitkeer.)
452
298
5 316
4 545 4 452
1297
1 066 1 066 (aan 19 personen)
2 174 / ) 1 852 1 362 ( .,18
„
)
390
810
450
468 ( „ 13
468
„
)
., )
2 338
2 254 2 254( .. 37
511
(
„
9
.
.
1
777
511
., )
5 076 5 070( „ 70
t
195 ( .. 24
„
)
105
709 ( .. 12
1 490
709
u
)
2 133
1 223 1223( „ 12
«
)
103( ..
535
103

t

t

a) Slechts van enkele fondsen is opgegeven het kapitaal dat zij bezaten.
i) Waar een -(- is ingevuld, ontbreken de opgaven.
e) Hieronder f 1550 aan kerkcollecteu en f 4807 aan maandelijksche of andere
bijdragen.
d) Hieronder f 9174 ten behoeve van het diaconie wees- eu armenhuis te Batayia (zie bijlage BB hierachter).
f) Verbeterde opgaat.
/ ) Hieronder f 490 aan losse giften.
q) De bezittingen van het fonds gingen in 1894 van f 1538 tot f U38 terug.
h) Volgens het vorig verslag (blz. 127) zou het saldo in kas op uit. 1893 hebhen
bedragen f 2360. Op uit. 1894 was een saldo in kas vau t 6":)2 (daaronderwaarschijnlijk een tijdelijk los gekomen deel van het kapitaal van het fonds, dat.
blijkens eene opgaaf van 1889, destijds f 36 913 bedroeg).
«') Volgens eene vroegere opgaaf (van uit. 1891) bezat het fonds toen een
kapitaal van f 7920.
j) Blijkens het vorig verslag (blz. 127) bezat het fonds bij het einde van 1893
een kapitaal van circa f 90 000.
k) Behalve f 8700 aan uitstaande kapitalen bezat het fonds een tuinland, waarvan huurpenningen genoten werden.
I) Blijkens opgaven over 1893 bezat toen het fonds een kapitaal van f26 731.
m] Als voren f 6305.
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Omtrent » Het vrije fonds" te Inlraraaijoe(Cheribon), tot onder8teuning vau behoeftige Europeanen , valt te vermelden , dat in
1894 ontvangen werd f 273 en uitgegeven f 230. Bij het einde des
jaars was f 262 in kas en f 500 uitgezet. De door den predikant
te Bandong (Preanger Regentschappen) ontvangen giften en contributiën waren ook in 1894 voldoende om de in het gewest aanwezige behoeftige Europeanen te ondersteunen. Uit het kerkfonds
der Protestantsche gemeente te Kotta Radja (Atjeh en onderhoorigheden) werden in 1894 geen bedeelingen gedaan.
Aangaande de Roomsch-katholieke armbesturen bepalen zich de
opgaven tot een vijftal plaatsen , met namen Salatiga (Samarang),
Soerabaija, Kotta Radja (Atjeh), Singkawang (Westerafdeeling
van Borneo) en Larantoeka (Flores). Door bedoelde armbesturen
werd in 1894 uitgegeven respectievelijk f 3 2 , f 2 9 1 1 , f 1 7 1 ,
f 145 en f 2 3 , terwijl de ontvangsten f 298, f 2922, f 171, f 122
en f 23 beliepen. De vier eerstgenoemde besturen hadden respeo
tievelijk 8, 55, 9 en 17 bedeelden ; voor Larantoeka blijkt het aantal
niet.
Uit het 1 per mille, geheven van openbare verkoopingen , openbare verhuringen en loterijen, en uit de armengiften, door ambtenaren
van den burgerlijken stand bij huwelijken gecollecteerd , worden
van gouvernementswege behoeftige Christenen bedeeld, die niet
of niet voldoende door de kerkelijke armbesturen of uit andere
fondsen kunnen worden ondersteund. De volgende staat geeft een
overzicht van de gedurende 1894 door de besrokken commissien
gedane bedeelingen en van den stand harer fondsen.
Ressorten der van

Aantal

Bedrag

gouvernementswege ingestelde
commissien tot ondersteuning
van behoeftige Christenen.

bedeelden

in 1894

in 1894.

uitgekeerd.

Saldo
waarover de
commissien
op uit. 1894
nog te
beschikken
hadden.

Ressort der commissie te Batavia . , 186 gezinnen
„
n
n Samarang 189 personen
a
niet opgeg.
i
n
•
a Soerabaija
id.
i
i
i
• Padang. .

f 16 053,70
8095,20
9 468,80
3 866,90

46 494,58
22 832,59»
32 904,72
22 008,30

Totalen .

. ,

f 3 7 484,60

f124 240,19»

Over 1893 waren de totalen

. .

niet volledig
opgegeven.

37 059,87*

128 529,85»

Van de te Samarang bestaande vereeniging » Soerja Soemirat",
die zich ten doel stelt het pauperisme in de lndo-Europeesche
maatschappij tegen te g a a n , is het volgende te melden Vooralsnog
— in afwachting van de verwezenlijking can verder reikende plannen
(zie lager) — tracht de vereeuiging haar doel te verwezenlijken door
Europeanen of In !o-Europeanen, die moeite hebben om een behoorlijk
bestaan te vinden, in de gelegenheid te stellen om in de door de vereeniging geopende werkplaatsen (smederij , blikslagerij, schilderswiukel, schoenmaker", zadelmakerij en werkplaats voor vrouwen) iets
te verdienen , en daarenboven zich in een of ander ambacht te bekwainen. In 1894 hield zij op deze wijze 50 a 60 meestal jeugdige personen, die anders een werkeloos leven leidden , n u t t i g liezig. De kosten
van deze werkverschaffing (f 29 669) werden in 1894 ruim goedgemaakt door de verkoopen (f29 918», zoodat uit dien hoofde zelfs een
klein avans (f 249) was te boeken , waarbij echter op te merken viel
dat onder eerstgenoemde som niets is in rekening gebracht voor
het aan den man brengen van het afgeleverde , bedragende aan
kosten van administratie, d r u k w e r k , adverteutiën, enz. f 3 7 3 1 .
Met inbegrip van bedoeld ava:,s van f 249 bestonden de inkomsten
der vereeniging in 1894 uit f 10 3 2 7 , namelijk voor het overige
uit f 6483 aan contributiën en giften en uit f 3595 als netto-bate
eener in den loop van het jaar door de ver eniging , mer toestemming van de Indische R e g e e n n g , gehouden geldloterij, groot
f 10 000. Tegenover deze inkomsten stond aan afschrijvingen wegens
kosten yaa algemeenen aard f 5*221 (hieronder in de eerste plaatl
de reeds vermelde som van f 3731 en verder wegens afschrijving op
gebouwen en meubilair, intrest voor opgenomen gelden, enz. f 1490)
en wegens geld:!ijke ondersteuning aan DehoeMgeo, zoomede wegens
toelagen aan onbemiddelde jongelieden om dezen het bezoeken van
de plaatselijke am'achtsschool mogelijk te maken f 441, in 't geheel
derhalve f 5662 aan afschrijvingen , tegen f 10 327 aan inkomsten,
een saldo latende van f 4(i65, waardoor het zuiver vermogen der
vereeniging, dat op uit. 1893 berekend werd op f 8357, bij het
einde van 1894 gezegd Icon worden geklommen te zijn tot f 13 022.
Op de balans waren dan ook de bezittingen (gebouwen, meubilair
en werkplaatsen) uitgetrokken voor f 16 8 6 7 , terwijl aan reken ingen en contributiën te innen en aan kasmiddelen voorhanden was
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f 59J4, te zamen een credit van f 22 821 , tegenover een debet
(o. a. ter zake van eene hypotheekschuld ad f 88U0) van f 9799,
latende alzoo een voordeelig verschil als boven van f 13 022.
Straks is ftWMflll dat de plannen der vereeniging verder reiken
dan om de lagere klassen der Europeesche ot lndo-Europeesclie
maatschappij <loor de uitoefening van een ambacht iets te doen
verdienen en zich in dat ambacht te bekwamen. Zij wenscht namelijk
te beproeven of, ter bestrijding van hal pauperisme onder bedoelde
klassen , niet ook een uitweg te vinden is » in den kleinen landbouw ". Ree Is in 't laatst van 1893 had de voorzitter der vereeniging, met dit plan voor oogen , een bezoek gebracht aan de door
het Gouvernement in bet leven geroepen zoogenaamde proef-landbouwkolonie te Poespo in het district Tengger der residentie Pasoeroean (waarover lager afzonderlijk wordt gehandeld). De overweging zoowel van het nopens dit bezoek uitgebracht rapport,
reeds besproken in de noot op blz. 128 van 't vorig verslag, als van
de van andere (officieele) zijden in 1893 ingekomen berichten nopens
de omstandigheden en vooruitzichten der te Poespo geplaatsten '),
leidde de Indische Regeering , blijkens inededeelingen van December
1894, tot de slotsom dat — behoudens beperking d?r voortaan uit
's lands kas te verleenen financieele hulp — het te Poespo begonneue behoorde te worden voortgezet, maar tevens dat, zoolang
niet met meer zekerheid over de daar verkregen resultaten geoordeeld kon worden, voor de Rpgeering gee.» termen bestonden om,
overeenkomstig het in eerstbedoeld rapport aanbevolen denkbeeld,
fondsen beschikbaar te stellen voor het nemen van soortgelijke proeven
in één of meer andere gewesten. Intusschen verklaarde de Indische
Regeering zich niet af keerig van medewerking , bijaldien de vereeniging vooreigen rekening een goed overlegd plan tot uitvoering mocht
willen brengen. Behalve tot kostelooze beschikbaarstelling van den
benoodigdeu grond, zou het Gouvernement bereid zijn om het mak' 'i
van toegangswegen en aanvoerleidingen van water voor zijne rek-ning te nemen en voorts eenige faciliteiten te verleenen , zooals
het toeslaan aan de kolonisten van vrij vervoer per staatsspoorweg bij
vertrek naar de kolonie. In antwoord op de ter zake van regeeringswege aan haar gedane mededeelingen (December 1894) verklaarde de vereeniging niet te aarzelen alsnu aan hare denkbeelden uitvoering te geven , mits haar toestemming werd gegeven
tot het houden van eene geldloterij, om langs dien weg de vereischte fondsen te vinden. Haar doel is nu om , met volstrekte
wering van zoodanige paupers, van wie weinig arbeid en toewijding meer te wachten is , eenige, op grond van hun verleden ,
met zorg te kiezen huisgezinnen op een te verkrijgen perceel te
plaatsen , en onder de hoede van die gezinnen kinderen in het
beoogde bedrijf te doen opleiden , zoodoende — gelijk de vereeniging het in haar antwoord uitdrukte — een nieuwen weg trachtende te banen voor de welvaart van de maatschappij der toekomst.
Sedert is haar bij gouvernementsbesluit dd. 26 Februari 1895 n°. 29
vergunning verleend om voor het aangewezen doel *) eene uiterlijk
binnen twaalf maanden uit te spelen geldloterij te houden. De
daarvan te verwachten netto-bate van circa f 90 000 denkt de vereeniging slechts voor '/, te bestemmen voor het op gang brengen
van de beoogde landbouwkolonie of het te stichten landbouwdorp
en de overige '/J beschikbaar te houden om de proef jarenlang
te kunnen voortzetten.
Nadere gegevens ter beoordeeling van den staat van zaken te
Poespo bereikten de Regeering door een rapport van den controleur
van Tengger, dd 15 Maart 1895, zich aansluitende aan dat van
zijn voorganger dd. 4 November 1891 , waarvan gewag is gemaakt
op blz. 4/5 van bet Koloniaal Verslag van 1892. Luidt het oordeel
van den controleur, met het oog op de geschiktheid van het groote
meerendeel der thans aanwezige kolonisten , nopens de toekomst
der proef vrij bemoedigend, — dat de tot dusver verkregen resultaten
beneden de verwachting zijn gebleven, schrijft hij hoofdzakelijk
toe aan vroeger minder gelukkige keuze van de toegelaten individuën. Vandaar de ook financieel zoo schadelijk gewerkt hebbende
gelurige mutatien (in de laatste drie jaren waren in 't geheel 15

kolonisten ontslagen en waren er perceelen geweest die viermalen
van bewoner verwisseld hadden). Sommige der kolonisten toch
kwamen met veel te hooge verwachtingen , terwijl het anderen
aan volharding of aan lichamelijke geschiktheid had ontbroken.
Voorts moet ook gedacht worden nan de moeielijkheden, die in
den eersten lijd — zooals bij elke nieuwe zauk — waren te
overwinnen , en ook aan de omstandigheid dat uien zich hij ue
keuie der te ondernemen cultures aanvankelijk te zeer onthouden heeft van de teelt van overjarige gewassen , wier vruchten
eenigen tijd kunnen bewaard worden. Onder de 16 thans aanwezige
kolonisten (7 Nederlanders, 1 Indo-Europeaan, 3 Duitschers, 2
Pranschen , 1 Zwitser, 1 Pool en 1 Italiaan), zijn ie allen ond-militairen, waarvan er 14 gagement geuoten,') waren er 4, wier physiek
of ijver weinig voor de ontwikkeling van hun perceel te verwachten
gnf, terwijl zij ook geen slag hadden om inlanders aan zich te verbinden hetzij in betaalden dienst, hetzij om met dezen deelbouw te
drijven. (Voor zooveel uit het rapport van den controleur blijkt,
waren er in 't geheel slechts 4 kolonisten uie met inlanders werkten.)
Van de overige 12 kolonisten (2 met een driejarig verblijf en 10 wier
vestiging van korteren of veel korteren duur was) had decontroleur goede verwachtingen 4 ), en van «Ie twee langst gevestigden
(een Hollander en een Pool) kon gezegd worden dat zij reeds tot
pene zekere mate van welvaart waren gekomen. Aan den IudoKuropeeschen kolonist, wiens annplantingen mede tot de best geslaagde behoorden , was, in afwachting van de komst van een
nieuwen occupaut (als hoedanig hij binnen een zeker aantal maanden
zijn zoon hoopte toegelaten te zien), op 's mans verzoek een tweede
(vrijgevallen) perceel voorloopig ter verzorging gegeven , dat op
die wijze aan verdere verwildering werd onttrokken. Dit la; tste
perceel en drie andere, die mede eerst sedert kort in handen van
nieuwe occupanten waren gekomen , produceerden nog niets. Van
de overige dertien perceelen leverden de meeste voor de eigen
behoeften der kolonisten (de gezamenlijke gezinnen telden o. a. 22
kinderen) reeds zooveel op dat de geteelde producten een aardigen
bijslag in de huishouding uitmaakten, terwijl 4 kolonisten (daaronder
de 2 't langst gevestigden, van wie hooger sprake is) het zoover
hadden gebracht dat zij reeds producten konden verkoopen.
Op het gedrag der kolonisten valt weinig aan te merken. De
verhouding tot de inlandsche bevolking wordt gdzegd gaandeweg
beter te zijn geworden, waartoe, naar de controleur vermoedt,
veel heeft bijgedragen dat dronkenschap niet voorkomt (de geldelijke
omstandigheden der kolonisten veroorloven hun niet de aanschaffing van spiritualiën). De gezondheidstoestand was over bet algemeen
zeer gunstig te noemen, 't Meest kwamen voet- en beenwonden voor; koortsgevallen zeer zelden. *) Zoo dikwijls de controleur onverwachts Poespo bezocht, hetzij 's morgens, hetzij
's namiddags, steeds vond hij de kolonisten op bet veld bezig met
te planten of den grond te bewerken; zij werken 's morgens
van 5 1 /, tot 11 uur en 's namiddags van 2Vj tot 6 uur.
De huisvesting der kolonisten (in bamboezen woningen met
aarden vloer) wordt ruimschoots voldoende genoemd. Over het
algemeen kan dit ook van het aanwezige meubilair worden gezegd. Eeu paar kolonisten waren voornemens zich eene betere
woning te verschaffen (houten geraamte op steenen neuten en
omwanding van bamboe).
In den laatsten tijd werd aan eiken nieuw aankomenden kolonist, bijaldien hij op eeu noc te ontgiuuen perceel werd geplaatst,
f 200 (vroeger f 300 k f 325) tegoed gedaan , onder voorwaarde
dat, bij het verlaten van de kolonie door eigen toedoen, het bedrag in zijn geheel (vroeger slechts zooveel als misbrukt bleek
te zijn) moet terugbetaald worden, terwijl zij , die perceelen bttrokken , reeds door anderen geoccupeerd geweest, in den laatsten
tijd geholpen werden met f 100 als voorschot, geleidelijk terug
te betalen door inhouding op hun gagement Iedere kolonist kreeg
voorts bij zijne komst een span ploegvee of anders paard en zadel.
(Bij vertrek moest dit aanwezig zijn of bet geld, dat er voorge-

') f\at terrein der landbouwkolonie te Poespo, eigenlijk Oondosoeli geheeten. ! 7t p. m. 2200 voet boven zee, eene hoogte d u s , die ook de teelt
van tropisoho g u r i t f B toelaat.

') Twee kolonisten ontvingen boven hun gagement nog f 15 'siuannds
als vergoeiiing wegens het verstrekken van kost en inwoning aan twee
Europeesche jongens, die krachtens een gouvernementsbesluit van Augustus
1894 (verg. blz. 8.'! hiervóór), bjj wijze van plaatsing in een verbeterhuis,
Mfl hunne zorg waren toevertrouwd.

') Naai aanleiding van een door een particulier hier te lande la 1894 aan
den Minister van Koloniën gericht adres is in lmlië ook de vraag overwogen
of de Begteilng ev<ntueel hare medewerking zon verdienen te schenken aan
p b n n e i tot h i t beproeven van BBM OW rbronging van SeMHtmitctt landbouwi ïsgc/.iniien naar een daartoe geschikt geacht klimaat in de IOMMH b> r streken van Java. Zoodanige kolonisaticproeven meent i e Indische Begeering
( enter te moeten ontraden . hoofdzakelijk op grond van dezelfde bezwaren
als diartegii' zijn aangevoerd in het Tijdschiilt voer Nijverheid en Lnndhouw
in Nederlands', h l n d i ë , deel XLIX van den jaargang 1894 , blz. 80-91.

*) Echter zouden een paar hunner zich wellicht genoopt zien Poespo te
verlaten om hunne in de schooljaren vallende kinderen niet van onderwas
verstoken te doen blijven.
') Van gouvcrne:ncntswege worden kosteloos geneesmiddelen versïrckt.
Een van de kolonisten krijgt telkens een klein gedeelte daarvan ond-, r zijne
berusting, ter uitdeeling naar gelang van behoefte.
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geven w a s , worden terugbetaald.) 1 )
De ondervinding heeft geleerd dat liet wenschelijk is er voor te
waken dat de kolonisten , zoolang zij zich nog niet bedruipen kunnen , niet te vetd te ouderhouden hebben. Daarom wordt er nu bij
nieuw aangekomeuen zooveel mogelijk op aangedrongen dat zij
van het hun toegewezen perceel aanvankelijk slechts zooveel ontginnen als waarvan zij het noodige voor eigen behoefte denken te
kunnen oogsten, ooi iian langzamerhand over te gaan tot intensiever bewerking en tot het planten van overjarige gewassen.
Uit don aard der zaak bestaat de samenleving op de landbouw*
kolonie uit heterogene bestauddeelen. Vandaar dat de kolonisten
zich in den regel np zich zelf houden , waartoe ook bijdraagt de
ligging der perceelen , die, van elkaar gescheiden door ravijnen ,
elk een goed afgerond geheel (p. m. 5 bouws) vormen. Kon men
elkander niot ontwijken, dan zou de onderling heerschende naijver
vaak aanleiding kunnen geven tot twisten en handtastelijkheden.
Nu reeds komen bij den controleur gedurig klachten in over beschadiging van eikaars aanplantingen door losloopend of losgebroken vee en over niet voldoende zorg voor het geregeld laten
doorloopen van het water. Üe grond wordt gezegd over het algemeen goed te zijn. Eene aftapping van de kali Tjerarnee levert
met eene kleine bron het noodige water en , volgens den controleur , is zelfs in den oostmoesson de toevoer voldoende om , als
ieder kolonist te eeniger tijd 3 bouws met koffie beplant mocht
hebben, het product op de West-Indische wijze te kunnen bereiden. ') Van de hoofdleiding loopen vertakkingen naar de verschiU
lende perceelen. Met de zorg voor eene geregelde waterverdeeling
belast zich het bestuur. Ieder der kolonisten heeft echter te zorgen
dat de leiding op zijn eigen perceel in orde is en dat de loop van het
water naar het lager gelegene perceel geen stremming ondervindt.
Van het in J u n i 1892 tot f 14 000 gesuppleerde krediet, ten behoeve van de in 1891 geopende landbouwkolonie was uitgegeven:
voor het van bestuurswege in orde doen brengan (zuiveren) van
het in 20 perceelen verdeelde terrein f 5000, en wegens aanschaffingen of voorschotten (voor zoover niet terugbetaald) in 1801
f 3707.90, in 1892 f 1775,05, in 1893 f 1398,25 eu in 1894
f 389,90 s ) , in 't geheel derhalve f 12 331.10, zoodat op 1 Januari
1895 beschikbaar bleef f 1668,90. Het voornemen bestaat o:n , van
1895 af, alle u i t g a v e n , ten behoeve van de individuen g e d a a n ,
als te restitueeren voorschotten te beschouwen , en die, welke ten
nutte strekken van ce landbouwkolonie in 't algemeen, als tege.ii.etkoming.
De controleur spreekt aan het einde van zijn rapport de verwachtii g u i t , d a t , als weder een driejarig tijdvak zul verloopen
zijn, de dan van de landbouwkolonie verkregen resultaten het
bewijs zulleL leveren dat de door de Regeering daaraan ten koste
gelegde som van f 14 000, wel verre van als weggeworpen te
moeten worden beschouwd, integendeel ruimschoots vrucht heeft gedragen.
Door de volgende liefdadigheidsvereenigingen werden nog g e gevens voor dit verslag verstrekt.
De »Vereeniging tot uitoefening van christelijke liefdadigheid"
te Batavia, door wie behoeftige Christenen worden ondersteund,
die geen of geen genoegzame ondersteuning uit andere instellingen
van liefdadigheid genieten, strekte gedurende het op uit. September 1894 geëindigde 15de boekjaar hare zorg uit tot 49 personen of gezinnen (vaste bedeelden) door uitkeering van 248 pikol
rijst, ter waarde van f 1160, en van f 815 in geld. Aan 27 personen of gezinnen werden, als dadelijke hulp in nood, giften in
rijst (4 pikol) en in geld (f 74) verstrekt. Noodlijdende zieken
werden met medicijnen en versterkende middelen bijgestaan. De
ontvangsten gedurende 1893/94 bedroegen f 2189 aan contributiën
en f 296 aan donatiën , zoodat met het kassaldo op uit. September
1893, ad f 2 1 9 , de Vereeniging te beschikken had over f 2704,
waarvan zij f 2340 besteedde.
Van het Hulpfonds van den H. Vincentius ïi Paulo te Samarang
wordt g e m e l d , dat liet gedurende 1894 aan rente en bijdragen
f 4416 ontving , wtik bedrag geheel werd uitgegeven ten behoeve
') Ofschoon slechts één der kolonisten zich speciaal op veefokkerij heelt
toegelegd (zijn veestapel wordt geschat op f 1800), y.\ju ook de anderen in
het bezit vau runderen ; in 't geheel vindt uien te Poespo reeds 50 runderen
en 14 paarden. Drie der kolonisten fokken ook varkens. Voor eigen gebruik
worden algemeen hoenders gehouden.
•) Uit berichten van 1893, waarop hooger gedoeld werd, blijkt dat de in
1891 92 door sommige kolonisten ten behoeve van suikerfabrikanten ondernomen teelt van suikerriet stekken , wegens onvoldoende irrigatie, was mislukt.
») In 't geheel werd in 1894 beschikt over f 704,85 (f 36H,60 als tegemoetkoming en f 338,25 als voorschot), doch van de kolonisten terug ontvangen
wegens genoten voorschotten en misbruikte gelden f 314,95.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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van 149 bedeelden. Üe St. Elisabeth-Vereeniging terzelfde plaatse
beschikte op uit. 1893 nog over f 3 8 5 , ontving in 1894 f 1917,
keerde in dien tijd f 1972 uit en sloot het jaar dus met een saldo
in kas van f 330. Aan het verslag van het Hulpfonds van den
H. Vincentius a Paulo te Soerabaija wordt ontleend, dat het fonds
in 1«94 34 personen bedeelde , dat de ontvangsten (met inbegrip
van een kassaldo op uit. 1893 ad f 29l») beliepen f 2534 en de
uitgaven f 2 4 0 0 , zoodat bij het eind van bet jaar werd overgehouden f 134 Het jaarverslag van de St. Anna-Vereeniging,
mede te Soerabaija, m e l d t , dat de aanschaffing of verstrekking
van kleedinostukken en schoeisel kwam te staan op f 724 en de
uitkeeringen in geld op f 5 5 0 , te zamen f 1274, terwijl slechts
ontvangen werd f 940.
Door het te Mednn gevestigde > Hulpfonds ter Oostkust van
S u m a t r a " , ter ondersteuning van hulpbehoevende Europeanen ,
werden in 1894 11 aanvragen om ondersteuning ingewilligd tot
een bedrag van f 1308 en $ 29 , tegen f 6 ) en $ 35'.) in 1893.
Ontvangen werd f 1883, namelijk f 1325 aan diverse giften , f 202
aan contributiën , f 40 aan rente en f 316 wegens terugbetaling
van vroeger verleende ondersteuning. De in 1894 verleende ondersteuning bestond uitsluitend In het betalen van passagegelden,
hetzij naar Europa, heizij naar eenige haven in <ien Indischen
Archipel of in de Straits. Van het beginsel om aan geen anderen
dan aan ingezetenen van Sumatra's Oostkust hulp te verleenen ,
werd in 1894 afgeweken, ten einde eenige zonder middel van
bestaan aangekomen vreemdelingen, die z i c h , vóór den termijn
oat zij zich bij de bevoegde autoriteit hadden aan te m e l d e n ,
naar het binnenland hadden begeven en het daar den op da
landbouwonderiieniingen woonachtigen Europeanen door be ielarij
lastig maakten, in staat te stellen om zoo spoedig mogelijk
naar de plaats hunner herkomst t e r u g te keeren.
Te Batavia en te Samarang ging het ter plaatse gevestigde
> Studiefonds " voort met d a a r v r ook overigens in aanmerking
komende onbemiddelde jongelieden in de kosten hunner studiën
hij inrichtingen voor middelbaar onderwijs tegemoet te komen
(verg. blz. 121 en 123 hiervóór). Omtrent den geldtlijken toestand
dier studiefut dsen is ditmaal alleen gemeld dat het fonds te
Samarang (met een kapitaal van circa f 3500) in 1894 aan coutributiën en donatiën ontving f 1814, terwijl de uitgaven beliepen
f l h 7 7 , waaronder aan ondersteuning f 1501. liet te Tandjong
Pinang (Riouw) docr de plaatselijke schoolcommissie begeerde
» Schoolfonds Cornets de Groot ", gevormd uit een legaat aan de
Christengemeente aldaar, bekostigde in 1894 den aankoop van
leermiddelen voor minvermogende leerlingen en leverde overigens
eene bijdrage voor no viering van het Kerstfeest.
Ten t a n d e n van de zoogenaamde lehoolkleenn-fondaen — in
1894 vermeerderd met een dergelijk fonds te Malang in Pasoeroean — zijn van die op een vijftal plaatsen van Java (te Pekalongan , Poerworedjo , G o m b o n g , Magelang eu Djukjokarta) over
1894 geen opgaven ingekomen, terwijl nopens bet fonds te Samar a n g alleen blijkt hoeveel het aan voeding voor behoeftige schoolgaande kinderen, besteedde (f 1978), zonder dat vermeld wordt
hoeveel werd uitgegeven voor het verstrekken van kleeding en
schoeisel, ü e bewuste fondsen op de zeven volgende plaateen hadden in 1894, meerendeels met inbegrip van een klein saldo op uit.
1893, te beschikken over de daarbij vermelde sommen: Sahitiga
f 7 0 2 , Malang f 2 2 8 , Probolinggo f 574, Boerakartaf 699, Kotta
Radja f 614, Bandjermaein f 610 en Makasser f 264, en de zes
eerste fondsen besteedden daarvan , hoofdzakelijk wegens het verstrekken van Ideeduig en schoeisel, respectievelijk f 4 5 9 , f 1 5 7 ,
f 2 5 2 , f 601 , f 596 en f 332 , zijnde voor het fonds 1e Makasser
geen cijfer genoemd, maar alleen gemeld dat de uitgaven de inkomsten vrij belangrijk te boven gingen. Van het bezit van eenig
kapitaal blijkt alleen voor het fonds Ie Kotta Radja, dat op uit.
1894 f 3153 bezat. De opgaven nopens het aantal kinderen, ten
bate van ^ie da verstrekkingen k w a m e n , zijn mede niet volle lig.
Te Salatiga kregen 103 kinderen kleeding en 61 schoeisel, terwijl
te Malang, Kotta Radja, Baudiermasin eu Makasser een en ander
werd verschaft aan respectievelijk 6 0 , 8 5 , 40 en 60 kinderen (te
Makasser geschiedden de uitdeelingen tweemaal per j a » r , telkens
aan het opgegeven getal kinderen).
Tot de instellingen van voorzorg bij overlijden behoort de onderwijzersvereeniging «Onderling Hulpbetoon", op uit. 1894 met 233
leden , zijnde 7 meer dan het jaar te voren. In 1894 overleden
4 leden; aau elk hunner weduwen werd f 2000 uitgekeerd. In
1895 zouden 54 weduwen op een pensioen van f 67 per hoofd
kunnen rekenen. Het kapitaal der Vereeniging klom van f 181 807
tot f 189 396.
Van de in 't vorig verslag te dezer plaatse besproken ambtenaars-
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vereerigingen » IIolp U l e l f " en » Voorzorg" w a r e n , tijdens de
afsluiting te Batavia van de inodedeelingen TOOT d i t hoofdstuk , n o g
geen jaarverslagen ontvangen.
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keeringen

f 30 000 en aan t o e l a g e n , scbrijfbelioeften , administratie-

kosten, enz., f5895 uitgegeven, aoodat bet fonda onder uit 1894
een kapitaal

bezat

van f 2 9 3 8 8 , tegen f 2 7 597 onder uit.

1893.

Hit »Onderling Ondertteuningefoode" te Banwrang zaginl894

Bet uitkeeringafonda der vrijmetselaarsloge te Samarangtelda op

zijn ledental toenemen van 1184 tot 1299 (8 voor eane uitkeering
bij overlijden van f 5 0 0 , Mi) voor eene uitkeering van f 100(1 en
762 voor eene uitkeering van f 2 0 0 0 ) , niettegenstaande er 29 laden
werden afgeschreven , daaronder 21 wegens overlijden. Het kassaldo
bedroeg onder uit. 1893 f 18 107 (waaronder niet begrepen zijn de
toenmaala nog te innen contributiën tot een gezamenlijk bedrag

uit. 1894 V79 leden (3 minder dan bij bet einde van 1 8 9 $ , terwijl
bet kapitaal toen bedroeg f 226 523 ( op u i t . 1893 f 227 000). In
1894 ronden wegena overlijden 10 uitkeeringen plaats van f 2000,
dus in totaal f ^ i O ü ü , terwijl aan pensioenen 10 X f200 = : f2000
werd uitbetaald.

van f 9490); gedurende 1894 werd ontvangen f 47 170, waardoor
een

totaal

werd

verkregen van f 05 28:1. Hiervan werd aan

De met b e t r e k k i n g tot tommige
g e g e v e n zijn in liet volgende staatje

uit-

Jjedental op
uit. I8H4.

Naam van het fonds.
Cliristenbcgriifcnisfcindis ..de Eendracht" te Buitenzorg
Begrafenisfonds „Onderling Hulpbetoon" te Samarang
Begrafenisfonds te Tandj.mgPi!.tuig (Riouw)
Begrafenisfonds te Makasser (Celebes)
Begrafenisfonds te Koepaug (ïimor)

161
3:is
niet opgegeven
id.
id.

i)e gewone opgaven betreffende l a t gebruik in bet laatgl verloopen j a a r g e m a a k t rau de vijf voornaamste (particuliere) ')
1".

Kajitaal
op uit. IW>.
8 990
19 554
l Ml
1 490
45

Bijd •agen en verdere
inkomsten gedu rende
1891.
1' 2 2 M
6 446
318
740
II

Uitgegeven
gedurende
1894.
f 1 021
2 848
121
546
40

verstrekte

Kapitaal op
uit. 1894.
f 9012
23 152
1 3S5
1 096
10

spaarbanken in Italië laat men bier vol ; e n , althans voor zooveel
gegevei.s vooi handen waren :

Aan de inleggers tocbehoorende kapitalen
BATAVIA.

f

begrafenisfondsen
opgenomen.

benevens

SAMARANG.

reservefondsen.

SOERABAIJA.

PADANG.

M A K A : SKI:.

T E ZAMEN.

_
1 208 425,94

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 1 Januari 1891 . .

f

407 287.20
Te zamen

.

.

.

1 675 713,14

f

377 905.83
Blijft ingelegd

.

1 297 807,31

. .

f

2 809 328,21*

f

1 007 752,21

")

4 702 489,37

1 073 373,23

;

t
t
t

2 803 707,19»

t

i

81 870,00»

t

t

3 877 080,42*

35 209.20
1 333 070,51

f

2 885 577,20

t

100 349,02
„
a)

„

-,

100 958,10

»803

1 002 269,92

t

Bijgeschrev a wegens dividend en rente voor de inleggers

Kapitaal (m : bijgeschreven rente) op 31 December 1894 .

f

f

*) f 3 239 142,01
f

159 019,77

f 10 093 010,00»

t
t
t
t
t

f

f

435 793,05
109521,87
320 271,18
15 297,56

t
f

311 103.22
124 689.83

c) f 979 679,29

182 141.43

329 262,87»

f

63 925,90

f

341 568,74

f

34 793,84
34 793,84

f

8 779 044,35

t
f

G93 960,54»

Waar een -j- wordt aangetroffen , ontbreken de gegevens.

6) Bij deze spaarbank, wier gestie ir. een van de ter plaatse verschijnende nieuwsbladen aan oordeelvellingen had blootgestaan, hadden dientengevolge een tijdlang
vele opvragingen plaats. Omstreeks het einde des jaars had de beweging echter opgehouden.
c) Ook bij deze spaarbank moeten de terugnemingen de inbrengstcu
weest, daar het aantal inleggers weder van eenige toeneming getuigde.
2°.

hebben overtroffen , waarop echter niets buitengewoons van invloed schijnt te zijn g e -

Aantal inleggers, gesplitst naar landaard.
Aantal inleggers

op uit 1893.

op uit 1894.

TE •

Totalen

.

. .

Inlanders.

lil

Europeanen.

3°.

Totaal.

Europeancn.

100
50
104
15
55

3318
3998
4783
918
308

33G8
4254
3004
888
308

80
130
87
45
11

88
70
88
11
07

3530
4454
3839
944
386

12 739

31C

330

13 385

12 482

353

324

13 159

Aantal inleggers op uit.

894 met een tegoed v a n :

minder f 100 tot f 500 tot f 1000 tot f 1500 tot f3000 en
f 1000. f 1500. f 2 0 0 0 . 1 meer.
dan f 100. f 5 0 0 .
.
.
.
.
.

•
.
.
.
.

1577
1099

i
97

1128
1018

t

83

402
703

tt
04

Vreemde
ooster- Totaal.
lingen.

74
107
86
38
11

SPAARBANK

Batavia .
Samarang
Soerabaija
Padnng.
Makasser

Inlanders.

3141
3835
4593
865
302

Aanta .n.eggers, gerangschikt naar het bedrag van hun inleg.

TK:

Naar gelang van den landaard der inleggers
beliep hun tegoed op uit. 1894
(buiten de bijgeschreven rente over dat jaar):

127

200

t
40

IE 04

t

t25

102
130

t

t71

Totalen.

3530
4454
3839
944
380

') De vraag of in Indië tot de oprichting van postspaarbanken ware over
te paan, is nog niet tot eene beslissing kunnen worden gebracht (verg.
hoofdst. L , aid. I V ) .

Europeanen.

Inlanders.

ui

S P A A R B \ \ K

_

Totaal.

f 1864 275,71 f 12 159,08 f 21 372,52 f 1 297 807,31
2 059 417,90»
54 572.85 89 710.38
2 803 707,19*
43 I84.:.7 21 395.80
16 191.55
3 099.29
208 047,94
2 042,15 55 581,0'.'
32G 271.18

tt
t

t

t

f 128 150,20 f191 765,08

t

In de laatste jaren is tot het Indische spaarbankwezen ook te
rekenen de afdeeling » Spaarbank " van de in 't laatst van 1891
te Soerabaija opgerichte » I n c a s s o - , s p a a r - en b u l p b a n k " , eene
naamlooze vennootschap, werkende met een kapitaal vau f 150 000,
waarvan f 30 000 g e s t o r t , zoomede de » Delische spaarbank " te'
Medan (Oostkust van S u m a t r a ) , in 't laatst van 1892 als rechtspersoon erkend. Aangaande eerstbedoelde instelling blijkt uit haar
jaarverslag over 1894 dat bij de afdeeling » spaarbank " het aan
de inleggers toekomende klom van f ] 18 288 tot f 158 768 (ingelegd en aan rente bijgeschreven werd f 156 612 en teruggenomen
f 116 132). Bij de spaarbank te Medan nam gedurende het op
uit. J u n i 1894 geëindigde tweede boekjaar het aan de inleggers
verschuldigd kapitaal (met de bijgeschreven rente) toe van $ 1 9 5 6
tot $ 4609 ; op genoemden datum bestonden de inleggers uit 30
E u r o p e a n e n , *0 i n l a n d e r s , 11 J a p a n n e r s en 1 S i a m e e s , in ' t
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geheel dus 82, tegen 45 op uit. Jool 1893.
Het voornemen van eenige ingezetenen in de residentie Menado,
die te dieo einde In '!en loop van 1.S94 reeds eene als rechtspersoon

erkende vere, inging gevormd badden ('/.ie vorig verslag, blz. 129.
noot 2), om ter hoofdplaats Menado eene • Spaarbank Minnhnssa"
te openen , voornamelijk tnet Let doel om ook het sparen onder
inlanders aan te moedigen, was bij liet einde des jaars nog niet
verwezenlijkt.
liet in IKHH door den zon doling-leeranr te Modjowarnn (afdeeling

DJombang dor residentie Soerabeqa) gegeven voorbeeld, om op zijne
•tandplaata eene ip-arbenk uitsluitend voor inlanders in liet leven
te roepen , vond in 1894 navolging van de zijde van zijn ::mbtgenoot te Kendalpaijak (afdeeling Malungder residentie Paeoeroeen).

afdeelingen werd de volksgezondheid en de werking der maatregelen
tot wering van de sohadedjke gevolgen der prostitutie nagegaan.

Als gevolg dezer inspectiën werd 9maalprooeeverbaalongemaak
wegene overtreding van bet •poorwegreglement in zake verbandmuldelen, 7 maal wegene overtreding van plaatselijke keuren op
slachterijen , 9 maal wegene gelijke overtreding op bakkerijen
terwijl een Kuropeesche broodbakker wegens rneiaatschheid , op
voorstel van den inspecteur, door net betrokken bottftl van gewestelijk bestuur genoodzaakt werd zijne bakkerij voor het publiek
te sluiten. Verder werd 17 maal procesverbaal opgemaakt wegens

het te koop stellen van verv.-d.-ei.te levensmiddelen en 4 maal wegene
het verkoopen van bedorven visch.

Een verslag betreffende deze nieuwe spaarbank werd nog niet ontAlgemeene (jezondheichloisldnd.
I'e volkagexondbeidstoestand gevsngen, maar dat er reeds van die instelling gebruik werd ge- durende 1894 was in algemeanen zin zeer gunstig te noemen.
maakt

blijkt

hieruit, dat te Modjowamo door 19 in Ifalang te

huis beboorende inlanders hunne inleggelden (in 't geheel f 7.i2)
werden opgevraagd, t' n einde die b:j de nieuwe inrichting in te
brengen. Desniettemin viel te Modj owarno weder op vooruitgang
te wijzen. Wel waa het totaal oer inbrengsten kleiner en dat der
Opvragingen grooter dan in 1893 (zij beliepen in 1894 respectievelijk
f 8174 en f 5343), maar toch werd er dus weder meer ingelegd
dan t e r u g g e v r a a g d , en daar bovendien aan rente en » b o n u s "
f 1145 kon worden bijgeschreven, steeg het toekomende aan de
inleggers (op uit. 1893 ten getale van 260) '.an f 23 650 tot
f 27 626 (beboorende aan 276 inleggers).
< hntrent de in 't vorig verslag voor het eerst genoemde spaartevens beleenbank >BektO wibowo" te Patjitan (residentie Madioen),
hoofdzakelijk ten dienste van nog in functie zijnde of gewezen
inlandsche ambtenaren, wordt gemeld, dat in 1894 25 leien aangenomen en 11 afgeschreven werden, waardoor het aantal van
68 tot 82 klom. Verder is enkel opgegeven dat op 1 Januari 1894
was ingelegd f 7780, in den loop van het jaar werd teruggenomen f 3 i 0 , uitgeleend werd f 1448 en terugontvangen f 903.
V.

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Het reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst (Indisch Staatsblad 1882 n°. 97) onderging in 1894, behalve de in
't vorig verslag (blz. 130) reeds vermelde op zich zelve staande
wij/.iging, bij eene ordonnantie van 15 December (Indisch Staatsblad 1894 n c . 273) nog eenige nadere veranderingen , die allen ten
doel hadden de uit het reglement voortvloeiende bemoeienissen van
den Gouverneur-Generaal, voor zoover die niet gehandhaafd moeten
blijven, te doen overgaan op den chef van het betrokken departement van algemeen bestuur (den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid).
Geneeskundig beslmtrsloezicht. In den loop van 1894 bezocht de
inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor Java
en Madura de afdeelingen Bamlong (Preanger Regentschappen) en
Buitenzorg (Batavia) voor eene reorganisatie der aldaar bestaande
vaccine-regeling. Voor hetzelfde doel werden door hem , tijdens
zijne dienstreizen in Midden-Java, confereutiën gehouden te Poerwodadi (Samarang) en Koedoes (Jar-ara). In de residentie Madura
werd door den inspecteur de uitwerking nagegaan van eene aldaar
voorgeschreven en toen nog niet geheel beëindigde revaccinatie in
het groot (zie vorig verslag, blz. i35). Bijna alle spoorwegstations
in Midden- en Oost-Java , zoomede een aantal spoortreinen werden
door hem geïnspecteerd met het oog op het voorhanden zijn van
de voorgeschreven verband middelen tot eerste hulp bij ongelukken.
De inspecteur bracht in opvolging van eene hem verstrekte regeeringsmachtiging, ook eenige dagen te S a m a r a n g , Soernkarta
en Djokjokarta door voor het dopn van nasporingen omtrent inlandsche geneesmiddelen. Eindelijk werden verschillende geneeskuudige ressorten in de residentiën Bagelen en Kediri door hem geinspeeteerd. Over de zending in het najaar van 1894 van den inspecteur naar Lombok, in verband met eene in het oostelijk deel
des eilands uitgebroken pokken-epidemie, is reeds gehande".d op
blz. 36 hiervóór.
In de bezochte gewesten en afdeelingen van Java en Madura
en op de standplaats van den inspecteur te Batavia liep het in
1894 uitgeoefend toezicht in het geheel over 42 stations en spoortremen , 30 scholen, 21 gevangenissen, 12 apotheken. 5 pradjoeritskazernen, 8 slachterijen, 9 bakkerijen, 21 verkoopplaatsen van levensmiddelen , 5 ziekengestichten , 10 fabrieken , 4 ijs- en mineraal waterfahrieken, <"> begraafplaatsen, 4 ressorten van civiele geneesheeren of
dokters-djawa, 1 der ressorten van inlandsche vroedvrouwen, die, eene
gouvernementstoelage genieten voor het verleenen van kostelooze
hulp aan minvermogenden, en 11 vaccine-districten. Van 7 bestuurs-

't .Meest deden zich koortsen en pokken voor; van cholera werd
wemig vernomen. l ) Motraskoortseu openbaarden y.iuli in vrij groote
mate — evenwel niet epidemisch — in de volgende gewesten of

(daarbij in parentheai aangeduide) gedeelten van gewesten, namelijk
in de gewesten Batavia (8tad en voorsteden), Preanger Regentocbappen
(Tjitjalengkaen Boekaboemi), Pekalongan Bembang(Bodjonegoro),
Pasoeroeen, Probolinggo, Besoeki, Banjoemas (Poerbol inggo en
Bandjarnegara), Bagelen, Djokjokarta, Soerakarta (Wonogiri,
Djatiworo en Djoemapolo), Madura (Bangkallan), Lempongsche
Districten (Sekampong , Sepoetin en Semangka), Atj°h , Sumatra's
Oostkust, Celebes (Noorderdistricten, Saleijer en Bima) en teven3
op Lombok. Waar zich de yokziekle vertoonde, droeg zij vrijwel
overal een sporadisch karakter. De meeste gevallen werden op
Java gemeld uit de residentiën Batavia en Djokjokarta, zoomede
uit de afdeelingen Demak en Grobogan (residentie Samarang) erj
Japara en Blora (resi lentiën Japara en Rembaug). Ter Sumatra's
Westkust heerschte de pokziekte in de Toba-landen (te Lagoeboti
en omstreken sedert 10 October 1894 epidemisch) en in de afdeeling Priaman, ter Sumatra's Oostkust in de afdeelingen Batoe
Bara en Assahan en in de ouderafdeeling Padang en Bedagei;
voorts hier en daar in de gewesten R i o u w , Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Celebes en onderhoorigheden , zoomedo op
Weet-Soemba (residentie. Timor) en (epidemiecb) op Oost-Lombok.
Vele residentiën bleven geiieel vrij van cAolera-gevaUen, en overigens kwam Ueze ziekte slechts sporadisch voor (in vrij belangrijke
mate alleen op de tot de residentie Ainboina beboorende eilanden
L e t t i , Kisser en Babber). In de afdeeling Buitenzorg (residentie
Batavia) en in Probolinggo kwamen , in nogal belangrijk a a n t a l ,
in/lue.i:a-\iidcra
onder behandeling. In welke mate de berribrrri
zich nier en daar ouder veroordeelden en gevangenen vertoonde,
kan blijken uit l.et medege ieelde op blz. 85 hiervóór, zoomede
uit bijlage N. In ile residentie Amboina heerschte deze ziekte in
1894 ook ernstig onder de bevolking, en op Banka en Singkep
(lüouw) hadden meer bijzonder de mijnwerkers daarvan te lijden
(verg. hoofdstuk O , afd. Il, van dit verslag). UitKadoeen Madioen
wordt weder melding gemaakt van een groot aantal lijders aan
beenzireren. Lepra komt steeds in vele residentiën verspreid voor,
zonder dat evenwel van in het oog vallende toeneming der ziekte
ergens bericht werd ontvangen.
Waar het Gouvernement door middel van Europeesche of inlaodeehe geneeskundigen de ziekenpraktijk doet uitoefenen, geldt
d i t , zooals in vorige verslagen reeds herhaaldelijk is opgemerkt,
in den regel alleen het verstrekken van geneeskundige hulp aan
verpleegden in zieken- of liefdadigheidsinrichtingen, aan gevangenen
en verder aan lijders , die krachtens bestaande voorschriften in de
termen vallen van kostelooze geneeskundige behandeling. Luidens
de door de bedoelde g< nreekundigen ingediende jaaropgaven , die
echter weder niet alle ressorten omvatten (i ok omdat er sommige
onbezet waren), beliep het aantal van gouvernementswege behandelde patiënten (niet-militairen) over 1894 3 4 6 2 9 3 , tegen
366 182 in 1893 en 432 697 in 1892. Bijlage CC hierachter doet
zien hoe-eel patiënten in 1894 in elk ressort werden behandeld,
terwijl bijlage DU eene ziektekundige verdeeling van het totaal
aanwijst. Aan laatstbedoelde bijlage is de volgende recapitulatie
te ontleenen , d i e , ter verg lijking, zich ook uitstrekt tot de
jaren 1892 en 1893.
') Het plan om in het militair hospitaal te Soerabaya de waarde der
creoline-therapie by cholcralijders aan het onderzoek eener commissie te
onderwerpen, waaromtrent in het najaar van 1894 door de Indische Kegeering eenige beschikkingen werden genomen, kwam vóór het einde des jaars
niet tot uitvoering, aangezien de ziekte ter genoemde plaatse niet in die
mate optrad, dat het nemen van de proef, op den voet waarop zij ingevolge gouvcrnementsbcsluit dd. 18 September 1894 n°. 14 behoorde geregeld
te worden, gewettigd kon heeten.
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Anntul behandelden.

Aantal overleden behandelden.

189».

274 302

. .

. . .

1893.

1894.

19 909
478
12 197
379
590
84
4118

11 440
450
1 (Ii5
303
1 454
59
3 593

13 696
396

19 090

18 373
101130

432 097

300 182

346 293

37 821

343 M l
88 828

278 3'I7
87 785

272 108
74 185

35 303
2518

17 403
2 287

432 M l

300 182
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37 821
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203 551
102 031

171771
174 522

20 027
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432 697

300 182

340 293

37 821
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Totalen

523
078
703
732

1892.

t 004
11 397
113 391

16 589
3 701

.

223
5
1
2

1804.

199 605
5 094
454
4 003
10 929
20 828
105 380
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85
422
1 907

64
3 120

8 854
10 836
19 690

Eene gewestelijke statistiek van de bij het bestuur in 1894 be- ' pelijken arbeid afriep , onledig met den invloed van verschillende
kend geworden ongelukken , waarbij menschenlevens te betreuren stoffen op de bloeddeelen te bestudeeren. De in vele opzichten be•waren , o. a. van het getal omgekomenen door verdrinking, door j langwekkende resultaten dezer onderzoekingen zullen in extenso
den bliksem, door wild gedierte, moord en zelfmoord, vindt beschreven worden; zij vormden den grondslag, waarop nieuwe
men in bijlage HE.
methoden tot het onderzoek van het menschenbloed gebaseerd
zijn. Door de toepassing dezer methoden konden de vroegere
Laboratorium
voor pathologische anatomie en bacteriologie te onderz «kingen over den invloed van het tropische klimaat op de
Weltevreden.
De lijkopeningen . ten getale van 3 8 , verschaften samenstelling van het bloed aangevuld en tevens bevestigd worhet materiaal voor onderscheidene pathologisch-anatomische en d e u , in zoover daarbij geen opvallende obysiologische verschillen
bact 'riologische on ler/.oekingen. Onder meer werd eene uitvoerige en afwijkingen gevonden werden.
studie gewijd aan een paar ter sectie gekomen gevallen van
De werkzaamheden op veterinair gebied betroffen in de eerste
icterus febnlis (koortsige geelzucht), eene ziekte die in Neder- plaats eene in den laatsten tijd in West-Java heerschende belandsch-lndië eerst in den laatsten tijd geconstateerd is en waar- smettelijke veeziekte , waaromtrent een gouvernementsveearts onderomtrent de pathologisch-anatomische beschrijving aldaar nog ont- zoekin^smateriaal aan de inrichting deed toekomen. Het d"or den
brak en ook elders nog slechts in enkele gevallen en niet dan onderdirecteur van het laboratorium, (nu wijlen) den heer .1. W. F. J .
onvolledig is bekend geworden.
VAN EECKB, ingestelde onderzoek bevestigde de dinguose van genoemAfgezien van de dagelijks voorkomende klinisch-microscopische den deskundige, dat men aetiologisch met dezelfde ziekte te doen
en bacteriologische onderzoekingen betreffende tuberculosis , lepra , had (die echter nu in een anderen vorm was opgetreden) als reeds
gonorrhae e. a. m., werden ook, ten behoeve van behandelende ge- vroeger — in 1890 — bij het laboratorium beschouwd was een
neesheeren, weder een aantal meer tijd eischende onderzoekingen bijzonderen vorm van veepest uit te maken (verg. het verslag van
verricht tot vaststelling van den waren aard van gezwellen en 1891 , blz. 132).
andere pathologische producten.
Over polyneuritis bij hoenderen werden de onderzoekingen, welke
He chef over den geneeskundigen dienst zond ter beproeving een bijzonder belang ontleenen aan de overeenkomst dezer ziekte
eenige. asbest-filters (systeem Kuhn von Kuhnenfeldt), welke zeer met berriberri, ook in 1IS94 voortgezet; zij waren in het voorjaar
eenvoudig v;m samenstelling en handig ingericht waren , doch wier van 1895 zoo ver gevorderd , dat een vervolg op vroegere medebacteri6n-teruglioudeiid vermogen alles te wenschen bleek over te deelingen in het eerstvolgende jaarverslag ') kan worden tegemoet
laten. Een van dezelfde autoriteit ter beproeving ontvangen monster gezien. In hoever de verkregen uitkomsten aan de studie en de
geconserveerde melk . genaamd »volkomen zuiveren bacteriën vrij", bestrijding der berriberri dienstbaar kunnen worden g e m a a k t , is
werd inderdaad steriel bevonden en vrij van toegevoegde stollen , nog nader te overwegen en te onderzoeken.
welke de ontwikkeling van microben tegengaan.
Iu het vorig verslug (blz. 131 en 147) is met enkele woorden
Europeesche geneeskundigen.
Met inbegrip van de drie hoofdmelding gemaakt van een door den directeur van het laborato- plaatsen Batavia , Samarang en Soerabaija , waar stadsgeneesheeren
r i u m , dr. C. EIJKMAN , gehouden bacteriologisch onderzoek te bescheiden zijn (te Soerabaija nog bovendien een afzonderlijke
Soerabaija in het belang van eene drinkwater-voorziening dier civiele geneesheer bij liet marine-etablissement), wijst bijlage CC
plaats, ilet betrof hier, gelijk de vanwege den dienst der grond- bierachter voor Java en Madura op uit. 1894 62 staudp'aulsen
peilingeu ingestelde onderzoekingen hadden u i t g e m a a k t , rivierwater, aan , waar de zoogenaamde civiele gouvernements-praktijk is uit
dat door de zich langs den rivieroever uitbreidende zandlagen eene te oefenen door Europeesche geneeskundigen, zijnde 1 standplaats
natuurlijke filtratie had ondergaan. D a a r , op grond van de g u n - meer dan op uit. 1893, doordien in de residentie Bezoeki de
stige uitkomsten van het chemisch en het bacteriologisch onder- vroeger tot bet ressort van den geneesheer te Djember beboorende
zoek , te Soerabaija op uitgebreider schaal boringen langs den afdeeling Bondowosso in November 1894 een eigen geneesheer
rivieroever gedaan werden en in verband daarmede het vooruitzicht kreeg. Op 17 der bedoelde 62 standplaatsen werd de plaatselijke
bestond op een (sedert ook ter hand genomen) hernieuwd bacte- civiele dienst uitgeoefend door officieren van gezondheid van het
riolo^-nch drinkwater-onderzoek a l d a a r , werd eene voorbereidende garnizoen of van het militair hospitaal. Deze 17 standplaatsen ,
itudie gemaakt van de aan rivierwater eigene microscopische flora. waaronder ook Tjilatjap *), waren bij het einde van 1894 alle bezet.
Meer bepaaldelijk werd daarbij het oog gevestigd op deaanwezig- Van de 45 overige waren er 39 op de voorgeschreven wijze, dat
hei'1 van cholera-bacteriën en daarmede verwante vibrionen.
is door civiele doctoren , bezet, en waren er 2 — Pamakassan en
Op het gebied der tropische rassenphysiologie, de studie der Sumanap op Madura — w a a r , bij ontstentenis van een civielen
acclimntisatie daaronder begrepen, werd , in aansluiting aan de geneesheer, èn do plaatselijke geneeskundige dienst èn de geneesreeds gepubliceerde onderzoekingen over de physische warmtereg e l i n g , een vergeli)kend onderzoek ingesteld betreffende den rijk—
') Voor zooveel hier te lande bljjkt, is het jaarverslag van het laboradom iier huid aan zweetklieren. Daarbij kon geen opvallend verover 1894 nog niet verschenen; dat over 1893 vindt men in deel
sclnl tusschen het blanke en het bruine ras geconstateerd worden. torium
XXXIV van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indiè'.
Tot het genoemde gebied behooren ook de bloedonderzoekingen ,
*) Door de opheffing in 't laatst van 1894 van het magazijn van oorlog
waarin de offleier van gezondheid dr. G. GRIJNS een werkzaam
en van het militair hospitaal te Tjilatjap bleef aldaar geen militair personeel
aandeel heeft gehad. Genoemde geneeskundige, sedert September meer
bescheiden. Toch is er nog voorloopig de offleier van gezondheid al»
1893 bij iiet laboratorium gedetacheerd, hield zich tot September waarnemend plaatselijk geneesheer gehandhaafd gebleven, in afwachting dat
1894, toen de expeditie naar Lombok hem van zijn wetenschap- een civiel geneeskundige voor Tjilatjap zal kunnen worden aangewezen.
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kui dige behandeling bij de korpsen barissans (zie art. 62 van het
reglement voor deze korpsen, opgenomen in n°. 4755 van het,
Bijbla l op het Indisch Staatsblad) tijdelijk wat opgedragen MUI

PharwuueutUekt dienst. Bij het einde van 1894 beliep bet aantal
particuliere apotheken, ongerekend I filiaal-apotheek, evenals op
uit. 181)3 , 3 8 , namelijk 34 op Java en 4 in de buitenbezittingen

op genoemde plaateen gedetacheerde officieren van gezondheid win
lic* leger. Op 4 standplaatsen — Pandeglang (Bantam), Poerwakarta iKrawang), Tnssikmalaija (Preanger Regentschappen) en
Boijolali (Soerakarta) — bleven Buropeescbe geneeaheeren ontbre-

(deze laataten te Padang, Meaan, staketter en Banda-Neira).
Akten van toelating werden in 1894 uitgereikt aan 1 apotheker

k e n , doe!) ook daar werd door lijdelijke maatregelen In den
dienst voorzien, meerendeels door middel van dokters-djawa, terwijl Pandeglang tijdelijk was gebracht tot het ressort van den
Europeesclien geneesheer te Serang. (Inmiddels bood zich ook voor
Boijolali weder een Kuropeesch geneesheer a a n , op wien met
1 j a n u a r i 1895 de plaatselijke dienst is overgegaan.)
Onder de 39 door civiele doktoren bezette ressorten waren de
drie hoofdplaatsen begrepen met 9 geneeaheeren (daaronder ook de
geneesheer voor het marine-etablissement te Soeranaija). Voor de 36
overige ressorten beschikte men over een gelijk getal civiele geneesheeren.
In verband met de toekenning van vrije geneeskundige beban>
deling aan de ambtenaren , beambten en werklieden (met hunne
gezinnen), gebezigd bij de in 1894 onderhanden genomen werken
tot bevloeiing van de Solo-vallei, is voor het verleenen van genees-

kun iijre hulp in October 1894 aangewezen de plaataeUjke genees
heer te Bodjonegoro (Rembang), on Ier g-not van eene extra-toelage
en van indemniteit voor reis- en verblijfkosten, een en ander ten
laste van de fondsen voor genoemde werken. (Zooals lager blijken
z a l , zij'i ook twee inlandsche geneeskundigen lij bedoelde werken
gedetacheerd.)
In de buitenbezittingen bleef het aantal ressorten voor Europeesch^ plaatselijke geneeaheeren op 59 bepaald. Van de 5 , organiek
voer civiele geneesheereu bestemd, zijnde Padang (Sumatra'i
W e s t k u s t ) , Laboean Deli (Oostkust van S o m a t r a ) , Tandjong Pandan (Biliiton), Bonthain en Saleijer (Celebea en onderhoorigheden),
w a s , evenals in 1693, alleen een burgergenoeeheor geplaatst te
Tandjong Pandan , terwijl de dienst te Padang en t e Bonthain wat
opgedragen aan een officier van gezondheid en te Laboean Üeli
en op Saleijer, onder genot van de gebruikelijke toelage van f25
' a m a a n d e , aan een dokter-djawa. Van de 54 voor officieren van
gezondheid bestemde ressorten ') waren Seroeway (Oostkust van
Sumatta), Kepahiang (Palembang) en Toboali (Bauka) onbezet.
Op uit. 1893 was dit alleen met de laatstgenoemde twee ressorten
het geval.
Van de op uit. 1893 in dienst zijnde s t a i s - en plaatselijke geneesheeren overleden er 2 , terwijl 3 hum.e betrekking nederlegd'n.
Terwijl eene in 1893 ontstane vacature van stadsgeneesheer in het
begin van 1894 werd aangevuld door benoeming als zoodanig van
een der in 1892 wegens ziekte ontslagen titularissen, werden in
1894 tot plaatselijken geneesheer aangesteld : 1 van buitenlandach
verlof teruggekeerde stadsgeneesheer ; de geneesheer , die laatstelijk

bij de beëindigde staattapoof weg werken in Weet-Java als zoodanig
was werkzaam geweest, en 5 particuliere geneeskundigen (onder
welke laataten 1 gewezen officier van gezondheid en 1 die in
Nederland kort te voren het artsdiploma had behaald).
Tot de uitoefening der praktijk werden ge durende 1894 in Ne lerlandsch-Indië toegelaten 3 medici, die hier te lande waren gediplomeerd , terwijl zich mede als particulier geneesheer vestigden : 2
eervol ontslagen officieren van gezondheid, 2 gewezen plaatselijke
geneeaheeren eu 3 uit Europa teruggekeerde medici (l gewezen
stadsgeneesheer, 1 gewezen krankzinnigen-arts en 1 gewezen
plaatselijk geneesheer). Sommige van deze of van de zich reeds
vroeger als particulier geneesheer gevestigd hebbende medici werden,
zooals hooger blijkt, tot gouvernements-geneesheer aangesteld , en
nog 3 andere particuliere goneesheeren keerden naar Europa terug.
Desniettemin beliep het aantal enkel particuliere praktijk uitoefenende geneeskundigen bij het einde van 1894 2 meer dan op uit.
189.', namelijk 35 (daaronder 1 vrouwelijke arts).
Aan het voor artsen gevorderde examen in de verloskunde onderwierp zich in 1894 1 candidaat met goed gevolg. Voor het practisch
artsexamen deden zich geen candidateu op
Het aantal tandartsen onderging geene verandering. Een tandarts
keerde naar Europa t e r u g ; daarentegen werd aan een a n d e r , na
een in Indië afgelegd examen , eene akte van toelating tot uitoefening van de tandheelkundige praktijk verleend. Een ander die
zich aan het tandheelkundig examen onderwierp moest worden
afgewezen.
') Van de verschillende militaire posten in Atjeh, waar officieren van gezonüheid z(jn gevestigd, telt alleen Edi onder de hierbedoclde ressorten, otschoon
ook te Kotta Radja, Olehleh en op nog enkele posten in genoemd gewest de
militaire geneesheeren hunne zorg hadden uit te strekken tot op vrjje geneeskundige behandeling aanspraak hebbende niet-militaire lijders.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

en 3 apotbekerabedienden (waaronder 2 vrouwelijke), die een in
Nederland verworven diploma bezaten, en voorts aan 1 vrouwelijke

anotbekerabediende, die in Indië het voorgeschreven examen had
afgelegd, Muiten deze laatste hadden zich nog 6 candidaten in India*
tot bet all.'/geil van het examen voor ai othekorsbediende aangemeld , van wie er slechts 2 (beiden militairen) het diploma e r langden.
Europeesche vroedvrouwen. Met inbegrip van de (5 stadsvroedvrouwen waren op uit. 1894 op Java 36 (d. i. 5 meer dan het jaar
te vorei) en in de buitenbezittingen 3 Europeesche vroedvrouwen
(evenveel als op uit. 1893) toegelaten tot de uitoefening van de
verloskundige i raktijk. Onder dit 35-tal op Java telde men er 25
op de drie hoofdplaatsen, 3 te Buitenzorg, terwijl de 7 overigen
gevestigd waren te T a g a l , Pekalongan , Loemadjang , Poerworedjo,
Soerakarta, Djokjokarfa en Kediri. ü e 3 vroedvrouwen in de buitenbezittingen wareti die te P a d a n g , Medan en liakasser.
Aan bet in lcS94 in Indië gehouden examen voor vroedvrouw
namen fi candidateu deel, allen met goed gevolg.
Als herlii;g-vroedvrouw werden ingeschreven 9 personen.
Inlanitehê tjeiieeskutidigen. In gouvernementsdienst waren bij h e t
einde van 1894 werkzaam 115 dokters-djawa , tegen 114 (volgens
verbeterde opgaven) op uit. 1893. Terwijl namelijk in Februari 1894
6 n i e u w e , die het diploma behaald hadden, werden aangesteld,
ontvielen er gedurende 1894 2 door ontslag wegens volbrachten
diensttijd en 3 door overlijden.
Met in alle gewesten bleven gedurende 1894 dezelfde stnndplaatsen behouden, de ds wegens opheffing, deels wegens verlegging.
Zoo kon te Kasoegihan en te Sidoredjo in de residentie Banjoemas
en te Emmahaven in de Padangsche Benedenlanden de dokterdjawa worden g e m i s t , in verband met het gereedkomen v a n d e n
Pnanger-apoorweg en met den afloop der spoor* en havenwerken
aan de Kooinginne-baai. V'oorts werd in de Padangsche Bovenlanden de standplaats Moeara Laboe opgeheven, en daarentegen, in
verband met den drukken dienst onder bet werkvnlk bij de gouvemements-kolenontginning te Sawab Loento, te dier plaatse een
tweede dokter djawa geplaatst. Voorts werden 2 dokters-djawa belast met den geneeskundigen dienst bij de in Rembang en Soerabaija ondernomen werken tot bevloeiing van de Solo-vallei. Ten
behoeve van <ie afdeeling Grobogan in Samarang werd tijdelijk
een tweede dokter-djawa aangewezen , in verband met de aldaar
uitgebroken poksiektè, terwijl er ook één tijdelijk werd gestationneerd in de afdeeling Wonogiri (residentie Soerakarta), ter bestrijding
van de vele koortagevallen aldaar. Bij het einde van 1894 bedroeg
het aantal standplaatsen der van guuvernementswegc werkzaam
gestelde inlandsche geneeskundigen (zie nader bijlage CC): op
Java en Madura 67 (evenveel als op uit. 1893) en in de buitenI»/.mingen 34 (3 minder dan op laatstgenoemden datum).
Bovendien zijn in Soerakarta nogeenige dokters-djawa werkzaam
voor rekening van den soesochoenan , op Biliiton één voor rekening
van de liilliton-maatsehappij , en in Kcetei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) één voor rekening van de Steenkolenmaatschappij
aldaar.
Aangaande de gouvernementsinrichting te Weltevreden, waar
inlandsche jongelingen voor Je bewuste betrekking worden opgeleid , kan over 1894 en later het volgende worden gemeld. Op
1 Jauuari 1894 telde deze school 73 leerlingen (25 in de voorbereidende en 48 in de geneeskundige afdeeling). In de eerste maanden van bet j a a r , dat is kort vóór of bij het einde van den cursus
1893/94, werden uit de voorbereidende afdeeling afgeschreven 3
leerlingen wegens gebrek aan aanleg en 11 leerlingen , die tot
de g- neeskundige afdeeling konden worden bevorderd. Uit deze
laatste afdeeling werden in dat tijdsverloop afgeschreven 2 leerlingen wegens gebrek aan aanleg en 6 élèves, die tot dokterdjawa werden benoemd. Aangenomen werden 15 nieuwe leerlingen ,
waarvan 2 aanstonds tot de lessen der geneeskundige afdeeling
konden worden toegelaten. In verband met bovenstaande mutatiën
begon de cursus 1894/95 met 77 leerlingen , waarvan 24 in de
voorbereidende afdeeling (verdeeld, in twee klassen) en 53 in de geneeakundige afdeeling (beataande uit vijf klaasen). Gedurende den
verderen loop van het jaar werden nog 17 leerlingen aangenomen ,
die allen in de voorbereidende afdeeling werden geplaatst, terwijl
daarentegen 5 leerlingen van de geneeskundige en 14 van de
voorbereidende afdeeling, allen wegens gebrek aan aanleg , werden
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ontslagen, soodat op uit. 1894 de voorbereidende afdeellng 27 en
de geneeskundige afdeeling 48 leerlingen telde, in totaal dui 75
ólèvos. Onder dio 75 waren (>3 Javanen, 1 /Lmboinees, 6Men loneesen, 1 Indo* afrikaan, 2 SAaleiers en2Christen-inlanders, van
welke twee laataten de herkomst niel is aangeduid. In Pebruari 1896 leverde <!<> school weder 7 doktera-djawa :if [6
Javanen, 1 Maleier en l Christen-inlander), daar toen ;.! de leer
linge
oogste klasse van de geneeskundige afdeeling in
eindexam
Twee van de i
I als leeraren
fungeerende officieren van gezondheid moesten tijd.dijk vervangen
worden, omdat zij aan de expeditlonnaire troepen naar Lon
werden toegevoegd; ook had onder het onderwijzend personeel
uit anderen hoofde eene mutatie plaats. 1'e door de geneeskui
leeraren d r sol ooi ten behoeve ran de élèves en van de re I • in
functie lijnde doktera-djawa opgestelde ttudieboeken (/.ie o. a.
vorig verslag, hl/. 132/133) werden in 1894 vermeerderd door de
verschijning van het lute deel van dat, bandelende over de » bijzondere pathologie en therapie ". Voorts kwam in het laatst van
1894 ''oor den (huk gereed het leerboek over de » algem
siektekunde van den mensen". De kosten der school ge
1894 bedroegen f39902 (f300 meer dan in 1893), daaronder
f 18 934 (in 1893 f 18 140) wegens toelagen aan de leerlingen.
De polykliniek in de heelkunde en die voor inwendige ziekten
vonden blijvend een grooten toeloop en bleken meer en meer
eene goede leerschool te wezen voor de adspirant doktera-djawa.

opgeleverd; slechts 2 daarvan badden zich reeds vast gevestigd,
en waren dientengevolge In bet genot gesteld van een onderstand
uit 'slauda kas, onder verplichting om aan minvermogenden
kosteloos verloskundigen bijstand te verleenen, namelijk de geexamineerde van 1893, die zich aanvankelijk te Padang, doch
later te Fort de Koek had nedergezet, en de in 1894 geslaagde
te Padang, die zich PadangPandjang tot standplaats koos, Gedurenle 181)i
Dieuwe candidaten in opleiding genomi 1
te Diom >ang, "J te Sam ra ig en 2 te Saparoea (residentii Amboina).
Ais nog in functie zijnde geëxamineerde inlandsehe vroedvrouw
wen, afkomstig van de in 1875 opgeheven opleidings-inrichting
te W tltevreden , veru Idendel estuuraopgavi men 16-tal (2 minder
dan op uit. 1893), en wel 2 die haar beroep uitoefenden in
Cheribon, 2 in Banjoemas, 1 in elk der gewesten Era wang,
Prea!,^>er Regentschappen, Bagelen , Sumatra'a Westkust en
Celebes, ei 7 in de Minahassa (residentie Menado). Deze; allen
genieten mede een onderstand uit 'slands kas.

ZiekengeitichUn. Op "en aantal gewestelijke en af
ioofdplaatten bekostigt het Gouvernement inlan ische burgerlijke ziekenmrichtingeu , die echter hoofdtakelrjk bestemd zijn ter verpleging
van zieke prostituees en zwaar verwonde inlanders, doch in som' gevallen (zie n°. 4638 van het Btjblnd op bet Indisch Stants; ook mogen i Lenen ter opneming van lijders aan besmettelijke
ziekte;: , van inlan i che gevangenen en ran pradjoerits. De te
Kraksaan (Proboliuggo) en Mauioen bestaande ziekeninrichtingen
Inlandsehe vroedvrouwen. Van de op 'slands kosten bij eenige van dezen aard werden in 1894 naar nieuwe gebouwen overgeEuropeesche geneesbeeren tot verloskundigen opgeleid wordende br^c'nt, terwijl die te Malang (Pasoeroean) en Sitoebondo (Bezoekt)
inlandsehe vrouwen (zie o. a. het verslag van i s 91 , blz. ;34) over meer ioealiteit te beschikken kregen. Te Madjalengka(Cberislaagden er in 1894 5 in bet examen (2, reeds in 't vorig verslag bon) waren bijbouwiugon onderhanden. Tot het oprichteu van
bedoeld, die te Djombang, residentie Soerabaija, 1 die tePadang nieuwe ziekengestichten te Salatiga (Samarang) en BangkaÜan
en 2 die 'e Ternate de verloskunde beoefend halden), terwijl er (Madura) werd in 1894 besloten.
2 aan de opleiding ontvielen: 1 te Padang, die zich onttrok, en
Omtrent den omvang der ziekenverpleging in de te Batavia,
1 te .Venado wegens overlijden. Met inbegrip van de eenige can- Samarang en Soerabaija, met eene meer algemeene bestemming,
didate . te Samarang opgeleid, welke in 1893 geslaagd was, ha i bestaande groote inlandsehe burgerlijke nekeninrichtüigen zijn
de pn.jf-opleidiiig dus tot uit. 1894 in 't geheel 6 gediplomeerden over 1894 de volgende opgaven verstrekt.
Aantal

Bijgeverpleegkomen
gedurende
den op
den loop
1 J a n u a r i van het
jaar.
1801.

ZIEKEXIXRICniINGEX.

Stadsverband te Batavia
I d e m te S a m a r a n g
I d e m te Soerabaija
Chineesch hospitaal te Batavia
Idem te Samarang

Afgevoerd gedurende den loop
van h e t j a a r :

verplecg-

Percentsgewijze verhouding tot
h e t totaal der behandelden (na
aftrekking van de geèvacueerieii)

den op
als g e ivacneerd.

als
hersteld.

31 i
312
241
177
9
I 053

4 04-2
2 440
3 07S
449
90

10G

.

308
24(1
175
117
50

2 (153
2 114
3 285
282
78

Totalen

956

10 899

I 033

8 412

.

Aantal

als
31 Decom- van de
overleden.
herstelden
ber 1894.

van de
overledenen.

van de n o g
onder be—
handeling
geblevenen.

450
200
221
1(17
53

77.51
78.70
87.07
45.05
55.71

9.17
11.01
0.43
28.27
0.43

13.32
9.69
5.90
26.68
37.86

1 157

79.20

9.91

10 89

Met de oprichting van nieuwe gebouwen ten dienste der in 't Wangkoeng 96 uit de sterkte werden afgevoerd (27 als hersteld ,
vorige verslag ('olz. 133) bedoelde uitbreiding van het stadsverband 30 als geëvacue"rd en 39 wegens overlijden'. In het leprozengete Batavia werd in December 1894 door den aannemer begonnen. sticht te KemangPampang(Palembang) bleef het aant«l verpleegden,
Als groote gestichten zijn ook aan te merken de berrib"rri- als in 1893, 22 bedraden. Over het te Medan (Oostkust van Suhospitalen te Buitenzorg en Oeloe Limau Manis nabij Padang. Over matra) bestaan ie particuliere leprozen-asyl is gehandeld in de op
de verpleegsterkte aldaar vindt men opgaven in noot 1 op blz. 85 blz. 142 hiervóór bedoelde bijlage BB van dit verslag.
Met betrekking tot de voor betalende lijders ingerichte particuhiervóór. Aan eerstgenoemd hospitaal werden in 1894 nogmaals
twee loodsen , in semi-pennanenten bouwtrant, toegevoegd , elk liere gezondbeidsetablissementen te Sindanglaija en Soekaboemi
voor 100 lijders. De verpleegruimte bestaat nu uit 9 dergelijke (Preanger Regentschappen) en dat te Tosari-Poespo (Pasoeroean) valt
serai-permniiente loodsen en verder uit een 7-tal geheel bamboezen te verwijzen naar het medegedeelde in 't vorig verslag (blz. 133/
loodsen , die geleidelijk naar behoefte later verbouwd zullen worden. 134); zie ook noot l op blz. 50 hiervóór.
Het te Soerabaija aun de Oedjoeng gebouwde hospitaal voor
Krankzinnigcnioczcn. In den loop van 1895 is de Gouverneurbesmettelijke ziekten , hoofdzakelijk ter opneming van choleralijders
die van boord der schepen geëvacueerd worden , kwam voor gebruik Generaal door het Opperbestuur gemachtigd om , behoudens inachtgereed. De behandeling der op te nemen lijders is, onder toezicht neming van eenige ten aanzien van het ontwerp gerezen opmervan den oudst aanwezendeu officier van gezondheid van het wacht- kingen . over te gaan tot de vaststelling van het in 't vorig verslag
schip ter plaatse (die daarvoor eene vaste maandelijksche toelage (blz. 134) bedoelde concept-reglement op het krankzinnigenwezen
geniet), opgedragen aan een beurtelings bij dit lazareth te deta- in Nederlandscb-Indifi. Bij de alzoo eerlang te verwachten uitcheeren dokter-djawa van het stadsverband. Voor de oprichting van vaardiging van het reglement zullen tegelijk worden afgekondigd
een cholera-hospitaal te Olehleh (Atjeh) werd f 8710 beschikbaar eenige in liet reglement op de Indische rechterlijke organisatie en
in bet Indisch Burgerlijk Wetboek bij Koninklijk besluit aanga*
gesteld.
Van bet gesticht voor lepralijders te Pelantoengan (Samarang) brachte wijzigingen , die, met nog andere door den Gouverneur*
maakten in 1894 in 't gel.eel 33 lijders gebruik (daaronder 23 Euro- Gem raal in reglementen op het rechtswezen te brengen verandepeanen), van wie er 2 overleden en 6 op verzoek ontslagen werden. ringen, van de in het leven te roepen volledige regeling van het
Talrijker waren de te Loano (Djokjokarta) en Wangkoeng (Soe- onderwerp het gevolg moeten zijn.
In liet cenlrale gesticht voor krankzinnigen te Buitenzorg en
rakarta) verpleegde lepralijders, wier aantal respectievelijk 332en
195 bedroeg, waarvan er bij het eind van het jaar nog 54 en 99 in de twee hulpgestichten te Samarar.g en Soerabaija was bij het
aanwezig waren, daar er te Loano niet minder dan 240 na korter einde der jaren 1893 en 1894 het volgende aantal patiënten opgeof langer verblijf het gesticht verlieten en 38 overleden , en te nomen (mannen eu vrouwen zijn daarbij te zamen gerekend , doch
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bel i•." f ' 'lei laat I i is tusschen haakjes ermeld):
Baltaaaorg. Baraaraag. So<-raha{|a. Totalen.
Uit. 18!)3
*) 867 (120) 112 CU)
ISO (SS) 609(184)
Uit. 1894
«i 319 (114) 112 (80)
1M (86) 687(17»)
o) Vaa de 187 mannen werden er in da Ida klaaaa verpleegd i l , in da
3de Ma aa 89 en la da 44e Uaaae 187. Wat de ISO rr awea betreft, irai
doe verdeellag 6, 80 ea 86. Ten aaarinn raa de patiënten in da balpgestichten is /.ood.m;.;•• verdcelins. in de hier te lande ontvangen on^ivin niet
bekend gnatcld (ook Biet in die over inyij.
4) \':\n de 886 mannen iverden er in de Sde klaaaa verpleegd IS, la de
3dc klasse 87 en in de 4de klaaaa 186. Wat de 114 rronarea aangaat,
deze verdeeling 8 , 89 i n 7'J.
Daar v'ior Buropeesche krankzinnigen nog steeds geen voldoende
verpleej*niimte in de gesticht"n aanwezig W M , en iti liet begin
van lNv»4 ten behoeve van een tiental zoodanige lijdera aan vragen
om plaatsing ') moesten worden afgewezen, werden binnen de
euceinU; van de inrichting te Buitenzorg t^vej aetni permanente
paviljoena, elk uit drie zaaltjes bestaande, gebouwd. Deze paviljoens werden in het begin van 1895 betrokken door de in bet
gesticht aanwezige half-rustige inlandscbe vrouwen , die nog steeds
een der voor Buropeeaebe lijdeis bestemde paviljoena bewoonden.
Door deze regeling zijn nu 30 plaatsen voor lijders van uutstbe*
doelden landaard beschikbaar gekomen.
De vraag, op welke wijze, bij verdere uitbreiding der geatichten,
langs den meest doelmatigen weg in de geneeskundige verzorging
van krankzinnigen, vooral vnu inlanders 2 ), ware te voorzien, ia
in Indië nog in behandeling.
Voor elk der hooger vermelde drie gestichten afzonderlijk kunnen de onder de patiënten in 1894 voorgekomen mutatiSn, zoomede
hun landaard , blijken uit bijlage FF hierachter. In totaal waren
de cijfers per landaard als volgt (de vrouwelijke patiënten zijn
•weder tussèben haakjes vermeld):

Aanwezig op uit. 1893
„

,,

189*

bijgekomen
ontslagen als hersteld of verIn 1 beterd
89* ) ontslagen, doch niet verbeterd
overleden

Europeanen.
198 (39)

Chineezen.
Arabieren
Inlanen Indo—
ders.
Afrikanen. Totalen.
345 (137)
4li (8)
589 (181)

20* (*2)

3** (131)

27 .9)

55 (17)

9 (2)

33 (1*)

2 („)

4i (10;

„
12 (4)
21 (*)

1 (1)
22 (8)
50 (23)

„
5 (2)
7 (2)

1 (1)
b) 39 (14)
8* (31)

27 (0)

100 (*4)

39 (6)
„

587 (179)
a)8i

(20)

welke mntatiën beliepen in 1893:
bijgekomen

9 (..) c) 130 (50)

ontslagen a's hersteld of verbeterd.
overleden

17 (4)
40 (18)
1(1)
58 (23)
7 (3)
37 (19)
11 („) d) 55 [tl)
24 (7)
77 (37)
12 (I)
113 (45)
o) Hiervan werden er in het gesticht te Buitenzorg opgenomen 40. waarbij
niet gerekend 1 patiënt. geëvacueerd uit het gesticht te Sainaranir. Van bedoelde
40 nieuwe lijders waren er tijdens hunne opneming 18 langer dan een jaar. 17
sedert 3 tot 12 maanden en 5 minder dan 3 maanden krankzinnig. Nopens de béide
andere gestichten zijn dergelijke opgaven niet verstrekt.
b) Hiervan 25 in het gesticht te Buitenzorg (waarvan 12 aan berriberri), 0 in
het gesticht te Samarang . en 8 in het gesticht te Soerabaija (onder welke laatsten
2 aan b.rrileni).
c) Ilierva'i werden er in het gesticht te Buitenzorg of genomen 104. waarbij
niet gerekend is I natiént. geëvacueerd uit het gesticht te Samarang. Van deze
105 „bijgekomen" lijders waren er tijdens hunne opneming 5 sedert hunne
vroegste jeugd, 37 langer dan een jaar. 30 sedert 3 tot 12 maanden en 9 minder dan 3 maanden krankzinnig. Van de 18 overigen was de duur hunner krank*
zinnigheid vóór de opueming niet bekend. Nopens de beide andere gestichten zijn
dergelijke opgaven niet verstrekt.
d) Hiervan 41 in het gesticht te Buitenzorg (waarvan IS aan berriberri). 5
in het gesticht te Samarang en ü in het gesticht te Soerabaija (ouder welke
laatsten 4 aan berriberri).

Voor nuttige afleiding en verschillende werkzaambeden werd
ook in 18'.'4in alle drie gestichten zoo goed mogelijk zorggedragen.
') Onder de bescheiden , die !>(j aanvragen om opneming van ljjders moetcn werden overgelegd . behoort o. a. een staat volgens een voorgeschreven
model, waarin met betrekking tot den patiënt een aantal vragen moeten \vorden beantwoord, o. a ook betredende den duur, de voornaamst" verschijnselen , de vermoedelijke oorzak'n, enz , zijner krankzinnigheid In Maart 1895
(Indisch Staatsblad n°. 58) is voor dezen ntaat van inlichtingen een aJaaW
inodcl ingevoerd.
:
) Kopeai het aantal niet In eigenlijke! krankzinnigengestichten verpleegde
inlandscbe patiënten van dezen aard zjin alleen opgaven ontvangen .vat batred liet zoogenaamd Chineesch hospitaal te Batavia. Onder de daar verpleegden telde men op uit. 1894 42 krankzinnige inlanders (22 mannen en
20 vrouwen).
Tot de verpleegden in het particuliere „Immigranten-asyl " te Medan , ter
Oostkust vnn Sumatrn, bebooren mede krankzinnigen ; zie daaromtrent bijlage BIJ hierachter.

Blijkens de dienaangaande ingediende opgaven beliep in bet ge»
sticht te Buitenzorg gemiddeld per maand bet aantal mannelijke
patiënten 102 Europeanen en 134 niet-Baropeanen, van wie er
gemiddeld respectievehj*k ü au !)7 met verschillenden arbeid werden
bezig trehouden , ••!! wel de Buropeescbe mannelijke pstiSnten v ir«
namelijk met boutsagen, huiswerk, schrijfwerk en in de amederij
en koperslagerij, de inlandache mannelyke patiënten mi
met 'rel - en tuinarbeid, namelijk 68 van de 97. (!5ij h-t gesticht
bebooren — zie vorig versla.', bis. 134, • 30 bouws rij tv
en koffietuinen.) Van de 34 Europees lie en 80 niet-Buropeescbe
vrouwelijke patiënten, welke het gesticht gemiddeld per maan
telde, waren ar gemiddeld reapectievelyk i7 en 55 werksa sn,
waarvan 11 en 18 ala naaisters Verder werl betgrootste gedeelte
der inlandache vrouwelijke [atifinten bezig gehouden in de keuken
en'met tuin- en veldwerk, sommigen tevens met huis- en buiten*
werk alsmede in de waschinrichtiug.
De kosten der drie gestichten bedroegen over 1894 f282154
(namelijk wegens traktementen enz. van bet personeel f 126005
en wegens kleeding, i >oding, enz. d r krankzinnigen f 156 'm.
Ue ontvangsten wegens verpleeggelien van betalende patiënten
beliepen in 1894 f 34479.
Vaccine. Ter aanvulling vnn vroegere wenken van dien ;iard
(Bijblad op het Indisch Btaatabiad n°. 2253J werd bij eene circulaire van d"ii waarnemeuden directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverbeid dd 28 Ifaart 18'dö naier in het licht ge del 1, dat
en hoe er voor te waken is om, Inj het uitbreken van de pokziekte
in eeidg vaccinedistrict, de geregelde voortzetting van den gewonen
vaccine neust geen stremming te doen ondervinden door de bemoei»
togen, die dan van den vaccinateur gevorderd worden voor net
vaccineeren en revaccineeren in de onmiddellijke omgeving van de
aangetaste plaats.
Onder het in de verschillende gewesten geplaatste (inland.-che)
vaccinateurs-personeel, ten getale van omstreeks 380 personen
(daaronder ook eenige bulpvaccinateurs en bezoldigde élèvea, doch
niet de 21 vaccinateurs in dienst van de vurstenbesturen vim ,Soerakarta en Djokjokarta), kwamen tredarende 1894 16 vacatures
voor (3 door overlijden en 13 door ontslag wegens gevorderden
leeftijd, ziekte of andere redenen). Üese vacatures konden, o p l n a ,
alle nog in den loop van het jaar worden aangevuld, hetgeen mede
het geval was met de 2 op uit. 1893 uo^r niet vervulde plaatsen.
Van de 14 tij lelijk in diëtist ge-telde bulpvaccinateurs, die op
Madura werkzaam waren tot het doen van revaccinatiën op grootê
schaal (zie vorig verslag, blz. 135), kon wegens gedeeltelijke beeindiging hunner werkzaamheden (waarbij het inlandsch bestuur
belangstellende medewerking verleende) met uit. October 1894 de
helft weder buiten dienst worden gesteld. Vier van deze tijdelijke
hulpvaccinateurs vonden een voorloopig emplooi op het eiland
Lombok tot tegengang van de verspreiding westwaarts der in
Oost-Lombok uitgebroken pokken-epidemie (verg. blz. 3G biervóór).
In verband met de definitieve in lienststelling van een afzonderlijken vaccinateur voor West-Hoeroe (zie vorig verslag, blz. 135)
werd bij gouvemementabesluit dd. 24 Augustus 1894 n° 7 de indeeling van het vaccinegebied der residentie Atnboina gewijzigd
en het aantal vaccine districten aldaar van 11 op 12 gebracht Ten
behoeve van de onderafdeeling Ceramlaut en Goram (afdeeling
Banda), behoedende tot die gedeelten van het gewest, waar de
vaccine nog niet is ingevoerd . werl bij gouvernementsbesluit dd.
25 October lb94 n°. 46, vooralsnog bij w\jze van tweejarige proef,
me Ie een vaccinateur toegestaan.
Over de laatste vijf jaren wijst de statistiek der verrichte vaccinatiën en revaccinatiën, afzonderlijk voor Java en Maduru en
voor de buiten bezittingen. de navolgende uitkomsten aan:
J A V A LX

Jaren.

1890 a)
1891 .
1892 A)
1803 .
1894 e)

. .
. .
. .
. .
. .

MADUBA.

BUITENBKZITTIN'r.F.J,".

Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal WaarV.1CC1vaceivan revacci- van
van revacci- van
jjenananagcn.v
l?ege:
tiën. riaagd. tii n. tlaagd. tiën. alaagd. tiiln. slaagd.
fiiU 242
548 878
049 857
653640
694 574

1 :1.11
1 :1J8
1:1.11
1 : 1.11
1 :1.10

453 878 1 : L61
568519 1 :1.69
641 9fi8 1 : 1.48
1 ooi 808 1 : 1.60
881 220 1 : 1.58

119878
114086
100 001
148584
120938

1 : 1.22' 110 HO:) 1 : 2.25
1 :1.261 105 585 1 : 2.31
1 : 2.501 84 503 1 : J.S4
1 : l.S&l 97 029 1 : 2.13
1:2.25 170 9-18 1 : 1.94

o) Van Amboina werden geen volledige gegevens ontvangen.
6) Uit de residentieii Palembang en Sumatra's Oostkust ontbreken de
opgaven,
c) Als voren alleen wat de residentie Palembang betreft.
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H'it te Welterredeu (Batavia) bestaande parc-vaecinogtoe bleek
bij voortduring geheel eau het doel te beantwoorden. Hei jaarverslag der inrichting, dat geregeld wordl opgenomen in het Qenees*
kundig Tijdschrift, voor Xeder'andsch-IiidiB, • over i.N'.>4, voor
zoover bier te lnn Ie bekend, nog niet verschenen (dat over 181)3
is ii' vinden op blz. 344—363 van deel XXX.IV van genoemd
Tijdeshrift).
( d i e r bet beheer van len directeur van bet parc-vaceinogène,

L

Departement der burgerlijke openbare werken.
I.

Ol'KNIlAHE W l U n

IN HET ALGEMEEN.

Jaarverslag.
Van het technisch «Verslag over de burgerlijke
openbare werken in Nederlandsch-Indiö" verscheen de tweede
dr. L. I. Btuurri DK HAAN, en sondar uitbreiding van geneeskun* jaargang (1893) in Mei j l . . terwijl de derde (1894) thans bier te
dig pereoneel, ii tban* daaraan i»ok verbonden eena inrichting lande ter p e r n is. ü e in den eersten jaargang met do beschrijving
tor bet verleenen van geneeskundige behandeling tegen degevob> van de beVtOeUng uit de Pamali-rivier (Oost-Brebes, residentie
gen van doUebondsbeet. Nalat in de eerste : elft \au 1895 ge- Tagal) begonnen reeks van verhandelingen o.-er alle reeds uitgenoemde geneesheer voor zijne nieuwe werkzaamheden gelieel was voerde of in uitvoering zijnde irrigntie-werken wordt in den tweeden
voorbereid (zie vorig verslag, blz. 13.">), de gebouwen gereed g e - voortgezet met de beschrijving van de bevloeiing van de landstreek
komen en in gebruik genomen waren en men over de noodige tusschen de Babakau- en Losari-rivieren (\Vest-Brebes), en in
stof voor de Pasteur'sche inentingen bescliikken kon, werd bij gouver- den derden met die van de irrigatie uit de Pekalen-rivier (Probolinggo) en van de Tjihea-vlakte (Preanger Kegentschappen). Aan
nemeutabealuit ld. 16 Juli 18Ö6 n°. 15, gedeeltelijk opgenomen in
Indisch Staatsblad n°. 1 4 8 , het > Instituut P a s t e u r " t e Weltevre- laatstbedoelden jaargang zijn tevens als bijlagen toegevoegd:
den (Batavia) op den boven aangeduiden voet in liet leven geroepen 1°. een register van alle tot en met het einde van 1894 voor
en werden de vaste jaarlijksehe uitgaven voor de inrichting toe- huishoudelijke of i'ulustrieele doeleinden of voor bevloeiingen aan
gestaan. Met betrekking tot het toezicht over de inrichtingen het particulieren verleende vergunningen (voor zooveel nog van kracht)
beheer en de administratie daarvan werden mutatis mutandis van toe- tot het aftappen van water uit rivieren, bronnen of leidingen,
passing verklaard de art. 2 , 3 , 9 en 10 van het reglement voor welke den Staat hetzij ais openbaar, betzij als privaat domein
het parc-vaceinogène (Bijblad op het Indisch Staatsbladn*.4733), toebehooren (zie overigens lager on Ier > Verguiiniio/i'u tol waterterwijl voorts bepalingen werden vastgesteld aangaande heterlan- gebruik " ) , en 2°. eene beschrijving van de uitkomsten van de in
gen van geneeskundige behandeling aan het Instituut. Ingevolge 1*93/94, in verschillende streken waar de teelt van suikerriet
die bepalingen heeft ie ier persoon, ongeacht zijn landaard of maat- plaats vindt, door ingenieurs der burgerlijke openbare werken
schappelijke positie , die door eeuig dol dier of mensen gebeten is, genomen proeven om de hoeveelheid water te k e n n e n , welke voor
aanspraak om kostalooa aan het Instituut Pssteur behan leid te bedoelde cultuur (die steeds kunstmatige!) toevoer van water
worden, mits op vertoon van eene schriftelijke verklaring (af te vordert) noodig is. Omtrent dit p u n t , waarvan de kenDis bij het
geven door een bevoegden Buropeasoben geneeskundige, paarden* ontwerpen en exploiteeren van bevloeiingswerken van groot bearts of veearts, of — bij gemis van dezen — door een inlandscben lang i s , bestonden tot dusver geen vertrouwbare gegevens.
geneeskundige of veearts, dan w e l , wanneer ook dezen n i e t a a n v e z i g zijn, door J e hoogste ter plaatse gevestigde civiele autoriTechnisch personeel. Hel door de formatie van het technisch
t e i t ) , waaruit met voldoende zekerheid het bestaan van dollehondsbeet blijkt. Over de geldigheid dezer schriftelijk!' verklaring — welke personeel der burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië
zooveel mogelijk vergezeld moet gaan van een s t a a t , behelzende gevorderd aantal van 62 hoofd- en verdere ingenieurs, 23 archide bemtwoording van een aantal voorgeschreven vragen met be- tecten en 159 opzichters w a s , volgens de op uit. April j l . afgetrekkiug tot den lijder — en over de noodzakelijkheid tot het in- sloten 0|)gaven betreffende de samenstelling en distributie van dat
stellen van geneeskundige behandeling cord-elt uitsluitend de personeel, op dien d a t u m , op 3 ingenieurs n a , compleet. W a t
directeur van het Instituut. In dringende gevallen is deze bevoegd het boven de formatie gevoerd wordend personeel betreft, werd
ook personen zonder schriftelijke verklaring in behandeling te ne- dat bij de werken en opnemingen ter verbetering van de bevloeiing
men , wanneer de hem medegedeelde of bekende omstandigheden en afwatering van de Solo-vallei sedert uit. April 1894 uitgebreid
daartoe aanleiding g e r e n . ' ) Behoeftigen (als zoodanig, waar het met l ingenieur en 4 opzichters, terwijl bovendien, als gevolg
Europeanen en met hen gelijkgestelden g e l d t , alleen aan te uier- van de samensmelting met deze werken van dat betreffende den
ken zij die in de termen vallen van Indisch Staatsblad 1867 n°. 172), aanleg van een dam van Oedjong Piring naar het Djamoean-rif,
voor wie eene schriftelijke verklaring al> de bedoelde is afgegeven, aan bedoeld personeel n o g werden toegevoegd de bij laatstgenoemd
k u n n e n , ter erlanging van geneeskundige behandeling in b e t l n - werk gedetacheerde ingenieur en opzichter. Voorts werd een opstitnut , op 'slanda kisten worden vervoerd naar Weltevreden , en ziehter boven de formatie geplaatst bij den aanleg van de spoort e r u g naar de plaats hunner herkomst, mits op de minst kostbare weglijn Próbolinggo-Panaroekan , doch daarentegen werden de
wijze, ter beoordeeling van bet l etrokken hoofd van gewestelijk beide opzichters, die bij den aanleg van de lijn Preanger-Tjilatjap
of plaatselqk bestuur. Ter begeleiding van behoeftige jeugdige waren gedetacheerd , wegens den afloop van dat werk weder in
kinderen k a n , zoo noodig, op dezelfde wijze ook aan een der fa- den gewonen dienst opgenomen. Ten gevolge van een en ander
mi I ie bet rekkingen van de lijders, of anti ee:> ander door het be- waren op uit. April 1895 boven de formatie in dienst 17 ingenieurs
stuur als geleide aan te wijzen vertrouwl.a ir persoon, overtocht en 31 opzichters, zijnde 1 ingenieur en 3 opzichters meer dan
voor rekening van den lande worden verleend. De op 's lande koeten op uit. April 1894.
Met betrekking tot de tewerkstelling van het ingenieurs» en
naar Weltevreden opgezonden lijders van liuropeeschen en daarmede
gelijkgestelden landaard komen in aanmerking o m . zoolang hunne overig technisch personeel van den waterstaat en de burgerlijke
behandeling d u u r t , in het groot militair hospitaal als behoeftigen te openbare werken in Indië was op uit. April 1893 de toestand als
worden opgenomen ; Ban inlanders en met hen gelijkgestelden wordt volgt:
huisvesting en verpleging verleend in bet stadsverband of het Chinee-ch hospitaal te Batavia i aar gelang van hun landaard. De hoofden van gewestelijk en plaatsulij * bestuur hebben te zorgen dat het
I> zamen.
vervoer der op 'slanda knelen naar bet Instituut over te brengen
INDEKLING.
personen zooveel mogelijk worde bespoedigd ; zij voorzien h e n ,
voor zooveel noodig, van een schriftelijk bewijs ter erlanging van
vrij transport door andere gewesten. In eene slotbepaling wordt
I. Algemeenc diensl.
overigens voorgeschreven dat de hoofden van plaatselijk b e s t u u r ,
op aanvraag van den directeur van het I n s t i t u u t , inlichtingen A. Technisch personeel bjj het departement
hebben te geven omtrent den gezondheidstoestand van bij de inf chefs
richting in behandeling geweest zijnde personen.
B. Waterstaats-1 toegevoegd personeel voor
afdeelingen j werken, bchoorende tot
') O. a. wanneer zich lijders van vreemde nationaliteit (b|jv. uit de Straits! den algemcenen dienst .
Bettlementl of Australië) mochten aanmelden, voor wis in sommige gevallen
Batavia eer bereikbaar is dan .Saigon (Corliin-China), waar — zooals be- C. Technisch waterbeheer in de residentiën Banjoemas en Bagelen (Irrigatiekend — ook een Instituut 1'asteur gevestigd is. Van de opening der inrichafdceling Scrauoe)
ting te Weltevreden , en van de gelegenheid welke zij aanbiedt tot kostelooze
behandeling van slachtoffers van dolleboadtBeei zoowel aan NederlandschIndisehe ingezetenen als aan vreemdelingen die er prijs op stellen , werd van
Transporteeren.
de zjjde der Indische BcgMSStg mededeeling gedaan aan den Britschen
consul te Batavia.

uyiagc c.
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Architecten
en
opzichters.

Hoofden
verdere
ingcnieurs.

INDEELING.

Per transport.

48

Te zamen.

85

37

II. Gewestelijke dienst.
A.

GEWESTEN

DIE

TOT EENE

VfATEBSTA ATS A F D E E L I N G
BBHOOBBN.

Xtle aftiteling.
Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen
Lampongsche Districten

6
6
1
7
1

6
9
1
8
1

6
5
4
6
5

6
5
4
6
5

7
4
1
1
4
5

9
4
1
1
4
5

2de afdeeling.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Banjoemas
Bagelen
3de afdeeling.
Samarang
Kadoe
Soerakarta
Djokjokarta
Japara
Rembang
4*ie afdeeling.
c)

Soerabaija
Kediri
Madioen
Madura

9
4
5
4

e)

hdc afdeeling.
5
4
5
2

5
4
5
2

11
1
2
4
5
1
1
»
2
2
3
2
2
1
1

12
1
2
4
6
1
1
n
2
2
3
2

d) 182

241

Pasoeroean
Probolinggo
Bezocki
Bali en Lombok
B.

12
4
5
4

G E W E S T E N W E N I E T TOT EENE
WATEBSTA ATS AFDEELINO
BEHOOBEN.

Sumatra's Westkust
Atjeh en onderhoorigheden
Benkoelen
Palembang
Sumatra's Oostkust
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Celebes en ondi'rhoorigheden
Menado
Amboina
Ternate
Timor

.

.

Totaal van het personeel in v a s t e n
dienst

50

2
1
1

Tweede Kaacr;

2.|
[Neder!. (Oott-) Indie.]

afzonderlijk vermeld, omdat het niet onder de reehtstreeksche bevelen van
den afdeelings-chef staat.
c) Hieronder 1 opzichter, niet behoorende tot dcu gewesteljjken waterstaatsdienst , maar onder de bevelen van den directeur van hi't inarine-etablissemcnt belast met het onderhoud en de herstelling van de gebouwen en
werken dier inrichting, (verg. vorig verslag, blz 135).
d) Namelijk 23 architecten en 159 opzichters.
e) De proef met de hierhedoelde irrigatie-aldeelingcn zal voorloopig nog
worden voortgezet.
f) Deze opzichter is geplaatst bjj den aanleg van de spoorweglijn Probolinggo-Panaroekan.
Over de v r a a g in hoever in g e w e s t e n w a a r voor h e t b u r g e r l i j k
b o u w d e p a r t e m e n t e n voor de m i l i t a i r e geiiie niet veel t e d o e n
v a l t , niet n a m e in h e t m e e r e n d e e l d e r b u i t e n b e z i t t i n g e n , tot e e n e
s a m e n v o e g i n g v a n beide d i e n s t e n w a r e over te g a a n , is nader m e t
h e t Indisch B e s t u u r in o v e r l e g g e t r e d e n , ook n a a r a a n l e i d i n g v a n
h e t r a p p o r t der — in J u l i j l . o n t b o n d e n — comini.-sie hier t e
l a n d e , v a n w e l k e s p r a k e is i n 't v o r i g v e r s l a g (blz. 71).
G e d u r e n d e h e t tijdvak van 1 Mei 1894 tot u i t . A p r i l 1 8 9 5
w e r d e n , ter a a n v u l l i n g van v a c a t u r e s o n d e r het personeel d e r
b u r g e r l i j k e o p e n b a r e w e r k e n , 6 i n g e n i e u r s in d i e n s t g e n o m e n ,
n a m e l i j k 3 die s u p p l e t o i r voor 1894 w a r e n a a n g e v r a a g d , en 3 ,
u i t g e z o n d e n t e r v o l d o e n i n g a a n de a a n v r a a g voor 1895. De o p
laatstgenoemden d a t u m onaangevulde 3 ingenieurs-plaatsen werden
o p e n g e h o u d e n voor van b u i t e n l a n d s c h verlof t e r u g v e r w a c h t e ingenieurs.
I n de v a c a t u r e s in den r a ü g v a n a r c h i t e c t en van o p z i c h t e r w e r d
g e r e g e l d voorzien. B e h a l v e de reeds o p u i t . April 1894 a a n w e z i g e
7 c a n d i d a t e n , die o p eene p l a a t s i n g als o p z i c h t e r w a c h t t e n (zie
v o r i g v e r s l a g , blz. 1 3 5 ) , k w a m e n in den loop van 1894 n o g 18
p e r s o n e n voor z o o d a n i g e p l a a t s i n g b e s c h i k b a a r , n a m e l i j k 1 6 , die
in h e t voorjaar van 1894 s l a a g d e n in h e t in I n d i e g e h o u d e n
o p z i c h t e r s - e x a m e n , en 2 zich in 1894 in Indiö voor p l a a t s i n g
a a n g e m e l d h e b b e n d e c a n d i d a t e n , die in h e t bezit w a r e n v a n h e t
d i p l o m a voor o p z i c h t e r bij den r i j k s w a t e r s t a a t in N e d e r l a n d . V a n
die 2 5 c a n d i d a t e n overleed er één , terwijl e r g e d u r e n d e h e t t h a n s
b e s p r o k e n t i j d v a k 7 als o p z i c h t e r w e r d e n g e p l a a t s t , zoodat o p
u i t . April 1 8 9 3 n o g 17 o p p l a a t s i n g w a c h t t e n .
M e t de functien van land m e t e r w a r e n in 1894 15 w a t e r s t a a t s a m b t e n a r e n b e l a s t , zijnde 2 m e e r d a n in 1 8 9 3 .
A l s tijdelijke o p z i c h t e r s ( w e r k b a z e n ) w a r e n in 1894 112 p e r s o n e n
g e d u r e n d e h e t g e h e e l e j a a r in d i e n s t (zijnde J 9 m i n d e r dan in
1893) en bovendien een n i e t o p g e g e v e n a a n t a l g e z a m e n l i j k g e d u r e n d e 4 2 6 m a a n d e n , h e t g e e n n e e r k o m t op 3 5 personen g e d u r e n d e
e e n vol j a a r (over 1893 Leiiep dit l a a t s t e a a n t a l 31).
Uitvoering
van werken.
M e t verwijzing n a a r de in b i j l a g e G G
h i e r a c h t e r v o o r k o m e n d e o p g a a f van d e in 1894 v a n w e g e h e t b o u w d e p a r t e m e n t u i t g e v o e r d e v e r n i e u w i n g e n en n i e u w e w e r k e n , v o l g t
h i e r o n d e r eeu g l o b a a l o v e r z i c h t van de v e r w e r k t e s o m m e n , ook
d i e voor g e w o o n onder'.ioud en h e r s t e l l i n g , w a a r b i j t e r v e r g e l i j k i n g t e v e n s zijn o p g e n o m e n d e g e l i j k s o o r t i g e o p g a v e n van 1893.
(In a f w i j k i n g vun d e o p g a v e n in de a a n g e h a a l d e b i j l a g e , is in
o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t niet m e d e g e r e k e n d h e t g e l d s w a a r d i g b e d r a g
d e r uit 's lands voorraad v e r b r u i k t e m a t e r i a l e n . )
1893«)-

WERKEN.

Voor het doen van opnemingen en het maken
van ontwerpen ten behoeve van irrigatien
uit de Progo-rivier (residentie Djokjokarta)
Voor werken en opnemingen ter verbetering
van de bevloeiing en afwatering van de
Solo-vallei (zie hiervóór)

10

M
8

14
6

Proef-irrigatieafdeeling Brantas

10

<i
\

13

1

n

»

.

Totaal b o v e n de formatie in dienst.

17

a) I n de 1 ste, 2 d e , 3de en 4de waterstaatsafdeeling
aan den chef toegevoegd.

31

48

is een opzichter

6) Dit personeel behoort mede tot den algemecnen dienst, doch wordt hier
Handelingen

Verwerkte
sommen
stane
(verl>esommen. terde dj
Iers).
Toege-

Toegcstane
sommen.

Verwerkte
sommen

i roorloopige
cijfers).

I. Voor gewoon onderhoud en
herstelling:

Proef-irrigatieafdeeling Serang

Bjj den aanleg van staatsspoorwegen . .

1894 u).

OMSCHRIJVING
DER

Bovendien waren b o v e n de formatie in dienst:

153

der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Gebouwen onder burgerlijk beheer. f 896 950 814 027 f 900 000 888 760
34.'! öoi)
343 010
Bevlo. iings- en afwateringswerken.
290 000
386 067
H r n g W , wegen en andere water1708 500 1 707 836 1600 000 1 668 427
staatswerken
Te zamen . . . rü u-i.-j y.-.o f2864«73 f 2 790 000 f 2 930 254
II. Voor vernieuwingen en nieuwe
werken :
Gebouwen onder burgerlijk beheer. f 1648 050 f 1341 58 fl 560 000 fl 349 029
Bevloeiings- en afwateringswerken. A)2'.M3 500 4)1724 146 5 150 000 2 730 340
Bruggen , wegen en andere water1 478 000 1 257 740 1 5S3 000 1 620 619
staatswerktn
»)
»)
Te zamen . . . f6069 550 f4 323 473 f8293 000 f 5 699 988
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1893. u)
OMSCHRIJVING

Verwerkte
sommen
stane
(verbesommen. terde cyfers).
Toege-

DER
WERKEN.

1894«).

Toegestaue
sommen.

Verwerkte
sommen
(voorloopige
cijiers).

Alzoo voor I en II te zaroen:
Gebouwen onder burgerlijk beheer. f2 545 000 f2 155 614 f2460 000 f2 237 789
Bevloeiings- en afwateringswerken. 3 287 000 2 067 156 5 440 000 3 116 407
Bruggen, wegen en andere \vatcr3 180 500 2 965 576 3 183 000 3 276 046
Totalen

. »

.

. f9018 500 f7188 346 f11083000 f 8 630 242

Voor de (in afzonderlijke begrootingsposten begrepen) werken ten
behoeve van de vaarwaters in
1 445 500 i) 854 449 1 283 000 r) 836 716

Totaal-generaal.

d)
d)
. f10464000 f8042 795 112366000 f9 466 958

a) In dit overzieht zijn niet begrepen de uit het excedent van het hoofdgeld van heerendienstplichtigen bekostigde werken , ondernomen in het belang
der inlandsrhe bevolking, waaromtrent bijlage Q van dit verslag eenige opgaven bevat.
b) Hierbij is geen rekening gehouden met de tusschentiids — bjj de wet
van 23 Juni 1893 (Indisch Staatsblad n°. 213) — voor 1893 toegestane uitgaaf
van f1500 000, ala eerste termijn voor de werken in de Solo-vallei.
Deze opmerking geldt ook voor de kolom „ Verwerkte sommen ".
c) Aan de werken in het Wcstgat werd ten koste gelegd in 1893 f 407 363
en in 1894 f 382 798 en aan de werken in het Oostgat achtereenvolgens
f 447 08G en f 453 918.
</) Roveudien werd in 1893 f469 903 (verbeterde opgaaf) en in 1894 f 527 071
uitbetaald wegens koelieloonen ten behoeve van werken die eigenlijk in lieerendienst behoorden te zjjn uitgevoerd. Deze loonen kwamen umin-lijk
ten laste van het departement van binnenlandsch bestuur.
In de Technische jaarverslagen over de burgerlijke openbare werken, van
welke hiervóór sprake is, vindt men afzonderlijk opgegeven hoeveel in elk
gewest door den gewestelijken waterstaatsdienst in het betrokken jaar werd
verwerkt. Voor 1893 wordt daarvoor in totaal vermeld f 5 889 836, en voor
1894 f 6 380391, waaronder ter zike van zoodanige minder belangrpke werken (meestal van inlanüsche constructie of tijdelijken aard), welker uitvoering
was opgedragen aan ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, respeetieveljjk f 895 295 en f 899 631. Alleen voor Java en Madam waren de totalen
f 4 631 784 en f 5 037 901 , en de daaronder begrepen bedragen ter zake van
door ambtenaren van het binnenlandsch bestuur uitgevoerde weiken respecticveiyk f 621537 en f 608 596.
Het aautal op Let werkplan voor 1894 afzonderlijk genoemde
werken (vernieuwingen en nieuwe werken) bedroeg 889. In 1894
waren i:i 't geheel in uitvoering 1376 vernieuwingen en nieuwe
werken , waaronder 5 3 4 , waarop bij het werkplan niet w;is gerekend (o. a. 241 die reeds in 1893 halden moeten zijn voltooid
en 34 die door hoofden van gewestelijk bestuur op eigen gezag
waren bevolen , meestal tot herstel van schade, veroorzaakt door
rampen van hooger hand). Onder de 8 i 2 alzoo ingevolge het
werkplan uitgevoerde vernieuwingen en nieuwe werken waren er
7 4 , welko niet onder het eerstgenoemd getal van 889 zijn medegeteld , omdat zij betroffen eenige categorieën van werken, waarvoor op bet werkplan globale po3ten zijn uitgetrokken
Van de gehouden 46 openbare aanbestedingen ') slaagden er
slechts 2 1 . Die werken, begroot op f636 102, werden aangenomen
voor f 6 1 8 4 1 7 , namelijk 11 door Europeanen voor f 4115 270,
7 door Cbineexen voor f 196 591 en 3 door inlanders voor f 1 6 556.
Onder de aangenomen werken waren de belangrijkste: de uitbrei
ding van het stadsverband te Glodok ter hoofdplaats Batavia
(begroot op f 110 981 en aangenomen voor f 110 900)1 de bouwvan eene centrale gevangenis voor vrouwen te Boeloe ter hoofdplaats Samarang (begroot op f 123 409 en aangenomen voor
f 123 400) en het oprichten van een gebouw voor den raad van
justitie ter hoofdplaats Soerabana (begroot op f 122 770 en voor
datzelfde bedrag aangenomen). : )
') Zie de haltjaarl jksche overzichten ter zake, gepubliceerd b[j de n°«.
van 24 Augustus 1894 en 1 Februari 1895 der Javasche Courant.
') Rfj de genoemde sommen zp'n buiten aanmerking gelaten de kosten van
eenige niet in den handel verkrijgbare, en daarom uit 's lands voorraad te
verstrekken materialen.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Het stelsel van onderhandsche uitbesteding van onderdeden van
werken bleef met goed gevolg toegepast.
Het noodige werkvolk bij uitvoering van werken in eigen beheer
werd in den regel zonder moeite verkregen.
Bij de uitvoering van openbare werken w e r d , waar dit doenlijk
bleek , weder van de werkkrachten van veroordeelden tot dwangarbeid en van politioneel gestraften gebruik gemaakt. Volgens
eene r a m i n g , gegrond op de van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen gegevens, waaraan echter de opgaven uit 12
gewesten ( K r a w a n g , T a g a l , Pekalongan , Probulinggo , Kadoe ,
Djokjokarta , Sutnatra's W e s t k u s t , Banka , Billiton , Celebes ,
Amboina en Ternate) ontbreken, zou de geldswaarde van den
door de bedoelde veroordeelden en gestraften gepresteerden arbeid over
1894 te stellen zijn op p. in. f 260 000 (f 190 000 bij werken voor
gewoon onderhoud en herstelling en f 70 000 bij vernieuwingen
en nieuwe werken). Verdeeld naar de soort der landswerken , dat
is naar gelang de gestraften dienst presteerden ten behoeve van
de werken aan gebouwen (civiele), ten behoeve van bevloeiingsw t r k e n , dan wel ten behoeve van aanleg en onderhoud van
wegen, b r u g g e n , enz., was de raming respectievelijk f 5 2 0 0 0 ,
f 5000 en f 203 0 0 0 , te zamen als zooeven f V60 000.
De aanschaffing van de voor de werken beuoodigde materialen
van iulandschen oorsprong , welke op dezelfde wijze als in vjrige
jaren geschiedde, gaf geen aanleiding tot moeielijkbedeu.
Vergunningen tot watergebruik. Tot het aftappen van water voor
bevloeiingeu, tot beweegkratht of voor huishoudelijke doeleinden
uit den Staat toebebooren'le rivieren , bronnen , leidingen , enz.
behoeven eigenaren van g r o n d e n , opstalhouders, erfpachters en
particuliere ondernemers, krachtens de tot dusver gelden'e bepalingen (zie o. a. n°. 3790 van bet Bijblad op het Indisch Staatsblad), eene vergunning van den Gouverneur-Generaal, welke
vergunningen in den regel tot wederopzeggens worden verleend.
Onlangs (zie het gouveruementsbesluit d l . 10 September 1895
n u . 8 , opgenomen in de Javasche Courant van den 17den dier
maand) is echter eene regeling getroffen om de bemoeienis ten
deze van bet centraal gezag tot een minimum te beperken. In
den regel zullen voortaan soortgelijke vergunningen tot watergebruik te verkenen zijn door den directeur der burgerlijke openbare werken , die daarbij echter aan zekere voorschriften is gebondeD , ook wat betreft de hem tevens verleende bevoegdheid
om door den Gouverneur-Generaal verleende vergunningen in Ie
trekken of de daarbij gestelde voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. W a t aangaat de in elk bijzonder geval aan de vergunning
te verbinden speciale voorwaarden is genoemde departements-chef
gehouden d i e , na raadpleging van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur , te regelen in overeenstemming met den directeur van binnenlandsch bestuur, terwijl, bij gemta aan overeens t e m m i n g , de beslissing van den Gouverneur-Generaal is in te
roepen, welke beslissing nisde vereischt w o r d t , indien tegen het
verleenen van de vergunning bezwaren zijn aangevoerd, of indien,
ten gevolge van de te verleeuen v e r g u n n i n g , belargrijke wijzigingon in een bestaanden waterloop zullen worden gebracht.
Overigens wijst het besluit de gevallen a a n , waarin van de zijde van
belanghebbenden beroep op den Gouverneur-Generaal is toegelaten.
II.

BIJZONDERHEDEN NOPENS SOMMIGE WERKEN.

Gebouwen. Van de 3 ussistent-residentswoningen (alle in de
buitenbezittingen) en de 11 controleurswoningen (4 op Java en
Madura en 7 in de buitenbezittingen), welke op uit. 1893 in
aanbouw waren (zie vorig verslag, blz 138), kwamen erin 1x94
van de eerstbedoelde woningen 2 gereed en van de controleurswoningen 9 (de 4 op Java en Madura, benevens 5 van de 7 op
de buitenbezittingen). Tevens werd een aanvang gemaakt met de
vernieuwing van 2 assistent-residentswoningen (1 op Java en
Madura en 1 in de buiten bezittingen) en met bet bouwen van 4
controleurswoningen (alle in de buitenbezittingen), zoodat op uit.
1894 in het geheel in aanbouw bleven 3 assisteut-residentswoningen (l op Java en Madura en 2 in de buitenbezittingen) en 6
controleurs woningen (alle in de buiten bezittingen). De 6 op uit.
1893 onderhanden zijnde posthouderswoningen in de Molukken
(zie vorig verslag, t. a. p.) waren op uit. 1894 nog niet opgeleverd. s )
Voor eene opsomming van de verschillende andere categorieën
•) Gedurende 1894 waren niet in het bezit van eene landswoning en dus
in het genot van huishuurindemniteit: 1 resident, 17 assistent-residenten,
64 controleurs, 9 regenten en 257 districtshoofden.
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van civiele latidsgebouwen, welke in 18M in uitvoering1 waren
(verni<Hi winden eu nieuwe werken), wordi kortheidshalve verwezen
naar de reeds aangehaalde bijlage GG hierachter.
Hoeveel to dier zake verwerkt werd en hoeveel aan onderhoud

en gewone herstellingen ten koste werd gelegd , is op blz. 153
hiervóór in totaal opgegeven. Hieronder volgt eene specificatie,
verdeeld naar gelang van den aard der gebouwen.
euwing en nieuwe werken.

Woningen voor burgerlijk personeel
. .
Bureelon en andere gebouwen voor den algemeenen dienst (waaronder de algemeene pakhuizen)
Gevangenissen
Kazernen en kampementen voor gewapende korpsen onder burgerlijk beheer
. . . . . . .
Gebouwen voor de koffie
Gebouwen voor de paardeaposterij
Gebouwen voor bet zout
Schoolgebouwen voor Europeanen
Schoolgebouwen voor inlanders
Burgerlijke hospitalen
Brandspuithuizen , wachthuizen en mijlpalen
Bazaarloodseu
Militaire gebouwen en andere werken , tijdelijk onder burgerlijk beheer
Te zamen. . . .

Wegen, bru;g?n en duiken. Ten laste van het departement der j
burgerlijke openbare werken — dus zonder de uit bij Iragen van i
dat van binnet'landsch bestuur (ten laste van het excedent !iooM- |
geld van heerendienstplicbtigen) bestreden koelieloonen — werd j
in 1894 uitgegeven: voor het aanleggen van nieuwe wegen
f 35129, voor bet verbeteren van bestaande wegen f236 920,
en voor het bouwer, van nieuwe bruggen en duiken (daaronder
ook vernieuwingen van dien aard) f 1219 137, welke sommen
over 1893 hulden bedragen f 9728, f 157 660 en f 1203 905.
In aansluiting aan het in 't vorig verslag (blz. 139 en 140)
medegedeelde omtreut den onderhanden of voorgenomen aanleg
van nieuwe, of de verbetering en herstelling van bestaande wegen
is over 1894, met verwijzing overigens naar bijlage GG hierachter,
het volgende aan te teekenen.
In de residentie Batavia werd de gro.te postweg van Pesing
tot aan de grens van het gewest verbeterd, terwijl een aanvang
werd gemaakt met de verbetering van den weg van Meester
Cornelis naar Bekassi.
In de residentie Preanger Regentschappen werd de nieuwe weg
van Soemedang naar de grens van Cheribon in zoover voltooid,
dat door het gereed komen vau den in 't vorig ver-lag (blz. 139)
bedoelden verbindingsweg de gemeenschap met de bestaande overvaart te Karang Sambong werd verkregen. Het aanleggen van
de zoogenaamde 1ste sectie. waarin de overbrugging van de
Tjimanok en die van de Tjiloetoeng voorkomen , werd nog niet
ter hand genomen, omdat eerst nader is te onderzoeken of de bezwaren
aan de overvaart verbonden en de belangrijkheid va-i het verkeer
tusschen Leide gewesten de vrij hooge uitgaaf wel wettigen.
Omtrent den nieuwen weg wordt gerapporteerd dat het berijden
er van nog zwaar is en dat hij voorloopig veel onderhoud zal
eischen , daar de volgens het ontwerp opgebrachte verharding
niet zoo dik is als met het oog op den verscbe.i ondergrond
wenschelijk zou zijn geweest.
In de residentie ^amarang werden de opnemingen voor het
aanbrengen van verbeteringen in den weg vau Ambarawa naar
Magelang (Kaloe) voortgezet.
De in de residentie .lapara verrichte voorloopige opneming voor
het maken van een nieuwen verbindingsweg tusschen de afdeelingi>;i Japan en Joana bracht :ian 't licht dat het verbeteren van
den bestaanden weg van Bandjaran over Keling naar da grens
van Joana de voorksur verdient. Voor die wegsverbetering zou in
1895 eene volledige opneming plaats vinden.
Bij gelegenheid van liet aanbrengen van verbeteringen aan eenige
wegen ter hoofdplaats Sociabaija, voor welk doel in 1^94 eon
bedrag van f 5i 000 werd besteed, werd eene proef genomen
met het gebruik van asphalt als bindmiddel bij de verharding
van wegen. Hoewel daarmede aanvankelijk goede resultaten
werden verkregen, zal de proef, alvorens een definitief oordeel
te kunnen uitspreken, nog dienen te worden voortgezet. In de
afdeeling Grissee werd bet verbeteren van de wegen vau Melirang
naar Bundoenglor, van Betoijo naar Soko en vau Londjong naar
Glagah voortgezet en beëindigd.
De onderhanden genomen wegsverbetering over den bergpas Radjeg.
wesi in «Ie residentie Pasoeroean was op uit. 1894 voor de helft
gereed. Voor verdere verbetering van wegen in het district Tengger
van dat gewest werden opnemingen gedaan.
In de residentie Probolinggo werd een aanvang gemaakt met
den aanleg van een verbindingsweg van Pekalen met den grooten
weg van Probolinggo naar Loemadjang.
Up Madura kwam men met het herstellen van de door golfslag
beschadigde gedeelten van den weg van Kamal naar Kedoengdoeng

1893.

1894.

435 724
337 1 t'i
202 980
04 124
20 848
3 30!»
40 818
120 900
8 850
77 947
0810
10 lis
M

f 289 522
423 519
344 537
02 935
42 431
1 148
39 695
04 775
15 009
48 OOG
13123
3 729
H

f 1 341 587

f 1349 029

Onderhoud en herstelling.
1893.

1894.

f 297 897
190 550
80 308
14 703
48 170
10811
44 390
30 330
21 362
21 585
27 743
11 162
5 998

f

f 814 027

f 888 760

309 161
219 11*
85 557
12753
47 017
10 652
48 530
38G32
38 239
23 397
28 034
23 705
3 304

en met het beschermen tegen golfslag van da taluds van den
grooten postweg tusschen Sampang en Pamakassau gereed
Ter Sumatra's Westkust werd m 1894 de herstelling van den
weg in de Aneikloif tussc'ien Padang Pandjang (1'adangsche Bovenlanden) en Kaijoetatiam (Padangsche Hene 'onlanden) voltooid,
evenals de nieuwe weg in de Padangsche Bene(l*>nlanden tusschen
Loeboe Alang en Priaman. In de Padangscho Bovenlanden werd
voortgewerkt aan den nieuwen weg tusschen de hoofdplaats Fort
de Koek en Si Pisang en aan het verleggen van den weg tusschen
Bondjol eu Loeboe Sikaping, terwijl de herstelling van den weg
van Fort de Koek naar Paijakombo werd aangevangen en voltooid.
In de residentie Tapanoli kwam men gereed met de verlegging
van het weggedeelte Sopotindjak-Boeloesama-Aik Nangali , zoomede met de herstellingen aan den weg van Loemoet naar Sitjiudjak en aan den binnentnniportwag van Kotta Gedang naar
Toelang. Op het einde van 1894 waren ei-nige minder belangrijke
wegsverbeteringen in uitvoering.
In Benkoelen werd met de verbetering van den militairen weg van
de hoofdplaats naar Kepahiang (residentie Palembang) voortgegaan.
Voor het verbeteren van den weg van Telok Betong via Taudjong Karang naar bet noorden (residentie Lampongsche Districten)
werden de noodige fondsen beschikbaar gestd 1, waarvan echter
in 1894 slechts een klein gede Ito w^rd verwerkt.
In de residentie Oostkust van Surnatra werd een aanvang gemaakt
met de verbetering van deu weg van Stabat naar Tan.ijongPoera.
De uitvoering vau dat werk ondervond echier vertraging, doordien
niet in voldoende mate over de werkkrachten van veroordeelden
kon worden beschikt.
Ten behoeve van de nieuwe Europeesche wijk ter hoofdplaats
Kotta Badja (gouvernement Atjoh en onderhoorigheden) werd een
rijweg aangelegd.
In de residentie Menado werd begonnen met de verbreeding van
het pad tusschen Litubotto en Kwandang. Dit werk moest echter
tijdelijk worden gestaakt, omdat de daaraan tewerkgestelde dwangarbeiders noo iig waren voor de meer urgente verlegging van oen
weg, die van de hoofdplaats Gurontalo naar de reede leidt, welke
weg door zware overstroomingen in Juli/Augustus 1894 (zie blz.
26 biervóór) geheel was vernield.
In de verschillende gewesten was in 1894 onderhanden de
vernieuwing van 1134 bruggen en duikers (hieronder begrepen de
176 werken van dien aard , die op uit. 1893 nog in uitvoering
waren). Van deze 1134 vernieuwingswerken (227 meer dan in 1893)
kwamen er 995 gereed (t-gen 731 in 18;)3). Aan 435 bruggen en
duikers, zijnde 88 minder dan in 1893, werden herstellingen
verricht.
Voor de behoefte van 1894 waren uit Europa geëischt de ijzerwerken voor den bovenbouw van 7 vakwerkbruggen, die alle in
dat jaar in Indië werden ontvangen.
Bevloeiings- en afwateringswerken. Het rapport van den ingenieur
van den Indischen waterstaat P. GRÏNWIS PI.AAT, betreffende het
door hem ingesteld onderzoek aangaande den tegenwoordigen toestaud van het irtigntiewezen in Noord-Itallë en Spanje (zie vorig
verslag, blz. 140), is in Augustus jl. bij de landsdrukkerij alhier
van de pers gekomen er. in den handel verkrijgbaar gesteid.
Door den daartoe aangewezen inspecteur der cultures is in Juni
jl. voldaan aan de hem in Mei 1894 door de Indische Regeering
verstrekte opdracht om , in overleg met een te dien einde gecommitteerden ingenieur van den waterstaat, een goed schema te
ontwerpen betreffende de voortaan te volgen methode voor het
verzamelen van gegevens ter aantooning van de oeconomische en
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financieele resultaten van nieuwe groote irrigatiewerken op Java.
Na ingewonnen advies van den directeur van binnenlandscb bestuur zijn de ontworpen voorschriften onlangs aan het oordeel
van den Raad van Indië onderworpen.
Ook over 1894 bleef van de voor bevloeiings- (en afwaterings-)
werken bij de begrooting toegestane sommen weder een aanzienlijk
bedrag ongebruikt. Voor vernieuwingen en nieuwe werken van
dien aard was onder art. 357 uitgetrokken f 5 150 0 0 0 , en voor
onderhoud en herstelling onder art. 355 f 290 0 0 0 , een en ander
ongarekend het geldswaardig bedrag der uit 's lands voorraad te
verstrekken materialen. Volgens de voor dit verslag ontvangen
opgaven moest, wanneer men het voor die verstrekkingen noodig
geraamd bedrag rnedetelt, geacht worden te zijn toegestaan respectievelijk f 5 300 000 en f 3 5 6 000 en had men dus in totaal te
beschikken over f 5 656 000. Intusschen werd slechts uitgegeven
of verwerkt: in Indië f 3 212 026 en in Nederland (voor uitzendingen enz. speciaal ten behoeve van de werken in de Solo-vallei)
f 904 2 4 3 , te zamen f 4 1 1 6 2 6 9 , of f 1539 731 minder dan bij
de begrooting was toegestaan. De toegestane en de verbruikte
bedragen zijn te splitsen als v o l g t :
Toegestaan
Verbrui kt
(als boven). voor opne- voor uitming , enz. voering. Te zamen.
I. Voortzetting van 15 in 1893 of
vroeger onderhanden genomen
grooto bevloeiings- (en afwaterings)- werken
f 4 900 000 f 122 010 ffl)3 375 089 f3 497 135
D Opneming, enz. ten behoeve van
nog niet geautoriseerde werken
van dien aard
Si 596
100 000
13015
97GU
III. Uitvoering van kleinere bevloeiingswerken (aanleg, vernieuwing en herstelling) . . .
i) 147 830
147 836
300 000

strekkende van 9846 bouws in de districten Gending, G a d i n g ,
Padjarakan en Dringoe der afdeelingen KraksaSu en Probolinggo.
Gedurende 1894 bleef het waterstaatspersoueel voorshands nog met
het beheer en toezicht op de bedoelde werken belast. Intusschen werden
door de betrokken bestuursambtenaren, in overleg met den ingenieur
die met de uitvoering belast is geweest, voorloopige maatregelen
getroffen om de werken zoo volledig mogelijk aan hun doel te
doen beantwoorden. In den oostmoesson van 1894 hebben z e ,
volgens verklaring der bestuursambtenaren, uitnemend voldaan
door een geregeld beheer en behoorlijke waterverdeeling, ook ten
behoeve der suikercultuur, heeft de bevolking p. m. 3CO0 bouws
méér dan vroeger met tweede gewassen kunnen beplanten. Dank
zij de invoering van een in overleg met de betrokken bevolking
opgemaakt cultuurplan is het te verwachten dat ook voor de
padicultuur de werken geheel aan de daarvan gekoesterde verwachtingen zullen beantwoorden. Op uit. 1894 toch waren in het
Pekalen-gebied reeds 3563 bouws met padi beplant, terwijl dat
aantal op hetzelfde tijdstip in de drie voorafgegane jaren achtereen volgens bedroeg 7 2 2 , 1376 en 2230 bouws.
In dezelfde volgorde, welke daarvoor in vroegere verslagen is
aangenomen , volgen thans de gewestelijke mededeelingeu omtrent
hetgeen in 1894 op irrigatiegebied werd verricht. Waar hieronder
de geraamde kosten der verschillende irrigatieplannen worden
opgegeven , zijn daarvoor — bij gemis aan nieuwere gegevens —
dezelfde globale sommen als vroeger vermeld , dus zonder rekening
te houden met mogelijke besparingen als gevolg van de hooger
bedoelde nieuwe voorschriften (van Juin 1894) betreffende het zoo
mogelijk bezigen van heerendienstplichtigen voor een grooter deel
der werken dan vroeger in de bedoeling had gelegen.

P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n . Bevloeiing van de Tjiheavlakte uit de Tjisokkan (ten nutte van p. m. 8000 bouws in het
f 5 300 000 f 200 642 f 3 535 940 f3 742 582 district Tjihea der afdeeling Baudong ; geraamde kosten f800 000).
IV. Gewoon onderhoud aan bevloeiTot uit. 1894 was verwerkt : ) f 390 2 7 0 , waarvan in 1894
373 087
ings- (en afwaterings-) werken
350 000
f 18 795. Hetgeen op uit. 1893 nog aan de 1ste en 2de sectie
Totalen als boven . .f5650000
f4 110 209 dezer werken ontbrak (zie vorig verslag, blz. 140) werd in 1894
voltooid en daarvoor uitgegeven f 15 3^0 , waardoor de kosten van
o) Hieronder f 904 243 wegens uitgaven in Nederland (zie hooger).
beide sectiën zijn komen te staan op f 386 795. De 3de sectie,
b) Hieronder f 88 958 wegens herstellingen.
omvattende het doortrekken van de hoofdleidiug van af de aquaduct
Voor I , II en III werd dus in 1894 ruim 70 pet. van de bij over de Soekarama tot en met den overgang dier hoofdleiding
de begrootiug toegestane bedragen verbruikt, eene verhouding over de Tjirandjang en het maken van de inlaatsluizen voor de
die intusschen gunstiger was dan in 1892 en 1 8 9 3 , toen van de secundaire leidingen , kwam in 1894 niet tot uitvoering , hoewel,
voor vernieuwingen en nieuwe werken voor irrigatie en afwatering met het oog daarop, de tijdelijke woningen en het bureau van
(inclusief opnemingen) toegestane be Iragen ad f 3 450 000 en het toezicht hebbend waterstaatspersoneel van Soekarama werden
f 4 500 000 respectie .elijk slechts werd verbruikt f 1 988 200 en overgebracht naar Tjirandjang, hetgeen eone uitgaaf vorderde
f 1 867 414 (onder deze laatste som f 10 272 wegens uitgaven in van f 3005. De kosten der 3de sectie w a r j n , bij uitvoering in
Nederland); derhalve in 1892 ruim 57 p e t . , doch in 1893 slechts vrijen arbeid , geraamd op f 128 008 , welk cijfer, door gebruik41 pet.
making van den kosteloozen arbeid van de volgens de opgaven
Het aanzienlijk verschil tusschen toegestaan en verbruikt bedrag van het bestuur aldaar slechts in gering aantal beschikbare heerenhad in 1894 verschillende oorzaken. Vooreerst konden van de dienstplichtigen, terug te brengen zou zijn op f 120 218. In afonderhanden zijnde groote irrigatiewerken sommige niet naar ver- wachting van eene beslissing ter zake werd door het betrokken
wachting vorderen , omdat de voorstellen betreffende in uitvoering waterstaatspersoneel voortgegaan met het ontwerpen van de noodige
te nemen nieuwe onderdeelen in advies moesten worden gehouden , verdeelleidingen en daarbij behoorende kunstwerken voor de been ten andere werd van de uitvoering van een der bedoelde vloeiing uit die 3de s e c t e , welke eene oppervlakte van 2750 bouws
werken (het Loesi-plan in S a m a r a n g ) , om de reeds in 't vorig omvat. Verder werd de volledige opmeting en kaarteering van het
verslag (blz. 142) vermelde reden, geheel afgezien. Overigens geheele irrigatiegebied voortgezet en op weinig na voltooid.
ondervond het opmaken van voorstellen voor de uitvoering van
C h e r i b o n . Verbetering van de bevloeiing uit de Doelamatibevloeiingswerken waarop bij de begrooting gerekend w a s , veel
(ten nutte van p. m. 37 500 bouws in de
vertraging door de in J u n i 1894 gegeven nieuwe voorschriften in en Sindopradja-leidingen
zake de uitvoering van zoodanige werken (zie vorig verslag, blz. afdeeling Indramaijoe; geraamde kosten f 1 600 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f870 8 1 8 , waarvan in 1894 f 1 6 5 918.
140), en wel in 't bijzonder het voorschrift o m , in afwijking van
Met het maken van de werken tot voeding van de Sindopradjahetgeen daaromtrent eenige jaren te voren in beginsel was aangenomen, voortaan ook bij het tot stand brengen van de priss leiding uit de Tjimanok werd gedurende 1894 voortgegaan en
d'eau en de hoofdleidingen zooveel mogelijk van den kosteloozon daaraan van het onder uit. 1893 daarvoor beschikbaar gebleven
arbeid van heerendienstpliclitigen gebruik te maken. Dientenge- bedrag van f 386 199 eene som van f 163 542 verwerkt, zoodat
volge moest met de betrokken bestuurshoofden in langdurig overleg ouder uit. 1894 nog f 222 657 beschikbaar bleef. Medio Juli kon
worden getreden ten einde het aandeel vast te stellen , dat in het metselen van de inlaatsluis te Rentang op den in 1893 geverband met de jaarlijks beschikbare dagliensteu bij de uitvoering storten betonvloer worden aangevangen, doch tegen het einde
der voorgestelde werken aan de betrokken beerendienstplichtige van October, toen de westmoessou zich met zulk eene kracht
bevolking zou kunnen worden opgelegd, terwijl de uitkomsten
van dat overleg de omwerking der begrootingen van de reeds tot aanvulling van den watervoorraad in eenigo belangrijke secundaire aangereed zijnde ontwerpen noodig maakten.
voerleidingen. Hiervoor werd toegestaan f 5354 en f 4535. Bovendien werd
nog f 2482 beschikbaar gesteld yoor de gaandeweg noadig gebleken verlenging
Onder de 15 onder I hierboven bedoelde groote irrigatiewerken is van de steenbeklcedingen en steenbezettingen van sommige kunstwerken.
niet meer gerekend — als zijnde in 1893 tot voltooiing ge- Hetgeen ter zake van een en ander nog in 1894 besteed weid, is verantbracht — op de Pekalen-werken in Probolinggo l ) , ten nutte woord onder de uitgaven in het staatje hiervóór sub III vermeld.
:
) Waar hier en elders, by de opsomming der verschillende irrigatie-(en
') Echter werd in 1894 ten behoeve der Pekalen-irrigatie nog overgegaan af waterings-) werken, sprake is van verwerkte bedragen , wordt daarmede
— met gebruikmaking van heerendienstplichtigen — tot een tweetal kleine alleen bedoeld hetgeen aan uitvoering is besteed (daaronder o^k de geldswerken (waarvan het eene nog in hetzelfde jaar werd voltooid en het andere waarde der uit 's lands voorraad verstrekte materialen), afgescheiden dus van
in 1895 zou worden beëindigd), strekkende om het in de afvoerleidingen de sommen aan opnemingen en projecten ten koste gelegd, welke sommen
verzamelde afgewerkte water en daarin aanwezige bronwater te doen dienen men genoemd vindt in byiagc GG hierachter.
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inzette dat men door de hooge waterstanden in de Tjimanok
genoodzaakt werd den bouwput onder water te zetten, moest het
werk weer voor dat jaar worden gestaakt. De geheele sluisvloer
met stortbak kwam gereed. De vleugelmuren aan de rivierzijde,
zoowel boven- als benedenstrooms, werden tot eene hoogte van
p. m. 5.70 M. en die aan den kanaalkant tot eene hoogte van
p. ni. 3 M. opgetrokken, on sluiten » met een vallenden tand"
aan de rechtstaudmuren , die, evenals do 6 penanten , tot 2.50 Al.
of de volle hoogte werden opgemetseld. Alle sponningen werden
met bewerkte hardsteenen opgezet. Gedurende 1894 werd aan dit
kunstwerk p. m. 1865 Al*, metselwerk en p. m. 100 Al3, beton
aangebracht. Van den drempel, uit aaneengesloten dam palen bestaande, die dwars door de Tjimanok moeten worden ingeheid ,
kwam het gedeelte, aansluitende tegen den darapalen-wand van
de sluisfuudeering, over eene lengte van p. m. 8 M. gereed.
Van de bruggen over de leiding bij de piketten 14 en 28
werden de laudhoofden, op de borstweringen na, voltooid, terwijl
de schroefpaaljukken werden geplaatst en met de wegsverloggiug
werd aangevangen. De bouwput voor het kunstwerk in de Tjikeroe,
met eene bodemoppervlakte van p. m. 2000 Al', en waarin circa
9 M. water stond, werd leeggemalen , waarna met het afwerken
werd aangevangen. Nadat de 2830 Ms. inhoudende betonfundeeriug
was gelegd , werd zoo spoedig mogelijk met het opmetseleu van
de muren aangevangen, zoodat onder uit. 1894 daarvan p. m.
2770 Al', gereed kwam. Het kunstwerk voor den afvoer van het
water van de Tjirangon en de Tjikemangi, waarvan de betoufundeering in 1893 was gemaakt, werd op weinig na voltooid.
Het gezamenlijk grondverzet sedert den aanvang der werken
tot uit. 1894 bedroeg 921 053 Al»., waarvan 278 958 Al', in 1894.
Voor de beveiliging van de Sindopradja-leiding tegen (ie aanvallen van de Tjimanok, op de wijze als zulks in vorige jaren
met goed gevolg is geschied, werd gedurende 1894 f 2376 uitgegeven.
Voor hetgeen , in aansluiting aan de hiervóór vermelde werken
tot voeding van de Siudopradja-leidiug uit de Tjimanok, nog
noodig zal wezen in het belang van de verbetering van de bestaande Sindopradja-leiding en van de bevloeiiug uit deze en uit
de Doetamati-leiding, waren projecten in bewerking. De kaarteering van het geheele irrigatiegebied van beide leidingen kwam
gereed , terwijl de gewone waarnemingen omtrent waterstanden ,
regenval, verdamping , slibafvoer , enz. geregeld plaats hadden.
T a g a l . 1°. Verbetering van de bevloeiiug en afwatering in
West-Brebes, tusschen de Losari- en de Babakan-rivier (ten nutte
van p. m. 20 300 bouws; geraamde kosten f 1 100 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f736417, waarvan in 1894 f 33 819'),
welk laatste bedrag word besteed voor de voltooiing van eenige
onderhanden werken, en voor de uitvoering van enkele kleine
werken in het belang van eene behoorlijke waterverdeeling in het
Babakan- en Kaboejoetan-gebied.
Alet uitzondering van eenige noodzakelijke voorzieningen bij de
prise d'eau van de Babakan-leiding te Tjisadap, kwamen alle in
i894 in het gebied der Babakan- en Kaboejoetau-rivieren geautoriseerde werken gereed.
In het eerste gedeelte der Kaboejoetan-hoofdleiding, over eeue
lengte van ongeveer 600 AI. beneden de inlaatsluis, hadden bij
herhaling belangrijke taludafschuivingen plaats, die zeer belemmerend werkten op een geregelden aanvoer van het bevloeiingswater door het hoofdkanaal. Ofschoon voor het opruimen van die
afschuivingen gedurende 1894 een bedrag van f 7160 werd verwerkt , is het te voorzien dat, vóórdat aldaar een meer blijvende
toestand zal zijn ingetreden, meerdere uitgaven noodig zullen zijn.
Door de belanghebbende bevolking werd, volgens de aanwijzingen van het waterstaatspersoneel, in gemeentedienst het geheele
stelsel vau tertiaire aan- en afvoerleidiugen gemaakt, dat noodig
was om het door de aangelegde werken aaugovoerde bevloeiingswater naar hare velden te brengen , en om het afgewerkte en het
overtollige regenwater naar de daarvoor aangewezen afvoerwegen
te leiden, waardoor de van gouvernemeutswege in het besproken
irrigatiegebied aangelegde werden eerst in den westmoesson van
1894/95 meer tot hun recht zouden kunnen komen.
T a g a l . 2°. Aanleg van bevloeiingsw«rken in Oost-Brebes uit
de Pamali (ten nutte van p. m. 37 000 bouws; geraamde kosten
f 2 250 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f193 259, waarvan in 1894 f143 984.
Aan de uitvoering van de beide in 1893 aangevangen o.'iderdeelen
van dit bevloeiingswerk kou in 1894 met meer kracht worden
') Tot uit. 1893 dus f 102 598, waarvoor in 't vorig verslag ten onrechte
werd opgegeven f 702 749.
I
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gearbeid dan het jaar te voren, daar de toeloop van werkvolk
gaandeweg vermeerderde. De inlaatsluis met spuisluis in de Pamalirivier te Notok kwam op weinig na gereed, terwijl in de 1ste
sectie van het hoofdkanaal meer dan 262 000 M*. grond werd
verzet en , voor zoover niet verwerkt in de dijken, naar de verschillende stortplaatsen vervoerd. De beide syphons Papassan en
Karang onder het hoofdkanaal werden , op eenige afwerking na,
voltooid.
T a g a l . 3°. Verbetering vau de bevloeiiug en afwatering in het
gebied der Waloe/i-rivier in de afdeeling Pamalaug (ten nutte
van p.m. 27 000 bouws; geraamde kosten f 810 000). 4°. Aanleg
van werken tot bevloeiiug uit de kali liamboet (ten nutte van p.ui.
12 500 bouws in het district Maribaija der afdeeling Tagal).
De verdere uitvoering van de sub 3°. bedoelde werken, waarvoor reeds vroeger was uitgegeven 1' 192 277, bleef, als nauw
samenhangende met het sub. 4°. bedoelde — nog niet geautoriseerde
— irrigatieplau, ook in 1894 nog gestaakt, haugende het onderzuek nopens de vraag welke vau de verscnillende in aanmerking
komende oplossingen de voorkeur verdient. Toen dit onderzoek in
1894 tot eene conclusie leidde, werd begonnen met het nader uitwerkeu dienovereenkomstig vau de voorloopige ontwerpen en met
het opmaken vau de gedetailleerde ramingen van kosten.
T a g a l en P e k a l o n g a n . Verbetering van de bevloeiing in
de streek tusschen de l'jomal~ en de Pekalongan-vWwï (ten nutte
vau p.uj. 30 000 bouws in de afdeelingen Pamalaug en Pekalongan
der genoemde gewesten ; geraamde kosten f 1 5ÜU 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f 180 272, waarvan in 1894 f 32 343.
De beide in deze streek in uitvoering zijnde werken, namelijk:
a. het bouwen van een stuwdam en inlaatsluizeu in de rivier
Genteng, het verbeteren van de Wadas- en Öekargadoeng- leidingen
en het maken van een nieuw gedeelte Kesessi-leidiug, zoomede
b het graven van de secundaire Wadas- en Sekargadueng-leidingen
en het bouwen van de daarin voorkomende kunstwerken , werden
in 1894 voltooid en voor de bevloeiiug iu dienst gesteld.
Een geheel uitgewerkt voorloopig ontwerp voor een kanaal uit
de Sragi-rivier voor de bevloeiing van de vlakte , gelegen tusschen
die rivier en de westelijk daarvan stroomeude Tjomal-rivier, zoomede voor het doortrekken van de Ivesessi-leiding ten dienste van
de verbetering der bevloeiing van het hooger gelegen terrein tusscheu de Genteng- en de fcsragi-rivier, kwam, met de daarbij
behoorende gedetailleerde raming vau kosten , gereed. Aan do resideoten van Tagal en Pekalongan werd verzocht hun gevoelen
mede te deelen omtrent de wenschelijkheid van de uitvoering dier
werken, omtrent de daarvan voor de bevolking en 'alands kaste
verwachten voordeden , zoomede omtrent de vraag in hoever bij
de uitvoering vau den kosteloozen arbeid van heerendienstplichtigen
gebruik zou kunnen worden gemaakt.
De waarnemingen omtrent waterstanden en daarbij behoorende
afvoeren iu de verschillende rivieren werden geregeld voortgezet
en in den westmoesson vau 1894 zelfs belangrijk uitgebreid, ten
einde een beter inzicht te verkrijgen in de uitgestrektheid van
het gebied dat telken jare in meerdere of mindere mate van overstroomiugen te lijden heeft, en in de oorzaken van dien ongeweuschten toestand.
S a m a r a n g en J a p a r a . Werken tot verbetering van de bedijking der benedeu-Öerang-rivier en vau de bevloeiing en afwatering in
het district IVedoeng der afdeeling Dcmak (ten nutte van p.m. 8700
bouws; geraamde kosten — volgeus nadere berekeningen —
f 800 000). l)
Tot uit. 1894 was verwerkt f755 171, waarvan in 1894 f 304 676.
De verhooging van de rechter- en linker-Öerang-dijken boven
Taiigoelangin kwam geheel gereed, terwijl de coupure tusschen
de !5eraiig- en de Lem bon-rivier in zoover voltooid werd dat nog
met het weggraven van den linker-Serang-dijk bij den bovenmond
der coupure kou worden begonnen , waardoor een groot deel van
het baudjirwater der Seraug-rivier gedurende den westmoesson
van 1894/95 reeds door du coupure kon stroomen , en op die wijze
het benedengedeelte dier rivier uela.igrijk werd ontkut. Deafsluitditmmen in de Serang-rivier bij Genipolsongo en te Djetak konden
niet meer vóór het invallen vau den westmoesson gemaakt worden,
en de hooge waterstanden lieten ook niet toe om de opruiming
van den linker-Serang-uijk aan den bovenmond der coupure tot
voldoende diepte gereed te krijgen , zoodat die coupure in den
westmoesson 1894/95 nog niet met vol vermogen heeft kunnen
werden. De nog ontbrekende werkzaamheden zullen met weinig
moeite in den oostmoesson van 1895 beëindigd kunnen worden.
') Indertijd geraamd op f 600 000.
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Voor de besproken onderdeelen van het werk, in 't vorig verslag
(blz. 142) nader aangeduid, en waarvoor van de geraamde totaio
kosten ad f505 955, tot uit. 1893 was uitgegeven f 169 647,
werd in 1894 nader verwerkt f 276 755, en bleef dus nog te
verwerken f 59 553. Overigens werd in 1894 nog uitgegeven
f 19 214 voor gedeeltelijke uitvoering van eenige in dat jaar toegestane kleine bijkomende werken, gezamenlijk geraamd op f29 404.
zoomede f 87u7 voor het doen van eenige voorzieningen aan de in
Maart 1892 (zie het verslag van dut jaar, bis. 134) bevolen bedijkingen.
S a m a r a n g . 1°. Verbetering van di bevloeiing en af\vatering in de districten Singenkidoel en Grogol der afdeeling
Samarang (ten nutte vao p. m. 16 000 bouws).
\)', voorberei lende 'onderzoekingen voor dit werk , omtrent welks
uitvoering nog niet was beslist, hebben de wenselielijkheil aangetootid om de te maken bedijkingen , waarvoor blijkens bet vorig
verslag (blz. 142) reeds een voorloopig ontwerp was ingediend ,
geheel af te scheiden vau eene eveutueele verbetering van de
bevloeiing in de districten Singenkidoel en Grogol, omdat, ook
al zou om financieele of andere re lenen voorloopig van die verbetering worden afgezien , de vernieuwing der rlijken geen verd.-r
uitstel gedoogt. Een met de betrokken bestuursambtenaren gevoerd
overleg omtrent de mogelijkheid om de beo»gde nieuwe bedijkingen , waarvan de kosten, bij uitvoering in daghuur, op f 237 432
zouden komen te staan , gedeeltelijk in heerendienst tot stand te
doen komen , leidde tot de opmaking van een op dien grondslag
berustend ontwerp, hetwelk di-ntengevolge een eindcijfer van
f 67 116 aanwees. In den aanvang van 1894 was dit nader ontwerp
nog bij het departement der burgerlijke openbare werken in
onderzoek. Het ontwprp voor eveutueele verbetering van de bevloeiing was nog in bewerkiDg.
S a m a r a n g . 2°. Verbetering van de bevloeiing en afwatering in
Oost-Samarang : oostelijk deel der hoofdplaats en districten Srondol
en Singenkidoel (ten nutte van p. m. 7000 bouws).
Ook bij de behandeling van dit plan is de wenschelijkheid gebleken om de tot verbetering van de afwatering noodige werken
vooraf te doen gaan aan hetgeen in het belang der bevloeiing
nader te verrichten zal zijn. Nadat reeds in 1891 t/m 1893 de in
vorige verslagen bedoelde afwateringswerken in de Penggaronrivier waren uitgevoerd, ten koste van f 55 244, waaraan in 1894
nog eenige voorzieningen zijn aangebracht, welke eene nadere
uitgaaf van f 13 015 vorderden, is men, ten opzichte van hetgeen
te doen zal zijn om het oostelijk deel der hoofdplaats en aangrenzende streken op meer afdoende wijze tegen overstroomingen
te beveiligen, in 1894 tot het besluit gekomen, dat de vier kleine
rivieren Kedoengmoendoe, Koemoekoes, Batjak en Tjau li vereenigd behooren te worden in één, gedeeltelijk nieuwe, rivier,
en boven het punt van samenkomst, voor zooveel noo.lig, verrui md. Na de vereeniging zal de nieuwe rivier eene noordelijke
richtiDg nemen en gedeeltelijk eene bestaande waterleiding volgen.
Er zullen een drietal bruggen met aquaducten op steenen landhoofden en pijlers, en eene spoorweg-, alsmede — zoo noodig —
«ene trambrug moeten worden gebouwd. Voorts moeten er, om
de velden die thans irrigatiewater ontvangen, niet in slechten
toestand te brengen , enkele kleinere werken, zooals stuwdammen
met inlaatsluizen, enz., worden gebouwd. Bij geheele uitvoering
in daghuur zou het werk kosten f 607 810, doch met gebruikmaking van de beschikbare dagliensten der beerendienstplichtigen
in de bij het werk betrokken districten zullen de kosten terug te
brengen zijn tot f344 590, terwijl de uitvoering vier jaren zal
vereischeu. ')
S o e r a b a ij a en R e ra b a n g . Verbetering van de bevloeiing
en afwatering in de Solo-vallei (ten nutte van p. m. 223 000
bouws; geraamde kosten f 18 930 000).
Tot uit. 1894 was voor uitvoering besteed f 2 522 556, namelijk
in 1893 f142 118 (verbeterde opgaaf) en in 1894 f2380438
(daaronder wegens uitgaven in Nederland respectievelijk f 10 272
en f 904 243).
Omtrent den stand van de reeds in uitvoering zijude onderdeelen
van het werk kan het volgende worden gemeld. Van het op
3 838 481 Ms. begroote grondverzet voor de in 't vorig verslag
bedoelde, in October 1893 geautoriseerde 1ste kanaalsectie, ter
lengte van 12.6 K.M. (van piket 10 tot piket 137 van het
hoofdkanaal, d. i. vau de prise d'eau tot aan de kali Patjal in de
afdeeling Bodjonegoro der residentie Rembang) was op uit. 1894
1 517 206 M*. gereed , terwijl aan bermslooten nog was ontgraven
>) Tot uitvoering van het werk op dien voet is bü de ontwerp-Indische
begrooting voor 189G als eerste termijn f 100 000 aangevraagd.

23 996 M*. van de 119 334 M*., die daarvoor in het geheel te
verzetten zullen zijn.
Voor de werken aan de prise d'eau i), welke de 6de sectie van
het werk uitmaken, was op genoemd tijdstip 35 000 M*. grond
ontgraven en vervoerd. De daarheen leidende wegen werden voor
den aanvoer van materialen en andere benoodigdtieden in orde gebracht , en met het branden van kalk, waartoe de grondstof
geleverd wordt door de kalksteenrotsen in de nabijheid V<JII de
werketi , werd een aanvang gemaakt.
Ten einde het uit Europa aan te brengen materieel , dat bij de
doorgraving van do heuvels tusschen de Java-zee en de Solorivier gebruikt zal moeten worden , iu ontvangst te kunnen nemen ,
werl te Sidaijoe Lawas (het noordelijk einde van de te maken
doorgraving) *) een ijzeren los- en laadboofd gebouwd, en door
een der persbaggermolens eene voor de prauwvaart voldoende
diepe geul gebaggerd van uit zee tot aan dat hoofd, terwijl voor
de opstelling en opberging van bet materieel een atelier , benevens
de noodige magazijnen en loodsen werden opgericht. De aarden
baan voor een verbiiidingsspoor tussehen Sidaijoe Lawas en Pelangwot
aan de Solo-rivier, waar de verlegging van die rivier naar de
Java-zee zal atinvangeu , kwam nagenoeg gereed. Ook te Pelangwot
werd voor het in ontvangst nemen van goederen , die langs de
Solo-rivier vervoerd kunnen worden , een los- en laadhoof 1 gebouwd. Voor den aanvoer van het bij de doorgravingswerken voor
verschillende doeleinden benoodigde water was men bezig met het
leggen van eene ijzeren buisl-jiding, terwijl te Pelangwot een
pompstation in aanbouw was.
Op het hoofdbureau te Bodjonpgoro werd voortgegaan met hec
kaarteeren van de opneming en met het projectwerk.
Bij de gouvernementsbesluiten dd. 16 Juni en 19 November
1894 n°. 21 en n". 2 werden de noodige gelden beschikbaar gestel 1 voor verschillende voorbereidende werkzaamheden, zooals
het bouwen van woningen en bureaux, het aanleggen van telephoonverbindingen , enz. respectievelijk in de 2de sectie , (f49 432),
iu de 2de en 3de af leeling van de 1ste sectie (f 24 100) en in
de 2de sectie (f 38 500). Tot uitvoering van het 1ste gedeelte der
2de sectie (het graven vau het hoofdkanaal van piket 0 tot piket
205, d. i. vau af 'Ie hooger genoemde kali Patjal tot aan de kali
Moropelang iu de afdeeling Lamongan der residentie Soerabaija)
werd machtiging verleend bij gouvernementsbesluit dd. 2 Februari
1895 n°. 2 en daarvoor toegestaan f 1 343 228.
Een verslag omtrent den stand der werken in de Sjl)-vallei
op uit. Maart jl., en tegelijk ook nopens den met die werken
samengesmolten aanleg van den dam van Oedjoeng Piring naar
het Djamoean-rif (waarover lager onder het hoofa: » Rivier- en
zeewerk.ru " ) , is gepubliceerd in c!e Javascbe Courant dd. 14 Mei 1895.
Sedert zien op dezelfde wijze geregeld maandelijksche verslagen het
licht.
P a s o e r o e a n . Bevloeiing uit de Pategoean en andere rivieren
in de afdeeling Bangil (ten nutte van p. in. 9000 bouws; geraam Ie kosten f 900 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f748 601, waarvan in 1894 f51047,
namelijk f 3543 voor hel afwerken van de nieuwe Bekatjak-leiding
uit de Kedoeng Larangan , f 23 962 voor het herstellen van in den
westmoesson 1893/94 door bandjirs veroorzaakte schade aan de in
1893 iu hoofdzaak reeds voltooide werken voor de afleiding der
Pategoean-rivier en voor de bevloeiing genaamd Kepoeloengan,
en f 23 512 vcor de voltooiing van bet eerste gedeelte der werken
voor de waterverdeeling uit de Bekatjak-leiding. Eerstbedoeld
werk (de nieuwe Bekatjak-leiding uit de Kedoeng Larangan)
werd, nadat gebleken was dat de leiding regelmatig en zonder
stoornis functionneerde, ter exploitatie overgegeven aan den chef
der irrigatieafdeeling Brantas. De reeds genoemde bevloeiing
Kepoeloengan was gedurende 1894 mede in werking. Nieuwe
werken werden in 189 i niet aangevat. Echter werden de plannen
voltooid en inge liend voor de voltooiing van het bevloeiingsnet
van het stroomgebied der Pategoean- en Djogonalau-rivieren,
omvattende de detail-waterverdeeling voor 2424 bouws sawah
uit de Bekiitjak-leidiug (bet zoogenaamde 2do gedeelte van de
werken tot waterverdeeling uit die leiding) en de verbetering van
de Kedoeng Larangan als afvoerweg van de bandjirs. De kosten
werden geraamd, daarbij rekenende op gebruikmaking van heerendienstplicntigen, op f 6 6 429. Omtrent de uitvoering vau deze
') Tot liet maken van het gedeelte hoofdkanaal vóór piket 10, aansluiteude aan de prise d'eau , zoomede van de kunstwerken aan die prise d'eau
werd machtiging verleend b(j gouvernementsbesluit dd. I Februari 1894 n0. 12.
De kosteu van een en ander zijn geraamd op f 1 673 000.
') Het noordelyk deel der doorgraving maakte in 1894 de 8ste, het zuideljjk deel de 7de sectie der werken uit.

159

[5. 2.]
koloniaal verslag van 1895. [Nederl. (Oost-) Indie.]
werken was op uit. 1894 nog geen beslissing genomen.
B e z o e k i. Sampeau-wer'ken (ten nutte van p. ni. 15 000 bouws
in de afdeeling Pannruekan ; geraamde kosten f 1 000 000). ')
Tot uit. 1894 was verwerkt f400 109, waarvan in 1894 f74 51)2,
namelijk f 4 8 757 voor de voltooiing van reeds in vorige jaren
onderhanden genomen werken , en f 25 775 voor het doen van
herstellingen en verbeteringen aan het reeds uitgevoerde 1ste gedeelte der werken tot verbetering en uitbreiding der bevloeiing
in Zuid-Panaroekan. LaatstLedoelde uitgaaf was noodzakelijk omdat
het zuider-lioofdkanaal van de betrekkelijke werken, dat over
eene groote lengte langs den voet van eene heuvelrij loopt, in
Januari 1894, ten gevolge van ongekend grooten regenval, veel
te lijden had gehad van bandjirs in de diepe terrein [dooien , die
door middel van duikers of syphons onder liet kanaal doorloopen.
De langs het kanaal aangelegde bermslooten blekeu onder die
niet verwachte omstandigheden te geringe capaciteit te hebben ,
waardoor op verschillende plaatsen doorbraken in de Inoaaldijlcen
ontstonden. Die doorbraken werden weder hersteld , terwijl tevens
aan de bermslooten grootere capaciteit werd gegeven ea nog een
tweetal noodig gebleken duikers onder het kanaal werden anngebracht.
De overige in het Sampean-gebiel uitgevoerde werken voldeden ,
voor zoover zij voltooid waren , zeer goe! aan hunne bestemming.
Voor het op den rechteroever van de Sampean gelegen gebied ,
groot 11 500 bouws, dat bevloeiingswater ontvangt uit de Kapuiiganen Sitüei'Ondo-leidingen, kwam bet eerste gedeelte der werken,
omvattende de verbetering der hoofd kanalen en het maken van
de daarin noodige kunstwerken , waaronder «!ie bij de mondingen
der secundaire leidingen, ongeveer gereed. Daar evenwel voor de
uitvoering van de daaraan sluitende 2de en 3de gedeelten dezer
werken , omvattende de verbetering van de secundaire leidingen
in het gebied der beide hoofdkanalen, en van de waterverdieling
uit die secundaire leidingen, nog geen machtiging werd verleend ,
konden nog niet alle nieuw gemaakte werken in gebruik genomen worden , en moesten, om de bestaande irrigatie niet te
stremmen, verschillende geleelten van de dijken langs de hoofdkanalen onafgewerkt blijven.
2saar thans wordt gemeld zou er, op grond van nader verkregen
inlichtingen van de betrokken bestuursambtenaren , wel gelegenhei 1 bestaan om zich , bij de besproken nog te ondernemen werken, van heerendienstplichtigen te bedienen. Werd daartoe overgegaan , dan zouden de nog te doene uitgaven voor de voltooiing
van het geheele irrigatiewerk , naar raming, van f 585 90G tot
f 366 180 kunnen worden teruggebracht.
B a n j o e m a s en B a g e l e n . Verbetering van de bevloeiing
in het Seraijoe-stroomgebied (ten nutte van p. m. 80 000 bouws),
zoomede in het zuidelijk deel der beide gewitte*, uitgenomen het
gedeelte van Zuid-Bagelen gelegen beoosten de Loh Oeloe (ten
nutte van p. m. 58 000 bouws); geraamde kosten in totaal f9 300 000.
Tot uit. 1894 was rcrwarkt, evenals op uit. 1893, f 1 438 151,
hebbende het in dit irrigatiegebied beschei len waterstaatspersoneel
zich gedurende het geheele jaar 1894 bezig gehouden met het
opmaken van ontwerpen en begrootingen.
In de 1ste sectie, die tol taak heeft (zie vorig verslag , blz. 143,
noot 3) het maken van ontwerpen voor de verbetering der bevloeiing
en afwatering van Zuid-Banjoemas en van de afdeeling Karang
Anjar (residentie Bagelen), werd voortgegaan met bet nader uitwerken en begrooten van het in 't vorig verslag bedoelde omvangrijke ontwerp voor de bevloeiing van ongeveer 50 000 bouws
(waarvan p.m. 35 000 in Zuid-B injoemas en p.m. 15 000 in de
afdeeling Karang Anjar) door middel van eene uit de Seraijoe, een
weinig bovenstro ms van de hoofdplaats Banjoemas, te maken
aftapping.
In de 2de sectie, waarvan de werkzaamheden zich uitstrekken
over het geheele overige gedeelte van het stroomgebied !er Seraijoe,
was men gedurende 1894 z, bezig : a. met het reeds in 't vorig
verslag bedoelde ontwerp voor de verbetering van de bevloeiing
') Over tuogeiykc besparing op do hier genoemde som, by gebruikmakintr van
h* erendienstplichtigen voor i e nog te autorise» ren werken, wordt gehandeld
aan liet slot der hier voorkomende ne dedeelingen omtrent de Satnpcin-werki-n.
*) Uit den bcgrootingspost voor irrigaticwerken van gi ringen omvang (zie
sub I I I van het staatje op blz. 1M hiervóór) werd bekostigd een in 181)4 in
deze sectie tot stand gebracht werk tot verbetering van de bevloeiing uit de
kali Klawing, namelijk het bouwen van een vasten stuwdam in die rivier,
met eene overlaat» en spuisluis aan denbovenmond der Dagan-leiding, en een
grondduikcr voor de kali Longkr.mg onder deze leiding. Voor de uitvoering
van een en ander werd, by gebruikmaking van heerendienstpliehtigen voor
den koeliearbeid , toegestaan f 20 108. Op uit. 1894 was het werk geheel
voltooid en waa daarvoor uitgegeven f 1G 590.

in de districten Band jaren Tjahjaua(Midden-Banjoeixjas); b. meteen
ontwerp voor de verbetering van de bevloeiing uit de kali Peloes,
in de afdeeling Poerwokerto ; c. met het doen van opnemingen voor
het maken van eene aftapping uit de kali Bundjarun , ter bevloeiing
van gronden ten noorden van de hoofdplaats Banjoemas; en d.
met een voorloopig ontwerp voor de bevloeiing van het district
Djamboe der afdeeling Poerwokerto, terwijl tevens nog aan de
orde gesteld werd het opmaken van een ontwerp voor de doortrekking van de Karangtengali-leiding ter uitbreiding van de bevloeiing in de afdeeling Bandjamegura.
B a g e l e n . Verbetering van de bevloeiing en den waterafvoer
in het zuidelijk deel van het geioest, beoosten de Loh Oeloe. (ten nutte
van p.m. 57 000 bouws; geraamde kosten f 2 850 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f 178 366, waarvan in 1894 f97 3N0,
welk laatste bedrag strekte tot voortzetting van de in 1893 Rangevangen werkzaamheden tot verruiming van de Wawar- en Tjokrojasan-kanalen, waartoe respectievelijk 196 32-' en 361 416 M3. grond
werd verzet, makende met het jrrondverzet in 1893, ad 146 917
en 102 095 M1., een totaal van 343 239 en 463 511 M».
Het in 't verslag van 1893 (blz. 145) bedoelde algemeen ontwerp
voor de verbetering van den waterafvoer werd, op grond van
nadere kaart- en terreinstudiën , in verschillende opzichten gewijzigd. Globale ontwerpen van eenige onderdeden werden daarbij
ter vergelijking opgemaakt. Een uitgebreid ontwerp , omvattende
een groot deel van de afdeeling Koetoardjo , werd meer in details
behandeld met bet oog op spoedige uitvoering, doch was in den
aanvang van 1895 nog in bewerking.
Ter verbetering van de bevloeiing uit de Kedoengpoetri- en
Boro-leidingen waren ontwerpen in studie, waarvan dat met
lietrekking tot de Boro-irrigatie geheel gereed kwam voor zooveel
de hoofdleidingen en de voornaamste zijleidingen , doch slechts
globttl wat de vele kunstwerken betreft. De kosten van dit werk
zijn geraamd op f 4 3 000 wanneer gebruik wordt gemaakt van
heerendienstplichtigen , en on f 106 000 bij uitvoering geheel in
vrijen arbeid.
Ten aanzien van bet in 't vorig verslag bedoelde ontwerp voor
de verbetering van de kali Perao-leiding werd besloten voorloopig
alleen uit te voeren de drie kunstwerkjes voor de kruising van
deze leiding met de riviertjes Patjing, Djati en Bokongan. *}
K a d o e . 1°. Bevloeiing uit de Man<]yis-leiding in het district
Magelang (ten nutte van p.m. 5000 bouws; geraamde kosten
f 500 000).
Tot uit. 1894 was verwerkt f 509 180, waarvan in 1894 f 70 973,
namelijk f 2304 voor het voltooien van de aftapping uitdeProgorivier tot voeding van de Manggis-leiding; f6989 voor het herstellen
van eene belangrijke grondverschuiving in die aftapping; f11395
als laatste termijn voor de in Juni 1894 gereed gekomen verbetering en doortrekking bezuiden de hoofdplaats Magelang van de
zooeven genoemde Manggis-leiding, en f 50 285 voor het verder
maken van de in 1895 op ie leveren secundaire leidingen in het
bedoelde bevloeiingsgebied bezuiden de hoofdplaats, voor welk
laatste werk van de daarvoor in 1893 toegestane som van f71 679
alsnu tot uit. 1894 verwerkt was f 57 153 en dus nog te verwerken bleef f 14 526.
K a d o e . 2°. Bevloeiing uit de Tauysi-nuer in het district
Menoreh. Dit irrigatieplau — omtrent welks uitvoering nog beslist
moet worden — werd aanvankelijk geacht ten nutte te zullen
strekken van p. ra. 3000 bouws, doch zal vermoedelijk aau een
grooter irrigatiegebied ten goede kunnen komen.
Ook gedurende 1894 werd voortgegaan met het opnemen en in
kaart brengen van het Tungsi-gebied, terwijl ook we Ier geregeld
de noodige waarnemingen werden gedaan en tevens met projectwerk werd begonnen. Ken voorloopig ontwerp voor de bevloeiing
van 2867 bouws op den rechteroever der Tangsi kwam gereed
en zou, na verdere afwerking, afzonderlijk voor uitvoering worden in aanmerking gebracht.
Uit het waargenomen debiet van genoemde rivier is gaandeweg
gebleken, dat daarin doorgaans meer water beschikbaar is dan
vereischt wordt voor de bevloeiing èn van de bedoelde 2867 bouws ,
èn van nog 1128 bouws op den linkeroever van de kali Tangsi
en (den rechteroever van) de kali \lrawoe- — welke laatstbedoelde
velden thans door middel van de zoogenaam ie 'Aiiji-leiding bevloeiingswater uit de Tangsi ontvang' .. — en dat het meerdere
beschikbare water zeer ten nutte v i .., op deu linkeroever der
3
) Van het daarvoor in
(waarby gerekend was op
«lecbtl I' S807 verwerkt,
kleinen omvang (verg. de

Juli 1894 heschil-.'inar gesteld bedrag ad f 11064
den arbeid van ln-i rndienstplichtigcni werd in 1894
bestreden uit den p >st voor irrigatiewerken van
voorgaande noot).
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kali Mrawoe gelegen, thans geheel van regen afhankelijke velden
te bestemmen zou zijn. Op welke wijze zulks het best zal kunnen
geschieden, hetzij door net overtollige debiet der Tangsi in de
Mrawoe uit te storten en het aldus vereeuigde water op een gescnikt punt voor de irrigatie at' te leiden , dan wel om het door
middel van een aquaduct over de Mrawoe te brengen en , afgescheideu van het water dier rivier, voor de bevloeung te benutten ,
zal worden onderzocht door opneming van het voor bevloeiing in
aanmerking komende terrein op Oen linkeroever der Mrawoe. Die
bevloeung zal dan tegelijk met de verbetering der bevloeiing op
den linkeroever der kali Tangsi worden behandeld.
D j o k j o k a r t a . Bevloeiingen uit de Progo-ïivwr.
De opnemingen, kaarteeriug en projectie-werkzaambeden ten
behoeve van de irrigatieplaunen voor dit gewest werden in 1894
geregeld voortgezet. Daarvoor werd besteed in de streek Matarainau
(linkeroever der Progo-nvier) f 54 000, en in de Koeion Progo
(rechteroever) f 3700, makeuie met de reeds in 189^ en 1893
gedane uitgaven ad f 82 200 (eerb^terde opgaaf) tot uit. 1894
een totaal bedrag van f 139 900.
Ten behoeve van de definitieve vaststelling van het tracé vau
bet hoofdkanaal voor de bevloeiing op den linker Progo-oever
werden op verschillende punten door diepe ingravingeii grondouderzoekiugeu gedaan en proeftuunels gemaakt, om na te guan
in hoever uie al of uiet met metselwerk bekleed zouden moeten
•worden. Het volledig voorloopig ontwerp voor de bevloeiing der
Mataraman-streek werd in 1894 nog niet geheel voltooid.
De metingen iu het Koeion Progo-gebied liepen ten einde , terwijl een voorloopig ontwerp voor de bevloeiing van 90U0 bouws
aldaar op weinig na gereed kwam. Daarbij is aangeuomen dat de
bevloeiing op beide oevers van de Progo uit één prise d'eau (0!>
den linkeroever) en door één moederkanaal zal geschieden, en d..het voor de bevloeiing op den Koelou Progo-oever beuoodigue
•water door middel van een aquaduct op den rechteroever der rivier
zal gebracht worden.
M a d i o e n. Verbetering der bevloeiing in de afdeelingeu Magettau
en Nyaioi (ten nutte van p. in. 50 000 bouws); geraamde kosten
f 3 500 000.
Tot uit. 1894 was aan werken tot dit irrigatieplan behoorende
nog slechts besteed f 19 928, waarvan in 1894 niet meer dan
f 1184. Bijna uitsluitend werd dan ook weder voorbereidende arbeid
verricht, als: opnemingen, bet iu kaart brengen daarvan , het
doen van waarnemingen en projectwerk.
Met het in de ouderdeeleu uitwerken van het in 't vorig verslag
(blz. 145) besproken algemeen plan tot verbetering en uitbreiding
der bevloeiing werd voortgegaan. Gereed kwam een ontwerp, dat
betrekking heeft op de verbetering in het stroomgebied, met be
houd zooveel mogelijk van bestaande leidingen. Het omvat den
bouw van een vasten stuwdam met inlaatsluis in de Gaüdongrivier bij de dessa Djedjeroek, het maken van eene daaraan sluiteude leiding benooraen de Gandong tot voeding van de bestaande
kali Tengau-leiding en van een* leiding bezuiden de Goudang
tot voeding van de bestaande Srambak-leiding , beuevens den bouw
van de daarin noodige kunstwerken. Bij uitvoering in vrijen arbeid
zijn de kosten vau een en ander geraamd op f 84 200, welk bedrag, bij benuttiging van heerendienstplichtigen , ware terug te
brengen tot f 44 806.
Het onderzoek naar de gebreken in de watervoorziening en
afwatering van de hoofdplaats Madioen (verg. vorig verslag t. a. p.)
heeft geleid tot het opmaken van ontwerpen voor eene inlaatsluis
in de Tratee-leiding, ter beteugeling van het daarin , bij bandjirs
in de kali Tjatoer, stroomende water, en voor een ovorlaatdrernpel
boveustruoms vau die sluis, om het overtollige water naar de
kali Tjatoer terug te voeren. JSa het tot stand komen van deze
werken (geraamd op p. m. f 5000 bij uitvoering in neerendienst)
zullen nog eenige andere kleine werken noodig zijn tot verdeeling
van het water uit de Tratee-leiding voor de bevloeiing en voor
de watervoorziening van de hoofdplaats.

gaf. Op geheel overeenkomstige wijze zou nu volledig uitgewerkt
kunnen worden het ontwerp voor het op den linkeroever van het
genoemde hoofdkanaal gelegen bevloeiingsgebied.
Rhier- en zeewerken. De in 1893 begonnen werkzaamheden voor
het maken van den, tot completeering van de werken in het
W e s t g a t vau S o e r a b a i j a , no jdig geachten dam van Oed jong
Piring (op den Madura-.val) naar het Djainoean-rif (ten gevulge
van do samensmelting met de werken in de Solo-vullei — zie
blz. 152 hiervóór — uitmakende de 9 Ie sectie der laatstbedoelde
werken) werden gedurende 1894 met kracht voortgezet. zoodat
de dam bij het einde des jaars over eene lengte van 6200 strekkende M. onderhanden was. In bedoeld tijdvak werd 161438 M*.
steen gestort, uitmakende
met de in 1893 gestorte hoeveelheid
van 102 425 MJ. een totaal vau 263 863 M*. De kosten van het
werk bedroegen tot uit. 1894 f817 254, waarvan in 1894 f410 568 ')
werd verwerkt.
Over het eerste geleelte van den dam, ter lengte van ongeveer
I 3500 strekkende M., werden geen zettingen van beteekenis van
het damlichaain in den zeebodem meer waargenomen, en kon
dat gedeelte geleidelijk geheel onder profiel afgewerkt en met
zware deklagen worden voorzien. De voor die deklagen benoodigde
steenen worden in eig n exploitatie verkrogen, gedeeltelijk van
Seiubilangan op Aiadura en voor 't overige van Massangan bij
Boengel op den Java-wal. De overige voor het damlichaam noodige
steen werd ook in 1894 door de bevolking in voldoende hoeveelheid
geleverd.
Ter voorziening in het bezwaar dat de tot stand te brengen
dam (die in noordelijke richting uit den vasten wal van Madura
uitsteekt en eene lengte krijgt van p. m. 12 K.M.) vcor de prauwvaart langs den Madura-wal en iu Straat .Madura zal opleveren,
worden maatregelen overwogen. Van het maken van eene schutsluis nnbij het worteleinde vau den dam is, op grond van de
hooge kosten , afgezien , en nu wordt onderzocht in hoever door
het verruimen en verdiepen van het riviertje Gladak Lantjang, dat
op Madura het Oost- met het Westgat van Straat Madura verbindt , op min kostbare wijze aan het bedoelde bazwaar zal zijn
tegemoet te komen.
Ten einde den invloed te kunnen nagaan , die, naarmate de dam
in lengte toeneemt, daardoor op de versterking van den stroom in
het vaarwater ten westen van den dam wordt uitgeoefend, worden ,
evenals in het Westgat, geregeld om de zes maanden waarnemingen gedaan. Uit de iu 1894 verrichte waarnemingen valt
nog niet veel af te leiden , omdat de dam nog slechts halverwege
gemaakt is, en derhalve de uitwerking daarvan nog slechts betrekkelijk gering kan zijn op de verandering der waterdiepten
nabij en op de baar.
De imide in 1893 nog onderhanden gebleven onderdeelen van
de verbreediug der Porroug-rivier in het belang van het vaarwater in het O o s t g a t v a n S o e r a b a i j a (zie vorig verslag,
blz. 145) kwamen in 1894, voor zoover het werk door aannemers
moest worden uitgevoerd, gereed, en wel het 2de gedeelte binnen
den laatstelijk tot 15 October 1894 verlengden uitersten termijn,
terwijl aan den aannemer van het 1ste gedeelte, omvattende
de beneden -Porrong werken, nog eenig uitstel moest worden
verleend, totdat ook zijn aandeel op 30 November 1894 werd
opgeleverd, voor zoover de afwerking daarvan iu verband met
de omstandigheden raadzaam en mogelijk was. Dit onderdeel
omvat namelijk in hoofdzaak het verbreeden van het zoogenaamde Porrong-overlaatkanaal en het doen uitmonden daarvan in de rivier Semamboeng, een der bestaande uitwateringen van
de oude Porrong-rivier. Men was bij de samenstelling vau het
ontwerp voor het bedoelde onderdeel uitgegaan van de veronderstelling, dat als de steenen overlaat in den boveumond van dit
kanaal werd opgeruimd , eu het boveuwater geheel in de verbreede
nieuwe rivier werd toegelaten , de Semamboeng van zelf op de
vereischte capaciteit zou uitschureu, en ook de meerdere hoeveelheil, die op de Porrong te Lengkoug gebracht moet worden om
de Soerabaija-rivier te ontlasten , ten einde de verzanding' van hare
monding iu Straat Madura tot staau te brengen , daardoor ongehinderd naar zee zou kunnen afstroomen. Dit nu is vooralsnog tegengevalleu. Het over den overlaat vloeiende bandjirwater vond tot
dusver zijn wegnaar zee langs het overlaatkanaal, en verder langs
de kali Sogo, eene rivier die eerst nabij de zee iu de Semamboeng

K e d i r i . Aanleg van bevloeiingswerken in de districten Waroedjaijeng en Kertosono (ten nutte van p. m. 30 000 bouws).
Ook dit nog niet geautoriseerde irrigatieplan bleef gedurende
1894 in voorbereiding.
Van het voorloopig ontwerp voor het volledige plan van waterverdeeling en waterafvoer (zie vorig verslag, blz. 145) werd het
') Hiervan was f 44 539 hier te lande uitgegeven. In Indië zou dus moeten
gedeelte, dat betrekking heeft op het op den rechteroever van
uitgegeven f 36G 029. De boekingen ten dienste van de be^rooting — waarhet hoofdkanaal uit de Brantas gelegen be vloeiingsgebied, groot zjjn
van ook gebruik is gemaakt voor de samenstelling van Let overzicht op
18 800 bouws, voltooid, doch bleek nog eenige wijziging te be- blz. 154 hiervóór — wijzen echter voor dit laatste bedrag f 382 79S aan,
hoeven in verband met enkele bemerkingen waartoe het onderzoek onder welke som bovendien niet is medegerekend het geldswaardig bedrag
bij het departement der burgerlijke openbare werken aanleiding der verbruikte materialen uit 's lands voorraad.
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uitloopt. ') Bij het nieuwe werk is eene coupure gemaakt tusschen
de Sogo en de Semamboeng. De noordelijk loopende tak van eerstgenoemde moest nabij die coupure worden afgesloten om bet water
in oostelijke richting direct in deze laatste te brenger). Die afsluiting
vormt een gedeelte van den linkerdijk der nieuwe rivier en was
in het begin van 1894 onderhanden. Bij een van de eerste belangrijke bandjirs in de Porrong-rivier werden de visch vijvers, die beoosten en bezuiden de vermelde coupure liggen, overstroomd.
Aanvankelijk meende men dat dit veroorzaakt werd door de afsluiting van de kali Sogo, waarom de reeds aangebrachte versperring voorloopig weder werd weggeruimd. Later bleek het dat
de overstrooming te wijten was aan den hoogen waterstand in de
Semamboeng , die , door tijdelijke verzanding van de oude Porrong
beneden het punt waar zij uit laatstgenoemde rivier ontstaat, betrekkelijk te veel water daaruit had ontvangen. Daar bij latere
bandjirs deze verzanding wegschuurt, en het water dan een voldoenden uitweg naar zee vindt, had men hier wel te doen met
eene toevallige gebeurtenis, niet rechtstreeks uit de nieuwe werken
voortspruitende , maar het gebeurde was tevens eene aanwijzing
dat de Semamboeng in gewone omstandigheden soms reeds te veel
water-bezwaar kan ondervinden , en dat dus het daarop rechtstreeks
toelaten van al het boven water niet zou mogen geschie len zonder
dien riviertak daarvoor te verruimen, daar anders niet alleen de
aanliggende vischvijvers telkens zouden onderloopen , maar de afwateriug van een vrij uitgestrekt terrein tusschen de nieuwe en
de oude Porrong te zeer zou worden belemmerd. Aangezien echter
die verruiming zeer kostbaar zou zijn en nog gepaard zou moeten
gaan met het voorzien in de afwatering van laatstgenoemd terrein ,
zal men trachten het doel te bereiken door, met wegruiming van
den steenen overlaat in den bovenmond van het verbreede overlaatkanaal, de nieuwe Porrong-rivier beneden de meergenoemde coupure,
onafhankelijk van de Semamboeng, zeewaarts te verlengen.
Tot het graven van de bedoelde verlenging, gedeeltelijk in
heerendienst, is machtiging verleend bij gouverneraentsbesluitdd.
5 April 1895 n°. 2 , zijnde de kosten daarvan geraamd op f 272 400.
De wegruiming van den overlaat (van welk werk de aannemer is
ontheven) zal geleidelijk geschieden, naarmate de verlengde
rivier meer geschikt wordt om bandjirwater te loozen. Op die
wijze wordt tevens het voordeel bereikt dat men nog geruimen
tijd den watertoevoer in zijne macht heeft en eventueele inscharingen en uithollingen, welke tot ongelukken aanleiding zouden kunnen geven, intijds kan beteugelen en herstellen , zoodat
ten slotte, bij het volledig in gebruik stellen van de nieuwe
Porrong tot de volle capaciteit, het water eene bedding vindt,
die daarop reeds grootendeels proefondervindelijk is ingericht.
Met het 4de gedeelte der Porrong-werken (van de oplevering
van het 3de gedeelte blijkt reeds uit het vorig verslag), welk 4 Ie
edeelte de normaliseering en verbetering van de Brantas ! ) boven
engkong omvat, voor zooveel betreft het vak Ke loigsoro-L»ngkong, werd in 1894 voortgegaan, waarbij de vereischte dijksverleggingen en kunstwerken gereed kwamen , doch de kribben nog
niet alle konden worden voltooid. Een aanvang werd gemaakt
met het wegbaggeren van ondiepten in het bedoelde riviervak,
waartoe twee uit Europa gezonden kleine baggermolens in dienst
werden gesteld.
Als begin van do werken die op de Soerabaija-rivier noodzakelijk
zijn , in verband met den nieuwen toestand , ten gevolge van het
afvoeren van al het bandjirwater "van de Brantas door de Porrongrivier , werd in 1893 (zie vorig verslag, blz. 145) een aanvang
gemaakt met het normaliseeren van de Soerabaija-rivier van af
het verdeelpunt te Melirip tot aan Sepandjang, ongeveer l'/jK.M.
boven de hoofdplaats Soerabaija gelegen. Van de ontworpen 365
kribben en slibvangers waren er bij het einde van 1893 nog slechts
weinige gemaakt, doch bij het einde van 1894 waren er 196
gereed en 41 onderhanden , en moesten er dus nog 128 tot uitvoering
komen.
Over het algemeen valt omtrent beide rivierverbeteringen (die
van de Brantas- en van de Soerabaija-rivier) te vermelden , dat
de aangebrachte kribben en slibvangers in den westmoesson 1894/95
weinig hebben geleden , doch dat over het algemeen de benoodigde
steen voor het bestorten meer zal bedragen dan waarop aanvankelijk was gerekend.
Wat de in 1894 bestede sommen betreft voor al de hiervóór
genoemde werken in het Oostgat van Soerabaija, wijzen de boe-

Havenwerken. In den 2ilen jaargang (1893) van het Technisch
• Verslag over de burgerlijke openbare werken in NederlandsehIndiö " zijn, ter aanvulling van dergelijke opgaven omtrent Java
en Madura voorkomende in den lsten jaargang (1892), de noodige
gegevens opgenomen omtrent de gesteldheid voor de scheepvaart
van elke der verschillende havenplaatsen van eenig aanbelang in
de buitenbezittingen.
Wat over 1894 ten behoeve van het Koloniaal Verslag is gemeld , laat men hier volgen.
Aan de havenwerken van Tanrijong Priok (Batavia) kwamen in
1894 geen belangrijke beschadigingen voor. Met het baggerwerk,
vereischt om de haven op diepte te houden , werd voor zooveel
noodig voortgegaan. Van de binnenhaven verkeerde vooral het
achtergedeelte, wat de diepte betreft, steeds in ongunstige omstandigheden , omdat zich daarin door de zuidergraebt een gedeelte
van de slib afkomstig uit de Tjiliwong afzet. De baggermolen
Borneo werkte van Januari tot Mei en in November en December
in dit zuidelijk gede.lte en verwijderde daaruit 75 210 M5. specie,
terwijl de Slcrak van Februari tot October, zoowel uit dit
als
uit het overige gedeelte van de binnenhaven, 203 590 Ms. ophaalde. In totaal werd dus 278 800 M'. opgebaggerd (tegen 170 300
M'. in 1893), van welke hoeveelheid 65 440 M*. specie door middel
van den elevator werd verspreid over de lage moerassige terreinen
aan het oosterboord, welke daardoor merkbaar verbeteren en
meer en meer met struikgewas en gras begroeien. Daar de aanslibbing van het zuidelijk gedeelte van de binnenhaven hinderlijk
is voor de scheepvaart en ook het voortdurend baggeren aldaar
veel ongerief veroorzaakt, is besloten eene proef te nemen om de
bedoelde aanslibbing te doen verminderen , en wel door het afsluiten van de zuidergracht. In die gracht is nu een aarden dam
gelegd, als gevolg waarvan verwacht wordt dat de slib zich
hoofdzakelijk aan de monding van de westergracht zal afzetten ,
waar het opruimen er van door baggering veel minder hinderlijk
is. *) Eene ongeveer in het midden van den westelijken havendam
ontstane verzakking werd hersteld, zoomede eene beschadiging
van het buitentalud van den oosterdam. Deze laatste havendam
zal echter aan het landeinde nog eenigszins moeten worden opgehoogd. De in 1892 aan het uiteinde van de westergracht (waarin
een kleine laudingssteiger werd bijgebouwd) aangelegde sleephelling voor kleine vaartuigen bleef goed voldoen. Het post- en
telegraafkactoor werd, hoofdzakelijk in verband met het steeda

') Zie kaart F , behoorende bjj den lsten jaargang (1892) van het Techniseh „Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië ".
») Eene uitvoerige beschrijving van de Brantas wordt opgenomen in den
ter perse zijnden jaargang 1894 van het in de voorgaande noot bedoelde Technisch Verslag.

*) De afsluiting zal vermoedelijk bestendigd kunnen worden, omdat de
zuidergracht toch voor de prauwvaart van weinig beteekenis ia, daar er door
het drukke spoorwegverkeer overdag geen sprake van kan zijn om de daarover gelegen draaibruggen te openen.
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kingen ten dienste van de begrooting eene totale som aan (enkel
wegens uitgaven in Indie) van f 453 918.
De ontwerpen voor twee stuwen met bijbehoorende werken ten
behoeve van de normaliseering der Soerabaija-rivier beneden Sepan»
djang en voor het maken van kanalen tot voeding van de hoofdleidingen te Soerabaija met het opgestuwde water, kwamen gereed.
Machtiging tot uitvoering van een en ander in daghuur tot eene
gezamenlijke uitgaaf van f 1 260 207 (f 1 009 393 voor de normaliseeringswerken op de beneden-Soerabaija-rivier en f 250 814 voor
de voedingsleidingen), werd verleend bij gouvernementsbesluit
dd. 13 Maart 1895 n°. 22.
Ontwerpen waren toen nog onderhanden om de hoofdplaats
Soerabaija, vooral ook uit het oogpunt van gezondheidsbelangen ,
van eene behoorlijke rioleering te voorzien. De te ondernemen
werken, waarvan zooeven sprake was, zullen het mogelijk maken
voor een eventueel aan te leggen riolennet spoelwaten te verkrijgen.
Voor de verbetering van de Brantas-rivier stroomopwaarts van
Kedongsoro, zoowel in het belang van den waterafvoer als van
de scheepvaart, waren mede plannen in studie.
In andere gewesten waren in 1894 rivier- of zeewerken van
eenigen omvang niet onderhanden Te Rangkas Betoeng (residentie
Bantam) bleef men nog bezig met het maken van houten kribben
in de Tjiberang-rivier om grondafslag tegen te gaan, terwijl te
Pekalongan, met hetzelfde doel, eene taludvoorziening langs de
Pekalongan-rivier werd gemaakt, voor welke werkjes in 1894
werd uitgegeven respectievelijk f 3459 en f 2506. In eene iuscharende bocht van de nabij Padang uitwaterende Batang Arau
werden nadere oevervoorzieningen aangebracht, voor welk werk
werd toegestaan f 14 568, waarvan in 1894 verwerkt werd f12 738.
Te Olehleh (Atjeh) werd eene strandbeschoeiing aangebracht vanwege de militaire genie, welk werk , na oplevering, in onderhoud werd genomen bij het burgerlijk bouwdepartement.
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toenemend postpakketten verkeer, met een vertrek en eene galerij
voor het publiek vergroot.
De electrische verlicliting van hot haventerrein was in 1894 nog
in handen van do » Droogdokmaatschappij Tandjong Priok ", welke,
zooala hekend is, krachtens het met haar bestaande erfpachtscontract, een deel van het haventerrein in gebruik heeft voor de
exploitatie van eene reparatiewerf met dokgelegenheid. ') Van het
voornemen van hot Gouvernement om de electrische verlichting
in eigen beheer te nemen, werd reeds gewag gemaakt in 't vorig
verslag (bil. 146, noot 1). Bij gouvernementsbesluit dd. 21 Juni
1895 n°. 10 is nu de Maatschappij van de ter zake op haar rustende
verplichting ontheven, in te gaan met 1 Augustus 1895. Met
de oprichting van gouvernenn-ntswege van het voor de nieuwe
electrische verlichting, welke belangrijk wordt uitgebreid, benoodigde machinegebouw werd in October 1894 begonnen.
In 1894 vertoefden te Tandj'mg Priok , zonder daarbij te rekenen
de marineschepen en andere landsvaartuigen , 825 stoom- en 65
zeilschepen, metende respectievelijk 846" 394 en 45 249 registerton. J)
In deze opgaaf zijn begrepen 13 stoom- en 4 zeilschepen, die in
1893 waren aangekomen, maar zich op 1 Januari 1894 nog te
Priok bevonden (de inhoudsgrootte van deze 17 bodems is niet
opgegeven), zoodat In 1894 waren aangekomen 812 stoom- en
61 zeilschepen. Deze laatste cijfers waren in 1893 785 en 44,
terwijl voor deze bodems als mhoudsgrootte werd opgegeven
822 288 en 27 952 registerton. Belangrijk was in 1894 de aanvoer
van steenkolen te Tandjong Priok. In 46 ladingen (44 var. stoomschepen en 2 van zeilschepen) werden aangebracht 137 370 ton ,
tegen 85 565 ton (in 34 ladingen) in 1893 en 54 504 ton (in 20
ladingen) in 1892. Op blz. 74 hiervóór vindt men vermeld hoeveel
wegens opslaghuur vau kolen (daaronder ook steigergelden) —zoomede wegens kaai- en loodsgelden — te Tandjong Priok werd ontvangen.
De hoeveelheid artesisch water, welke in 1894 aan de uitlooppijpen te Priok van gouveruemeutswege aan particuliere schepen
werd verkocht, bedroeg in het 1ste halfjaar 547, doch in het
2de l.alfjaar 2496 M 3 ., te zamen dus 3043 M s ., waarvoor
f 3067 werd ontvangen, terwijl kosteloos aan gouvernementsvaartui -en 3056 M'. werd verstrekt. Ofschoon de met 1 Maart
1894 i.igevoerde reductie van den prijs, waarvoor het water aan
particuliere schepen wordt geleverd, het debiet niet onbelangrijk
heeft tioen stijgen (in 1893 toch bedroeg het slechts 829 M ' ) ,
laat het zich, met het oog op de omstandigheid dat een der
waterleverauciers te Batavia sedert jaren in het bezit is van een
eigen artesischen p u t , niet aanzien dat in het vervolg gemiddeld
per maand belangrijk meer zal worden verkocht dan hel gemiddelde in de laatste zes maanden van 1894 (416 M'.).
De gezondheidstoestand te Tandjong Priok was in 1894 over
het algemeen gunstig en slechts enkele malen kwamen bij het
personeel en werkvolk abseutiën wegens ziekte voor, terwijl cholera
of andere besmetteiijke ziekten niet hebben geheerscht.
Te Batavia werd door middel van stoom bagger ing zooveel mogelijk gezorgd voor het op diepte houden van het (oude) haveukanaal en de stadsgrachten. Tegen 102 883 M». in 1893, werd
in 1894 109 926 M3. specie gebaggerd. De in 1893 onderhanden
genomen voorzieningen aan den westelijken kaaimuur van het
ha venkanaal kwamen in 1894, op eenig pleisterwerk na, gereed.
De verstrekking aan den zoogenaamden Kleinen en den Grooten
Boom te Batavia van artesisch water aan particulieren, tegen
f 0,50 per M»., bedroeg in 1894 7708 M\
Omtrent andere havens in Nederlandsch-Indië valt het volgende te
melden.
Te Laboean (residentie Bantam) werd een zeehoofd gedeeltelijk
van koraalsteen , met deklagen van bergsteen, aan de noordzijde
van de riviermonding aangebracht, ten einde het binnenkomen
vau prauwen eei.igszins te vergemakkelijken. Daar deze haven
echter zeer bloot ligt voor de golven uit den vollen oceaan , zal
dit middel slechts van beperkt nut zijn. De vraag, in hoever de
belangrijke kosten , aan eene afdoende verbetering verbonden , in
de toekomst gewettigd zullen zijn , is nog in overweging.
Te Cheribon , Tagal en Pekalongan kon de gemeenschap met
de reede door baggeren in voldoenden toestand worden onder•) De tot dusver in dit hoofdstuk opgenomen mededeelingen aangaande
het bedrijf der Maatschappij schijnen beter op hare plaats in hoofdstuk O
(zie aldaar afd. IV, «. 3).
=) Onder de bedoelde 825 particuliere stoomschepen waren er 414 van de
Koninklijke I'aketvaart-Maatschappü, 92 en 75 van de stoomvaartmaatschappjjen , Nederland " en „ Rottenlamsche Lloyd ", 44 van de „ Messajjeries
inaritinies ", 57 van de „ Queensland Royal Mail" en 143 van diverse andere
maatschappijen ot reederijen.

honden. De hoeveelheid opgebaggerde specie bedroeg respectievelijk
73 584, 62 486 en 76 648 M\
Te Samarang werd eveneens geregeld gebaggerd. De aldaar
gestationneerde groote en kleine baggerraolen brachten te zamen
151447 M'. specie op, terwijl bovendien uit de Samarangsche
rivier 7449 Ms. door hand baggering werd verwijderd.
Te Suerabaija was gedurende het grootste gedeelte des jaars
een baggermoien in werking, waarmede 77 510 M*. slib en zand
werd opgebracht (7362 M*. zand diende voor ophooging van terreinen). Door het verplichte oponthoud gedurende ruim een paar
maanden wegens defecten aan den baggermoien was op het
einde van 1894 de vaargeul iets ondieper geworden.
Uit het te Pasoeroean ingesteld onderzoek , in hoever het mogelijk zou zijn de prauwgemeenschap met de reede, die thans alleen
bij vloed mogelijk is, bij alle waterstanden te verzekeren, is
geblekeu dat eene geheel afdoende verbetering — het uitbrongen
van zeer lange hoofden en het uitdiepen van de vaargeul — slechts
kan worden verkregen ten koste van eene uitgaaf vau ongeveer
f 800 000, terwijl een minder omvattend plan , dat betrekkelijk
nog weinig zou helpen , op f 500 000 werd begroot. In verband
met de omstandigheid dat, ondanks de voorkomende vertragingen
in den afscheep, koffie, suiker en andere uitvoerartikeleu steeds
over zee vun Pasoeroean worden verzonden , en dat de toestand
nimmer zóó ongunstig is , dat man tot een vervoer per spoor naar
Soerabaija zijne toevlucht moet nemen, ac!itte de Indische Re°-eering noch de laatste, noch de eerste uitgaaf evenredig aan het
daarmede te bereiken resultaat.
Wat de haven te Probolinggo betreft, heeft het daaromtrent
ingesteld onderzoek aangetoond dat van wijziging in den vorm
vau de hoofden geen vermindering van de sterke deining in die
haven te verwachten is, terwijl ook het leggen van een zeebreker
vóór de monding geen aanbeveling verdient, omdat daardoor weder
andere bezwaren voor de scheepvaart zouden worden in het leven
geroepen. Daar de bestaande toestand de vaart op sommige tijden
wel bemoeielijkt, doch overigens daardoor geen noemenswaardige
schade wordt aangericht, schijnt vooralsnog geen reden te bestaan
om in de eene of andere richting tot voorzieningen over te gaan.
Te Banjoewangi kwamen de aanlegsteiger op schroefpalen aan
het strand en de verlenging van de drinkwaterleiding gereed.
In de Emmahaven (Sumatra's Westkust) liepen de baggerwerken
(vanwege den spoorwegdienst) in Juli 1894 ten einde. Van de twee
aldaar bij te bouwen steigers (zie vorig verslag, blz. 147), waarvoor f 17 170 was toegestaan, kwam er één gereed, en werd aan
de andere begonnen. Voorts werd nog f 19 784 aangewezen voor
het verbreeden van den zeebreker, zoomede voor het plaatsen van
7 meerpalen en 2 corps-morts. Bij het einde van 1894 wareu 2
meerpalen gesteld , doch was de bedoelde verbreeding nagenoeg
voltooid.
De aanlegsteiger te Tandjong Balei (Sumatra's Oostkust) en het
ijzeren opslagkanaal aldaar konden in 1894 nog niet geheel worden
afgewerkt.
Te Gorontalo (residentie Menado) ondervond de bouw van den
ontworpen steiger vertraging, zoowel omdat het verzamelen van
het beuoodigde hout niet naar wensch ging, als ten gevolge van
de overstroomingen , welke deze plaats in Juli/Augustus 1894
teisterden (zie blz. 26 hiervóór).
Drinkicatervoorzieniiig. Belangrijke werken ten behoeve van de
drinkwatervoorziening van Batavia en Meester-Cornelis werden in
1894 niet uitgevoerd. De in 1893 voorloopig gereed gekomen
nieuwe artesische put (do 11de) bleef in 1894 op tijdelijken voet
aangesloten met de leiding langs Goenoeng Sahari (verg. vorig
verslag, blz. 147). In 1895 zou de plaatijzeren stijgbuis door een
gegoten ijzeren worden vervangen, waarna tot de definitieve
waterdistributie kan worden overgegaan. Op de bestaande Iflidin
gen werden enkele hydranten bijgeplaatst en de syphons onder
het verbindingskanaal langs het Kasteelplein en onder de ophaalbrug bij het Jaagpad , waardoor het water naar het reservoir aan
den zoogenaamden Kleinen Boom wordt geleid, werlen vernieuwd,
terwijl een bestaand reservoirtje bij de Sluisbrug werd bemetseld
en zoodanig ingericht, dar, liet water voor doorspoeling van goten
kan dienen. In bet debiet der verschillende artesische putten viel
gedurende 1894 gefin belangrijke verandering waar te nemen.
Nopens het stadium waarin het vraagstuk omtrent eene drinkwatervoorziening van de hoofdplaats Soerabaija verkeert, valt te
vermelden , dat de gewijzigde aanvraag van de heeren BIRN:E en
EYDUAN , waarvan in 't vorig verslag (blz. 147) sprake was,
namelijk om door buizen water uit de in de residentie Pasoeroean
gelegen Oemloelan-bron aan te voeren, door de Indische Regeering voorshands niet aannemelijk wordt geacht, daar wel is waar
daarvoor geen gouvernementssubsidie wordt verlangd, maar de
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ondernemers voor het verstrekken van water aan de hydranten
langs den openbaren weg van de bevolking betaling wenschen te
vorderen, waardoor het doel, namelijk het io het belang der
bygiène zooveel mogelijk bevorderen van het gebruik van bronwater , naar men vreest, zou worden gemist. Bovendien actit men
de maximum water-aanvoer, welken het gewijzigde plan zou
toelaten , niet voldoende voor de behoefte, een bezwaar echter,
waaraan de aanvragers, blijkens een den 26sten October jl. aan
den Gouverneur-Generaal gericht adres, bereid zijn in zeer ruime
mate te gemoet te komen, terwijl zij in hetzelfde adres het voorstel
doen om het water ten behoeve van de inlandsche bevolking tegen
een vasten door de Regeeriug te betalen prijs te leveren , wnartegenover de Staat een aandeel zou verkrijgen in de winst der onderneming
boven een zeker percentage van bet maatschappelijk kapitaal.
Intusschen is in ludiö mede nog in overweging eene van de zijde

Volgens den in het najaar van 1895 te Batavia van regeeringswege uitgegeven 5den jaargang (1894) van de » Statistiek van
het vervoer op de spoorwegen en stoomtramwegen in NederlandschIndiö" steeg de netto opbrengst der exploitatie : voor de spoorwegen
(staats- en particuliere gezamenlijk) van f 6194 257 in 1893,
zijnde 5.01' pet. van het aanlegkapitaal, tot f 7 322 387, of 5.48
pet. als voren, in 1894, terwijl de particuliere stoomtramwegen,
in 1893 met eene netto opbrengst van f G95 002, of 8 44 pet. van
het aanlegkapitaal, over 1894 netto afwierpen f 751 476 , zijnde
9.13 pet. als voren. (Voor een der tramwpgen is in deze opgaven
niet het kalenderjaar, maar het boekjaar — 1 Juli t/m 30 Juni —
tot grondslag genomen.)
Voor elke staats- of particuliere lijn vindt men omtrent de
uitkomsten der exploitatie in 1894 verschillende hoofdcijfers vermeld
in bijlage HH hierachter. Het uitvoerig jaarverslag betreffende den
van een tweetal waterstaatsambtenaieu , de heereu WEYS en HILLEN , aanleg en de exploitatie der Indische staatsspoorwegen over 1894
ontvangen concessieaanvraag, welke den aanvoer van drinkwater is hier te lande ter perse.
uit minder ver dan de Oemboelan-bron van Soerabaija verwijderde
De herziening van da reglementen voor de hoofdspoorwegen en
bronnen beoogt (de hoofdleiding zou dientengevolge ongeveer de de secundaire spoorwegen , in het vorig verslag vermeld als aan
helft korter kunnen zijn), en waarbij kostelooze verstrekking aan de orde gesteld, bleef in bewerking. Ten einde intusschen een einde
de inlandsche bevolking, zonder eenige gouvernementssubsidie, te maken aan de wanverhouding, ontstaan door de invoering van
wordt aangeboden. Volgens berichten van Maart jl. zou deze aanvraag het nieuwe reglement betreffende stoomtramwegen, tusseben de
nader worden behandeld in verband met de resultaten van het nog daarbij toegelaten maximum-snelheden en die, geoorloofd op de
niet beöindigd door het mijnwezen ingesteld onderzoek betreffende secundaire spoorwegen, werd bij ordonnantie van 29 November
de vraag of door oppompen van door natuurlijke zandfiltratie ge- 1894 (Indisch Staatsblad n°. 248) de maximum-snelheid op de
zuiverd rivierwater eene voldoende hoeveelheid water van goede secundaire spoorwegen verhoogd en gebracht op 40 K.M. per uur
hoedanigheid is te verkrijgen.
voor personentreinen, 35 K.M. per uur voor gemengde treinen
De ontwerpen voor eene watervoorziening van enkele dessa's in en 25 K.M. per uur voor alle andere treinen.
het district Tengger der residentie Pasoeroean (zie vorig verslag,
A. Spoorwegen.
blz. 147) hebben doen zien dat aan de uitvoering, althans van
een deel der voorgestel ie werken, groote bezwaren verbonden
1°. S t a a t s s p o o r w e g e n .
zijn ten gevolge van de sterke helling van het terrein , waardoor
verschillende voorzorgen tegen overmatigen druk iu de buizen
a. Aanleg en opneming.
noodig zijn. De aanleg wordt daardoor zeer kostbaar, zoodat het
Zijnen in aanleg {op uit. April 1895).
de vraag is of de te bereiken voordeelen wel evenredig zouden
zijn, niet alleen aan de aanlegkosten , maar ook aa:i die voor het
Lijn T j i ' . a t o e - M a o s (p. ra. 176' K.M.). Op 1 November
uitgebreid dagelijksch toezicht en onderhoud , dat onvermijdelijk 1894 werd het laatste ge leelte van den Preanger-spoorweg, het
is, wil men niet spoedig het samenstel van buizen, reservoirs baanvak Tassikmalaija-Kasoegihan, lang p. m. 118 K.M., voor
en accessoires, alle gelegen in zeer geacoidenteerd terrein, in het het publiek verkeer geopend , en kwam daarmede de spoorwegongereede zien geraken.
verbinding tusschen \Vest- en Oost-Java tot stand.
Voor de drinkwatervoorziening van Poerwodadi (afdeeling GroboBij de overgave van dit baanvak aan den dienst der exploitatie
gan der residentie Samaraug) uit de op ongeveer 6 paal afstand was de doorgraving v.in den heuvelrug Mandalareh nog niet
van die plaats gelegen bron Sinawa , werd een ontwerp opgemaakt, geheel gereed, maar toch zoo ver gevorderd, dat de treindienst
dat vermoedelijk in 1895 tot uitvoering zou komen.
ongehinderd kon worden uitgeoefend.
Gedurende de maanden Mei t/m October 1894 werd in de drie
III.
SPOOR- EN TRAMWEGEN EN STOOMWEZEN.
sectiëu der lijn, welke toen nog onderhanden waren, 219 240 M*.
grond verzet, (nakende met het vroeger verrichte grondverzet
§ 1. Spoor- en tramwegen.
eene hoeveelheid van 8 251537 M*. Bovendien werd gedurende de
Gedurende het tijdvak waarover dit verslag loopt maakte de laatste acht maanden van 1894 ten behoeve van de algemeene3
geleidelijke verwezenlijking van het in beginsel aangenomen » al- werkplaatsen te Bandong verzet eene hoeveelheid van 5741 M 3.,
gemeen spoorwegplan voor Java weder in verschillende opzichten makende met het vroeger verrichte eene hoeveelheid van 87 453 M .
vorderingen. De hier en daar iu deze afdeeling voorkomende medeAlle kunstwerken waren bij de overgave der lijn geheel
deelingen zullen dit nader in het licht stellen.
gereed.
De lengte in exploitatie der staatsspoorwegen vermeerderde in
De stationsinrichtingen kwamen nagenoeg gereed en de bouw
1894 met 118 K.M. op Java (sedert 1 November) en met 4 K.M. der algemeene werkplaatsen te Bandong vorderde zoover, dat deze
op Sumatra (sedert 1 Januari) en de lengte in exploitatie der op 1 November 1894 konden worden betrokken. In verband daarparticuliere stoomtramwegen op Java met 25* K.M. (ruim 10 K.M. mede werden de tijdelijke werkplaatsen te Buitenzorg verlaten en
sedert 22 Maart en ruim 15 K.M. sedert 13 September). Dienten- opgeruimd.
gevolge was op uit. 18y4 voor publiek verkeer de volgende spoorDe verlengingen aan den aanlegsteiger te Tjilatjap kwamen
en tramlengte in exploitatie (zonder daarbij te rekenen den onder gereed.
militair beheer staaiulen stoomtramweg binnen de geconcentreerde
Over het geheel was het aanbod van werkkrachten bevredigend.
postenlinie in Groot-Atjeh):
Tot uit. 1894 wees de aanlegrekening der lijn Tjibatoe-Maos
een totaal aan van f 15175 051, tegen f 13 072 92K (verbeterde
opgaven) op uit. 1893: telt men hierUj nog f 184 325, uitgegeven
StoomtramSpoorwegen (K. M.).
voor opnemingen beoosten Tjitjalengka, dan klimt cerstgemelde
wegen
som tot f 15 359 376
PartiTe
Daar deze lijn , met de vroegere Westerlijnen (Tandjong Priok(particuliere).
Staats•
Battftia en Buiten/.org-Tjibatoe met zijtak naar Garoet), en de lijn
zamen.
culiereK.M.
Djokjokarta-Tjilatja;. als één geh< el worden geëxploiteerd, moeten
ook de aanlegrekeningeu dezer lijnen worden samengesmolten.
307»
op Java•
1089»
312»
Mede met inbegrip der kosten van opnemingen en uitbreidingen
1432
bedroeg
tot uit. 1894 het eindcijfer voor de vroegere Westerlünen
8
,. Sumatra
177
102»
279»
(24128ï
" K.M.) f 22728 133, en dat voordelijn Djokjokarta-Tjitetjap
(187
K.M.) f 1 4 799 270 (daaronder voor de havenwerken te
Tnt.len .
120fi»
1711»
307»
Tjilatjap f 390 761). Het totaal eindcijfer van de nanlcgreï>nin<ren
terwijl ilc ye„tiiljeld geeiploider vereenigde Westerlijnen bedraagt alzoo tot uit. 1894 f52 887 779.
teenle lengte beliep:
in 1893 .

1102

U5

1517

205

.. 1891 .

I1M

445

11113

294»

Lijn P r o b o l i n g g o - D j e m b e r - P a n a r o e k a n (p. m.
223 K.M.). Op uit. April jl. waren de ontwerpen van alle sectiën ,
behalve van de 4de, goedgekeurd. Uitgenomen op laatstgenoemde
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sectie was overal het grondverzet onderhanden; met het metselwerk voor den onderbouw der kunstwerken werd op alle seetien
begonnen, met uitzondering van de 4 ie en 5de.
In het geheel was tot uit. Apri! 1895 1735 830 M*. grond verzet
en 21 257 M*. metselwerk verricht. Daarmede was het werk zoo
ver gevorderd dat van de Probolinggo-zijde het spoor kou worden
gelegd : op de hoofJlijn over eene lengte van 42 K.M. en op den
zijtak van Klakah naar Pasirian over 5 K.M. Op het eind van
April jl. werd ook aan de Pauaroekau-zijde met het spoorleggen
begonnen.
De eerste 34 K.M. van dezen spoorweg, namelijk het gedeelte
Probolinggo-Klakah , zijn op 1 J u l i j l . , als onderdeel der Oosterlijnen , voor het algemeen verkeer opengesteld. Men meent te mogen
verwachten dat de zijtak Klakah-Pasirian (p. m. 36 K.M.) in
het begin van 1896, en het lijnvak Panaroekan-Bondowosso (p. m.
42 K.M.) omstreeks de helft van dat jaar in exploitatie zal kunnen
worden gebracht.
De opkomst van het werkvolk liet te wenschen over. De bewoners van de langs den spoorweg gelegen dessa's gevoelen zich te
weinig aangetrokken om aan grondverzet en kunstwerken te arbeiden. Ambachtslieden waren minder moeielijk te verkrijgen.
Nochtans moesten hun hooge loonen worden uitbetaald.
Tot uit. 1894 wees de aaulegrekening een eindcijfer aan van
f 2 2 3 1 9 0 2 , tegen f 309 113 (verbeterde opgave) op uit. 1893.
L i j n M a l a n g - B l i t a r (ruim 73* K.M.). In de richting der
lijn werd geen wijziging gebracht. Ook de verdeeling in 2 sectifiu
ondervond geen verandering.
In het geheel was tot uit. April 1895 919 549 M*. grond verzet
en 26 580 M'. metselwerk verricht. Aan de Blitar-zijde werd over
eene lengte van 5 K.M. het spoor gelegd. Verwacht werd dat
W l i n g i (19 K.M. van Blitar) spoedig genoeg bereikt zou worden
om nog in 1895 het grootste deel van den koffieoogst der ondernemingen , in de nabijheid van die plaats gelegen , per werktrein
te kunnen afvoeren. De openstelling voor het publiek verkeer van
de geheele lijn kan in den loop van 1896 worden tegemoet gezien.
In de nabijheid van Blitar en van Malang was voldoende J a vaansch en Madureesch werkvolk te krijgen ; in de afgelegen bere:streken tusschen Wlingi on Soemberpoetjoeng was het bezwaarlijk
Javnansch werkvolk te houden en moest daarin voorzien worden
door aanvoer van Chineesche koelies.
De aanlegrekening wees bij het einde van 1894 een eindcijfer
aan van f 1 144 0 5 6 , tegen f 47 980 (verbeterde opgave) op uit.
1893.
Lijn E m m a h a v e n - S a w a h Loento (Sumatra's
W e s t k u s t ) . De eigenlijke spoorweg was reeds tegen 1 Januari
1894 gereed gekomen , zoodat de werkzaamheden voor deze lijn
zich in 1894 bepaalden tot het voltooien van de havenwerken en
van de Inrichtingen om de kolenwagens te beladen en te ontladen.
Daartoe werd nog gevcrderd 103 511 M s baggerwerk en 28 776 M*.
grondverzet, waardoor de totale hoeveelheden van een en ander
stegen tot 732 033 en 5 989 567 M*. Metselwerk werd niet meer
verricht. Op 1 October 1894 werden het zeef- en sorteergebouw
te Sawah Loento, zoomede het kolenstort en de stort-in richting te
Emuiahaven in gebruik genomen. De werkzaamheden voor deze lijn
kunnen beschouwd worden als hiermede geheel afgeloopen te
zijn.
De aanlegrekening, op uit 1893 (volgens verbeterde opgaven)
aanwijzende een eindcijfer van f 21 789 4 6 2 , bedroeg op uit. 1894
f 22 335 734, namelijk voor den spoorweg Emmahaven-Poeloe AijerFort de Kock-Moeara Kalaban f 16 659 0 5 9 , voor de verlenging
Moeara Kalaban-Sawah Loento f 1392 5 5 2 , voor de havenwerken
te Emmahaven met kolen magazijn , kolenstort en bijkomende iuriehtingen f 3 959 777 en voor uitbreidingen der spoorwegwerken
en van het materieel gedurende 1894 f 324 346.
Lijnen

tot welker aanleg is besloten na uit. April 1895.

Deze zijn twee in g e t a l : één in de residentie Soerabaija, ter
lengte van p . m. 41 K.M , namelijk van de halte Tarik der Uosterlijnen naar het hoofdstation Soerabaija en het havenstation Kalimas
aldaar, en één in de Padangsche Bovenlanden (gouvernement Sumatra's W e s t k u s t ) , ter lengte van ruim 33 K.M., namelijk van
Fort de Koek (thans het eindpunt van den zijtak die te Padang
Pandjang van den Sumatra-spoorweg uitgaat) in oostelijke richting naar Paijakombo. De eerstbedoelde spoorweg T a r i k - K a l i m a s ,
welks aanleg reeds vroeger was voorgedragen (verg. het verslag van
1 8 9 2 , blz. 142/143) en die sedert in het > algemeen spoorwegplan "
is opgenomen (zie vorig verslag, blz. 147), moet dienen om langs

een nieuwen 12 K M . korteren w e g , die op zich zelf mede productief belooft te zijn, afleiding te geven aan het drukke goederenvervoer op het gedeelte Tarik-Sidoardjo-Soerabaija-Kalimas van
den spoorweg Soerakarta-Soerabaija. Door de in de tweede plaats
bedoelde lijn Fort de Kock-Paijakombo zal de sterk bevolkte en
vruchtbare afdeeling L Kotta der Padangsche Bovenlanden, zeer
in het belang harer o n t w i k k e l i n g , aan den Sumatra-spoorweg
worden aangesloten , en daardoor de productiviteit van dezen laatsten
tevens worden gebaat. Tot het maken van de nieuwe lijn op Java
is machtiging verleend bij de wet van 20 Juli 1895, en van de
nieuwe lijn op Sumatra bij de wet van den 13den dier maand
(Nederlandsch Staatsblad 1895 n . 130 en 127; Indisch Staatsblad nos. 212 on 211). De kosten van aanleg en uitrusting zijn
geraamd op respectievelijk f 2 062 000 en f 2 000 000 en de
bouwtijd op respectievelijk 24 en 21 maanden.
Voorbereiding van nieuwe

lijnen.

Het voorontwerp voor eene lijn van het station Weltevreden
(Batavia) der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij naar
Anjer (Bantam) over Rangkasbetoeng , Serang en Tjilegon , met
een zijtak van Tanah Abang over Pesing naar Tangerang en
eene directe verbinding van Pesing mot de benedenstad Batavia,
w e r d , als gevolg van eene met het Indisch Bestuur geopende
gedachten wisseling nopens de vraag of de Bantamdijn als spoorweg
dan wel als stoomtramweg zal worden aangelegd, in Indie in
nadere behandeling genomen.
Voorontwerpen, geschikt om voor uitvoering van staatswege in
aanmerking te komen , worden van de Indische Regeering ook tegemoet gezien met betrekking tot eene verbinding van Melambong
(aan de Preanger-lijn) via Karang Sambong met Cheribon , en tot
eene verlenging door Oost-Bezoeki (van Djember of Kalisaüt naar
Banjoewangi) van den thans in de residentiën Probolinirgo en
Bezoeki in aanleg zijcden spoorweg. Ten behoeve van laatstbedoelde
verlenging — welker tot stand brenging voor particuliere rekening,
op den voet als waarop zich daartoe een aanvrager had voorgedaan , niet wenschelijk is geacht (verg. lager blz 169) — moeten
de dezerzijds noodig geachte aanvullings-opnemingen nog worden
ter hand genomen. Met de terreinopnemingen voor de lijn Melamboug-Karang Sambong-Cheribon is in December 1894 begonnen.
Deze laatste lijn m a a k t , voor zooveel betreft het vak Karang
Sambong-Cheribon, deel uit van de lijn Kedong Gedeh-Karang
Sambong-Cheribon, waarvoor de Bataviasche ÓosterspoorwegMaatschappij prioriteit voor het aanvragen van concessie had bezeten. ') In het najaar van 1894, nadat een nader adres harerzijds,
vermeld in het verslag van 1893, blz. 1 5 6 , was afgewezen , heeft
echter die Maatschappij verklaard van zoodanige verlenging van
haren thans te Kedong Gedeh (of eventueel te Krawang) eindigenden spoorweg af te zien. Met bet oog hierop schijnt h e t , tot completeering van de Westerlijnen , aanbeveling te verdienen dat de
Staat zich ook belas-te met den aanleg van de verbinding Karang
Sambong-Cheribon.
Nieuwe

werken ten behoeve van reeds in exploitatie zijnde

lijnen.

In 1894 werd aan uitbreidingswerken uitgegeven voor de Oosterlijnen f473 984, voor de vroegere Westerlijnen (Batavia — Tan Ijong
Priok en Buitenzorg — Tjibatoe, met zijtak naar Garoet) f 18 459
en voor de lijn üjokjokarta — Tjilatjap f 7462. Het totaal der
aanlegrekeningen van de op Java in exploitatie gebrachte spoorwegen
steeg daardoor van de Uosterlijnen tot f 36 384 293 en voor de
vereenigde Westerlijnen (zie blz. 163 hiervoor) tot f 5 2 ^ 8 7 779, in
totaal derhalve tot f 89 272 072 (daaronder f 390 761 voor de navenwerken te Tjilatjap). Onder de voor de Oosterlijnen vermelde u i t gaaf van f 473 984 in 1894 waren o. a. begrepen f 277 113 voor
verderen aankoop en bouw van rollend materieel, f 112494 voor
de uitbreiding der werkplaatsen te Madioen, en f 75 623 voor de
uitbreiding der stationsinrichtingen.
Van het bedrag ad f 324 3 4 6 , in 1894 besleed aan uitbreidingswerken voor den spoorweg ter Sumatra's W e s t k u s t , werden o. a.
ten koste gelegd ongeveer f 254 000 voor vermeerdering van rollend
materieel, p. m. f 14 000 voor den bouw van een verbind ingsspoor
tusschen het station te Padang en het militair hospitaal a l d a a r ,
p. m. f 31 000 voor de uitbreiding der gebouwen en stationsinricht i n g e n , en p. m. f 1 3 000 voor uitbreiding van de algemeene
werkplaatsen.
') Tot teruggave aan genoemde Maatschappij van het voor dezen voorrang door haar gestorte, doch aan den Staat vervallen waarborgkapltaal, groot
f 14 000 , is machtiging verleend bij de wet van 20 April 1895 (Nederlandsch
Staatsblad n'. 59; Indisch Staatsblad n». 133).
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Het rollend materieel der staatsspoorwegen bestond bij het einde
van 1894: op Java uit 187 ') locomotieven, .'{79 personen» en
bagag'rijtuigen en 2116 wagens (zijnde 10 locomotieven, 18 rij—
tuigen en 64 wagens meer dan op uit. 1893) en ter Sumatra'.s
Westkust uit 46 locomotieven, 53 rijtuigen en 261 wagens (zijnde
4 locomo'ieven en 50 wagens meer dan op uit. 1893).
Aan brandstof gebruikten in 1894 de stadsspoorwegen op Java
25 489 ton steenkolen (10074 ton Cariliü"-en 15 415 Ombilien-kolen)
benevens 757 ton brandhout. In 1893 werden , nevet s508 ton brand*
hout, verbruikt 22 914 ton kolen, waaronder 16 271 ton van
Europeeaoben oorsprong. Voor de gebruikte kolen weid den exploitatiedienst op Java in rekening gebracht, gemiddeld per ton:
op 'ie üosterlijnen f 14,76% op (ie Westerlijnen f 14,56 en op de
lijn Djokjokurta — Tjilatjap, gedurende de tien maaiden harer
zelfstandige exploitatie, f 17,01*. Op den spoorweg ter Sumatra'.s
Westkust werden uitsluitend Ombilien-kolen gestookt, ten bedrage van 11321 ton, tegen 8682 ton in 1893. De verineerdering van dit cijfer hangt samen met een drukkeren treindienst,
zoodat de hoeveelheid verbruikte brandstof fier tr^iu-kilometer
over 1*94 niet noemenswaardig hooger is dau het jaar te voren.
De Ombüien-kolen kwamen aan den exploitatiedienst van den !
etaatsspoorweg op Sumatra te staan op f 5,13 per ton. De prijs j
der Ombilien-kolen , aan de staatsspoorwegen op Java geleverd , |
was, naar gelang de levering plaats had te Tandjong Priok,
Soerabaijn , Tjilatjap of Probolinggo, voor het jaar 1894 vastgesteld
op respectievelijk f 14,50, f 15, f i5,50 en f 16,50 per ton.
Zooall reeds in het vorig verslag werd vermeld , bleek spoedig
na de invoering op 15 December 1893 van de nieuwe bepalingen
en tarieven voor het vervoer op de staatsspoorwegen OpJava(gOUveriiementsbesluit dd. 7 September 189:' n°. 3) dat, zooder dat de
grondslagen daarvan zouden behoeven te worden aangetast, eene
artteele herziening dier tarieven niet lang zou kunnen uitblijven.
Ê»eze herziening kwam tot stand bij gouvernementsbesluit dd. 25
September 1894 n". 2 , en de gewijzigde tarieven traden op 15
November d. a. v. in werking.
De, blijkens het vorig verslag, in Februari 1894, voorloopig
tot uit. 1894, toegestane tariefsverlaging voor het vervoer van
kinabaat, afkomstig van particuliere ondernemingjn , werd ook
voor 1895 van kracht verklaard (gouvernementsbesluit dd. 18
December 1894 n°. 35).
Tan opzichte van de voor uitvoer bestemde suiker gold gedurende
1894 als ab'iinementstarief het goedkoope speciaal tarief van 1890.
Nadat aanvankelijk de gelegenheid om van dat tarief gebruik te
maken ook voor 1895 weder was opengesteld (gouvernementsbesluit
dd. 31 December 1894 u°. 19) is sedert (gouvernementsbesluit
dd. 2 Mei 1895 n°. 2), uit aanmerking van den gedrukten toestand der suikerindustrie als gevolg van de voor het product te
bedingen lage prijzen, bedoeld speciaal tai-ief, voor vervoer over
meer dan 80 K.M., tijdelijk niet onbelangrijk verlaagd, mits belanghebbenden zich tot afvoer van hun gebeelen oogst van 1895
reeds verbonden hadden of daartoe alsnog vóór of op 1 Juni 1895
zouden overgaan. Voor de loodanigen wordt nu, wat d"n oogst
van 1895 betreft, beioell speciaal tarief in dier voeg' toegepast
dat voor afstanden van 81 t/m 100 K.M. de Tracht wordt berekend
als voor 80 K.M., voor afstanden van 101 t/ra 150 K.M. als voor
100 K.M. en voor afstanden boven de 150 K.M. als voor 120
K.M. *)
De voor 189't toegestane reductie voor vervoer van plantriet langs
de Staatsspoorwegen over afstanden boven de 169 K..M. (zie vorig
verslag, blz. 150/151) is eenigszins ingekrompen moeten worden,
ten einde, althans bij vervoer over groots afstanden, de vracht de
zelfkosten van dit vervoer kunne dekken. Van laar dat ter sake
van het bibiet-vervoer over afstanden bovendo 169 K.M. voor 1895
een nieuw speciaal tarief is \.otgesteld (gouvemementsbes uit dd.
15 December IS94 n°. 16).
Het de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij kwamen ,
ingevolge gouvernementsbesluit dd. 27 October 1894 n . 8 , onder
dagteekening van 30 October/6 November d. a.v., twee overeen»
') Waarvan ü locomotieven in gebruik bij de lijnen in aanleg en 1 ver- j
liuuril ten behoeve van de particuliere lijn Tagal-ltalapoi lang.
") Van ilc in het (bied der staatsspoorwegen gelegen 8'.i suikerfabrieken
(11 die zieli van de Westerlijnen en 78 die zich van de O .st. Wijnen bedionen
kunnend luidden er zieli aanvankelijk 46 (11 ia het gebied der Westerlijnen '
en 34 in bet gebied der Oosterlijnen) verVnden nni baren gi heelen suikeroogit van 189") pi>r staatsspoorweg at' te voeren, en sedert het aangehaalde
gouvernenientsticsltiit van •_' Mei jl. zijn er nog 0 (in het gebied der OosterlUnen) bijgekomen , zoodat het aantal per staatsspooi weg afvoerende suikerfabrieken in 18'J"> zal bedragen 5 4 , zijnde hetzelfde getal als in 1894.
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komsten tot stand , waarvan één tot reyeliug van het doorgaand
verkeer (zoowel van reizigers als van goê leren , enz.) tuaacben de
lijnen Batavia-Buitenzorg en Samarang-Vorsteiditnden-Willem I
der Maatschappij van en naar de stations en balten der staatsipoorwagen i die daarvoor worden aangewezen Do andere overeenkomst, .strikken Ie ter vervanging van de op 27 Februari lK89te
dier zake geslotens , heeft betrekking tot de vrachtprijzen te betren
voor het vervoer vun beetelgoederen in reebtstreeksch en doorgaand
verkeer tus-ichen de lijnen van den Staat en die der Maatschappij.
Bei Ie overeenkomsten tra len in werking ter gelegenheid van de
op 1 November 1894 tot stand gekomen spoorwegverbinding tusseben
West- en Oost-Java.
Voor de in den loop van 1895 in te leggen zoogenaamde doorgaande treinen over Javt was bij gouvernementsbesluit dd. 7
September 1893 n°. 3 een tot afstanden bene len 700 K M verhoogd
reizigerstarief aangenomen, hoofdzakelijk met het oogmerk om
daardoor ;e bewerken dat reizigers op korte afstanden bij voorkeur
van gewone treinen zouden gebruik maken, hetgeen — bij de in
vele gevallen zeer beperkte plaatsruimte ten gevolge van het

toegestane maximum-treingewioht — wenaohelyk was om overvulling der doorgaande treinen te voorkomen. Nader is echter
ingezien dut het beoogde doel op voor het publiek minder bez waren de wijze z JU zijn te bereiken, namelijk door de verhooging
tot kleinere afstanden te beperken en wel tot afstanden, die, in
verband met de dienstregeling, ook door gewone treinen in één
dag kunnen worden afgelegd, terwijl de verbooging dan i.og
alleen zou behoeven te worden toegepast op die lijngedeelten waar
inzonderheid overvulling der doorgaande treinen te vreezen is,
d. i. op de "Jl 1 K.M. lange bergbaau Boitenzorg-Bandjar der
Westerlijnen. Een in dien zin verhoogd reizigerstarief voor hen
die op bedoeld lijngedeelte van de doorgaande treinen gebruik
maken , geldende tot op afstanden van p. m. 240 K M., is nu
vastgesteld bij gouvernemetitsbeeluit dl. 9 Juni 1895 n a . 4. Voor
de toepassing van de op bedoeld lij :geleelte ingevoerde verhoogingen zullen nu op bet station van vertrek, dan wel op het
station , waar van den gewonen in den doorgaanden trein wordt
overgegaan , boven bet gewone plaatsbewijs volgens de bestaande
tarieven , toeslagbiljetten worden afgegeven. In verband met het
voornemen om de quaestie van het reizigerstarief op de doorgaande treinen in oen aangegeven zin te regelen, had met de
Nederlandsen-Indische Sp >orweg-Maatschappij overleg plaats aangaande de vervanging van de met haar bestaande (alleen tot
gewone treinen betrekking hebbende) overeenkomst van 14/22 Juni
1892 betreffende de tarieven voor bet rechtstreeksch en transitverkeer van 1ste en 2de klasse-reizigers langs bare lijnen en de
verschillende gedeelten iier staatsspoorwegen op Java, uitgenomen
de lijn Batavia-Tandjong Priok, door eene nieuwe overeenkomst
beseffende een rechtstreeksch reizigerstarief voor alle klassen van
reizigers en voor alle treinen. Bij het aangehaal!egouvernementsb'-duit dd. 9 Juni il. werd de directeur der burgerlijke openbare
werken gemachtigd tot het aangaan van zoodanige nieuwe overeenkomst, waaromtrent met de Maatschappij overeenstemming
was verkregen. Over een dergelijk tarief voor het vervoer van
bagage en bestelgoed waren de onderhandelingen toen m g niet
afgeloopen; die omtre t een rechtstreeksch tarief betreffende het
vervoer van vrachtgoederen werden nog niet hervat (vcr^. wat
daaromtrent in 't vorig verslag . blz. 151 , is medegedeeld).

in 't vorig verslag (blz* 220/221) bedoelde, met medewerking
van meergemel Ie Maatschappij, getroffen tijdelijke regeling, voorloopig alleen voor de jar n 1894 en 1895, betreffende het vervoer
op retourkaarten, geldig voor vier maa den n teg n verlaagd
tarief, van werkvolk dat voor landbouwondernemers in Oost-Java
voor den duur van den pluktij 1 in Midden-J.iv." wordt in dienst
ge..omen, trad op 15 Augustus .'894 in werking .Joch bad,
volgens berichten van het voorjaar van 1895, ' : oog niet het
verwachte resultaat opgeleverd. Van de bedoeld* regeling werd
voorshands geen noemenswaardig gebruik gemankt.
In de tarieven voor den staatsspoorweg op Sumatra is 1 iachten»
ir uvernementsbesluit dd. 26 November 1894 n°. 3 o el 1 Januari
1S95 deze wijziging gekomen, dat thans voor dien ge
' o spoor*
weg het eenvoudig kilometer-tarief gebit. T
bestond
tot dusver de afwijking dat het gedeelte Bolok-Padang niet voor
de gebeole lengte wer: in rekening gebracht, doch angeziendexe
afwijking niet tot vermeerdering van het goederenvervoer leidde,
werd besloten er op terug te komen niet het gevolg dat nu sedert
1 Januari 1895 OOK dit baanvak in de tarieven voor de volle lengte
worlt berekend. De, tijdelijke regeling, volgens welke ~oor het
vervoer van kolen en gruis uit de Ombilien-ontginning aan den
spoorwegdienst 2 cent p;>r ton-kilomtter wordt tegoedgedaan,
werd ook voor 1895 weder van kracht verklaard (gouvernemente*
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besluit JJ 20 Februari 1895 n° 22). Als tijlt:lijl:e maatregel
ttde, vergeleken met 1894, het goederenvervoer wederom
werd, gerekend van 1 Januari 1895, een abonnementstarief (f 40 in omvang, bei reizigersvervoer en in omvang en in opbrengst
per wagenla li igi vastgesteld (gouvernementsbesluit dd. 10 Maart was toegenomen Geruststellend il het echter dat 'ie evengemelde
1895 nu. 17) voor bet verroer van één <>( meer wagonladingen som van f2142520 toch nog altijd een grooten vooruitgang
zout •
iheven en Padang Paudjang. De aanleiding tot aa .wijsi
er de ontvangsten onder do werking der in 1893
dezen n.
waa het geheel ophouden van net verroer van afgeschafte tarieven , daar gedurende het lste halfjaar 1893 de
zout van rSmmahaven naar de Padangsche Bovenlanden, welke bruto ontvangsten op de Dosterljjnen slechts beliepen f 1825 745.
streken g lurendi 1894 bet benoodigde zout uiuluitend betrokken Bel jaar 1894, ten gevolge der tot 15 November gegolden heb»
uit i.
. ernemeutsverkooppakhuis te Priaman, betgeea niet ben-Ie hoogere tarieven als abnormaal beschouwende, \.-.<n dus
geacht I . worden in 's landt belang te zijn: i°. omdat dek
worden geconstateerd dat de opbrengsten der Oosterljjnen bare
voor bel
van zout te Priaman belangrijk booger zHn sedert jaren steels opgaande beweging geregeld voortzetten.
dni'
en 2*. omdat de spo rweg Ie inkomsten derft,
Het réfeigersvervoer bracht in 1894 i' 125406 meer op dan In
verlj
aan b i vervoer over bet traject Emraabaven-Sitjiutjin. 1893, tegi een toene dng van bel aantal reizigers met 150709.
De opbrengst van het ijl-envrachtgoedereuverkeer (655511 ton)
Mei
i Tjilatjap, nu /.ij in de doorgaande
bedroeg in '89'» f 3 455838, zijnde p. m. 30 et. m ir dan in 1893,
spoor
;. over Java is opgenomen , beter
1 vervoer tdechts
eiseben I r .
aart te doen beantwoorden, «varen plannen in terwijl ii I aantal ton-kilometers van he
over
en ten einde binnenvallen • stoomsebepen inde ruim 18 pet. steeg, namelijk van 59 millioen in 1893 tot 70
gele
o zich van kolen en drinkwater te voor- millioen in 1894. De vermeerdering in den omvang van hetg aderen*
zich hei meest gevoel
artikelen rijst en koffie.
•/.]••• .
: van da vestiging van een kolendepöt te
uikerrietstekken
mei
19 pel , de totale
Tjilatjapi loopige □
jgouvernem ts#
ra
lil
,
was
in 1894 slechts
beelui i .. \"< Mei 1895 n . 3 bepaald dat, voor zoover
raad zul
uit den op het haventerrein te Tjilatjap ten weinig bo sv dan in 1893, doch de tegen abonnementstarief
i in 1893
be e
'
ad < >mbilien- vervoerde hoeveelheid (107776 ton) was iets kl
(108968 ton),
m
ne opbrengsi van f574223, tegen
kole
nvallende
t 55402] ,n 189 . Onder het hiervóór opg eg en!
055 511
kole
en verstrekt, en wel tegen denzelf en
ton
ijle::
'i
met
ee
e
ophrengst
••
n
f
3455
838
per ton, we!
po rweg
be Jen heeft.
ter zake van 'stands vracbtgoeilereu begrepen 37 778 ton
niet
. iet 10 pet. als vergoeding voor 1 >- en
lieten en ! 346383 opbrengst.
opslag k
i nz.
i)]) uit. 1894 bestond her van eene aanstelling
e persoTer
.
i de gebrekkige wij.-.i: wnarop de drinkwaterneel
voor
de
ex
loitatie
der
Oosterinnen
uit
380
Europeanen
en
voorz
□ I a
per i oor n
lit Tjilatjap plaats
354
inlanders.
Bo
'aren
gemiddeld
per
dag
749a
heefl .
rp in bewerking om, door het bouwen van
lieden in dienst in de alge
verkplaateen te Ma ioen en 266
een reservoir op het haventerrein, dn schepen rech
plaatsen
te
Soerabaija,
hoofdzakelijk smeden, Iraaiera
uit vi
:werkers; voorts timmerlieden, wagen.
. . ilders,
Te*
Ijap den aan- en afvoer naai* en van de v. r- kopergieters, enz.
scbilh de pakhuizen van per spoorweg of scheepsgelegenheid
Wetterlijnen (p. m. G04 K.M.).
aange rucbte of al te voeren goederen te vergemakkelijken, werd
bij go rernementsbesluit dd. 8 Februari 181).") o°. 17 aan den
heer i ! '. C. II.JVASCK te Batavia voor den tijd van 25 jaren
Den laten N vember 1894 werd het gedeelte Tassi!cmalaijavergui iing verleend t >t het leggen en gebruiken vau Decauville- Kasoegihan, lang 118 K.M., in exploitatie gebracht en tevens de
spori i
et spoorweg- en haventerrein aan de Donan-rivier ter tot dusver zelfstandig geëxploiteerde lijn Djokjokarta-Tjilatjap,
genoemde plaatse, zoomede van verplaatsbare sporen in aansluiting 1 ; 187* K.M., met de WesterUjnen samengesmolten. Deze vroegere
aan de
vaste sporen. In verband met een ter zake ver- Wester lijnen, die tot dusver 298* K.M. lengte badden (9 K.M.
leend uitstel van twee maanden zou de verg inning moeten aan- voor bet lijntje Tand jong Priok—Batavia en 289* KM. voor den
te Taasikmalaija eindigenden Preanger-spoorweg), kregen door
vaard worden vóór of op 8 Juli 1895. De ondernemer, of liever de
naamlooz venno scbap aan welke de vergunning binneneenjaar een en ander eene lengte van (504 K.M. In de eerste tii n maanden van
na hare aanvaarding moet zijn overgedragen . is gehouden op 1894, gedurende welke de Preanger-spoorweg tot Tassikmauuja
aanvraag van eigenaars of huur Iers van perceelen de gelegenheid geëxploiteerd werd, dus over 289* KM., werd op dit gedeelte der
tot vervoer langs verplaatsoare sporen steeds zoo spoedig doenlijk Westortijnen bruto ontvangen f993 320, zijnde f 72 025 meer dan
te verschaffen zon Ier begunstiging van den een boven den ander de ontvangst (ad f 921301) gedurende bet overeenkomstige tijd vak
en tegen een duin' den directeur der burgerlijke openbare werken van 1893. Gemiddeld per kilometer - in de maan len Januari t/m
goed te keuren tarief. Ter zake van de naleving der door den October 1893 was de Preanger-epoorweg dooreenganomen slechts
havenmeester te Tjilatjap en door den stationschef aldaar ter over 241 K.M. in exploitati" — was nochtans laatstbedoelde ontkennis van den • n '"nemer te brengen verordeningen staat het vangat hooger, namelijk f 3821, tegen f3431 in Januari t/m
personeel van den ondernemer, zoolang het zich op het. terrein October 1894. Deze vermindering moet voor bet grootste deel
van de douane en op dat vau den spoorwegdienst bevindt, onder worden toegeschreven aan een aanvankelijk zeer geringen omvang
van het verkeer op het den lGden September 1893 in exploitatie
toezicht van bedoelde ambtenaren.
genomen lijn vak Tjibatoc-Tassikmalaija, lang ruim 57 K.M.
De volgenie opgaven omtrent de geldelijke uitkomsten van het
Daar gedurende de maanden November en December de hooger
verkeer gedurende 1894 op de verschillende staatslijnen , loomade genoemde opbrengst van f 993 326 nog vermeerderde met f 359 912,
Benige verdere bijzonderheden mogen hier nog eeue plaats vinden. daaronder begrepen de ontvangst op het nieuwe gedeelte TassikVoor de eigenlijke statistiek van het verkeer wordt verwezen naar malaija-Krisoegiban (118 K.M.) en op het bij de Westerlijnen getrokken verdere, tot Djokjokarta loopende, gedeelte (1878 iv.M.),
bijlage 1111 hierachter.
en het lijntje Tandjong Priok—Batavia over het gebeele jaar 1894
Oostrrlijnen (p. m. 485* K.M.).
afwierp f 234 001 (tegen f 242136 in 1893), kwam dus de bruto
Gedurende 1894 bedroegen de bruto ontvangsten f 5 633123, opbrengst van de West erly nen in hare nieuwe samenstelling over
1894 tot het cijfer f1587 899. Wegens vervoer van ijl-en vrachtzijnde i '.'57 1^5 of 20.91 pet. meer dan in 1893.
Het reizigeravervoer nam in omvangen opbrengst toe, desgeUjks goederen waa onder dit totaal begrepen f 851 040 (daaronder
het goederenvervoer, doch terwijl de opbrengst van het reizigers- f257 912 ter zake van op afrekening verzonden landsgoedereo).
vervoer nagenoeg in gelijke verhouding steeg als het aantal reizi- Volgens voorloopige opgaven over de eerste zes maanden van 1895
gers, was daarentegen ten opzichte van het goederenvervoer de was toen de totale ontvangst f 1 240 924. Het is duidelijk dat de
opbrei gs( in evenredigheid veel meer toegenomen dan het aantal opgegeven cijfers wegens de groote verlenging, welke de Westerlijnen
vervoerde tounen. De invloed der op 15 December 1883 ingevoerde met 1 November 1894 hebben ondergaan, zieti geheel en al onttrekken
nieuwe gi a lerentarieveu is dus niet te miskennen. Bvenseer blijkt aan eene vergelijking met de overeenkomstige cijfers in 't vorig
de invloed der in die tarieven gemaakte wijzigingen , welke op verslag.
Bij den exploitatiedienst der Westerlijnen waren op uit. 1894
15 ."•
ir 1894 in werking traden, uit de voorloopige opgaven
omtrent de res iltaten der exploitatie gedurende het 1ste i-e u ster aangesteld 345 Europeanen en 325 inlanders. I! ivendien waren
van 1895, vergeleken met die over de eerste zes maanden van dagelijks gemiddeld 425 ambachtslie len en ;!7 koelies in dienst in
1894 Werd toch toen bruto ontvangen f 2 365 540, hetzelfde de algemeene werkplaatsen , welke, zooals reeds hiervóór werd
tijavak van 1895 leverde circa 2'/4 ton minder op, namelijk, vermeld, in November 1*94 van BuiteDzorg naar Baudong werden
me Ie volgens voorloopige opgaveu , f 2 142 520, en zulks niet- overgebracht.
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Lijn, Djokjokai-ta-Tjiluljap

(p in. 1876 K.M.).

Sedert 1 November 1894 maakt deze lijn een onderdeel uit der
Westerlijnen , soodat zij in dat jaar ilechtt gedurende tien maanden afzonderlijk werd geëxploiteerd. I " dat tijdvak bedroegen de
inkomsten I' 7 6 8 6 7 8 , waarvan f 2 8 3 7 9 3 ter zake van reizigersvervoer, f 4 3 0 6 2 2 ter /.uk", van ij 1— en vrach*goederenverToer en
f 4 4 2 6 3 wegens bag
-, bestelgoederen en diversen. Tot de ontvangst wegens ijl- en vrnchtgoederen brachten de op den spoorweg
gekomen landgoeder
f 7 8 0 4 4 bij.
Wegens hare ver liging met de Westerlijnen zullen van deze
lijn i:i den vervolge geen afzonderlijke statistieke opgaven meer
worde ii gedaan Hel ia daarom niet ran belang ontbloot bij deze
gelegenheid de aandacht ie vestigen op de groote ontwikkeling
van lic" verkeer, welke gedurende het tijdvak 188^—1894 op deze
lijn viel op te merken. !» /.e ontwikkeling blijkt, vooreerst uil de
bijna onafg broken itijging der i' t o m a t e n , maar voornamelijk uit
de 1
g van ! t aantal vervoerde reizigers in ook va i
hoeviel eid op den spi
gebrachte vrachtgoede
Berekend
per dag-kilometer,
ruto
t ai r e n : in 1888 f7,45, in 18*9
f7,36, in I H 9 0 f 9 , 5 8 , in 1891 f 10,83», i n l 8 9 2 f 9 , 8 8 in 1893fl2,l8»
en in 1894 (
len) f 13,32. In 1894 w a s d e o p brengst, ver
die van 1888, alzoo 81 pet. vermeerd
Het aantal .
i 888 en m 1893 — zijnde r , ectievi
lijk • el
j ia' v larin d
aalf
maanden ir exploitatie was — bedi
«ctievelijk 60901
9 8 9 8 9 0 . derhalve iu 1893 62 pet. meer dan in 18*8, eene toenein,
'hel
" 1 vervoerde tonnen ( i tgoed ze
206 pel !• ml ti .• itaan . daar bedoeld vervoer in laatst.
jaar uit 6 7 0 6 3 , in 1893 uit 245660 ton bestond.
Sumalra-tpoonoeg

(p. m. 177 K.M.).

lijk het
lari 189 I Ie laatste 4 kilomet irs
op 1
lyuvak Moeai
labnn - S wab L<< i t o , voor het publiek verkeer
wer len opengesteld, w 8 het jaar 1894 het eerste, waarin
Bamatra spoorweg over de geheele lengte van 177 K.M. wer
geëxploiteerd.
Terwijl in 1893 hij eene totale ontvangst van f 747 9 2 1 , deopbrengst per dag-kilo e t e r bedroeg f 12,00*. werd in 1894 in het
geheel ontvangen f 75b' 10
enkomende met eene opbrengst
per dag-kilometer van f l l , 7 ' 5 . Het reizigersvervoer bracht in 1894
f 3 0 8 277 (in 1893 f 368 5*69) o p , terwijl bet vu-voer van vrachtgoederen (waarvoor in 1893 f 343 144 viel te boeken) in 189i :ifwierp f 4 1 4 1 3 2 , namelijk wegens vervoer van landsgoedereu
(Ombilien-kolen, koffie, i n z ) i' 246549 en wegens vervoer voor
particulieren f 1(57 583. De inkomsten, voortspruitende uit het reizigeravervoer, waren f 60 692 lager dan in 1893, doch daarentegen
die ter zake van vrachtgoederenvervoer f 70 988 liooger; wegens
vervoer van Ombilien-kolen kwam aan den spoorwegdienst ten
goede f 193 788, teg-n f 95 934 in 1893.
Bedroegen de inkomsten over de e c rste zes maanden van 1894
f 4 0 3 3 8 5 . die over hetzelfde tijdvak van 1895 waren , volgeus
voorloopige opgaven, te stellen op f 428 059.
Bij den exploitatiedienst van den staatsepoorweg ter Bumatra's
Westkust waren op uit. 1894 krachtens eene aanstelling werkzaam
47 Europeanen en 44 inlanders. In de werkplaatsen te Padang
waren in 1894 gemiddeld 131 ambachtslieden in dienst.
2°.

Particuliere

spoorwegen.

a. Aanleg en opneming.
Gedurende 1894 waren geen particuliere spoorwegen in aanleg.
Ter Sumatra's Oostkust werd vanwege de Oeli-spoorweg-Maatschappij het tracé opgenomen voor eene verlenging van haren
spoorweg van Belesseh naar de Aroe-baai.
De eindcijfers der constructie-rekeningen en andere gegevens
omtrent de vijf vo.tr particuliere rekening aangelegde en geëxploiteerde spoorweglijnen (vier op Java en één op Sumatra) zijn te
vinden in de hierachter gevoegde bijlage HH.
Ii. Exploitatie.
De gezamenlijke lengte der vijf particuliere spoorweglijnen op
Java en Sumatra bleef, evenals in 1893, 445 K.M. bedragen.
Er waren einde 1894 in gel.ruik 69 locomotieven , 231 personenen bagagerijtuigen en 844 wagens, zijnde I locomotief, 8 rijtuïgen en 39 wagens meer dan in 1893.
Het brandstofverbruik bedroeg 8734 ton steenkolen (daaronder
1054 ton uit Xederlan Iseh-lndië afkomstig) en 5900 ton bout (hiervan
op den Deli-spoorw e g , waar bout dn eenige brandstof is, 5425 ton).
Voor den spoorweg Samhrang-Vorstenlanden-Willem 1 werd
door de Indische Begeering goedkeuring verleend op eene in Mei
1895 ingevoerde verlaging van de vrachtprijzen voor den afvoer
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van suiker voor de Ruropeesche markt naar S a m a r a n g , bij abonnement voor geheele oogsten, Deze verlaging, die een tijdelijk
karakter draagt, bedroeg voor de fabrieken bij Djokjokarta 25

pet., voor die bij Boerakarta 60 pet. op de vrachtprijzen, die in
1894 werden betaald.
De tarieven van de lijn Batavia-Buitenzorg en die van den
Bataviaschen Oosterspoorweg ondergingen geene veranderingen.
Voor den Deli-spoorweg werd op 1 September 1894. bij wijze
van proef, eene belangrijke verlaging der personentarieven lngevoerd, i;: de verw
lal bierdoor verdere achteruitgang van
bet reizigersvervoer zal kunnen worden tegengegaan (zieblz. 168).
Benige algemei ne mededeelingen omtrenl de geldelijke uitkom-ten
van bet v e r v e r in 1894 op de particuliere spoorwegen mogen
hieronder eene plaats vinden. Voor eene uitvoeriger statistiek
wordt verwezei naar e re< Is aai
*e HH.
Lijn Samartng-Von

-WUlem

l (p. m. 205 K.M.).

De bruto ontvangsl
' 1894 beliepen f 2 659 206 (tegen
f 2 493 3,".9 in 1893
volgens voorloopige opgaven bet eersti
c 1895 f 047 078 (tegen f 1 0 8 3 081 in
tij. vak van I894j.
iiit reizigersver]
irende 1894 vertoo Ie e
iteru i t g a n g , ook in o
I ff 5 1 1 1 5 2 , tegen f 516835 in 1893);
daarentegen ging
rig vervoer
agst
vooruit (wegen
Ie ijl — en vra
ren — daaronder
o<ik
llusl
rond— -.
n f 1 9 5 9 893,
zijnde f 158622 méér dan in 1893). Zonder bet suikervervoer te
reke >n ( a t , voor zo veel de tegen abonnement tarief v rvoerde
hoeveelheden betreft,
uit 67 846 t o n , tegen 71071 tou
in 1893), wees he' overig vervoer van ij|- en vrai
ren voor
re ening van derden eene toeneming aan : in hoeveelheid met circa
2- O'-'i ton en in opbrengst met circa f 1 8 1 9 0 0 , terwijl in 1893
hetzelfde ven Br, ofsch •
1. t^en in omvang vooruitgegaan,
t' 129 177 minder bad opgebracht dan in 1892. De in 't laatst van
1892 ingevoerde verlaging van tarieven beeft dus in 1894 hel vervoer en de opbrengst meer tot hun recht doen komen dan in 1893.
In verband met de omstandigheid dat uit de winst over 1893
het saldo van de reutelooze schuld aan len Staat door de Maatschappij in Juli 18.4 is afgelost, trad over het boekjaar 1894 de
g wijzigde wicstverdeeling in w e r k i n g , bedoeld bij art. 90 der
concessie (Indisch Staatsblad l!-.0:> n0. 116). Het aandeel van den
Staat in de winst over 1N94 bedroeg f H>:i 631,63*. Ter uitkeering
aan aandeelhouders werd (ook uit de winst op de lijn BataviaBuitenzorg) 1 e>te:!id f 1 070 300 , zijnde over een kapitaal van
f 1 1 4 5 0 000 (bieronder f 4 0 0 0 000 wegens Batavia-Buitenzorg)
9.4 |ict. dividend, tegen 8 1 pet in 1893. Overigens kon voor
aflossing van rentedragende schuld worden aangewezen f 752 857,37.
Hangende her geschil met den Staat over de winstverdeeling van
1893 (zie vorig verslag, blz. 153), waar uitrent door arbiters nog
geen uitspraak is gedaan . wordt laatstge oemda som echter niet
ten volle voor aflossing besteed. maar blijft daarvan voorloopig
een bedrag van f'42 367,32 5 gereserveerd in afwachting van de
uitspraak der arbiters.
Betreffende het leggen en gebruiken van eene derde spoorstaaf
op het lijn vak Ojokjokarta-Soerakarta werd op 14 Januari 1895
tussehen den Minister van Koloniën en de Maatschappij eene over»
eenkomst getroffen. De ontwerpen voor de uitvoering van dezen
maatregel bleven in Indië nog in bewerking.
Lijii Batavia-Buitentorg

(p. m. 66 K.M.).

De bruto ontvangsten over 1894 bedroegen f 741 48(5, tegen
f 7 4 1 9 2 0 in 1893, en over hel eerste halfjaar 1895 f 305 5 5 7 ,
tegen f 3 0 7 170 in hetzelfde tijdvak van 1894. Bvenals de opbrengst
was ook de omvang van bet vervoer zoowel van reizigers als van
goederen in lf<9i nagenoeg gelijk aan de uitkomsten vun 1893.
Het. gebeele ijl- en vrachtgoederenvervoer, ofschoon in hoeveelheid
3040 ton minder hebbende bedragen dan in 1893 , bracht t' 2900
meer op dan toen , namelijk f 304 041. Het vervoer van vrachtgoederen voor derden nam echter toe met 3270 ton en in o p brengst met ruim f 12 000.
Lijn, Batavia - Kedong Gcdch (p. m. 57 C M . ) .
Niettegenstaande gedeeltelijke stremming van liet verkeer g e d u rende de maai den Februari t/m April, als gevolg vau door zware
regens aangerichte schade aan weg an « e r k e n , g i n g in 1894 bet
personenvervoer niet noemenswaardig achteruit (in opbrengst van
f 108 924 tot f 107 972), terwijl het vervoer van ijl- en vrachtgoederen niet onbelangrijk meer afwierp dan in 1893 (coen f97 700,
doch in 1894 f 118 921). In totaal bracht de exploitatie over 1894
bruto f 307 607 o p , of — na aftrekking van de exploitatiekosten —
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netto f 170 5 1 2 , van welk laatste bedrag teu bate van de vernieuwingsrekening werd afgeschreven f 80 7<>0 , zoodat uls saldo
der exploitatierekening geboekt werd f L39 752 (tegen f 124 705
over 1893). Na aftrekking van het bonoo ligde voor r e n t e e n
aflossing en van eene bijdrage van f 9000 aan het hulp» en
ondersteuningsfonds voor het personeel, kon roof dividend a:m de
aandeelhouders worden bestemd f 59 500, zijnde 3.5 pet. overeen
a a n d e l e n k a p i t a a l van f 1 700 000. Over 1893 was 2.8 pet. uitgekeerd.
Gedurende de eerste zes maanden van 1895 j j , volgens voorloopige opgaven, bruto ontvangen f 141 257 ; in hetzelfde tijdvak van
1893 en 1894 was die som achtereenvolgens f 122 (333 en f130420.

Lijn van BalapoHang {Tagal) over Boemiaijoe t* Adjibatang
naar Poerwokerto (Banjoemas). Bij gooternementsbaslu.it van 22
Januari 1895 n°. 23 werd aan de heeren U. H. KIJSSONIUS OB
WAAL

en

A. J . PUAOKR , nadat

zij het denkbeeld van concessie

met rentegarantie van staatswege hadden losgelaten (zie vorig
verslag, blz. 153), ingevolge een nader verzoek hunnerzijds, voor den
tijd van één jaar voorrang van concessie verleend voor een secundairen spoorweg als de hierbedoelde, behoudens het recht van
voorkeur dat de Java-Spoorweg-Mantschappij op de eventueel te
verleenen concessie zou kunnen doen gelden ingevolge art 3 der
concessievoorwaarden voor den spoorweg Tagal-Balapoelang, en
verder onder bepaling dat de hunnerzijds vóór of op 22 Mei 1895
Lijn Tagal-Balapoelang
(p. m. 24* K.M.).
te st >rten waarborgsom zou moeten bedragen f 7500. Na de ontDeze secun laire spoorweg der J*T*-3poorww-M»at>eoappy is n n g a l van deze beschikking werl door de adressanten er op gewezen
in 1 8 9 5 , met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal (gouver- d a t , zoolang de Java-Spoorweg-Maatschappij zich niet zou hebben
verklaard omtrent het al dan niet gebruik maken van baar recht
nementsbesluit dd. 29 Augustus 1895 n°. 17) l), door aankoop
in handen overgegaan van de Samarang-Cheribon Stoomtram- van voorkeur — te welk einde zij wensehten dat aan dit lichaam
Maatschappij (zie blz. 109 , noot 2). Ken verzoek van deze om de van regeerngswege een termijn zou worden gesteld, — het voor
concessie voor den spoorweg Tagal-Balapoelang, in 1882 verleend hen ondoenlijk was , met het oog op de onzekerheid der verkrij(zie n°. 3988 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad), veranderd ging van de definitieve concessie, om over te gaan tot de opnete zien in eene vergunning voor een stoomtramweg is nog bij de ming van de aangevraagde lijn , weshalve zij verder verzochten
Indische Regeering in behandeling. De ontvangsten der exploitatie dat hun al aanstonds concessie mocht worden verleend met tijdegingen in 1894 weder eenigszins vooruit. Bedroegen zij in 1893 lijke afwijking van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1*87 n°.
f 67 9 6 1 , over 1894 werd verkregen f 7 1 5 2 1 , namelijk wegens 8 4 , in dier voege dat zij iie voorgeschreven bescheiden eerst zouden
vervoer van roizigers f 20 0 8 6 , van ijl— en vrachtgoederen f44 869 behoeven in te dienen één jaar nadat genoemde Maatschappij zou
en uit anderen hoofde f 6566, terwijl over de eerste zes maanden hebben verklaard van hanr recht op voorkeur geen gebruik te
van 1 8 9 5 , volgens voorloopige opgaven , de ontvangsten zijn ge- willen maken. Op dit nader adres dd. 20 .Maart 1895, dat tevens
weest f 2 6 7 9 9 , tegen f 2 2 742 in hetzelfde tijdvak van 1894. het verzoek behelsde o m , in afwachting van eene beslissing, van
Het voordeel, met de exploitatie behaald, beliep in 1894 f23 850, het storten van het wnarborgkapitaal te worden vrijgesteld, werd
waarvan ten bate van de vernieuwingsrekening werd afgeschreven bij gouvernementsbesluit dd. 7 Mei 1895 n°. 27 afwijzend beschikt.
f 2861 , zoodat als batig slot overbleef f 20 989. Daar u i t anderen
hoofde n o g eene bate verkregen werd van f 6 0 5 , kwam het geLijn door de retidmtiën Soerabaija en Jirmbang en een d^el van
heele winstcijfer te staan op f 21 594 , doch van deze winst kon de residentie Samarang.
namelijk van de hoofdplaats
Soerabaija,
niets voor uitdeeling worden afgezonderd, daar de dienst der o. a. over Padangan en Bandoeblaloeng in Remba.ig, naar (foendih
geldleeningen , de bediening en het onderhoud der werkplaats, in Samar'iu/.
Blijkens het vorig verslag (i.lz. 153/154) werd bij
enz. f 36802 vorderden. H e t saldo-verlies, op uit. 1893 bedragen gouvernementsbesluit dd. 23 Februari 1894 n°. 14 aan den heer
J . J . DIJKSTRA voor den tijd van twee jaren voorrang verleend
hebbende f 189 2 4 2 , groeide d u s aan tot f 204 450.
boven de verzoeken van anderen (behoudens het aan de Neder—
Deli-spoorwcg (p. m. 102* (LM.).
landsch-Indiscbe Spoorweg-Maatschappij krachtens hare concessie
De zeer bevredigende prijzen, die in 1894 de Sumatra-tabak toekomende recht van voorkeur op het maken van van hare lijn uitbehaalde, hadden, vooral in de tweede helft van 1 8 9 4 , een zeer gaar.de verlengingen en zijtukken) voor eene concessie 1 etreffende
gunstigen invloed op het verkeer langs dezen spoorweg Het ver- een secundairen spoorweg in de boven omschreven richting. In
voer van bouwmaterialen en levensmiddelen en ook van tabak opvolging van bet in October 1893 vastgestelde > algemeen spoornam sterk toe Wegen» vervoer van vrachtgoederen werd dan ook w e g p l a n " voor Java liep de in het besluit van 23 Februari 1894
ontvangen f 5 5 1 8 2 4 , en wegens vervoer van b a g a g e , enz. en aangegeven richting anders en verder dan door den heer DIJKSTRA
diversen f 84 609 , zijnde respectievelijk f 54 828 en f 14 758 meer was beoogd, wiens aanvrage (id. WO September 1893) slechts
dan in 1893, doch, deels als gevolg van dei: lagen dollarkoers, betrekking had tot eene iijn Soeiabaija-Pa iangan , die later verwaardoor het in guldens berekende spoorwegtarief velen inland-chen moedelijk zou zijn door te trekken naar Blora om dan daar aan
passagiers te hoog kwam te s t a a n , bleef liet personenvervoer de Samaraog-Jonna stoomtram arm te sluiten. Sedert bleek dat
achteruitgaan , soodat uit dien hoofde slechts ontvangen werd de heer DIJKSTRA tegen de toevoeging van het gedeelte P a d a n g a n Goendih bezwaar had , en daar hem bovendien ter oore was g e f 3 1 3 2 6 9 , lijnde f 3 9 980 minder dan in 1893. Over 't geheel
komen dat de Nederlan sch-In !isele> Spoorweg-Maatschappij b e leverde «lus bet jaar 1894 voor den I)e]i-sp x r w e g eene bruto
sloten was de lijn Uiiendib>Soerabaija t e doen opnemen en eventueel
ontvangst op van f 9 4 9 7 0 2 , tegen f 920 102 in 1893. En in het concessie voor zoo tanig" verbinding aan te v r a g e n , meende hij
eerste semester van 1895 was het cijfer, volgens voorloopige o p - den verleenden voorrang niet te kunnen aanvaarden , en kwam
g a v e n , f 6 3 2 6 6 7 , zijnde f 117 424 n i e r dan i:i bet overeenkomstige deze, door h , j t niet storten van bet vastgestelde waarborgkanitaaJ,
tijdvak van 1894. De winst- en verliesrekening over 1894 wees vanself te vervallen. Aan zijn oorspronkelijk voornemen bleef de
een credit aan van f 5 2 9 2 9 5 , waaronder als voordeelig laldo der beer DIJKSTRA evenwel vasthouden en hij verzocht daarom in Juli
exploitatie f 516 968. Na aftrekking van het benoudigde voor rente , 1894 hem voorloopig vrij te stellen van Ie verplichting tot storting
amortisatie en afschrijvingen bleef eene netto-winst over van van een wnarborgkapitaal e n , voor het geval de opnemingen van
f 190 9 1 1 , waarvan o. a. was te bestemmen voor tantièmes de Nederlan Iseh-lr disehe Sp orweg-MaatSChappij niet tot eene conf 10714 en voor dividend aan de aandeelhouders f 1 6 9 0 0 0 , zijnde cessie Goendib—Soerabaya mochten leiden, hem vooreen door de
6 1 /, pet. over bet aan Ie lenkapitaal van f 2 600 000, tegen 6 pet. over Regeering ' e bepalen termijn de voorkeur te doen behouden voor
1893.
een secundairen spoorweg in de Solo-vallei van Soerabaija tot
Padangan en zooveel verder westwaarts als wensebehjk en bestaan«
3°. C o n c e s s i S n o f a a n v r a g e n
voor
baar zou blijken te zijn. Dit nader verzoek werd afgewezen bij
n i e u w e 1 ij o e n .
gouvernementsbesluit dd. 22 October 181)4 o". 4 9 , en vervolgens
Lijn Mrlamh'JiKi - Kurauj Sdnihonq -Ch>rihon. In verban 1 met het bleef de zaak rosten. Toen eebter ir. November 1894 ook van anvoornemen om (leze lijn voor uitvoering van staatswege in ;!an- dere zijde — van den heer F . A. PALM te Batavia — e e n verzoek
merking te brengen (zie blz. 164 hiervoor) werd bij gouverne- om prioriteit was ingekomen voor bet aanvragen van eene spoormentsbesluit van 12 November 1894 n°. 39 afwijzend beschikt op wegconeessie Soerabuija-Padaugan . werd van regeeringswege aanhet in 't vorig verslag (blz. 153) be loeld verzoek van den heer leiding gevonden om zich bij de Nederlandsch-Indische SpoorwegF.

J.

IIAVKI;

DIIOEZK ,

om

voorrang

van

concessie

voor

een

secundairen spoorweg in de be loeide richting.
') Hij bedoeld bestuit werden ook voor de nieuwe concessionarissen ge—
handhaatd zoom 1 de in 1S8.S aan de Jav.-i-Spoorweg-Maatschappij verle ide
Ontheffing van de uit de concessie voortvloeiende verplichting tot liet niak'-n
van den zijtak Handjaran 1'angka , als de in 1801 , mede in afwijking van
de concessievoorwaarden , aan die Maatschappij tijdelijk toegekende vrijheid
om de tarieven voor het verroer laDgs dezen spoorweg naar eigen goedvinden te
regelen.

Maatschappij te vergewissen of eene aanvrage voor eene spoor- of
tramwegverbinding Goendih-Soerahaija, als in l e t »spoorwegplan"
bedoeld, van hare zijde te verwachten w a s , eu — zoo j a — binnen welken tijd. Mocht toch binnenkort geen .egron l uitzicht
bestaan op zoodanige verbinding , dan ware in overweging te nemen
of het «spoorwegplan", wat de lijn door de S do-vallei betreft,
niet in dien zin zou behooren gewijzigd te worden, dat bot gedeelte
Padangan—Soerabaija onafhankelijk van het westwaarts gelegen
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gedeelte zou kunnen worden aangelegd. Uie vraag is echter niet
verder in behandeling behoeven te worden genomen , daar de
Maatschappij verklaarde voornemens te zijn om , met gebruikmaking
van haar recht van voorkeur , binnen weinige maanden over te
gaan tot het aanvragen van vergunning voor een stoomtramiceg
Goendih—Soerabaija. Omtrent de voorwaarden waarop haar die
vergunning ware te verleenen , heeft sedert een overleg met het
Indisch Bestuur plaats gehad. Thans zijn hier te lande onderhandelingen gaande ten einde omtrent de hoofdpunten met de Maatschappij tot overeenstemming te k o m e n , o p d a t , wanneer die verkregen i s , de aanvrage aan den Gouverneur-Generaal kunne
worden ingediend.
Lijn in Bezoeki {van Djember of Kalisaat naar
Banjoewangi).
De laatstelijk gevoerde overleggingen nopens het uit vorige verslagen bekende plan van den heer H. J. P u M , om de hierbedoelde
spoorwegverbinding voer particuliere rekening tot stand te brengen,
mits tot bevordering van de rentabiliteit der onderneming, de
concessie gepaard zou gaan met uitgifte in erfpacht van eene groote
uitgestrektheid in de duor dien spoorweg te doorsnijden streek (de
afdeelingen Djember en Banjoewangi) gelegen woeste gronden,
hebben tot de conclusie geleid dat redenen van algemeen belang
de Regeering behoorden te doen afzien van verdere onderhandelingen
nopens eene spoorwegconcessie op dien voet. Van deze beslissing
is daarop den heer PRINS kennis gegeven bij gouveruementsbesluit
dd. 18 Juli 1895 n°. 1 2 , terwijl — zooals reeds op blz. 164 hiervódr is vermeld — alsnu besloten is om de lijn eerlang voor uitvoering van staatswege in aanmerking te brengen.
Lijn in het landschap Assahan ter Oostkust van Sumalra. In
aansluiting aan het medegedeelde in 't vorig verslag (blz. 154) is
hier volledigheidshalve slechts aan te teekenen d a t , nadat door den
heer A. A. Hoos was aangetoond dat de aanleg van een spoorweg
in Assahan om financieele redenen onuitvoerbaar w a s , de hem
verleende prioriteit bij gouveruementsbesluit van 3 December 1894
u°. 20 ingetrokken en daarop het gestorte waarborgkapitaal van
f 3000 teruggegeven is.
B.

Stoomtramwegen.

Ingevolge art. 4 der in Indisch Staatsblad 1893 n°. 191 opgenomen normaal-voorwaarden, waarop vergunningen zijn te verleenen betreffende het aanleggen en exploiteeren van stoomtramwegen voor algemeen verkeer in Nederlandsch-Indie. staat het
ter keuze van den ondernemer of bij het van hem gevorderde
waarborgkapitaal wenacht te storten in Nederland dan wel in
Nederlandsch-Indië. !n beide gevallen wees echter het artikel den
Gouverneur-Generaal aan als de autoriteit die te bepalen had de
soort der effecten waarin de storting moest plaats hebben. Daar
dit voorschrift kon leiden tot vertraging in de afdoening van zaken
wanneer de ondernemer het waarborgkapitaal hier te lande wen.-clite
te storten, is het bij gouvernementsbesluit dd. 1! September 1895
n°. 1 (Indisch Staatsblad n°. 202) in dier voejre gewijzigd , dat
bij storting hier te lande de beoordeeling van dit punt aan den
Minister van Koloniën is overgelaten.
1°.

S t a a t ss t o o n . t r a m w e g in A t j e h .

Ten aanzien van deze ten dienste van onze militaire vestiging
in Groot-Atjeh geëxploiteerde stoomtram, ter lengte van p. na.
39 K.M., blijkt uit opgaven van het departement van oorlog dat
daarmede in 1894 vervoerd werden 557 438 personen (14 980 in
de 1ste klasse, 28 912 in de 2de en 513646 in de 3de klasse),
tegen 457 779 in 1893, zoomede 30 879 ton vracht^oederen (15 979
ton voer het Gouvernement, 1/98 ton voor eigen dienst en 13 902
ton voor particulieren), tegen 28 461 ton in 1893. De bruto ontvangsten , in 1893 be :r;igen hebbende f 113 953 (waaronder f 5 1 3 3 5
ter zake van voor rekening van den lande vervoerde personen en
goederen), stetren In 1694 tot f 130 562 (waaronder f 6 1 7 4 5 ter
zake van landsvervoer). derhalve eene vermeerdering der bruto
ontvangsten met f 16 6 0 9 , en daar de exploitatiekosten steden
met f 9833 (vau f 98 852 tot f 108 685), beliep het voordeelig
verschil der exploitatierekening f 6776 méér dan in 1893, namelijk f 2 1 8 7 7 , tegen f 15101 in 1893.
Bij gouvernementsbesluit dd. 14 September 1895 n". 25 is de
gewestelijke gouverneur gemachtigd om bij den exploitatiedienst
vau dezen stoomtramweg een pakketteudienst in te voeren en
voor zooveel noodig te regelen, waarvoor als vrachtprijs door hem
zal zijn aan te nemen f 0,10 per pakket voor elk der drie etappen
of gedeelten van etappen (Olebleh-Kotta Radja, Kotta RadjaHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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Zuidwesterlijn en Kotta Radja-Oosterlijn), waarin de stoomtram
voor de berekening der vrachtprijzen is verdeeld.
2°.

Particuliere

stoomtramwegen.

-. Aanleg.
s

Gedurende 1894/l 95 was de aanleg onderbanden of werd de
aanleg voorbereid van de zoo aanstonds onder afzonderlijke hoofden
te vermelden stoomtramlijnen , waarvoorde verdunningen aanvaard
waren. Onder die lijnen worden niet genoemd, als zijnde inmiddels
in exploitatie gekomen en daarom lajrer onder b behandeld wordende, de .stoomtramlijn Djokjnkarta-Brossnt (p. m. 24 K.M) van
de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij, noch ook de
verlengingen met p. m. 36 K.M. van de lijnen der SamarangJoana-Stoomtram-Maatschappij '). Aan eene kleine uitbreiding (met
ruim 1.5 K.M.) van de stadslijn te Soerabaija der Oost-Java
Stoomtram-Maatschappij werd, door onvoorziene omstandigheden
(moeielijkheden ter zake van eene gewenschte onteigening), nog
niet begonnen, in verband waarmede een jaar uitstel voor de voltooiing werd verleend , namelijk tot 10 Februari 1896.
Lijn in Banjoemas {tan Maos naar Bandjar negara), ter lengte
van 83 K.M. Met den aanleg van deze lijn werd vanwege de
ondernemers (de Seraijoe-clal Stoomtram-Maatschappij te 's-Gravenhage) in het najaar van 1894 een aanvang gemaakt. Volgeus
recente berichten was aangaande de aansluiting van den tramweg
met de Westerlijnen van den Staat op het station Maos tusschen
de Regeering en den hoofdvertegenwoordiger der Maatschappij
overeenstemming verkregen, zoodat te dier zake eerlang eene overeenkomst zou tot stand komen, en was de aanleg van de 1ste
tram-sectie — van Maos tot bezuiden de kloof der Seraijoe (ruim
14 K.M.) — zo >ver gevorderd dat dit gedeelte in het najaar van
1895 voor exploitatie gereed zou zijn.
Lijn Samaranq-Cherilon
(p. m. 236 K.M.). De aan .ie F i n a n cieele Maatschappij voor nijverheidsondernemingen te Amsterdam
verleende vergunning voor dezen stoomtramweg werd door haar
den I9den Februari 1895, na storting hier te lande van het g e vorderde waarborgkapitaal van f 70 0 0 0 , aanvaard en vervolgens,
in voldoening aan art. 11 der voorwaarden (zie vorig verslag,
blz. 157, zoomede n°. 4978 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad), overgedragen aan de op 6 April 1895 opgerichte n a a m looze vennootschap "Samarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij",
gevestigd te V-Gravenhage 2 ) , van welke aanvaarding en overdraci.t aanteekening werd gebonden bij gduvernementabealuiten
dd. 22 Februari en 28 Juni" 1895 n " . 11 en 1 4 , bij welk laatste
besluit tevens werd toegestemd in de overachryving ten name van
do laatstgenoemde vennootschap van bet gestorte waarborgkapitaal
(welke overschrijving dientengevolge den I9den September jl. heeft
plaats gehad).
Omtrent het aanvatten in Indië van de werken tot uitvoering
ven de vergunning zijn voor dit verslag nog geen berichten o n t -

vamren.
i) Onder het hooiu , aanlag" wordt thans ook nog geen gewag gemaakt
van ei-r.c aan laatstgenoemd* onderneming in Januari 1896 vergunde nieuwe
uitbreiding van hare lijnen . met een 5 K.M. langen zijtak naar Koewoe in
de aidoelitig (Jrobogan (Samaraag) , omdat niet blijkt of reeds met de uitvoering begonnen U.
3
) B l f k n u hare statuten , in ontwerp goedgekeard bij Koninklijk besluit
dd. 7 Maart 18'.l5 n°. 'M , en sed> rt Opgenomen in een dor bijvoegsels van
de Xoderlandsche Staatscourant van 4 Mei lS'Jö i/.ie ook de Wttzigingla000
der bfll nogal lil vau liet u'. v m M Juli jl.) heelt de vemoots hap , welke
opgericht is niet een geplaatst aand.c lrnkapitaal van i .'! 000 O00, niet enkel
ten doel het aanloggen ra exploiteeren van den (toomtramweg SamarangCheribon , maar ook het aanUoopen van den spoorweg Tagal-Halapoclang en
het exploiteeren daarvan als tramweg, Oader voorbehoud ran de op een en
ander vcreisclito goedkeuring van den tlouverueur-Gcneiail. Bovendien is
door de statuten (welke ouder dagteckoning van 22 Mei jl. ook door den
Minister van Koloniën zijn goedgekend ter voldoening aan art. 14 der vergunning voor de lnn Saiunrang-Ulierihon) niet uitgesloten dat de vennootschap er toe overga om , behoudens vergunning als voren , ook a a d e n tramwegen of spoorwegen op Java aan te leggen , te koopen of te exploiteeren.
Hooger is reeds gemeld (zie Idz. l(jS hiervóór) dat ia de overdracht van de
ljjn 1'agal-üalapoelang op de Samavang-G'heribon Stoomtram-Maatschappij is
toegestemd hij gouvernementsbesluit dd. 2'J Augustus lsu.ï n». 17. In afwaehting dat het met de nieuwe concessionarisse in Indië te voeren overleg omtreut de wijzigingen M aanvullingen, welke de besproken overdracht in
de vergunningsvoorwaarden voor den stooiutramweg S imaraag-Clieribon zal
noodig maken, tot afdoening worde gebracht, is intussehen bjj het aangehaald besluit al aanstonds bepaald dat de uit de exploitatie van den Tagalspoorweg verkregen winst niet zal worden beschouwd als winst in den zin
van art. 12, § 2 , al. 1 , der bedoelde vergunningsvoorwaarden.
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Volledigheidshalve valt bier ten slotte In herinnering te brengen
de wet van 6 Februari 1895 (Nederlandscii Staatsblad n°. 27,
Indisch Staatsblad n*. 70), waarbij eenu beslissing is genomen
omtrent de eventueele teruggave van het in September 1892 aan
den Sta.it vervallen waarborgkapitaal van f 25') 000, indertijd gestort ter voldoening aan de voorwaarden der In Februari 1884
verleende, doeli in September 1892 ingetrokken concessie voor den
aanleg en dfl exploitatie van een spoorweg van Samarang naar
Cheribon. Bij genoemde wet is namelijk bepaald dat de teruggave
aan ben die het waarborgkapitaal hebben gestort of aan hunne
rechtverkrijgenden zal plaats hebben wanneer tusschen beide plaatsen een itoomtramweg overeenkomstig de voorwaarden der daartoe
betrekkelijke vergunning zal zijn aangelegd en in exploitatie gebracht.
Lijn Pasoeroean-Waronydowo (p. m. G K.M.).') Dit lijntje, waarvoor de vergunning door de toenmalige rechthebbenden (Vrouwe
W. A. II. VEHLOOI', geb. FUCHTEK en de heer G.J.C, VAN VOLLK.V
HOVEN) den 12den Mei 1893 werd aanvaard (zie het verslag van
1893, bis, 162), moet vóór of op 12 Mei 189b' in exploitatie zijn
gebracht, te 1'asoeroean aansluitende a;m den staatsspoorweg.
In de voor dit verslag ontvangen berichten van de eerste maanden
van 18i'5 wordt gemeld dat met de voorbereiding van de uitvoering
door de ondernemers (één van wie, met goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal, zijne rechten inmiddels op een ander had
overgedragen) een aanvang gemaakt en een gedeelte der ontwerpen
van regeeringswege goedgekeurd was. De te 's-Gravenhage met
een kapitaal van f' 500 000 opgerichte en aldaar gevestigde » Pasoeroean Stoomtram-Maatschappij ", vuor het overnemen , aanleggen
en exploiteeren van tramlijnen in de residentie Pasoeroean, stelt zich
ten doel, behoudens goedkeuring van den Gouverneur-Generaal,
haren werkkring te beginnen met de overneming en exploitatie
van den hierbedoelden stoomtrainweg; zie omtrent de voorwaarden
dier overneming de akte van oprichting der vennootschap dd. 16
Maart ;895, met bet Koninklijk besluit van bewilliging op het
ontwerp dier akte opgenomen in een der bijvoegsels van de iïederlandsclie Staatscourant van 2 Mei daaraanvolgende.
b. Exploitatie.
Nevet.s de lijnen der drie in vorige verslagen vermelde onderneminge.i is onder dit hoofd thans voor het eerst gewag te maken
van de tramlijn Djokjokarta-Brossot der Nederlandsch-Indische
Spoorweg-Maatschappij. De exploitatie daarvan dagteekent echter
eerst van 1895 Wat betreft de lijnen der drie eerstbedoslde trammaatschappijen (de Nederlandsch-Iniuchfl Tramweg-Maatschappij,
de Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij en de Uost-Java Stoomtram-Maatschappij). deze hadden op uit. 1894 eene gezamenlijke
lengte van 307* K.M , zijnde 25 5 K.M. meer dan het jaar te voren ,
ten gevolge van het in exploitatie komen achtereenvolgens op 22
Maart en 13 September 1894 van de in de residentie RembaDg gelegen en tot het net van de Samarang-Joana stoomtram behoorende
baanvakken Koendoeran-Ngawen en Ngawen-Blora. Bedoeld tramnet onderging in April 1895 eene nieuwe uitbreiding in de residentie
Japara, waar toen bet baanvak Maijong-Petjangaau (p. m. 105
K.M.) voor het verkeer werd opengesteld.
Terwijl verschillende boofdcijfers, betrekking hebbende op de
exploitatie en ue aanlegkoaten der in 1894 in exploitatie geweest
zijnde lijnen van genoemde drie maatschappijen zijn opgenomen in
bijlage IIH hierachter, teekent men hier nog aan dat haar gezamenlijk materieel bij het einde van dat jaar bestond uit 72 locomotieven , 130 rijtuigen en 297 wagens, zijnde 1 rijtuigen 10
wagens meer dan op uit. 1893, en dat haar gezamenlijk brandstoffenverbruik gedurende 1N94 beliep 4570 ton steenkolen, 557 ton
cokes en 4752 ton bont, tegen respectievelijk 5124 ton kolen en
3378 ton hout in 1893.
Omtrent de verschillende lijnen in het bijzonder valt nog het
volgende aan te stippen.
Lijn Balatia - Meester Cornelis - Kamponq Melaijoe (p.m. 14 K.M.),
van de Nederlandseh-Indische Tramweg-Maatschappij. Gedurende
het op 30 Juin 1894 geëindigde boekjaar 1893/94 leverde de exploitatie van den lijn bruto f297 080 en netto f 137 959 op, terwijl thans
ook ree is kan worden opgegeven dat deze sommen over het boekjaar 1894/95 f 292 257 en f 135 017 bedroegen. Na afzondering
van het benoodigde voor rente en amortisatie en van een zeker
bedrag voor reiskosten en verloven , kon als winstsaldo worden geboekt: over 1893/94 f 112 996 en over 1894/95 f 108 601, van
welke sommen o. a. respectievelijk f 42 000 en f 38 000 werd be') Over eene onlangs verleende vergunning voor een atoomtramweg van
AVarongdowo naar de suikerfabriek Bekassi-Oost zie blz. 172, sub VI.

stemd vonr liet vernieuwingsfonds en in elk der beide boekjaren
f 08 255 ter uitkeeriug van 5'/i pet. over het geplaatste aandeelenkapitaal van f 1 241 000.
liet proefspoor met Vignola-rails, gelegd over eene lengte van
440.5 M., bleek goed te voldoen. Met de vernieuwing van den
geheelen bovenbouw werd in 1894 een aanvang gemaakt.
Lijnen der Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij {op uit. 1K94
ter (engte van p.m. 232 K.M., zijnde 25* K.M. meer dan op uit.
1893). Hiervóór is gezegd dat in April 1895 het in exploitatie zijnde
net weder werd uitgebreid en wel van Maijong tot Petjangniin
in Japan (p. m. 105 K.M.), terwijl bij gouvernementsbesluit dd.
7 Januari 1895 n°. 2 de Maatschappij vergunning heeft gekregen
tot eene nieuwe uitbreiding, en wel om van hare lijn WirosariBlora op een punt voorbij Wirosnri een zijtak te doen uitgaan
naar Koewoe (Orobogao), ter lengte van p. m. 5 KM., we'.ke
vergunning vóór of op 7 Januari 1896 aanvaard en binnen twee
jaren na de aanvaarding gereed en in exploitatie gebracht moet
zijn. Als waarborgkapitaal strekt het reeds gestifte voor de lijn
\Yirosari-Blora. De vergunningsvoorwaarden voor het zijtakje naar
Koewoe zijn in hoofdzaak gelijk aan die voor de lijn WirosariBh.ra. *)
De bruto ontvangsten der exploitatie over 1894 bedroegen wegens
vervoer van reizigers f 223 386, van bagage f 4476, van ijl— en
vrachtgoederen f 492 706 en uit anderen ho fde f' 0428, zijnde te
zamen f720 996, tegen fG77 4S2 in 1893. In verhouding tot de
gemiddeld geëxploiteerde lengte (219 K.M. , tegen 193' K.M. in
1893) was echter de ontvangst geringer dan in 1893: per dagkilometer werd toen verkregen f 9,59, welk gemiddelde ia 1894
op f 9,09 kwam te staan. Dit was een gevolg van het in exploitatie komen van de geheele verlenging Wirosari-Blora. Werden
hierdoor al vervoeren over groote entenden verkregen, zoo dient
hierbij in aanmerking te worden genomen dat, in verband met
de op de lijnen der Maatschappij bestaande differentieele vrachttarieven , bij een vervoer over groote afstanden, per kilometer
minder vracht geheven wordt dan bij vervoeren over kortere afstanden. Gedurende de eerste zes maanden van 1895, toen gemiddeld in exploitatie waren 235 K.M., beliepen de bruto ontvangsten
p.m. f358 000. d. i. f 8,40 per dag-kilometer, waarvoor het 1ste
semester van 1894, met eene gemiddelde lengte in exploitatie
van 211 K.M , had aan te wijzen p. m. f 324100 en f 8,50.
Van de netto opbrengst der exploitatie over 1894, ad f468 244
(tegen f 444 709 over 1893), bleef, na aftrekking van de verschuldigde interest, voor zooveel die ten laste van de exploitatie
komt, en van bijdragen aan fondsen voor pensioenen , verloven,
enz. van personeel, een winstsaldo over van f 386 271. Hiervan
werd bestemd: voor reserve- en vernieuwingsfondsen f 76 024,
voor dividend aan aandeelhouders (9 5 pet. over f 2 500 000) *)
f237 500, voor tantièmes f 3 9 447, voor ondersteuningsfonds,
patent, enz. f 8794, terwijl op nieuwe rekening werd overgeschreven f 24 506. Over 1893, toen het te verdeelen winstsaldo
f 364 290 had bedragen , werd o. a. voor reserve- en vernieuwingsfondsen bestemd f 70 482 en voor een dividend van 9 pet. aan
aandeelhouders f 225 000.
TAjnen der Oost-Java Sloointram-Maatschappij (lengte p. m. 61*
K.M.). Ook in 1894 nam het verkeer op de beide (in de residentie
Soerabaija) gelegen tramwegen dezer Maatschappij weder toe. De
enkel voor personenvervoer bestemde lijn van de Oedjoeng ter
hoofdplaats Soerabaija naar de bovenstad en verder langs den
linkeroever der Kalimas naar Sepandjang (20 K.M.) bracht bruto
f 162 562 op (tegen f143 198 in 1893), en de zoowel voor goederenals personen vervoer dienende lijn Modjokerto—Ngoro , met zijtak
naar Dinoijo (415 K.M.) f 113 818 (tegen f 98 341 in 1893). De
bruto ontvangsten beliepen derhalve in 't geheel f276 380 of
f 34 840 meer dan over 1893. Daar do exploitatiekosten bedroegen
f 131 108, bleef dus als netto opbrengst f 145 272 over, makende
met een klein saldo van 1893 f 145 378. Hiervan moest voor rente
!
) De vergunningsvoorwaarden voor de lioofdljin Samarang-Joana zjjn afgedrukt in n*. 3717 van liet ]>.jh!ad op bet Indisch Staatsblad, die voor de
latere uitbreidingen in n°. 4900 (Koedoes-Manone en Maijong-Petjangaiin),
n». 4920 (Deinak-Poerwodadi-AVirosari) en n°. 4930 (Wirosari-Hlora), terwijl
met betrekking tot de door de Maatschappij aangekochte lijn l'oerwodadiGoemlih de vergunningsvoorwaarden zijn opgenomen in n°. 4898.

*) Nog altjjd was het maatschappelijk kapitaal bepaald gebleven op f 4
millioen , waarvan echter I' l'/s millioen ongeplaatst w a s , doch volgens de
statuten moest geplaatst z[jn vóór 17 October 1895. Ingevolge eene in Septeinbcr 1895 in de statuten gebrachte wijziging (zie een der bijvoegsels van
de Nederlandsche Staatscourant van 13/14 October jl.) is nu het kapitaal der
vennootschap bepaald op het geplaatste bedrag van t 2'/; millioen.
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en amortisatie dienen f 21 0 4 5 , zoodat nis wmstsaldo te verdeelen
viel f 124 333. Die verdeeling had plaats als volgt: aan reserveen vernieuwingsfondsen f 22 295 , u»n aandeelhouders (5.9 pet. over
f 1500 000) f'88 5 0 0 , aan andere statuaire uitdeelingcn f 7 7 4 2 ,
aan ondersteuningsfonds, bedrijfshelasting, en/., f3204, terwijl het
overige ad f '.'532 op nieuwe rekening werd overgeschreven. Over
1893, toen het winstsaldo, met inbegrip van een klein saldo van 1892,
f 117 ('34 beliep i ontvingen de aandeelhouders een dividend van
4.8 pet.
Volgens voorloopige opgaven is gedurende de eerste zes maanden
van 1895 bruto ontvangen: op de lijn Oedjoeng— Sepandjangf 87 700
en op de lijn Mo Ijokerto - Ngoro f 39 3 0 0 , tegen respectievelijk
f 74 500 en f 30 500 volgens de overeenkomstige opgaven van 1894.
De uitbreiding van de tramlijn Oedjoeng-Sepandjang, voor zoo
veel betreft de in de benedenstad Soerabaija aan te leggen nieuwe
vertakking van ruim 1* K.M. (zie vorig verslag, blz. 156, zoomede Bij blad op het Indisch Staatsblad n°. 4004, waarin ook de
voorwaarden van vergunning voor de reeds in exploitatie zijnde
lijnen der Maatschappij lijn opgenomen), ondervond in de uitvoering
vertraging door omstandigheden, onafhankelijk van de Maatschappij.
In Maart 1895 heeft de Maatschappij opnieuw stappen gedaan
om te geraken tot pene verlenging van hare tramlijn OedjoengSepandjang in zuidwestelijke richting; zij beoogde thans slechts eeue
v e r l e n g i n g , uitsluitend voor personenvervoer, van Sepandjang af
naar de overzijde der Kalimas en verder tot Krian , en daar die streek,
welke hoofdzakelijk het tegenwoordig tramverkeer te Sepandjang
voedt, ten gevolge van de toen van staatswege nog in beraad
zijnde voorziening om door epne rechtstreeksche verbinding T a r i k Soerabaija aan het steeds toenemend goederenvervoer op de Oosterlijnen liet hoofd te bieden , vermoedelijk ook door een staatsspoorweg
zou doorsneden worden (waartoe sedert besloten is bij de wet van
20 Juli 1895; zie blz. 164 hiervóór), verbond de Maatschappij
aan hare aanvraag het verzoek dat de eventueele staatsspoorweg
Tarik-Soerabaija haar gedurende de eerste tien jaren het personenvervoer op het gedeelte voorbij Krian in de richting naar Soerabaija
en tot vóór Krian in de richting naar Tarik zou laten. Tevens
verzocht de Maatschappij dat de .Staat haar den rivierovergang
bij Sepandjang zou vergemakkelijken door, voor hare rekening ,
de landhoofden en pijlers van de voor den staatsspoor te bouwen
b r u g zooveel uit te bouwen als noodig zal zijn om haar in staat
te stellen op de aldus uitgebouwde, doch aan den Staat in eigendom te verblijven , gedeelten der brug hare lijn te leggen. Om
de vertraging te ontgaan , d i e , in verband met de motie van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal dd. 25 Juni 1895 ' ) , het gevolg zou moeten zijn van wettelijke bekrachtiging van één of
meer artikelen der haar eventueel te verleeneu v e r g u n n i n g , heeft
de Maatschappij sedert de voorkeur gegeven aan het verkrijgen
van de vergunning zonder eenige toezegging van regeeringswege
te haren gunste met betrekking tot liet personenvervoer langs
den in aanleg genomen staatsspoorweg Tarik-Krian-Soerabaija.
Lijn Djokjokarta-Drossot
(24 K.M.) van de Neder)andsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. De in 1894 begonnen aanleg van
dezen stoomtramweg, welke niet de normale, maar dezelfde spoorwijdte heeft als op den spoorweg Samarang-Vorstenlanden-Willem I

Volg-

Richting der lijnen ,

I1UIU-

namen der aanvragers en datum

mer.

der aanvrage.

Datum
van het pouvernementsbesluit
waarbij
de vergunning
verleend is.

wordt aangetroffen ' ) , vorderde dermate naar wenseh dat de lijn ,
na van regeeringswege te zijn opgenomen , reeds den 21sten Mei
1895 in haar geheel voor het publiek verkeer is kunnen worden
opengesteld, üver een eerste gedeelte van 15 K.M. was reeds van
15 Januari 1895 af goederenvervoer voor derden toegelaten. Over
Juni 1895, toen deze stoomtram dus voor het eerst gedurende eene
volle maand over hare geheele lengte in exploitatie w a s , bracht
zij, volgens voorloopige opgaven, bruto f 1 1 3 0 0 op, zijnde f 15,69
per dag—kilometer. Daar deze tramlijn in beheer is bij dezelfde
hoofdadministratie , waarvoor de uitgaven, zoowel die in Nederland
als die in Indie, ingevolge art. 4 der bij de wet bekrachtigde
overeenkomst met de Maatschappij dd. 8 December 1868 (Neder*
landseh Staatsblad 1869 n°. 6 6 ; Indisch Staatsblad n". 5 2 ) , voor
*ƒ, ten laste komen van de exploitatie-reken ii.g van den spoorweg
Samarang-Vorstenlanden (voor '/§ ten laste van de exploitatierekening van den spoorweg Balavia-Buitenzorg), is — in verband
met het aandeel in de winst van eerstbedoe! le.n spoorweg, aan het
Gouvernement toekomende krachtens art. 90 der concessievoorwaarden (zie de wet van 6 J u l i 1863, Nederlandsch Staatsblad
n°. 1 1 0 , Indisch Staatsblad n°. 116) *) — eene regeling getroffen
om een zeker aandeel dier kosten van algemeen beheer ten laste
van de tramlijn te brengen. Daar het niet wel doenlijk was een
maatstaf te vinden voor eene volkomen nauwkeurige berekening
van zoodanig aandeel , is het bij overeenkomst van 27 Mei 1895
bepaald op een vast jaarlijksch bedrag van f 5 0 0 0 , ingaande met
de maand volgende op die der volledige openstelling van de tramlijn
voor publiek verkeer. Uit aanmerking van het wel niet waarsclujulijke, maar toch denkbare geval dat in eenig jaar de werkelijke beheerkosten van den tramweg meer dan f 5000 zullen bedragen en het meerdere dan voor 4/5 zou komen ten laste van de
exploitatierekening van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden,
hetgeen eene afwijking zou zijn van art. 86 sub d der aangehaalde
cor cessievoorwaarden , is de overeenkomst aangegaan onder voorLehoud van de Koninklijke goedkeuring (/.ie art. 94 der concessievoorwaarden) , welke goedkeuring is verleend bij Koninklijk besluit dd. 3 J u n i 1895 n°. 51. 4) Eene in Indie ter zake van deze
tramlijn met het vertegenwoordigend comité der Maatschappij gesloten overeenkomst dd. 29 Juui/4 Juli 1894 betrof de regeling der
aansluiting van de lijn aan bet statiou Djokjo/Toegoe van den
Staat.
3°.

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

voor

Voor zooveel nog aanvragen betreffende uieuwe stoomtramlijnen
aanhangig zijn of de daartoe betrekkelijke vergunningen op 1 November 1895 nog niet waren aanvaard, vindt men die in het
volgende overzicht vermeld, waarin echter geen sprake ia van
kleine verlengingen van bestaande lijnen , waarover hiervóór gehandeld is bij de bespreking van de exploitatie dier lijnen , noch
ook van de aanvragen of vergunningen betreffende verschillende
lijnen in de residentiën Batavia, Bantam en Preanger Kegentschappen , waarop de aanvrager (de heer K. A. EEKHOUT) , hetzij
electriciteit, hetzij stoom als beweegkracht wenscht te bezigen.
Over deze aanvragen wordt lager sub C gehandeld.

Lengte
Tot hoelang de der ljjn in K.M.
aanvragers tjjd
(globaal)
hadden of hebben en bedrag van
om de
het gevorderde
vergunning
waarborgla aanvaarden.
kapitaal.

V E R D E R E BIJZONDERHEDEN'.

BATAVIA.

I.

Vaa de benedenstad Batavia naar Tangerang, met een zjjtak van Djambatan
Doea naar Paal Merah.

—

—

81 K.M.

Deze aanvraag kan eerst in overweging worden genomen nadat beslist zal zjjn omtrent een eventueelen
staatsspoorweg naar Bantam (verg. blz. 164 hiervóór).

V. W. VAU G o o n en L. II. C. COSTER ;

21 Dee. i8i»2.

') Die motie sprak de wenseheljjkheid uit „dat la bepalingen bij eene
concessie voor den aanleg van een Moomtraiuwcg tussebcn Sepandjang en
Krian, waarbij anu de ondernemers bepaalde geldelijke voordeden door den
Staat worden gelaten, worden onderworpen aan wettelijke goedkeuring".

3
) De concessie-voorwaarden voor de ljn Samaring-Vorstenlanden-Willem I
vindt men in haar geheel in n". 3296, 3716, 3845 en 4021 van het Hijblad
op het Indisch Staatsblad; die voor de l|jn Batavia-Buitenzorg iu rfi. 3424.

5
) De voorwaarden der vergunning voor den tramweg Djokjokarta-Brossot
zijn opgenomen in n°. 4931 van het Hijblad op het Indisch Staatsblad. Door
eene vergissing is aldaar in art. I als spoorwydte opgegeven 1.067 M . , in
plaats van 1.435 M.

4
) Wat betreft het aandeel, dat de stoomtramweg Diokjoknrta-Macelang,
waarvoor eerst zeer onlangs aan de Nederlandsen-Indische Spoorweg-3Iaatschappy vergunning is verleend, in de algemeene beheerkosten zal hebben
te dragen, zij verwezen naar blz. 172/173 (zie aldaar sub VIII).

[*. 2.]

172

Koloniaal verslag van 1895. [Nederl. (Oost-J'.IuüiC.]

Volg-

Richting dor lynen ,

I1I11II-

namen der aanvragers en datum

mer.

der aanvrage.

PBEANGEB

II.

Lengte
Datum
Tot hoelang de der lijn in K.M.
van het gouver- aanvragers tyd
(globaal)
nemeutsbesluit haddenol'liebben en bedrag van
waarbij
om de
het gevorderde
de vergunning ' vergunning
waarborgverleend ia.
te aanvaarden
kapitaal.

VERDERE BIJZONDERHEDEN'.

REGENTSriIAPPElf.

Van Randong naar de halte Tjimahi
(spoorw|jdte 0.60 M.) o)

11V4 K.M.

Ten aanzien van dit verzoek vindt men ook thans
weder aangeteekend dat h e t , ingevolge gouvornementsbesluit dd. 1 Januari 1894 n°. 4 , voorloopig wordt in advies
gehouden totdat het emplacement voor het nieuw te bouwen militaire kampement te Tjimahi definitief zal zijn
vastgesteld (over hetgeen met betrekking tot dit kampement sedert is verricht zie blz. 48 hiervóór).

230 K.M.

Over de voorwaarden cener te verlcenen vergunning,
nadat daartoe; harerzijds eene formeele a mvrage zal zjjn
ingediend , wordt met de Nederlandsch-Indische SpoorwegMaatschappij onderhandeld (verg. blz. 168/169 hiervóór).

Firma M I J E B en V A N G O G U ; 26Aug.

en 0 Sept. 1893.

SAMARANO , REMBANG en S O E B A B A I J A .

III.

Van Goendih door de Solo-vallei naar
Soerabaija.
NEDEBLAKDSCII-IKDISCUE SPOOBWBOMAATSCIlAPriJ.
SOEBABAIJA.

IV.

Van de hoofdplaats Soerabaija naar
Grissee.

11 Juni 1895
n°. 32.

11 Juni 1896.

18 K.M.
(f 7000)

Voor dezen te Soerahaija met den staatsspoorweg in
aansluiting te brengen stoomtramweg was in Januari 1893
voor den tijd van 50 jaren vergunning verleend aan den
heer F . \V. DE R I J K , die haar echter, ondanks het hem
verleend uitstel, niet tijdig aanvaardde. Voor hetzelfde
tracé is thans, doch voor een tijdvak van 99 jaren (zie
vorig verslag, blz. 155, noot 1) , vergunning verleend aan
den heer C. M. A. DE R I J K . Kinnen twee jaren na de
aanvaarding moet de lfjn gereed en in exploitatie gebracht zijn.

28 Mei 1894

28 Mei 1895
(verlengd tot
28 Mei 1896).

103 K.M.
(f 30 000)

Verlenging met één jaar van den termijn voor het aanvaarden van deze vergunning, waarvan de voorwaarden
zijn omschreven in t vorig verslag (blz. 158), werd toegestaan bij gouvernement>bcsluit da. 2 Juni 1895 n". 16.
Sedert werd door de houders der vergunning verzocht
0111 haar voor een deel , namelijk voor zooveel betreft de
hoofdlijn Malang-Gon.ïanglcgi-Dampit, aan derden te mogen overdragen. I5ji gouvernementsbeslnit dd. 18Scptember 1895 n». 1 werd hierop afwijzend beschikt. Echter
verklaarde de Indische Kogecring zich bereid een nader
verzoek van dezelfde strekking in gunstige overweging
te nemen , mits daarin mede begrepen zij de overdracht
van de te maken zijlijn Gondanglegi-Kepandjen.

(Lengte niet
opgegeven.)
(f 3000)

De hierbedoelde stoomtram, bestemd voor personenen goederenvervoer, moet te Warongdowo in aansluiting
werden gebracht met den stoomtramweg PasoerocanWarongilowo, bedoeld op blz. 170 hiervóór. Evenals voor
laatstbedoelde ljjn is ook de vergunning voor de verlenging tot Reknssi-Oost verleend, niet voor 99 , maar voor
50 jaren, en de bouwtijd bepaald op 3 jaren.

37 K.M.
(f 10 000)

Deze tramweg voor person<>n- en goederenvervoer, die
op het station Probolinggo in aansluiting is te brengen
met den staatsspoorweg, moet binnen drie jaren na de
aanvaarding der vergunning gereed en in exploitatie gebracht zijn. Duur dei vergunning 99 jaren. De te 's-Gravenhage met een kapitaal van f 900 000 opgerichte en
aldaar gevestigde „ Probolinggo Stoomtram-Maatschappij"
voor het overnemen, aam ragen, aanleggen en exploiteeren van tramlijnen in de resiilentien Probolinggo en
Uezoi'ki, stelt zich ten doel, behoudens goedkeuring van
den O m i B W i ' Qiei r:ial , haren werkkring te beginnen
met de overneming en exploitatie van den hierbedoelden
stoomtramweg: zie omtrent de voorwaarden dier overneniing de akte van oprichting der vennootschap dd. 19
Juli M M , nut het Koninklijk besluit van bewilliging op
het ontwerp dier akte opgenomen in een der bijvoegsels
tot de Ncderlauusche Staatscourant dd. 10 Augustus j l .

C. AI. A. DE R I J K ; 4 \pril 1895.

PASOEBOEAK.

Van Malang over Gondanglcgi naar
Dampit, met zijtakken:
I. Gondanglegi-Senggoro-Kcpandjen;
II. Malang-Pendem-Karangplosso-Singosari, en
III. Malang-Wendit-Toempang, dezen
aatsten zijtak , door eene noordelijke verbinding via de staatsspnorweghalteToempang (.wel te onderscheiden van het eerstgenoemde Toempaag), in verbinding t e
brengen met den zijtak sub I I .
J . AXDBK

i
j
|

DE LA PonTE en .1. W . |

P O S T ; 10 J a n .

VI.

|

1893.

Van Warongdowo naar de suikerfa- j 29 Ang. 1895 19 Ang. 1896.
brick 15ekassi-Oost.
n\ 37.
Vrouwe W . A. H. VERLOOP , geb.
F Ü C H T E B : 8 Dec.

1894.

PROBOLINGGO.

VII.

Van de hoofdplaats Probolinggo over
Kraksuitn naar 1'aiton.

15 Dec. 1894 15 Dec. 1895.
n*. 6.

C. S. F . V L I E L A K D E B H E I N ; 31 Ang.

1894.
!
'
!
'

K A D O E en DJOKJOKABTA.

VIII.

Van de hoofdplaats Djokjokarta naar
Magelang.
N E I I F R L A S D S C H - I K D I S C H E SPOORWEG-

MAATscnArPU; 18 Febr. 1893.

a)

14 Oct 1895
D°. '

14 Oct. 1896.

45 K.M.
(f 20 000)

Over de n a eene eventueele inwilliging van het verzoek der Nederlandsclilndische Spoorweg-Maatschappij
te verbinden voorwaarden ter verzekering van de belangen der to komst, waar het geldt eene gewenschte
latere doortrekking van dezen naar de constriictie-eischeu
van het ,, algemeen spoorwegplan" te bouwen tramvteg hetzij tot aan den zijtak Willem I-Kedoengdjati
van den spoorweg Samarang-Vor>tenlanden, hetzij desnoods rechtstreeks tot de hoofdplaats Samarang, heelt
het in 't vorig verslag (hlz. 158) bedoeld nader v&orbereidend overleg hier te hinde in het voorjaar van 1895

Waar geen spoorwiidtc wordt genoemd, heeft men te denken aan het normaal spoor van 1.067 M.
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Volg-

Richting der ljjnen ,
namen der aanvragers en datum
der aanvrage.

Lengte
Datum
I'ot hoelang de d e r l i ) n i n K .Mvan liet gouver- aanvragers tjjd
(globaal)
in 'inc-iii -ipi sluit badden of hebben en bedrag van
waarbij
om de
het gevorderde
de vergunning ! vergunning
waarborgverleend is. i te aanvaarden.
kapitaal.

VKWDKKE BIJZONDERHEDEN'.

geleid tot overeenstemming tussclicn de K'-gc-ring en de
Ma itsehappjj. Dientengevolge is thans i'gmivorneoicntsIn «lalt dd. 14 October M M n . 'i de vergunning door
den (jouvemeur-tJeneraal verleend, en w l voor zoo
danigen duur dat zij zal komen te eln ligen tegelijk met
ilr concessie, welke de Ma itseh il>|>ii be/.it vuur den spoorweg Samarang-Vorstcnlanlcn-W I e n 1 . d. i. op uit. 1971.
De vergunning moet vóór of op 1 1 Oetober 18'.n> aanvaard
zijn , en binnen twee jaren na de aanvaarding moet de
tramweg (die vullens de normale ipoorwQdte van 1.007 M.
zal worden aangelegd en op Ie t station Djokjokarta Toegoe
in aansluiting is te brengen met de \VeMerlijnÉn van de
Ttanlll|IIH I lil | l II) gereed en in ex|iloitatie gebraakt zijn
Aan de constructie van bovi•nlmu'v. kanalil eiken en
ruilend materieel zijn zoodanige eiselnn gestel.! dat de
tra'iiweg zal zjjn te berijden met da locomotieven en het
overig rellend materieel van de staatsspoonvogen en dat
de beladen rijtuigen en wagens van den Staat indetreincn van den tramweg, en de beladen tragen* van den
tramweg in de gemengde en goeder intreinen van den
Staat kunnen worden vervoerd.
Ten opzichte van de latere verlenging der lijn tot in
de residentie Saniarang legt de verdunning aan de Maatsihapiiij de verplichting op om , uiterlijk binnen een jaar
nadat de tramweg in exploitatie is ::• bracht, de noodige
opnemingen te laten doen voor een.' stoomverbinding van
Magemng naar Willem I , en om — binnen het iaar nadat
die Opnemingen beëindigd zullen z.'in — verruiming of
e i n c s s i e voor die st. oinvei binding aan te \ i a g e n , als
namelijk na de opnemingen voldoende blijkt dat de ex-

ploitatie van de geheele l.jn PJokJoharta Magrlang-Wil«
lem I eenc rente van 3 ' ' s pet. van liet unnlcgk.tpitaal
belooft. Verder is bepaald dat wanneer zoodanige vergunning ol concessie niet binnen twee jaren , nadat de lun
Djokjokarta Magelang in exploitatie zal zijn gebracht, door
de Maatschappij is aangevraagd , de Regeering te allen
tijde bevoegd is om ecne stooniveibindiug van Magelang
naar Willem I , des verkiezende tot 8atnarang verlengd ,
zelve aan te leggen, dan wel oin daartoe aan anderen
verdunning of concessie te verleenen. ••eljjke bevoegdhcid heeft de Regeering zich bedongen wanneer de ver-

leende rergnnniag of nmifnaaln ronr ornnitoown iblaflTaa,
Magi lang-Wiilem I niet binnen den daarvoor te bepalen

tijd is aanvaard, dan wel wanneer zij. aanvaardaflade,
moelit worden ingetrokken. Overigen! behelst de v e r gunning uitgewerkte bepalingen omtrent de toepassing
van liet recht van naasting door het floilllilnniHtl, tlll
wijl ook, met het oog op het aandeel van het Gouver-

nement in Ie winst op de lijn flamarang YTrtfnlandnnWilhan I , het noodige in de vergunning is bepaald om
de administratie van den tramweg afgescheiden t e honden
van die der overige lijnen van de Maatschappij en den
tramweg een billijk aandeel te doen dragen in de kosten
der door de Maatsehappjj en haar comité in Indië gevoerde hoofdadniinistratie, welk aandeel, in atwijking
van hetgeen dienaangaande voor den reeds in exploitatie
zijnden tramweg Djokjokarta-ürossot is overei ngekomen
(zieblz. 171 hiervóór), is bepaald op y , . , omdat de aanlegkogten ongeveer Vis • * • die der overige lijnen van de
Maatschappij zullen bedragen.
MADIOEN.

IX.

Van de hoofdplaats Madioen naar Ponorogo.
Cn. VOUTE: 17 Juli 189."!.
K E D I B I en

4 J a n . 1894
n». 7.

4 Jan. 1895
(verlengd tot
4 Aug. 1895).

32 K.M.
(f 10 000)

De voorwaarden dezer vergunning zijn reeds in't vorig
verslag (blz. 158) vermeld. De verlenging met zeven
maanden van den termijn van aanvaarding werd toegestaan
bij gouveniementsbeshiit dd. 3,December 18''4 n». 84.

31 Dec. 894.

31 Dec. 1895.

80 K.M.
(f 20 000)

Deze tramweg voor personen- cn goederenvervoer, die
in hoofdzaak langs dez.ellde trajecten zal loonen als waarvoor een tijdlang de vergunning in handen is geweeat van
mr. D. M o r s i n (verg. het verslag van 1898, bis. 152),
moet te K e d h i , Papar en Djombang in verbinding worden gebracht met de staatsspoorwegen. Binnen drie jaar
na de aanvaarding moet de tramweg geheel gereed en in
exploitatie gebracht zijn. Duur der vergunning 99 jaren.
De ondernemer heeft de vergunning, onder voorbehoud
van goedkeuring door den Gouverneur-tieneraal, ingebracht in eene den 27sten September 1895 te Amsterdam
tot stand gekomen naamlooze vennootschap, de aldaar ge-

SOEBABAIJA.

Van de hoofdplaats Kediri (residentie
van dien uaam) naarDjombang(residentie Soerabaija) over Pesantren en Paree
in eerstgenoemde residentie en Ngoro in
laatstgenoemde residentie, met zijtakken
van Pesantren naar W a t e s , van Paree
naar Papar en van Paree naarPeh Sentee.
L . M. T U L ; 6 Juni 1894.

HandelingeD der Staton-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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Volg.

Richting der lijnen,

«UII1-

namen der aanvragers en datum

mer.

der aanvrage.

Datum
van het gonvernenienta besluit
w aarbj)
de vergunning
verleend is.

Lengte
Tot hoelang de der lijn in K.M,
aanvragers tijd
(globaal)
hadden of hebben en bedrag van
om de
het gevorderde
vergunning
\vaarborgte aanvaarden.
kapitaal.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

vestigde „ Kediri-Stoomtram-Maatschappj) ", met een (ge
plaatst) aandeden kapitaal van f 1800 000. Blijkens hare
akte van oprichting, in ontwerp goedgekeurd bjj Koninkljjk besluit dd. 20 September 1895 n». 5 (Nederlandlehe Staatscourant dd. 22 October 1895), stelt de vennootschap zich ten doel het aanleggen en exploiteeren
van stoomtramwegen op Java en wel in de eerste plaats
van de hierbedoelde lijnen.
AIADUEA.

XI.

Van Kamal over liangkallan naar
Tandjoeng (beoosten ISangkallan).
C. M. A. BI K I J K ; '24 Juni 1894.

12 Oct. 1894
n". 1.

12 Oct. 1895.

23 K.H.
(f 8000)

Dezelfde vergunning als die, welke in Januari 1892
verleend was aan den heer F. W. DE KIJK , doch welke
In Januari 1894 kwam te vervallen door niet tijdige aanvaarding. Thans is echter de vergunning niet voor 50,
maar voor 99 jaren verleend De lijn zal dienen zoowel
voor personen- als goederenvervoer en moet binnen twee
jaren, na het aanvaarden van de vergunning, gereed en
in exploitatie gebracht zijn.

SUMATIIA'S WESTKUST.

xn.

Stoomtramweg ter hoofdplaats Pad&ng
(spoorvrijdte van 0.78 II.)
K. II. II. vxv BnrsXKOM en Jhr. E.
C. SITIERÖ ; 7 Juni 1S9H.

11 Oct. 1893 11 Oct. 1894
(Lengte niet
n". 6.
(verlengd eerst
opgegeven.)
tot 11 Oct. 189"
(f 5000)
en later tot 11
Oct. 1890).

C. Eleclrische tramwegen.
B) eens het vorig verslag (blz. 158/1 59) bezat de beer R. A.
.OUT dria op of vóór 30 J u n i 1895 door hem te aanvaarden
vergunningen voor drie t r a m w e g e n , te exploiteeren hetzij met
electriciteit, betzij met stoom als beweegkracht, en wel voor
p. m. 15 K M . Ier hoofdplaats Batavia, voor p. m. 5 K.M. ter
afdeelingshoofdplasta Buitenzorg en voor p. m. 40 K.M. in de
Preang-er Regentschappen (van Bandong om de zuid over Tjiparai
en Madjalaija naar Tptjalengka). Bij gouvemementabealuit dd. 24
J u n i 18^5 i:°. 17 is den aanvrager voor de aanvaarding van deze
drie vergunningen nogmaals één jaar uitstel verleend, derhalve
tot 30 j u n i 189'i, echter onder mededeeling dat geen nadere
verlenging zal worden toegestaan. Inmiddels had dezelfde aanvrager zich aangemeld voor soortgelijke vergunningen betreffende
drie andere en grootere lijnen , waarvan één in de residentie Batavia
en één in de residentiën Hatavia en Bantam, ter lengte van
respectievelijk p. m. 50 en p. m. 80 K.M., zich zouden aansluiten
aan de lijnen te Batavia en Buitenzorg, waarvan zooeven sprake
was , terwijl de derde een traject betrof van p . m. 66 K.M. in de
Preanger Regentschappen , namelijk van Tjibadak naar Plaboean ,
met een zijtak van Bodjong naar Parakan-lima en van Plaboean
naar Tjisalak. Aan de aanvraag betreffende deze laatste lijn waren
tevens andere plannen verbonden , o. a. betreffende den aanleg
en de exploitatie van los- en laadinricbtmgen aan de Wijnkoopsbaai. De twee andere door den heer EEKHOUT bij deze nadere aanvragen beoogde lijnen zouden loopen : a. van Semplak over Paroeng,
Kebaijoran en Paal Merah naar de hoofdplaats Batavia, en h. van
het staatsspoorwegstation te Buitenzorg over Tjampea , Leuwiliang
en Djasinga naar Sadjira in de afdeeling Lebak (residentie Bantam),
deze laatste lijn met drie zijtakken: één over Semplak en Koeripan
naar Tjampea en aldaar aan de hoofdlijn aansluitende, één naar
D r a m a g a , terwijl de derde zijtak zou uitgaan van de begraafplaats
te Buitenzorg om in oostelijke richting aan te sluiten aan de lijn te
Buitenzorg, waarvoor hij reeds vergunning bezat. Voor zooveel hier
te lande reeds is gebleken , is op de besproken aanvragen nog alleen
beschikt wat betreft de twee laatstvermelde lijnen, en wel bij
gouvernementsbesluit dd. 20 September 1895 n°. 13. Voor de lijn
sub a bedoeld is namelijk de aanvrage afgewezen , doch voor de lijn
sub b omschreven en hare drie zijtakken is ds gevraagde vergunning
verleend voor den tijil van 99 jaren. Vóór of op 20 September 1896
moet een waarborgkapitaal van f 25 000 gestort, en binnen drie
jaren na. de aanvaarding de lijn gereed en in exploitatie gebracht
zijn Ook bij deze vergunning is den aanvrager vrijgelaten hetzij
electriciteit, hetzij stoom als beweegkracht te bezigen. De spoorwijdte zal bedragen 1.067 M. en de tramweg zal bestemd zijn

De twee verlengingen van den termijn van aanvaarding, telkens met één jaar, werden toegestaan bij de
gotivernenicntsbesluiten dd. 19 November 1894 n°. 12 en
17 September 1895 n». 22. Bjj dit laatste besluit werd
echter tevens te kennen gegeven dat van nader uitstel
geen sprake meer kon zijn.

zoowel voor personen- als goederenvervoer.
D.

Paardentramlijnen.

EEKJ

Soloschc Tramweg-Maatschappij.
In 1894 exploiteerde deze Maatschappij voor personei;- en goederenvervoer eenige paanlentramlijnan in de residentie Soerakarta, namelijk van het staatsspoorwegatation Djebres te Soerakarta naar Poerwosari en Kartasoera ,
zoomede van laatstgenoemde plaats naar de suikerfabrieken Kartasoera en Bangak. Omtrent de uitkomsten dier exploitatie werden
geen opgaven ontvangen. Daartoe gemachtigd bij de gouvernementsbesluiten dd. 8 Januari en 6 April 1895 n°. 8 en 2 6 , en
na verkregen instemming van den soesoehoenan , ook w a t het
gebruik der openbare wegen betreft, werd do"r den resident bij
zijne beschikkingen van 2ü Februari 1895 n°. 1220/18 en 30 April
1895 n». 2231/18 (Javascbe Courant dd. 15 Maart en 24 Mei 1895)
aan de Maatschappij vergund bare lijnen te verlengen respectievelijk
van Bangak tot Kebondulern en van Kebondalem tot Boijolali.
Aanvragen voor paardentramlijnen.

Zoodanige aanvragen kwamen

in : 1°. van den beer C. S. F . VLIELANDER HEIN , dd. 27 Februari

1894, voor eene lijn in de residentie Probolinggo, namelijk van
de hoofdplaats van dien naam over Kraksaan naar Paiton , ter lengte
van 37 K . M . , en 2°. van den heer I. H. L. E. VAN MEEVKEDEN dd.

15 September 1894, voor eens lijn in de residentie Madioen,
namelijk van de halte Paron van de Oosterlijnen van den Staat
naar de afdeelingshoofdplaats N g a w i , ter lengte van 10 K.M. Op
de eerstbedoelde aanvrage werd bij gouvernementsbesluit van 18
J u n i 1894 n°. 175 afwijzend beschikt, onder mededeeling dat de
Indische Regeering wel geneigd was om voor dit traject het plan
van een stoomtramweg in gunslige overweging te nemen (sedert
is daartoe vergunning gevraagd en verkregen; zie sub VII van
bet overzicht biervóór). De in de tweede plaats bedoelde v c r g u n ning , betreffende eene pnardentram tusschen Paron en Ngawi (met
eene spoorwijdte van 0 75 M.), is voor den tijd van 25 jaren verleend (gouvernementsbesluit dd. 29 Januari 1895 n". 18), o. a.
onder voorwaarde dat de ondernemer gehouden zal zijn de brievenmalen on de j ersonen met het overbrengen daarvan belast kosteloos
langs de lijn te doen vervoeren. Voor de aanvaarding der verg u n n i n g , tegen storting vau eene waarborgsom van f 1500, is
den ondernemer tijd gelaten tot 29 Januari 1896. De tramweg
zal dienen voor personen- en goederen vervoer en binnen l ' / 3 jaar
na de aanvaarding der vergunning gereed moeten zijn.
E.

Tramwegen ten behoeve van ondernemingen van landbouw en nijverheid.

Vermits de ondervinding had geleerd d a t , bij het toenemend

|5.
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aantal aanvragen voor tramwegen ten dienste van h o u t - e n suikerrietvervoer, het opvolgen van het voorschrift betreffende de hij
aanvragen tot aanleg en gebruik van tramwegen voor industrieel
gebruik over te leggen kaarten en profielen in sommige gevallen
onnoodige uitgaven en tijdverlies met zich braobt, werd bedoeld
voorschrift (art. 5 van het in Indisch Staatsblad 1885 n». 158
opgenomen reglement op den aanleg en liet gebruik van zoodanige
tramwegen) bij ordonnantie » n 10 Augustus 1S9Ö (Indisch Staatsblad n°. 171) in dien zin gewijzigd dat de overlegging door de
aanvragers van dit deel der door hen te verstrekken gegevens
voortaan alleen te vorderen is voor zoover liet hoofd van gewestelijk
bestuur die kaarten en profielen voor de beoordeelinir van de aanvriigen noodig acht. Tot hiertoe placht in dit opziclit veelal diepen*
satie te wor<len verleend , namelijk waar het gold tramwegen
voor houtkapondernemingen, omdat die t r a m w e g e n , voor zoover
zij in het bosoh zijn gelegen , herhaaldelijk moeten worden verlegd ,
terwijl z u l k s , in verband niet den wisselbouw , evenzeer noodig
is met de hij suikerfabrieken thans veelvuldig in gebruik zijnde
tramwegen tot het vervoer ven bet suikerriet van de velden naar
de fabriek. Dergelijke dispensatiBn , met den omslag daaraan verbonden , zullen nu in de besproken gevallen achterwege kunnen
blijveD.
§ 2.

Stoo:nwezen.
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Van de op uit. 1894 onder bovenbedoeld regeeringstoezicht vallende 1692 particuliere ketels voor gebruik te land waren er in
suikerfabrieken alleen .016 (of ruim 60 p e t ) geplaatst, wier verwarmingoppervlak beliep i 13 582 i l 2 . , zijnde ruim 91 pet. van het
verwarmingeoppervlak, ad 124 763 i l 3 . , van al de bedoelde 1692
ketels gezamenlijk.
Wegens vergoeding voor kosten van onderzoek en beproeving van
ketels te land en scheepsketels werd in 1894 ontvangen f 1 8 100,
tegen f 22 626 in 1893.
IV.

P ( j S T - EN TELHiiRAAI'UIENST EX TEI.El'IIONEX *).

§ 1.

Vtrtenigii

post- en

en telegraafdienst zijn opengesteld, onderging in den loop van
1894 (zooals reeia gedeeltelijk op blz. 160 van het vorig verslag

wer.i vermeld en zooals nog nader, voor zooveel noodig, uit § 4
van dese afdeeling zai blijken) de volgenie wijzigingen
Het hulppost" tevens telephoonkantoor te PoerOolinggo (Banjoe*
mas) werd tot post- tevens telegraaf kantoor verheven en te

Tjandi (Samarang) een poet-torens telegraaf kantoor opgericht;

Ten gevolge van de hij Indisch Staatsblad 1894 n°. 18 toegestane
vermeerdering van bet aantal inspeeteerende ambtenaren voor het
toezicht op de spoor- (en trainweg-) diensten en op het stoomwezeu (zie vorig verslag, blz. 147) kon bet aantal inspectie-efdeelingen van vier op vijf worden g e b r a c h t , hetgeen echter niet wegnam dat nog altijl negen gewesten der buitenbezittingen, waar
trouwens slecnts betrekkelijk weinig stoomketels gebezigd worden ,
buiten de viste inspectie-aiüVelingeii moesten blijven.
Het regeeringstoezicht op de lij particulieren in NederlandacbIndië in gebruik zijnde stoomketels . zoowel o p die welke t e land als
op die welke in schepen zijn geplaatst, zooals dit toezicht gereg d l
is bij het reglement in Indisch Staatsblad lS92n°. 4 2 , lK93n°. 130
en 189 > n°. 229 ' ) , en dus ongerekend de aan gemeld toezicht
onttrokken stoomketels voor huiselijk: gebruik of voor wetenschap*
pelijke doeleinden, en die behoorende tot de locomotieven van spoorof tramwegdiensten voor algemeen verkeer, strekte zich, blijkens
de gespecificeerde opgaven in bijlage J J hierachter, op uit. 1894
uit tot 1943 ketels (waaronder 251 scheepsketels), met een gezameidijk verwarmingsoppervlak van 137 422 Si*., zijnde 78 ketels
(waaronder 9 scheepsketels) meer dan bij het einde van 1893, toen
1865 ketels aanwezig waren, met een gezamenlijk verwarmings*
oppervlak van 130 842 11*.
Aan het gebruik werden in 1894 onttrokken 135 ketels (waaronder
32scheepsketels) meteen verwarmingsoppervlak van 0132 SI*. Daarentegen werden in dienst gesteld 213 ketels (waaronder 41 scheeps*
ketels) niet een verwarmingsoppervlak van 12 712 M : . Van deze
213 ketels waren er 63 ree is vroeger in gebruik geweest; de overige
15'» ketels (waaronder 29 seheepsketels) waren ni^uw, met een
verwarmingsoppervlak van 10 036 i l 3 . Uit bet volgend staatje blijkt
waar «He nieuwe ketels vervaardigd w a r e n :

daarentegen wener, de post- en telegraafkantoren te Uengaran
(Samarang) en Laboean Deli (Oostkust van Sumatra), benevens
het postkantoor te Bengkalis (Oostkust van Sumatra) door h u l p postkantore,i vervangen , op eerstgenoemde plaats in verbinding
met een telephoonkantoor. Te Wiroaari (Samarang), te Delanggoe
(Soerakarta) en Taroetoeng (Tapanoli), op welke laatstgenoemde
plaats reeds een telephoonkantoor gevestigd w a s , werden h u l p postkamoreii opgericht; daarentegen werd dat te Batoe Djadjar
(Preanger Begi ntschappen) tij • e 1 ijk gesloten. De telephoondienst
w e r i opgeheven bij de hulppoat- te\ens spoorwegtelegraafkantoren te Tassiku.alaija (Preanger Regentschappen) en Solok ( P a d a n g scho Bovenlanden) en bij het hulppo^tkantcor te ilanondjaija
(Preanger Regentschappen), op welke laatste plaats het telephoon-

kantoor ''oor een spoorwegtelegraaf kantoor werd vervangen. Spoor*
wegtolegraafkantoren (met beetelhuizen) werlen voorts geopend

(verg. lager § 4,. op een 8-tal stations en haltes in de resi ientiën
Preanger Regentschappen, Cheribon en iinnjoemas
in verband met een en a n i e r kon het publiek zich op uit. 1894
op 338 plaatse:., zijnde ld meer dan bij liet einde van 1893, van
p o s t - , telegraaf- of. tolephoonkantoren bedienen, daaronder op
beide tijdstippen begrepen 18 voor publiek verkeer opengestelde
'particuliere
Bpoorwegtelegraaf kantoren. Bedoelde 338 plaatsen
waren te verdeelen als volgt:
Ja. u
en
SuBorMa- m ra neo.
dura.

Omschrijving
deikantoren.

VKRV.IAHPIGH IN :

Nederland . . .
Nelerlandsch-Indie
Engeland
. . .
Duitschland. . .
Frankrijk. . . .
België
Amerika
. . . .
Engclsch-Indie .
(Onbekend) . . .

Totaal.

Scheepsketels

VerwarAan-

minga-

Aan-

a).

1 i

1

tal.

0|. pervlak
,in Bt*.).

tal.

ir.no.io

1140

184.33

00 15
IC172

10
3
71
31
1
i
9
5
7

8700.10

ISTS.M

150

25.C5
:.1
SI
1
4

121

Te zamen.

Vcrwaran'ngs- A a n oppcrvlak
tal.
;ia Sf«.>

Uil.it

i.lii

17

1032.57

IfSS 81
4.i'0
113.02
IS4.M

Verwar

adagsUplli T -

vbik
tin M"l.

isae.50
ss.es
:iS73.H:i
M38.8I
4.00
143.115
13'..20
(10.15
330.07

10 030.13

i) D e alllOIHl'llll|ta
1>Ü art. r>0 van liet reglement van IS'JL" ffeaa akt
met opzieht tot de landadniiuistrati< n oi' diensttakken wier stoomketels aan
een ander toezicht dan dat van d-n dienst van liet stooiiiwezen zjjn onderworpen , werden bij liet aangehaalde Indisch Staatsblad 1894 n*. 'J'iO uitgebreid tot de k e t e l s , behoorende tot de sehepen van den dienst ter bestrijding
van den opiumsluikhandel ter zee.
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GOL'VKkNfcMLNTSXANTOaEN.

P o s t - tevens telegraafkantoren
Postkantoren

Ketels voor
gebruik te land

telegraafdienst.

liet aantal voor kantoren en hulpkantoren van den vereenigden
dienst en dar, der tot den dienst der staatsspoorwegen behoorende
telegraafkantoren , die ten behoeve van het publiek voor het onder»
l i n g verkeer en voor het verkeer met de kantoren van den p o s t -
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Iu deze opgaaf
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8
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0
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• 1
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• mat begrepen het tel-.'graafkantoor te Tjipannas {Pre_

") Van het laatst verseheaea afzonderlijk verslag van den Iadischen posten tdefrraafiUenal . batreflesata het jaar 180.i. is in Maait 1895 een exemplaar BBS de BtSten-Oeneiaal aangeboden.
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nnger Regentschappen), 'lal slechts geopend II tijdens liet verblijf van dan
Guiivei -iieur-Oencraa! aldaar; evenmin liet liuipt'degrniifkiiiiloor te llatavia (in
de benedenstad! . hetwelk door personeel i a " liet post- t"\enx telegraaf kantoor te
Weltevreden (bovenstad van Batavia) wer.lt bediei.d.
i) Ilioi'onder één Kantoor (op <le ipoorwaghalta E r o U a . i l da residentie Binjocinas). dat als hulppostkantoor slechts npeiig-stcid werd waaneer en voor zoolang
op liet nabijgelegen ui'fetiing.xterreiu (te Babikan] troepen gekampeerd warca. l u
April II9S is e c h t e r , Moala lajfer windt medegedeeld, voor het liiilppos'kaiitoi.r
Krotja dat te MnoR in do plaats gekomen.
I): eboon onder de stations en baltaa van den Naman-a-spoorweg ook Kiiijoc.
tanani behoort, w a a r . evenals te Eina.aliawn en S o l o k , een hulppostkantoor
gevestigd i s . wordt dit niet bij
. . g e r e k e n ! , om lat van

de tpoorwagtalegraai' op Bnmatra aUehta da stations te animahavn au Solok
met liet net van den post- en telegraafdienst in verbinding staan . en bij de overige
stations en haltes van d e n spoorweg uitsluitend .te telegrammen werdenli-handeld ,
welke banna bestemming Banaal l a n g ! da tpoorwegtelegraaf kunnen bereiken.
r) Als anoorwafftalagnafkantoian
zijn bier niet mailafluakaiid de stations
of haltes der ttaataapoorwe«ren op J a v a ap plaaüan waar telegraaf kantoren
van den nnaj
ai telegnuifdienal gevestigd zijn. n eh die ap Sumnt-a . welke
.slechts voor het onderling verkeer imigs da ipoorweglalagiaaf (lia het slot van
noot //) zijn aangewezen.
tl)

Namelijk te Kalimas (Soarabatya) en te Tjilatjapdia\en.

i') Da I kantoren op J a v a •.ijl» die van de Java-8po«rwaff-)faaUchappH,, il"
i:t op Siiinatra dta t a n da Deli-Spoorwag-Mattaehappij. Onder deze IS kantoren zijn
begrepen die te T a g a l . Ifadau an T i m b a n g L a n g k a t ;Uiiidjei! , alwaar tevens gou-

varnemanta-telagraa/kantoran gevestigd zijn.

Ingevolge gouvernementsbesluit van 2G Juni 1894 n°. 19 werd
aan de expeditie naar Lombok een veldpostkantoor toegevoegd,
en een commies der 2de klasse van den post- en telegraafdienst
niet het beheer van dat kantoor belast. Nadat die expeditie was
ontbonden , bleef bedoeld veldpostkantoor ten behoeve van de op
Lombok achterblijvende troepenmacht in stand tot 1 Mei 1895,
met ingang van welken datum een postkantoor te Ampenan werd
opengesteld.
Het Kuropeesch personeel van den post- en telegraafdienst bcstond Mj den aanvang van 1895 uit 497 ambtenaren, namelijk
1 hoofdinspecteur, chef van den dienst, 11 inspecteerende ambtenaren , 118 kantoorchefs, 172 commiezen, 40 adjunct-commiezen ,
79 lmlppostcommiezen , 74 klerken en 2 aan de werkplaats van
den post- en telegraafdienst verbonden technici (één als chef van
het atelier en de ander als instrumentmaker) Bij' de formatie van
voormeld personeel, zooals die bij Indisch Staatsblad 1892 n°. 89
vastgesteld en bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 39 en 1894 n'. 27
gewijzigd werd, w a r e n , buiten de overeenkomstig de formatie
voltallig in dienst zijnde inspecteerende ambtenaren, adjunctcommiezen en technici, en buiten de hulppostcoinmiezen en kierken , wier aantal Dist bij de formatie wordt vastgesteld , toegestaan
122 kantoorchefs en 169 commiezen , zoodat 4 kantoorchefs minder
en 3 commiezen (waarvan 1 der 2de en 2 der 3de klasse) meer in
dienst waren dan waarop de formatie rekent. Deze verschillen ontstonden doordien het beheer van de postkantoren te Koepaug (Timor)
en Edi (Atjeh's Oostkust! aan niet tot den postdienst behoorende
ambtenaren (zie blz. 127 van liet verslag van 1886) bleef opgedragen ' ) , terwijl bovendien twee plaatsen van kantoorchef vervuld
werden door commiezen. De andere commies was nog boven de
formatie in dienst als gevolg vati de gebeurtenissen op Lombok.
In verband met de Lomboksche zaken toch waren in de laatste
maanden van 1894 in de residentie Bali en Lombok aanvankelijk
drie commiezen boven de formatie in dienst: één op Lombok ten

behoeve van het boogor genoemd veldpostkantoor te Ampenan,
en twee op Bali uithoofde van den verlengden diensttijd bij het
post- en telegraaf kantoor te Boelelenir (gouvcriicuicntsbcsluiten
ad. 6 September en 18 October 1894 n'". 15 en 13), doch vóór
het einde des jaars konden, na de ontbinding der expeditie naar
Lombok , 2 der bedoelde tijdelijke commiezen onder het vast persnneel worden opgenomen en bleef er nog slechts 1 in lij.lelijken
dienst. In April 1895 ging ook deze tot het vaste personeel
over.
Aan he* in 1894 gehouden examen voor den r a n g van commies
der 2de klasse werd deelgenomen door 30 commiezen der 3de klasse,
waarvan er 19 «langden.
Nadat bij gouvernementsbesluit van 3 Augustus 1895 n° 5
voor den verderen duur van dat jaar eene som van f 2500's maands
beschikbaar was gesteld om in de behoefte aan inlandsche klerken
bij het hoofdbureau en de kantoren van den post- en telegraafdienst
te voorzien, werd het aantal dier klerken met 55 — waaronder
6 zO"iis van districtshoofden in de Minnhassa (verg. blz. 160 van
het vorig verslag) — vermeorderd. Daar van de 21 klerken , die
bij het einde van 1893 in dienst waren, er 3 op verzoek of wegens
ongeschiktheid werden ontslagen , bedroeg het totaal dier beambten
op uit. 1894 7 3 , voorloopig verdeeld over 32 kantoren. Ue nieuw
benoemden genoten hunne opleiding zooveel mogelijk bij de kantoren op hunne wo nplaatsen.
Het geheele inlandsen personeel van den vereenigden dienst bestond bij den aanvang van Ï895 uit 1092 personen (waarvan 58
postiljons met eig"ti paarden), tegen 1045 personen bij het begin
van 1894.
Aangaande de in de eerste maanden va.) 1895 lot stand gekomen
uitbreidingen of wijzigingen van den dienst is voorloopig reeds
het volgende te melden.
De postkantoren te Edi en Telok Semawé (Atjeh en onderhoorigheden) werden met 1 Januari 1895 opgeheven en vervangen door
hulppostkantoren (Indisch Staatsblad 1894 n°. 227), terwijl, zooals reeds gezegd , bet veldpostkantoor te Ampenan (Lombok) op 1 Mei
1N95 als postkantoor geopend werd (Indisch Staatsblad 1895 n°.
60). Te Blom (Bembang)trad op 20 Februari, ter \ervanging van
het hulppost» tevens telephoonkantoor . een post- tevens telegraafkantoor in werking, terwijl de uitvoering van gelijken maatregel
te Poerwokerto (Uanjoemas) wachtte op het beschikbaar zijn van
een gebouw , tevens te bestemmen tot woning van den kantoorchef
(Indisch Staatsblad 1895 n°. 17 en 83). Hulppostkantoren werden,
ingevolge Indisch Staatsblad 1894 n°. 226 en 1895 n°. 4 5 , geopend:
op 19 Jannsri te Moeara Knim (Palembang) en op 1 April te Maos
(Banjoemas), ter laatstg^melde plaats tegen opheffing van het in
noot b hiervóór bedoelde hulppostkantoor te Kroija. Te Mangoenredja
(Prennger Regentschappen), waareen hulppostkantoor gevestigd is,
werd , in aansluiting met het spoorwegtelegraafkantoor te Tassiknmluija (in hetzelfde gewest), den loden Januari 1895 een teleplioonkautoor geopend (gouvernementsbesluit dd. 5 December 1894
n°. 7).
Over de laatste drie jaren, waarvan de gegevens volledig bekend
zijn (hetgeen over 1894 vooralsnog niet het geval is), waren de
geldelijke uitkomsten van den post- en telegraafdienst (daaronder
•ook de ontvangsten van de iu § 3 te bespreken paardenposterij)
als volgt:

ONTVANGSTEN.

Brievt npost (zie o v e r i g e n s ile specificatie op blz. ISO) . . .
B i n n e n l a n d s c h e p a a r d e n p o s t (zie a l s voren op b l z . 181) . . .
T e l c g r n p h i e (zie als v o r e n o p blz. 183)
O p b r e n g s t v a n v e r k o c h t m a t e r i e e l , en a n d e r e t o e v a l l i g e b a t e n
A a n d e e l in de o p b r e n g s t v a n p a r t i c u l i e r e t e l e p h o n e n
. . . .

970 439
4 134
665 0.I6

11 016
2
708
3
14

7 226
f 16.1185.1

Memorieposten

Porten van dienstbrieven
V e r s t r e k k i n g e n v a n p o s t p a a r d e n aan dienstreiziger.s
Binnenlandsche regeeringstelegrammen

273 590 l>)
SM 581

fl)

2.17 928
122 .189

') Ook het postkantoor te Telok Semawé (Atjeh's NoordkuBt), voor de
oprichting van welk kantoor de formatie echter indertijd geen uitbreiding
onderging (zie blz. 164 van het verslag van 1893), wordt door een niet tot

L

107 070
380 5 1 7 .

Totaal der ontvangsten

639
f1044
2
939
673
290
4
538
15
792
.f1746 198.

f 2036 372;

617 241
f 2 3 6 3 4391

967
511
742
403
953
-f 1741 576

32.1 896 b)
153 3.15
88 293
567 544
f 2 309120

den postdienst behoorend ambtenaar beheerd. Zooals aanstonds blijken zal,
zijn met ingang van 1 Januari 1895 de postkantoren te Edi en Telok Semawé
tot hulppostkantoren teruggebracht.
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1802.

1891.
Totaal der ontvangsten (zie blz. 17G).

1 2 036 372

1893.
003 4."9

f2 309 120

UITOAVIK.

Traktementen enz. van het personeel (daaronder ook huishuur-indemniteit der kantoorchefs).
Reis- en verblijfkosten, zoomede bureau- en lokaalbehoeften
Aanschaffing, onderhoud, enz., van materieel
Kosten vallende op de overbrenging van bricvenmalen , zoowel binnen als buiten Nedi-rlandsehIndië; verrekeningen met de Nederlandsche en vreemde postadministratiën, enz., enz. . .
Onderhoud, herstelling en uitbreidiug van telegraafljjnen
Uitgaven voor de binnenlandsehe paardenpostcrU
Onderhoud M vernieuwing van gebouwen voor de posterijen
Totaal der uitgaven . . .

f1170 970
» 67 577
• 144 348

1156894
66 492
153 995
402'.'71
60 921
1M9M
16 453

Nadeelig verschil A) . . .

f1197 300
69 921
110 736

1 370 016 f)
• 351 420 »)
• 862 967 o)
|
53 295
179 418
163 573
* 13 331
14 119
1 978 9G3
2 053 715.
790 03)
17 343

f '426 592

Voordeelig verschil
f 330157
a) Zie het eerste lid van noot h.
I>) De raming van dit bedrag berust, uit AM aard der zaak, slechts op globale berekeningen, waarbij voor een gedeelte der dienstbrieven een lager
tarief (namelijk dat der documenten) tot t-'rondslag is genomen, liet bedrag zou aanmerkelijk hooger zijn indien •;//<• dienstbrieven voor het volle briefport waren
in rekening gebracht, wat slechts voor ' 3 deel van het aantal en voor >/9 deel van het gezamenlijk gewicht geschied is.
e) De sommen wanrbjj een * geplaatst is, zijn ontleend aan verbeterde opgaven.
d> Hieronder t 5200 voor den met 1 October 1891 ingevoerden ambulanten (of spoorweg-) postdienst,
r) Hieronder f 7894 voor den ambulanten postdienst.
f)

Hieronder f 8022 voor den ambulanten postdienst en f 7415 voor den met 1 April 1893 ingevoerden pakketpostdienst.

</) Hieronder f 763 459 voor tart leveren en leggen van een kabel met toeoehooren voor de telegraphische verbinding russchen Olchleh en LaboeanDeli,
en f 31 924 wegens herstellingskosten van den Atjeh-Deli- en den Straat-Soenda-kabel (zie blz. 170 van het verslag van 1893).
h) Over het jaar 1S91 is noch de som van f 13 452 als aandeel van den lande in de opbrengst der voor geabonneerden in werking gestelde pwHtutir»
telephonen (zie <s 4 hierna; onder de ontvangsten van den pnst- en tclegraatdienst verantwoord, noch werd onder die ontvangsten iets in rekening gebracht
voor porto's van dienstbrieven , voor de raming van welke laatstb;-doel ie (fictieve) ontvangst men eerst in 1S92 begonnen is met globale opnemingen betreffende
den omvang dezer dienstcorreapondentie, terwijl de door telephoonomleruemcrs verschuldigde retributie vóór 1892 nog werd verantwoord onder den door
het departement van (tnmwtit* beheerden algemcenen begrootinjjspost „Ontvangsten van gemengden aard en to--valliïe baten ". Dit in aanmerking nemende
en voor 1891 ter zake van de dienstbrieven in rekening brengende e"ne gelijke fictieve ontvangst als voor 1892 is geraamd (f 273 590), verandert het over
1891 uitgetrokken nadeelig saldo in een voordeelig verschil van f 269 699.
Laat men over 1892 de kosten ad f 763 459 der nieuwe kabelverbindiiit langs een deel van Sumatra (zie noot g hierboven) buiten beschouwing, dan verandert het deficit over bedoeld .jaar ad f 420 592 in een voordeelig verschil van f 336 867.
Uit het voorafgaand overzicht blijkt d a t , niettegenstaande de
brievenpo9t in 1893 f 28 328 meer opbracht, in dat jaar de werkelijke ontvangsten f 4622 lager waren dan in 1892, hetgeen
hoofdzakelijk te wijten il aan de muiüere opbrengst der telegrapbie
ad f 34 548. Het berekende voordeelig verschil tusseben de ontvangsten en uitgaven , dat (volgens noot h van bovenstaand o verzicht) over 1892 op f 336 867 kon berekend worden , ging dan ook
in 1893 tot f 330 157 t e r u g .
§ 2.

Brietcnposlerij.'

Correspondentie met Nederland en vreemde landen. In 1894 werden
zoowel door de stoomschepen der Maatschappij
Nederland" als
door die der .Maatschappij * Rotterdamsche Lloy i " 52 reizen (26
u i t - en 26 thuisreizen) volbracht, die in aanmerking kwamen voor
hetaling volgens het in Juni 1893 in werking getreden postcontract
(Nederlandsen Staatsblad 1893 n°. 5 9 , Indisch Staatsblad n°.133).
Wegens het vervoer VHII brievenmalen op deze reizen ontving eerstbedoelde Maatschappij (naar reden van f 2400 per reis) eene som
van f 124 8 0 0 , en laatstbedoelde Maatschappij (naar denzelfden
maatstaf, na aftrekking van f 1337 als boete wegens te late aankomst) f 123 4 6 3 , te zamen alzoo f 2 4 8 2 6 3 , waarin de Nederlandsche en de Indische postadministratie elke voor de helft bijdroegen. Over 1893, toen de Maatschappij > Nederland" over 52
reizen, en de Maatschappij » Rotter lamsche Lloyd" over 51 reizen
te declareeren hadden, waarvan respectievelijk 27 en 26 reizen nog
onder de werking van het postcontract van 1882 vielen, was aan
eerstgenoemde Maatschappij betaald een bedrag van f 141 000, en
aan laatstbedoelde een bedrag van f 75 282, of te zamen f 216 282,
waarvan f 110 322 door de Neder!aadsche en f 105 960 door de
Indische posterij.
Van de invoering door de beide Maatschappijen in April 1895 van
den in art 12 der nieuwe postcontracten bedoelden versnelden
maildienst is reeds melding gemaakt op blz. 119 hiervóór.
In de wijze, waarop door de Indische uitwisselingskantoren de
correspondentie voor het buitenland verzonden w o r d t , kwamen de
volgende veranderingen. Ten einde gelegenheid te geven om met
de stoomschepen der Maatschappijen »Nederland" en > Rotterdamsche Lloyd" op een later tijdstip brieven en verdere stukken
naar Kurupa te kunnen expedieeren dan van Weltevreden uit
mogelijk w a s , worden — sinds April 1894 — door het kantoor te
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Tandjong Priok brievenmalen met die stoomschepen verzonden,
respectievelijk naar Genua en Marseille , bevattende de correspondentie welke in den morgen van het vertrek der schepen bij genoemd
kantoor ter verzending wordt aangeboden. In de verdeeling der
correspondentie, welke door tusschenkomst van het Britsche postkantoor te Singapore of door die van bet Indisch postagentschap
aldaar wordt verzonden, kwam eene geringe wijziging voor de
poststukken naar Au:-tralië en Ceylon. De postsluitingeu van het
Indische postagentschap te Singapore per Fransche paket booten voor
Calcutta en van de Indische postagentschappen te Singapore en
Pinang per Britsche paketbooten voor Bombaij en Calcutta vervielen
en werden door brievenmalen naar Tuticorin en Colombo vervangen.
De wijze, waarop de brievenmalen uit het buitenland in Iudiö
worien aangebracht, onderging o a. deze verandering dat de brievenraalen , welke het Fransche spoorwegpostkantoor Macon-Chambéry met de stoomschepen der Maatscuappij » Nederland" naar
Weltevreden en Padang verzond, werden vervangen door brievenmalen van het postkantoor te Parijs.
Algemcene Postcereeniging.
Het gebied der Algemeeue Postvereeniging w-rd met ingang van 1 Januari 1895 uitgebreid met de
Britsche kolonie Kaap de Goede Hoop, terwijl ook eemge Fransche
postkantoren in Marokko en een Fransch en een Duitsch postkantoor te Tientsin (China) daarin werden opgenomen. De reglementen ter uitvoering van de verschillende internationale verdragen
en overeenkomsten oudergingeu slechts eenige aanvullingen of
wijzigingen zoowel ten aanzien van de maatstaven voor de berekening der porto's in Sium, Hongkong en Ceylon , als met betrekking tot den vorm v a n , en de schriftelijke bijvoegingen toegelaten op bestelkaarten voor boekwerken en andere , tegen het
tarief der drukwerken, open verzonden kaarten. Bovendien werd
een nieuw model voor de berichten van betaling van postwissels
vastgesteld.
Het aandeel van Nederlandsch-Indiö in de gemeenschappelijke
kosten van het internationaal bureel te Bern der algemeene Postvere-niging bedroeg over 1894 frs. 2190 (tegen frs. 2385 in 1893).
Postmitselverkeer met Nederland en. andere landen.
Blijkens de
uit Indi6 ontvangen opgaven (die voor 1894 nog van voorloopigen
aard zijn) werd aldaar g e s t o r t , ter overmaking naar Nederland en
andere landen , in 1893 f 1 440 646 en in 1894 f 1 550 758 , terwijl
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in elk dier jaren in omgekeerde tiÊ>.,... H -werd overgemaakt, volgens
de in Indië uitbetaalde postwissels, respectievelijk f 170 37? en
f 185 204. Kent' opgaaf van het aantal der postwissels en de daarmede uit en n u t Indië overgemaakte geldswaardige bedragen over
de laatste drie jaren volgt hieronder:
Jaren.
Aantal postwissels. Bedrag.
1892 . . .
1893
1894 . . . .

. .

.
. . . .

Totaal

31 580
34 152
37515

f 1 504 123
1011023
1 735 902

103 247

f 4 851108

Hiervan werden uit Indië verzonden:
naar Nederland
78 000 postwissels, ad f 3 728 940
„ andere landen
15 598
„
„
040 093
te zamen uit Indie
93 004
„
„ f 4 309 033
Daarentegen werden in omgekeerde richting slechts overgemaakt:
uit Nederland
8 173 postwissels, ad f 402 303
„ andere landen
1 410
„
..
79 172
te zamen naar Indië
9 583
,.
„ f 481 475
Blijkens deze opgaven werd in gemeld driejarig tijdvak f 3 888 158
(of gemiddeld f 1290 053 j>er jaar) méér uit Indië dan naar Indiö
overgemaakt. Over de bedoelde jaren vindt men omtrent het buiten*
lan.'iseh postwisselverkeer van ludië gespecificeerde opgaven in de
bijlage KK hierachter.
Na de op bil 163 van het vorig verslag medegedeelde wijziging
onderging de maatstaf van herleiding voor geldverz'talingen uit
Indië geen verandering. W a t de verzendingen naar Indië betreft,
kan worden medegedeeld dat voor de postwissels uit Curac,ao de
k o e r s , die in October 1894 (/.ie 't vorig verslag t. a. p.) op 106 pet.
bepaald w a s , in September verhoogd werd tot 107'A pet..
Invordering tan gelden in het buiteulamlsch postverkeer. Aan de
landen, waarmede een incasseeringsdienst wordt onderhouden,
•werden, na de op blz. 102 van het vorig versltig vermelde, geen
andere toegevoegd. In Indië nemen dezelfie kantoren aan dien
dienst deel. die zijn aangewezen voor den binnenlandschen dienst
der invordering van gelden (zie lager). In welke mate in het buiten
land van bedoelden dienst wordt gebruik gemaakt, doet de volgende
opgaaf van de in 1894 ter invordering ontvangen quitanties zien.
(Van de in Indië naar vreemde landen ter invordering gezonden
quitanties kan geen aanteekening worden gehouden, omdat die
yerzendinu: rechtstreeks tusschen den afzender en de kantoren van
invordering plaats heeft.)
Ter invordering
aangeboden uuitanties.

LANDEN

van waar quitanties
ontvungou werden.

Aantal.

1003

Nederland

BtigU
Duitsrhland.

12

|
Totaal .

.

.

1088

Bedrag.

Betaalde quituntiea.

Onbetaald gcble\ e n quitanties.

Aantal. Bedrag.

Aantal. Bedrag.

f28718
173
27
520
47

724
5

f15531
90

8
1

230
23

i 29 485

738

f 1 5 880

339 Jf 13 187
4
83
2 1
27
4 i
284
1
24
350

f 1 3 005

Posterijen in Indië.
Bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 110 werd
de vrijdom van briefport, welke bij Indisch Staatsblad 1883n".263
voor hunne briefwisseling met de betrokken hoofden van #ewestelijk of plaatselijk b e s t u u r , ever aangelegenheden 's lands dienst
betreffende, aan de eigenaren of beheerders van particuliere landerijen
en van landelijke ondernemingen op Java en Madura was toegestaan, voor zoover zij op die landerijen of ondernemingen gevestigd
zijn , mede toegekend aan zoodanige eigenaren of beheerden in de
buitenbezittingen. Voorts werd bij Indisch Staatsblad 1895 n°. 129
ook vrijdom van port toegestaan voor de briefwisseling over aan gelegenheden 's lands dienst betreffende tusschen den hoofdagent
in Indië der Koninklijke Faketvaart-Maatschappij en alle civiele
eu militaire autoriteiten aldaar.
Over de verandering, in 1894 en gedurende een groot deel van
1895 gebracht in het aantal en de categorieën der kantoren voor
den postdienst, is reeds gehandeld op blz. 175 en 176 hiervóór. 1'e bevoegdheid zoowel tot het behandelen van aangeteekende stukken als
tot het afgeven en uitbetalen van binnenlandsche postwissels, welke
reeds was uitgestrekt tot 49 hulppostkantoren, werd in 1894 nader
verleend aan 1 bestaand hulppostkantoor (Belawau) en aan 0 nieuw
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geopende hulppostkantoren oj voo* 't eerst onder die categorie srebrachte kantoren, me* .«.nun 'Jaroetoenfr, »»irosan , uc.uiiggot,
Oengara:: , Laboeau Ueli en Bengkalis. Door de tijdelijke sluiting
van het hulppostkautoor te Batoe Djadjar en de verheffing van
het hulppost-U* vens telephoonkantoor te Poerbolinggo tot posttevens telegr; if kantoor, verviel echter die bevoegdheid voor 2
hulppostkantc go, zoodat bij het einde van 1894 54 van de 79
hulppostkantoi 'ii deze dubbele bevoegdheid bezaten'). Met ingang
vau 1 Januari .'895 werd de bedoelde bevoegdheid ook verleend
aan de bestaande nui|.j,^. .i'.-rtoren te Walikoekoen en Magettan,
beide in de residentie Madioen, zoomede aan de op genoemden
datum geopende hulppostkantoren te Edi en Telok Seniawé (Atjeh
en onderhoorigheden), en met ingang van den 19den daaraanvolgende aan het toen geopende hulppostkantoor te Moeara Enim
(Palembang).
Gelegenheid om door middel van den postdienst gelden op q u i tanties in het binnenhmdsch verkeer te doen invorderen, bestond
bij het einde vau 1894 bij 121 kantoren , namelijk bij die welke
tot eene hoogere klasse dan de hulppostkantoren behooren . dat zijn
de postkantoren en de post- tevens telegraaf kantoren. De volgende
opgaaf doet zien in welke mate het publiek in de laatste drie
jaren van deze gelegenheid gebruik maakte:
Ter i. vordering I
aangeboden
quitanties.

n

Betaalde
w*Ê**m.

Onbetaald g e bleven
quitanties.

JAEEN.

Aantal. , Bedrag. 1 A;.n!al.

1
1

Bedrag.

Aantal.

Bedrag.

1892

53 830

f 0 1 4 982: 34 008

f 3 8 0 907

II 10]

f 2 2 8 075

1893 a

01 412

697 792! 44 796

463 483

10010

231 309

1894 a)

09 734

830 5031 51 955

171 MO

17 779

204 053

53 557

f 726 437

Totaal . .

184 970 ft 149 337 131 419 f l 422 900

n. De cijf»rs van 1893 zijn ontleend aan verbeterde opsaven ; die over 1894
zijn van voorloopigen aaid.
Op J a v a , Sumatra en BoTDOO werden in 1894 hier en daar
nieuwe postroutes ingesteld en werd voorts de bediening van bestaande postroutes óf ingekrompen öf uitgebreid. Ook in de wijze
waarop het brievenvervoer plaats had ging men voor sommige
trajecten tot verandering over. Een gevolg daarvan was o. a. dat
op uit. 1N94 de gezamenlijke afstanden, waarover het brievenvervoer per spoortrein of tramdienst geschiedde (op Java eu S u niatra), eene lengte besloegen van 1969 K.M. (zijnde 205 K.M.
meer dan op uit. 1893). Op Borneo werd op sommige trajecten
de dienst per voetnode vervangen door een dienst per postprauw.
In verband hiermede, en ook door het in rekening brengen van
sommige postdiensten te water op gemeld eiland welke wel reeds
bestonden, maar waarvan de afstanden tot dusver niet bekend
waren, wordt de lengte der door postprauwen bediende trajecten
thans opgegeven als 1814 K..M., zijnde 874 K.M. meer dan op
uit. 1893, welke opgaaf echter nog niet volledig i s , evenmin voor
Borneo als voor P a l e m b a n g , voor welk laatste gewest niet is
medegeteld de lengte van den postprauwdier.st tusschen Palembang
en Pangkallan Benteng.
Zondert men de over zee onderhouden wordende postlijnen uit,
en evenzeer de lager te bespreken zoogenaamde districtspost op
Java en M a d u r a , dan bedraagt de totale lengte der voor het
brievenvervoer met verschillende middelen bediende lijnen , volgens
de opgaven van uit. 1894, 11473 K.M. (3959 K.M. op Java en
Madura en 75;4 K.M. in de buitenbezittingen), welke lijnen bediend werden als v o l g t :
over 1444 en S96 K.M. per spoortrein;
5

tts

H0

992
244
480

,

M

,

—
—
—

—
les
—
—

4249
3G7
1814
621

„
„

n
n

.,

„
r
t»

n

trauidienr-t;
kar niet '2 paarden; a)
„
„ 1 paard; b)
r
postiljon mot eigen paard;
r
m
T
„ postiljon niet eigen p:iard;
postlooper;
r
„ pikolpaard; t)
postprauw; d)
m
met heerendienstplichtigen (op B a n k a e n Hilliton)

Totaal 3959 en 7514 K.M. e)
a) Deze ritten zün a"<->n uitbesteed.
') Een van de 25 overige hulppostkantoren (dat te Soekoredjo in de residentie Samarang) bezit alleen de eerstgenoemde bevoegdheid.
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b) Ook deze ritten zjjn voor het meereudeel uitbesteed; over 96 K.M.
(op Java en Madura) is zulks niet bet geval.
,
c) Dit vervoer is over 293 K.M. (op Sumatra) uitbesteed.
rf) Zooals hiervóór is opgemerkt, is het totaal van 1814 K.M. nog niet
geheel volledig. Wegens door aannemers bediende trajecten z(jn daaronder
begrepen 245 K.M. op Sumatra en 479 K.M. op Borneo.

Het aantal der voor den binnenlandschen pakketpostdienst opeugestelde plaatsen werd in 1894 van 2G4 op 277 gebracht.
In welke mate sedert de openstelling van dezen dienst (1 April
1893) tot bij het einde van 1893 (volgens verbeterde opgaven) en
gedurende 1894 (volgens voorloopige opgaven) daarvan door het
publiek werd gebruik g e m a a k t , kan uit de volgende opgaaf
blijken.

e) De 7614K.M. op de buitenbezittingen z(jn verdeeld als volgt: Sumatra
39(59, llanka en Billiton 621, Horneo 1854 en Celebes 1070 K.M.
De dienst op de hiervóór bedoelde lijnen werd respectievelijk op
Java en Madura en op de buitenbezittingen uitgeoefend als volgt:
233
2595 en
eens ff meermalen daags over
28
1024 .,
zesmaal per week
503
340
,,
driemaal .. ..
n
2140
—
tweemaal,, ,,
..

—
drie- . twee- ol' eenmaal 's moands
Totalen als boven 395!"

A antal pakketten :

JAREN.

2888

1803.
(April/Dec.)

1BI.2

1894.

lirnto o n t vungst;

Netto o p brengst:

Be-

; uiuiue
van
van
1
gemid •
fremidmeer meer in 't
in t deld , v e r ! in 't
deld
hoog dan 1 dan 3
per
voer.
per
tot geheel, geheel. paktot
pak1 K.G.
kosten. * e , i e e L
5
K.G.
ket.
3 K.G.
Ket.
Itaill

8 865 3410

33 400 21 730 8914

1

28 107 fl ö 708 f o.:.!' f 4 748 f11900
04 074 37 301

0.42 10 883 20 173

:o.58
0.41

7514

In het brieven vervoer over zee, voor zooveel dit bij aanneming
geschiedt, en in dat op de zes plaatsen waar de locale dienst aan
aannemers is opgedragen (zie blz. 167 van het verslag van 1893),
kwam in 1894 geen verandering.
Op de meeste der door aannemers bediende postritten zijn de brievenpostwagens tevens ingericht voor het vervoer van reizigers Veelal
is het Gouvernement met die aannemers ook in contract voor het
leveren hunnerzijds van bespanningen ten dienste van het vervoer
van gouvernementsreizigers. Voor welke trajecten (alleen op Java
en Madura) op 1 Januari 1895 dergelijke overeenkomsten bestonden , blijkt uit bijlage BDB , deel 1, van den Indischen P.egeeringsalmanak voor 1895.
Het aantal der bestelhuizen van de districtspost op Java en
Madura (verg. blz. 163 van het vorig verslag), dat op uit. 1893
991 bedroeg ') , nam in 1894 met 71 toe, over 8 gewesten verdeeld als v o l g t : 3 in elke der residentiëu B a n t a m , K r a w a n g en
Bezoeki, 6 in T a g a i , 1 in K e m b n n g , 51 in Pasoeroean en 2 in
elke der residentiëu Kadoe en Kediri. De uitgaven ten behoeve
van de districtspost beliepen in 1894 f 92 4 7 6 , tegen f 98 013 in
1893.

Voor de pakket verzendingen ten behoeve van de ingedeelden bij
de expeditie naar Lombok en ten behoeve v a n d o o p Buli gelegerde
observatietroepen werd respectievelijk bij degouvernementsbesluiten
dd. 15 Juli 1894 n°. 1 en 3 October 1894 n°. 7 kosteloos vervoer
per gouvernements-pakketpostdienst toegestaan , voor zooveel n a nielijk betreft de verzendingen van Ambarawa , Salatiga. Magelang
en Malang naar Samarang en Soerabaija : ) , terwijl bij laatstgenield besluit dergelijk kosteloos vervoer, voor zooveel betreft den
dienst van Bangkal'an (Madura) naar Soernbidja, ook werd toegestaan voor verzendingen aan de toen op Lombok gedetacheerde
gedeelten der barissankorpsen van Madura. Weinige dagen na de
ontbinding der expeditie tegen Lombok, namelijk met uit. 1894,
zijn deze vrijdommen weder komen te vervallen.

Pakketpost. (Binnenlandsch verkeer.) De wegen waarlangs, en
de middelen waarmede het vervoer van postpakketten in Indii
plaats heeft. ondergingen sedert de opgaven in 't vorig verslag
opnieuw uitbreiding. Ingevolge het bepaalde bij Indisch Staatsblad
1894 nos. 148 en 261 en 1895 n°. 55 zijn voor bedoeld vervoer
thans ook aangewezen de lijnen der Bataviasche OosterspoorwegMaatschappij , de tusschen Palembang en Moeara Enim varende
stoomschepen , zoomede de postkar-diensten op een tiental trajecten
in de residentiëu K r a w a n g , Japara , Probolinggo, Bezoeki, Madioen , Tapanoli, Palembang en Oostkust van Sumatra. Voor de
kosten van het vervoer met deze nieuwe middelen i s , wat de twee
eerstgenoemde betreft, het tarief toepasselijk, hetwelk o. a. voor
alle spoorweg- en stoomtramdiensten g e l d t , namelijk, onverschillig over welken afstand het vervoer plaats heeft en of de bedoelde diensten al dan niet een aaneengeschakeld geheel uitmaken ,
5 , 10 of 15 cent per pakket, naar gelang het gewicht hoogstens
1 K.G. meer dan 1 tot 3 K.G., of meer dan 3 tot 5 K.G. bedraagt.
Voor het jakketten-vervoer per postkar is daarentegen bedoelde
vracht verschuldigd voor eiken afstand van 25 K.M. of gedeelte
daarvan.

Pakketpost.
(Buitrnlandsch verkeer.) Ten einde gelegenheid te
geven om den buitenlandschen pakketpostdienst uit te breiden tot
het verkeer met landen of koloniën die niet tot het pakketpostverdrag van Weenen (zie vorig verslag, blz. 163/164) zijn toegetreden , werd bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1895 n°. 16 (In lisch
Staatsblad n'. 215) de vereischte wrjziging gebracht in de algemeeDe
regeling, die bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1893 n°. 44 (Indisch
Staatsblad n°. 253) omtrent dezen dienst getroffen was. In verband
hiermede werden — met intrekking van de in Indisch Staatsblad
1893 n°. 255 opgenomen maatregelen ter uitvoering van laatstbedoeld Koninklijk besluit— bij gouvernementsbesluit van 27 September 1895 (Indisch Staatsblad n°. 216) nieuwe »Algemeene
Bepalingen " vastgesteld ter uitvoering van bedoeld Koninklijk besluit van 29 Mei 1 8 9 3 , zooals het bij dat van 17 Mei 1895 gewijzigd
is, met bepaling dat het aldus gewijzigde Koninklijk besluit van
29 Mei 1893, zoomede de nieuwe »Algemeene Bepalingen" in
werking treden op 1 October 1895.
Voor het vervoer van postpakketten in 1894 met de stoomsebepen der Maatschappijen «.Nederland " en »Rotterdamsche Lloyd",
op k'rond van de overeenkomsten van 29/30 September/13 October
1893 (1 ijlage LL van 't vorig verslag), werd aan eerstbedoelde
Maatschappij betaald f 7 3 2 0 . en aan de andere f 6 7 6 0 . te zamen
alzoo f 14 080, waarvan f 2790 ten laste van de Indische postadministratie.
Het aantal der voor den buitenlandschen pakketposldienst a a n gewezen kantoren en hulpkautoren werd in 1894 van 137 op 145
gebracht.
Uit de volgende opgaaf, welke over de enkele maanden van
1893 waartoe zij betrekking heeft verbeterde cijfers bevat en over
1894 op voorloopige gegevens berust, kan blijken welk gebruik
van dezen dierst werd gemaakt.

') Daarenboven zijn op 115 van de 117 stations en halti sder staaisspoorwegen ,
waar geen post- of hulppostkantonr is gevestigd — alleen de haltes Kalimas
(Snerabaya) en Tjilatjap-haven uitgezonderd — bestelhuizen opgericht, die
door deu ambulanten (of spoorweg") postdienst bediend worden.

') Hij het eerst.i::ngehaald besluit nam de Regeering ook voor hare rekening
de kosten der verdere verzending over zee door tutschcnkonist van de agenten
der Koninklijke 1'aketvaai t-Maatsehappü. Dit gold voor de verzendingen niet
enkel van Samarang of Soerabaija, maar ook voor die van Batavia uit.

Gewijzigde voorstellen omtrent de evcntueele invoering van eene
Indische postspaarl ank (zie blz. 163 van het vorig verslag) werden in Februari 1895 door den directeur ('er burgerlijke oj en bare
werken aan de Indische Regeering aangeboden.
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of

JAREN.

van
van meer van meer in t
hoogdan 1
dan 3
stens
tot 3 I tot 5
geheel.
1 KG.
K.G. I K G .

herkomst.

208

197

124

809

1348

2529

' naar Nederland. .
I
., andere landen

1507

1647

S u i t Nederland . .
/ ,, andere l a n d e n .

3156

5690

I naar Nederland «).
1893.
Oct./Dec.)

1894.

i

„

.

andere landen a)

uit Nederland b) .
.,

Van het totaal der in het
opgegeven tijdvak behandelde pakketten w e r d e n :

Aantal pakketten:

L a n d e n van bestemming

andere landen b)

Geheven frankeerloon der verNetto opbrengst.
zonden en aandeel in het
Betaalde
frankeerloon der ontvangen
pakketten (bruto ontvangaten): vervoerin t
per

uit Indië
verzonden.

in Indië
ontvangen.

in 't geheel.

660

5518

4011

0,65

f 1056

f 2955

5361

21 643

2OO09

0.74

114

11 185

pakket.

f

0,48

4681
83i
4411
950

9273

18125
3520

M e t de verzendingen uit Indië werd eerst op 1 November 1893 begonnen.

b)

De verzendingen naar Indië namen reeds in October 1893 een aanvang.

Statistiek. In het volgende staatje (nader uitgewerkt in de reeds
hiervóór aangehaalde bijlage KK) vindt men een verkort overzicht,
over de laatste drie jaren , van de voornaamste uitkomsten zoowel
van het binnen- als van het buitenlaudsch postverkeer van Nederlandsch-Indië.

OMSCHRIJVING.

1893. fl)

1893. «)

1892.

041

1894. o)

5 ° . POSTWISSELS EN QUITANTIES.

A a n t a l binnenlandsche postwissels
„
buitenlandsche
„

OMSCHRIJVING.

l' geheel.

520 j
131 [

t)

1892.

kosten

per pakket.

.
.

.
.

161 329 I
31 580

166 777
34 152

17S 514
37 515

Totaal der postwissels .
Aantal quitanties ter invordering . .

192 909
53 830 |

200 929
61412

216 029
69 7:14

246 739

262 341

285 763

1894. a)

1». BRIEVEN. DRUKWERKEN. ENZ. b)

a.

Aantal postw. en quit. te zanien

Binnenlandscii verkeer.

A a n t a l poi
tbetalende brieven .
ortb
Aantal dienstbrieven
iens

J

Totaal der brieven
Aantal drukwerken
„
monsters .
_
documenten
Totaal der d r u k w e r k e n . enz.

.

.

Totaal der brieven . drukwerken . enz .

4 1I6 9S9
1 367 951

4 397 835
1 629 481

4 579 410
1 707 390

B e d r a g der binnenlandse/ie
.,,
,, buitenlandsche

5 484 940 j

0 027 310 '

6 286 800

B e d r a g der postwissels
,,
., quitanties

4 028 964
50 6 i 2
17 190

4G01 5S7
53 842
26 124

5 058 452
57 669
32 369

4 696 796

4 681553

5 148 490

10 181736 I 10 708 869 i 11435 290

b. Buitenlaudsch verkeer.
745 436
590 758

Aantal ontvangen brieven .
., verzonden brieven .

637 088
592 450

1 342 194 i 1 229 538

1 300 968

4 801 275
05 720
9 653

4 903 775
48 375
9 958

5 054 125
49 328
(1094

Totaal der drukwerken , enz. . .

4 876 648

4 962 108

5 112 547

Totaal der blieven . drukwerken , enz.

6 218 842

6 191 646

6 473 515

1 413 223
1967

1 459 774 !
12 308

1423 190

1472 082 j

Aantal ontv. en verz. drukwer) en c).

. .

f 6 560 573 f 6 313 062 f 6 686 746
j 1504 123
1 611 023
1 735 962
f 8 070 090 f 7 924 085 f 8 422 708
614 1)82
097 792 j
830 503

B e d r a g der postw. en quit. te z a m e n . f 8 085 678 f 8 621877
6°.

f 9 259 271

ONTVANGSTEN, e)

W e g e n s verkochte fraukeer^egels
„
.,
briefomslagen
„
,,
briefkaarten
•,
formulieren/)
n
T e zamen

72t760
636 202

Totaal der brieven.

postwissels
„

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

.

. f

Porten van ongefrankeerde en ontoereikend
gefrankeerde brieven en verdere stukken.?)
R e c h t op afgegeven binneu- en buitenlandsche postwissels
Verschillende ontvangstene)
. . . .

774 105 f
24 476
73 223
200

818 986 f
21 476
75 8C6
910

885 029
18 332
81 438
1 392

872 004 !f

917 23S f

986 191

43 395

40 820

43 027

97 712
l 528

86 480
429

92 212
3 472

|
Totaal der ontvangsten.

!

1

f 1016 639 jf 1044 967 f 1124 902
i

!

i

a) D e cijfers over 1893 zijn v e r b e t e r d ; die over 1894 zijn nog van voorloopigen aard.

2*. VERKOCHTE BRIEFKAARTEN. d)

Aantal enkele briefkaarten.
.,
dubbele
„
Totaal der verkochte briefkaarten.
3°.

b) V a n het aantal der in het b i n n e n - en buitenlandsch verkeer verzonden en
1 572 769 I ontvangen brieikaarten wordt geen aanteekening gehouden; het debiet wordt
10 033 | sub 2". vermeld.
1583 402

AANGETEEKENDE STUKKEN.

d)

(Reeds onder de voorgaande opgaven
begrepen.)
Aantal in het binnenlandsck verkeer
,,
., ., buitenlandsch
.,

4°.

,.

c) V a n de in het buitenlandsch verkeer verzonden en ontvangen drukwerken
wordt niet het aantal maar het gewicht geboekt. H e t aantal is hier berekend door
het g e w i c h t op 40 gram (gjlijk 25 stuks in één kilogram) te stellen.
Zie noot b.

e) Namelijk de gewone ontvangsten der brievenposterij. De ontvangsten wegens
opruiming van materieel en afgekeurde trekdieren zijn hieronder niet begrepen.
Deze ontvangsten leverden in 1892 t 3538 , in 1893 f 4403 en in 1894 f 15 357 op.

. . .
. . .

442 830
119181

473311
136 007

507 195
148 692

Te zamen . . .

563 014

609 318

655 887

f)
Namelijk de formulieren voor buitenlandsche postwissels en de eerstin 1893
tegen betaling verkrijgbaar gestelde adreskaarten en douane-verklaringen voor
binnen- en buitealaudsche postpakketten.

11 634

10 512

11 529

42 065

35 447

36 154

ff) H e t geldswaardig bedrag der verbruikte /jorrzegels is over 1892 met f14 786,
over 1893 met f 13 016 en over 1894 met f 13 187 verminderd wegens afgeschreven
porten van onbestelbare , geweigerde en aan een nader adres verzonden niet of
ontoereikend gefrankeerde brieven en andere stukken.

53 699

45 959

47 683

h) W e g e n s „ t e r u g g e g e v e n k o s t e n " is over 1893 in mindering gebracht f 390
en over 1894 f 5.

REBUTEN.

geweigerde brieven en onafgehaaldc
Totaal der rebuten . . .

Bijlage €.
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Zooals uit voorgaande opgaven blijkt, nam het aantal van ulle drie jaren gemaakte gebruik vindt men eenige opgaven in het
in liet binnenlandsch verkeer verzonden poststukken (brieven, zoo- volgende staatje.
wel portbetalende als dienstbrieven, drukwerken , monsters en
documenten) in 1894 weder toe. Het totaalcijfer der in bedoeld verAantal verstrekkingen:
Ontvangsten:
keer verzonden brieven, drukwerk.:n, enz. (briefkaarten uitgezonderd;
toont namelijk eene vermeerdering aan van ruim 726' 000 stuks
wegens
tegenover 1893 en van ruim 1 253 000 stuks tegenover 1892. Ook
verstrekwegens
aan
aan
JAREN.
de uitkomsten van bet buitenlandsch verkeer wijzen, uitgenomen
Te
Te
ktngee aan verstrekdicnst- andere
met belrekking tot de documenten , welker aantal eene geringe
dienstreizi- kingen aan
reizi- reizi- /amen.
gers
andere
zamen.
vermindering onderging, op toeneming der eorrespon eotie, Het
gers. gers.
(fictieve ont- reizigers.
totaalcijfer van de in 1894 in dit verkeer plaats gevonden hebbende
vangsten).
verzendingeu (de briefkaarten eveneens hieronder niet begrepen)
geeft eene vermeerdering aan van bijna 282000 stuks tegenover 1893
8 542
83
8 025 f 236 581
f 2 939
f 239 520
en van bijna 255 000 stuks tegenover 1892. De (reeds onder de
8 04Ü
100
8 140
153 355
2511
155 800
voorgaande opgaven begrepen) aaugeteekende verzendingen , zoowel in het biunen- als in het buitenlandsch verkeer, bedroegen in 1894
6 901 119
7 080
111 750
2 106
113 856
1894 bijna 94 000 stuks meer dan in 1892 en bijna 47 000 stuks
meer dan in 1893. Eveneens nam de verkoop van briefkaarten
Tegen de hooger genoemde vermindering van uitgaven over 1894
weder t o e ; in 1894 werden ruim 111000 stuks meer gedebiteerd
clan in 1893 en ruim 100 000 stuks meer dan in 1892. Van de stond mitsdien voor dat jaar een t e r u g g a n g in ontvangsten van
binuenlandsche post wissels namen zoowel het aantal als het bedrag f 42 0 1 0 , waarvan f 41 605 aan fictieve en f 405 aan werkelijke
toe, doch het laatste in geringere mate dan het eerste, zoo lat het opbrengst.
gemiddeld bedrag, dat van f 40,70 in 1892 tot f37,85in 1893 was
§ 4. Telegrafen en telephonen.
gedaald , in 1894 tot f 37,40 afnam. Hetzelf.ie gevai deed zich voor
bij de buitenlandsclie postwissels, waarvan het gemiddeld bedrag,
Van de veranderingen gedurende 1894 en de eerste maanden van
dat iu 1892 en 189Ï achtereenvolgens neerkwam op f 47.'i3 en
f 47,17, in 1894 daalde tot f 40,27. Bij de postquitanties daaren- 1895 gebracht in het aantal kantoren van de gouvernements-telegraaf
tegen nam het bedrag in grootere mate dan het aantal toe, waar- en in dat der gouvernements-telephoonkantoren is reeds ir: algedoor het gemiddelde van f 11,42 in 1892 en f 11,36 in 1893, tot t 12 meeuen zin mededeeüng gedaan in § 1 van ueze afdeeling (zie
in 1894 steeg. Met de toeneming van het verkeer houdt eene blz 175 en 176 hiervóór). Daaruit blijkt, voor zooveel het jaar 1894 behoogere opbrengst verband, en het totaalcijfer der ontvangsten over treft, dat in Samarang (op 4 April) bet telegraafkar.toor te Oengaran
1894 toont dan ook eene vermeerdering sian van bijna f 80 000 werd opgeheven tegen opening van zoodanig kantoor te Tjandi,
en dut ook een telegraafkactoor (op 1 Februari) werd geopend te
tegenover 1893 eu van ruim f 108 000 tegenover 1892.
I'oerbolinggo in Banjoemas, terwijl te Laboean Deli ter Oostkust
van Surnatra het telegraafkantoor (op 22 April) kwam te vervallen.
§ 3. Paarden posterij.
Derhalve vermeerderde het aantal der gouvernement.s-telegraafkantoren op Java met 1 , tegen gelijke vermindering van het
Ter bestrijding van de kosten der in een twaalftal gewesten van
aantal op S u m a t r a ; in totaal bleef het derhalve 106 Tjedragen :
Java door het bestuur in eigen beheer onderhouden paarden posterij 74 op Java , 3 op Madura, 27 op S u m a t r a , 1 op Celebes en 1 op
werden gedurende 1894 de volgende uitgaven g e l a a n .
Bali. Onder de 74 kantoren op Java zijn niet medegerekend het
hulptelegraafkantoor te Batavia (in de benedenstad), als behoorende
tot het kantoor Weltevreden , noch ook het slechts af en toe in
Voor
Voor onderwerking zijnde telegraafkantoor te Tjipannas (Preanger R e g e n t voeding
der
Te
/amen.
GEWESTEN.
houd.
schappen).
paarden.
5 299

2 772

8 071

2 786

1584

4 370

8103

2 960

11063

16 137

4 275

20412

2 965

2 388

5 353

5 772

3 219

8 991

Japara

6 298

4 490

10 788

Rembang

9 303

7 303

16 606

Soerabajja

3 447

3 616

7 063

Bezoeki

8 151

6 221

14 372

Madioen

7 941

4 640

U 581

Kediri

3 585

2 444

6 029

45 912

f 125 699

Bantam

'

Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Pekalongan

. . . .

Samarang

Totalen

.

;

79 787

f

In 1893 bedroegen de uitgaven voor de paardenposterij volgen*
nadere opgaven f 163 5 7 3 , zoo lat zij in 1894 met f 37 874 verminderden. Deze vermindering moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de omstandigheid dat met ingang van 1 Juli 1894
het eigen beheer dier posterij in do residentiën Soerabaija, Bezoeki
en Kediri verviel en , in navolging van hetgeen reeds elders het
geval is (verg. blz. 179 hiervóór), net verstrekken van bespanningen
aldaar aan aannemers werd opgedragen , een maatregel, die , ingaande met l Januari 1895, ook met betrekking tut de residentie
Bantam werd genomen. L)e verschillende ritten, zooals die bij het
begin van 1895 door 's Gouvernements eigen paardenpostenj bediend
werden, vindt men vermeld in bijlage AA.V van deel i van den
In 'iscben Hegeeringsalmauak voor 1895.
Omtrent het van de bedoelde paardenposterij in de laatstverloopeu
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Het aantal gouvernements-telephoonkantoren verminderde in 1894
niet 3. De telephoondienst werd namelijk opgeheven te Tassikmalaija
in de Preanger Regentschappen en te Solok in de Padangsche
Bovenlanden, waar reeds vroeger spoorwegtelegraafkantoren g e opeml waren , zoomede te Poerbolinggo in Banjoemas en te Mauondjaija in de Preanger Regentschappen . op welke laatste twee
plaatsen nu werd geopend respectievelijk een kantoor van de
gouvernementstelegraaf (zie hooger) en een spoorwegtelegraafkantoor. Terwijl dus 4 gouvernements-telephoonkantoren kwamen te
vervallen , werd er één geopend te Oengaran (Samarang), en ging
derhalve het aantal gouvernements-telephoonkanturen op Java en
Mruiura terug van 22 tot 20 en op Sumatra van 6 tot 5 , zoodat
liet totaal op uit. 1894 bedroeg 25.
Behalve te Mauondjaija (zie hooger) werden — als een gevolg
van het gereed komen van den Preanger-epoorweg — spoorwegtelegraafkautoreu geopend op 2 andere plaatsen in de Preanger
Regentschappen (te Awipari en Bandjar), op 1 plaats in Cheribon
(te Bodjong), en op 5 plaatsen in Banjoemas (te Djeroeklegi,
Kawoenganten , Meloewoeng, Sidoredjo en Tjipari). In 't geheel
waren dientengevolge op uit. 1894 voor het publiek verkeer opengesteld 155 spoorwegtelegraafkantoren , hierbij niet gerekend de
stations en haltes der stnatssp-orwegen op Java op plaatsen waar
kantoren van de gouvermeutstdegraaf zijn gevestigd, noch die
telegraafkantoren van den Sumatra-spoorweg, welke slechts voor
het onderling verkeer langs de spoorwegtelegraaf zijn aangewezen
(verg. noot b van het staatje op blz. 176 biervóór). Van de bedoelde
166 spoorwegtelegraafkantoren telde men er op Java 140 en op
Suniutra 15, daaronder respectievelijk 5 en 13 voor het publiek
verkeer opengestelde particuliere spoorwegtelegraafkantoren. Over
deze particuliere kantoren, wier aantal sedert 1 Juni 1895 door de
openstelling voor bet publiek verkeer ook van de spoorwegtelegraaf
van de lijn Samarang-Vorstenlanden-Willera 1, met 26 is vermeerderd, wonit hierna nog nader gehandeld.
Ter verzending door tusscheukomst van de te Pinang en Singapore gevestigde kantoren der » B a t t e n Kxtension Australasia and
China Telegraph Oompauy" (verg. vorig verslag, blz. 166) werden
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in 1894 bij een viertal kantoren vau den postdienst in de buitenbezittingen aangeboden 45 telegrammen (2 minder dan in 18;>3),
namelijk te Hengkalis (Oostkust van Sumatra) 5, te Pontianak
(Westerafdeeling van Borneo) 16, te Tand jong Pinang (Riouw) 19,
en te Menalo 5.
Van de gelegenheid om telegrammen uit Sumatra naar andere
eilanden van Nederlandsch-lndië , of omgekeerd vau een dier eilanden naar Sumatra, over de buitenlandsche verbinding (d. i. via
Pinang en Singapore) te verzendon, tegen een tarief vau 50 cent
per woord (zie het verslag vau 1891, blz. 171/172), werd in !8J4
voor 1389 telegrammen (tegen 410 in 1893) gebruik gemaakt.
Storingen op de telegraafkabels tuwchen Java en Bali (van
Landangan, nabij Sitoebondo , in de residentie Bezoeki, naar Boeleleng), tusschen Bali en Celebes (van Boeleleng naar Makasser),
tusschen Java en Madura (van Semainloeng, nabij Grissee, naar
Tadjoengan nabij Bangkallan) en tusschen Olehleh (Atjeli) en
Belawau nabij Laboean Deli (Oostkust van Sumatra) hadden in
1894 niet plaats, terwijl ook de gemeenschap langs den vijfden
binnenlatdschen kabel, namelijk dien tusschen Java en Sumatra
(van Anjer door Straat Soenda naar Kalianda), na zijne herstelling
en gedeeltelijke vernieuwing in Januari 1894 (zie vorig verslag,
blz. 1G6), onverbroken bleef.
Niettegenstaande in 1894 het lijngedeelte Tassikmalaija-Tjiamis
(ruim 18 K.M.) kwam te vervallen en bovendien op andere trajecten
draden werden opgeruimd, wijzen de opgaven omtrent de lengte
vai het gouvernements-telegraaf- (en telephoon-) net, als gevolg
overigens van het maken van nieuwe en het verleggen van bestaande
verbindingen, bij het einde van dat jaar op 8437 K.M. lijn en
12 311 K.M. draad, zijnde respectievelijk p. in. 108 en ruim 283
K.M. meer dan op uit. 1893, tot welke vermeerdering voor oen
deel echter ook verbeterde afstandsopgaven bijdroegen , namelijk
voor respectievelijk bijna 14 K.M. lijn en 178 K.M. draal. Bedoelde
verschillen betroffen bijna uitsluitend de lijnen te land , daar die
onder water, als gevolg van de verlegging van den Java-Sumatrakabel, slechts met ruim 5 KM. lijn en evenveel draadlengte vermeerderden. Nader blijkt een en ander uit het volgende overzicht.
Lengte der lijnen
(in K.M.).
Uit. 1893. Uit. 189*.
Landlijnen
( Sumatra

. . . .

T e zamen .
Java-Madura
J a v a - Sumatra

.
.

.
.

.
.
.

Kabels
Bali-Celebes./). . .
Belawan-Olehlch / ) .
T e zamen .

.

Totalen.

.

.

.
.
.

3891.97
168.08
2822.09

a) 3951.12
168.08
*) 2865.61

0882.14

6984.81

4.33
57.98
151.13
696.12
537.40

4.33
c) 63.25
151.13
696.12
537.40

Draadlengte
(in K.M.).
Uit. 1893. Uit. 1894.
7 275.49 d) 7523.08
231.38
231.38
3 034.94 e) 3065.58
10 541.81

10 820.04

4.33
57.98
181.16
704.94
53740

4.33
c) 03.25
181.16
704.94
537.40

1446.96

1452.23

1485.81

1491.08

8329.10

8437.04

12027.62

12311.12

a) De vermeerdering' roet 59.15 K.M. is voor 46.04 K.M. het gevolg van
den aanleg van nieuwe lijnen (waartegenover 18.43 K.M. lijn verviel). Lijnverleggingen vorderden 20.42 K.M. meer. terwijl wegens verbeterde afstandsopgaven
nog 11.12 K.M. in rekening moesten worden gebracht.
b) De vermeerdering met 43.52 K.M. is toe te schrijven aan enkele lijnverieggingen (40.74 K.M.) en aan verbeterde afstandsopgaven (2.78 K.M.).
c) De vermeerdering met 5.27 K.M. is ontstaan door het verleggen van den
kabel bij de herstelling in Januari 1894.
d) De vermeerdering met 247.59 K.M. is een gevolg van het aanleggen van
de in noot a bedoelde nieuwe lijnen (46 04 K.M.), het bijspannen van 20.34 K.M.
draad, enkele lijnverleggingeu (82.28 K.M.) en verbeterde afstandsopgaven (174.03
K . M ) , waartegenover 75.10 K.M. draad werden opgeruimd.
e) De vermeerdering met| 30.64 K.M. is een gevolg van de in noot b vermelde
lijnverleggingeu (40.74 K.M.), het bijspannen van 3.43 K.M. draad en verbeterde
afstandsopgaven (3.97 K.M.), waartegenover 17.50 K.M. draad verviel.
/ ) Met inbegrip van de ondergrondsgeleidingen. Ten behoeve van de kabels
Java-Bali en Bali-Celebes bestaan deze (respectievelijk te Landangan nabij
Sitoebondo en te Makasser) uit vier draden.

Op de zes kabels der reeds genoemde Engelsche telegraafmaatschappij , die Java met Singapore en Australië, en Sumatra met
Pinang verbinden en eene gezamenlijke lengte hebben van 8856
K.M., werden in den loop van 1894 de volgende storingen ondervonden: op den kabel tusschen Banjoewangi en Singapore van 13
tot 15 Maart; op den eeneu kabel van Banjoewungi naar Port
Darwin van 4 tot 18 Augustus, op den anderen van 12 tot 21
April, van 10 October tot 7 November en van 10 tot 25 December,
en op den kabel van Medan naar Pinang van 12 tot 23 Januari.
Het binnenlandsch telegraafverkeer (de regeeringstelegrammen
niet medegerekend) bracht f 539 322 en het buitenlandsch verkeer

(netto) f 163 650 op, dat is respectievelijk f 31866 meer en f2636
minder dan in 1893, zoodat het gezamenlijk verkeer in opbrengst
f 29 230 vooruitging.
In het binnenlandsch verkeer nam zoowel het aantal der telegrammen als het aantal der woorden toe, het eerste echter in
geringer mate dan hot laatste, zoodat het gemiddelde aantal der
woorden van elk telegram steeg, namelijk van 11.91 in 1892 en
12.18 in 1893 tot 12.42 in 1894, gevende eene gemiddelde opbrengst
van f 1,52', f 1,34" en f 138' per telegram en van respectievelijk
f 0,12", f 0,11" en f 0,1113 per woord.
Naar gelang van de telegraaf kringen bedroeg in 1892 en 1893,
in welk lHatstgenoemd jaar een vijf-kringeniarief werd ingevoerd
(over 1894 is nog geen specificatie ontvangen), het gemiddelde aantal woorden per telegram:
1892.
in den l s t e n k r i n g
2den
„
3dcn
B
„
»
n 4den
5den
,
f»
»

.

Gemiddeld voor alle kringen

11.05
11.67
13.23

—
—
11.91

Vermeerdering in
1893.
1893.
11.22
0.17
12.04
0.37
13.70 / ,
&0
11.95
™™ 0.25
liAS
10.19 \
12.18

0.27

Wat het buitenlandsch verkeer betreft, was voor de uit Nederlandsch-Indië afkomstige of daarheen bestemde telegrammen het
gemiddelde woordental 8.10 in 1892, 8.01 in 1893 en 7.84 in
1894, terwijl dit gemiddelde voor de doorgezonden (of transit-)
telegrammen achtereenvolgens 15.08, 15.52 en 14.76 bedroeg.
Van de gelegenheid om in het verkeer van Indië met Nederland,
Groot-Britannië en de Straits-Settlements tegen verminderd tarief
telegrammen voor de dagbladpers te verzenden (waartoe tot dusver
in Indië voor verzendingen naar Nederlaud 5 vergunningen zijn
verleend - 4 te Batavia en 1 te Samarang — en in Nederland
voor verzendingen naar Indië 7 vergunningen: 2 te Amsterdam,
2 te Rotterdam en 3 te 's-Gravenhage), werd , wat de verzendingen
uit Indië betreft, in 1894 voor het eerst gebruik gemaakt., en wel
voor 110 telegrammen, bevattende 2719 woorden, en, wat de verzendingen naar Indië aangaat, voor 790 telegrammen met 13 462
woorden, tegen 598 telegrammen met 13 694 woorden in 1893.
Sedert de opgaven in 't vorig verslag, die reeds over een gedeelte van 1894 liepen , vermeerderde het aantal der tot het internationaal telegraaf verdrag van St. Petersburg vau 22 Juli 1875
(zie Nederlandsen Staatsblad 1875 n°. 112 en Indisch Staatsblad
1870 n°. 256) toegetreden telegraaf-admiuistratiën van 44 tot 45
(wegens de toetreding van Frankrijk voor hap; kolonie NieuwCaledonië) en dat der almede toegetreden particuliere telegraaimaatschappijen van 13 tot 14 (door de toetreding van de » Halifax and
Bermudas Cable Company"). Voorts klom van 12 tot 13 hetaantal van die particuliere maatschappijen (waaronder de meermalen
genoemde »Eastern ExtensJon"-telegraafmaat$chappij), welke, hoewel niet toegetreden, zich niettemin gedragen naarde bepalingen
ter uitvoering van dit verdrag. De bijgekomen onderneming was
die der » Pacific and European Telegraph Company". Eene derde
groep bleven 5 particuliere telegraafmaatschappijen vormen, die
slechts door tusschenkomst van andere maatschappijen betrekkingen
met het internationaal telegraafbureel te Bern onderhouden. ')
Omtrent het gebruik van den in de drie vorige verslagen bedoelden internationalen telegraafdraad tusschen Batavia en Banjoewangi werden bij gouvernementsbesluit van 26 December 1894
n°. 35 voorwaarden en bepalingen vastgesteld, waarbij aan de
»Eastern Extension and China Telegraph Company" onder meer
werd overgelaten ook andere buitenlaudsche dan transit-telegrammen langs dien draad te verzenden. Sedert worden de buitenlandsche
telegrammen, bestemd voor of afkomstig van kantoren in het
oostelijk deel van Java, tusschen Soerabaija en Batavia langs dien
draad overgebracht. Het transit-verkeer , dat slechts voor een klein
gedeelte over den zooeven genoemden draad en grootendeels over
de kabels Singapore-Banjoewangi-Australië plaats heeft, nam in
1894 eenigszins af. Werden in 1892 en 1893 respectievelijk 86 639
en 89 742 telegrammen doorgezonden, in 1894 bedroeg dit aantal
89 065.
Van het verlaagde telegraaftarief, dat blijkens het verslag van
1893 (blz. 172) voor het locaalverkeer tusschen Pinang en het
noordelijk gedeelte van Sumatra is ingevoerd, werd in 1894 voor
1727 telegrammen met 14 783 woorden gebruik gemaakt.

') Het aandeel van Nederlandsch-Tndie in de gemeenschappelijke kosten
van dat bureel, met inbegrip van de levering van boekwerken, bedroeg over
1894 frs. 2629 (tegen frs. 1835 in 1893).
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Het volgend staatje bevat een algemeen overzicht van liet I en 1894, terwijl uitvoeriger opgaven zijn te vinden in de b<
telegrnufvi'rkeer van Nederlaiilsch-Fiidie over de jaren 1892, 189 J | aangehaalde L,ijluge. KK.
1892.

O M S C H K IJ VI N G.

Ce/.ainciil yk

Aantal
tele-

aantal
woorden.

g rammen.

Te zamen.
.

510 379 6 095 583

30 228

.

aantal brengit,
woorden.

533 302

f 708 290

871 143 f 107 070,

6 515 629

31032

(irza-

Aantal
tele-

nienlijk

trammfr

woorden.

111 < -1111 j k

371', 572 4 586 348 f 607 166
150 730, 19:.".) 281, 106 286

540 0071 6 967 026' f 815 360|

Totalen il)

1894.

Geza-

Aantal
telegramrnen.

154 475 1866 088

* ) . . . ,

Binnenlandsche regeeringstelegrammen e).

Opbrcngst.'i)

4 239 945' f 5 4 3 401
1C4 829

355 904

Binneniandsche betalende telegrammen.
Baitenlaadeehe telegrammen

181)3.

390 051

Op-

MO t i l

brenget.a)

4 846 S16 r 6MMI
163 650

160066 1870 590

5 5 0 1 0 6 6 715 806 I 702 972

f 673742

87896 i 286878 r 188 925

898 692 f SS 293

564 334! 7 414 321 f762 035

587 5027 952 07'.) I' 841897

a) Voor het bulteiilamhch verkeerjis alleen de netto-opbrengst uitgetrokken, namelijk hetgeen aan de Indische telegraaf-adtninistratie als haar aandeel
In de opbrengst toekomt. De bruto-opbrengst (namelijk hetgeen in Indië voor de van daar verzonden telegrammen ontvangen werd) heeft in 1808,
1893 en 1894 achtereenvolgens f 698 890, f 701079 en f 706 284 bedragen.
*) Meer dan de helft der liiiiteulawlsche telegrammen waren doorgezonden (of transit-) telegram;nen, waarvan in de richting van Siagapore naar Australië
nagenoeg evenveel als omgekeerd. Uit Nederlandsch-Indio waren «//.ows/zy in 1892 33 991, in 1893 34 271 en in 1894 36 772 buitenlandsche telegrnramen, terwijl het aantal der voor Nederlandsch-Iudië betlétmU buitenlandsche telegrammen achtereenvolgens 33 845, 32 717 en 34 218 beliep.
e) Hieronder zijn niet begrepen de diensttelegrammen (zoogenaamde dienst- of postnota's); zie daaromtrent de bijlage KK. De uitgetrokken opbrengst
der regeeringstelegrammen is als fictief te beschouwen.
d) De opbrengst is voor een gedeelte (namelijk voor zoover betreft de binnenlandsche regeeringstelegrammen) fictief.
De binnenlandsche telegrammen (niet uit/.onderhig van de regeeringstelegraoimen) warei., naar gelang van hun inhoud, te verdeelen
als v o l g t :
H a n d e l s - e n scheepvaart-telegrammen
Dagblad-telegrammen
Telegrammen van gemengden aard
Te zamen

1892.
154 976
2 173

1893.
163 778
2 601

1802.
waarvan:
in de Nederlandsen? en vreemde talen
en in de inlandsche talen

1894.
164 034
3 964

Te zatnen als voren

1893.

1894.

208 842
117 062

230 333
146 239

2;:4 07C
U 5 975

355 901

370 572

390 051

In de voorgaande cijfers is ook begrepen bet verkeer zoowel met
i9s 755 210133 221453 i j e apoorwegtelegraafkantoren al* met de gouveruemeate-telephoonkanloien. In welke mate deze telephooukantoreD tot lier verkeer
355 904 370572 390051 I bij iroegen . blijkt uit het volgende overzicht.
1892.

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

Aantal
telegrammen

Bij de gouvernements-telephoonkantoren werden :
aangeboden ter verzending naar de gouvernements-telegraafkantoren
ontvangen van de gouvernements-telegraafkantoren

7 8^9
7 744
Te zamen

15633
f
f

Opbrengst (gerekend tot het j ten bate van den post- en telegraafdienst
aansluitingskantoor) a) ( ten bate van de telephoonbeambten . . .
Bovendien werd met de telephoonkantoren nog gewisseld (zonder betaling) het hiernevens vermeld aantal regeeringstelegram:nen

1S93.

GezamenAantal
lijk aantal
telewoorden grammen.

1S94.

GezamenAantal
Geraiii<'nlijk aantalj
telclijl; aantal
woorden. grammen. woorden.

89 053
85215

8 430
8 535

94 757
97 020

7340
7006

79914
84 484

17 i 208

10971

191777

14 946

104 3'VS

0612
3 485

f
f
73 328

2935

7 230
3 83G
7.1 2IS

f
f
2831

6 277
3 288
75 661

a) Een aanzienlijk deel der met de telephoonkantoren gewisselde betalende telegrammen was echter niet voor het aansluitingskantoor, maar vooreen verder gelegen
kantoor bestemd of daarvan afkomstig. Vermits zonder de bestaande telephoongeleiding de meesten dier telegrammen niet zouden zijn verzonden, kunnen de s e i n kosten over den verder af te leggen w e g mede als opbrengst van den telephoondienst wordeu beschouwd. Doet men dit, dan klimt de opbrengst ten bate vanden
post- en telegraafdienst tot ongeveer het dubbele van de uitgetrokken bedragen.

Omtrent het gebruik in i894 voor het publiek verkeer gemaakt
van de 18 daartoe, met vergunning van de Regeering (zie de
voorwaarden in n°. 4561 en 4405 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad), opengestelde particuliere spoorwegtelegraafkantoren
(zie noot e op blz. 176 hiervóór) is slechts gemeld dat de J a v a Spoorweg-Maatschnppij bij hare 5 kantoren in de residentie Tagal
en de Deli-Spoorweg-Mnatschappij bij hare 13 kantoren in de
residentie Oostkust van Sumatra ontvingen respectievelijk f 984
en f 2156, tegen f 830 en f 2199 in 1893.
Zoodauige ruimere werkkring is bij gouveruementsbesluit dd.
11 Februari 1895 n c . 8 , op de voorwaarden, vermeld in deJavasche Courant van den 26s*en Maart d. a. v., tot wederopzeggens
ook toegestaan voor de spnorwegtelegraaf der aan de NederlandschIndische Spoorweg-Maatschappij toebehoorende spoorlijn Samarang-Vorstenlanrien-Willem I. Dientengevolge zijn met 1 J u n i j l .
de telegraaf kantoren dier Maatschappij in de residentiën Samarang,

Soerakarta en Djokjokarta op 20 stations en haltes 1) opengesteld.
voor het algemeen binnenlandsch verkeer, en op 'i stations eu
haltes aldaar, niet narnen S a m a r a n g , Willem 1 ( A m b a n n a ) ,
Soerakarta , Klntten , Djokjokarta en Djokjokarta/Toegoe (op welke
plaatsen gouvernements-telegraafkantoren gevestigd zijn), alleen
voor het verkeer met de eigen kantoren der Maatschappij. Tusschen
♦ wee plaatsen, die beide in het bezit zijn van een gouvernementstelegraafkantoor mogen door de kantoren der Maatschappij geen
telegrammen ten beiioeve van het publiek wordeu overgeseind.
Overigens mogen alleen telegrammen worden aangenomen , die
') In de residentie Samarang 8 (Broemboeng, Tan?goeng, Kedoengdjati,
Tempoeran , Toen tang, Padas, Telawa en Goendih), op Solosch gebied in
Samarang te (logodalcm en Bringin, in de residentie Soerakarta zelve op
9 plaatsen: Karangsono , Lawang, Salem, Kaliosso, Poerwosari, Delanggoe ,
Tjepper, Srowot en Brambanan, en in de residentie Djokjokarta te Kalassan.
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bestemd zijn voor kantoren der Maatschappij of voor do voor het
algemeen telegraaf" of telephoonverkeer opengestelde gouvernementskantoren binnen Nederlandsch-Indië; met particuliere telegraaf- of teleplnonkantoren staan hare kantoren mitsdien in geen
verbinding. De telegrammen moeten (evenals bij de gouvernementstelephoonkantoren) in de Nederlandsche of in de Maleische taal
geschreven ziju.
Aangaande de exploitatie vanwege particulieren van telephoonverbindingen is het volgende te melden , eu wel in de eerste plaats
aangaande de al sedert verscheidene jaren in werking zijnde tele^
phoon-ondernerningen der Nederlandsen-Indische Telephoon-Maatschappij en der reeds genoemde Deli-Spoorweg-Maatschappij.
Eer.stgemelde Maatschappij , die telephoongeleidingeu bezit te
Batavia , Weltevreden , Meester Cornelis en Tandjong Priok en
tusschen deze plaatsen onderling, zoomede te Samarang en te
Soerabaija (zie de voorwaarden in nos. 3710 en 3819 van het Bij blad
op het Indisch Staatsblad, zoomede het verslag van i 8 8 5 , blz. 145),
kreeg bij gouvernementsbesluit dd. 5 October 1894 n". 18 vergunning" om haar telephoounet te Soerabaija uit te breiden tot de
afdeeling van dien naam. Gedurende 1894 bleef het aantal g e abonneerden der Maatschappij, voor zooveel betreft de vier eerstgenoemde plaatsen gezamenlijk, 5fi3 bedragen, terwijl het te
Samarang klom van 235 tot 239 en te Soerabaija van 397 tot 407,
in totaal derhalve 1209 geabonneerden, zijnde 14 meer dan op
u i t . 1893. Ter laatstgenoemde plaats werd gedurende 1894gemiddeld 1385 malen door tusschenkomst van het centraalbureau van
de telephoon gebruik gemaakt en bedroeg het totaal der a a n g e vraagde verbindingen 488 3 6 5 , welke getallen voor Batavia c a.
beliepen 1736 en 977 4 6 2 , en voor Samarang 875 en 209 2 4 7 ,
hetgeen — vergeleken met de cijfers over 1893 — voor Batavia
en Samarang wijst op verminderd , voor Soerabaija op vermeerderd
verkeer. De bruto-ontvangsten , in 1892 en 1893 achtereenvolgens
f 147 918 en f 159 5 2 5 , stegen over 1894 tot f 105 4 6 5 , namelijk
voor Batavia c. a. tot f 75 350 , voor Samarang tot f 33 445 en
voor Soerabaija tot f 56 670. Als cijns aan den lande (10 pet.) was
dus verschuldigd f 16 546 , tegen f 15 952 in 1893 en f 14 7'J2
in 1892.
De Deli-Spoorweg-Maatschappij d i e , krachtens de hooger reeds
aangehaalde v e r g u n n i n g , gerechtigd is om hare diensttelegraaf
tevens te benuttigen voor telephooncorrespondentie, en verder om
zoowel langs haren spoorweg als daarbuiten »in Deli, Langkat en
Serdang" telephoongeleidiDgeu in exploitatie te brengen voor publiek
verkeer, zoomede tot bet iurienten van hare spoorwegstations tot
publieke telephoonkantoren , zag deze vergunning bij de gouvernenientsbesluiten dd. 3 Maart en 18 Mei 1894 nos. 28 en 24 nader
in dien zin beperkt dat zij niet gold voor de onderafdeeling
Beneden-Langkat en evenmin voor de onderafdeelingen Tamiang
en Padang-Bedagei. Omtrent bedoelden telephoondienst blijkt uit
het jaarverslag der Maatschappij dat op uit. 1894 het aantal a a n sluitingen bedroeg 152, zijnde 8 meer dan bij het einde van 1893,
en dat het totaal der gegeven verbindingen , in laatstgemeld jaar
244 996, in 1894 klom tot 247 460. Aan abonnementsgelden werd
door de Maatschappij geïnd f 3 2 4 6 2 , tegen f 3 0 910 in 1893.
Uitkeering in geld aan den lande ter zake van hare vergunning
is de Maatschappij niet verschuldigd, doch, in stede daarvan, heeft
het Gouvernement voor zekere binnen den kring der centraalkantoren gevestigde civiele en militaire autoriteiten bedongen de
kostelooze opneming van dezer kantoren iu het telephoonnet en
het kosteloos gebruik der toestellen en leidingen ten behoeve van
die autoriteiten (verg. het verslag van 1887 , blz. 135).
De Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, w e l k e , zooals
reeds in het vorig verslag (blz. 168) is vermeld, in October 1894,
op de voorwaarden vermeld in de Javasche Courant van 2 November d a. v., vergunning kreeg om de tusschen hare verschillende
stations bestaande telephonische verbinding voor het publiek verkeer open te stellen . heeft van die vergunning gebruik gema;ik.
met ingang van 1 Januari Mi/5, zijnde toen nare telephoonkantoren t<.' Uodong en Wiroaari in Samarang, te Maijung in Japara
en te Koendoeran en Ngawen in Remt.ang voor liet algemeen
binnenlaudacb verkeer, e n d i e t e Demaken Poerwodadi in Samarang
en te Koedoes in Japara (waar gouverrements-telegraafkantoren
gevestigd zijn) voor het verkeer met de eigen kantoren der Maatschappij opengesteld. Kvei.als bij de gouvernements-telephoonkantoren
worden bij de telephoonkantoren der genoemde Maarschappij slechts
berichten aangenomen voor plaatsen binnen Nederlandsch-lndië en
die in de Nederlandsche of Maleische taal gesteld zijn.
Als gevolg van in den laagten tijd aan particulieren verleende
vergunningen tot exploitatie van telephoon-vergunningen ten behoeve

vin geabonneerden, welke vergunningen, berekend naar het aantal
kringen (gewesten, afdeelingen of onderafdeelingen) waartoe zij
betrekking hadden, blijkens bijlage MM van het vorig verslag,
op uit. J u n i 1894, voor zooveel toen nog van k r a c h t , 54 bedroegen,
waron bij het einde van 1894 in 14 kringen de geleidingen in
w e r k i n g , en wel in de residentien Pekalongan en Djokjokarta,
zooincde iii een 12-tal kringen van een zevental andere gewesten
van J a v a , namelijk de afdeelingen Tagal en Pa malang (residentie
ï a g a l ) , Modjokerto en Djombang (residentie Soerabaija), Pasoeroean
en Malang (residentie Pasoeroean), Probolinggo en Loemadjang
(residentie Probolinggo), Tjilatjap (residentie Banjoemas), Madioen
(residentie van dien naam) en Kediri en Blitar (residentie Kediri).
Van de genoemde kringen, voor de meeste van welke de telephoongeleidingen, zooals thans blijkt, reeds in 1892 of 1893 waren in
exploitatie gebracht, waren er 8 (de afdeelingen Modjokerto,
Djombang , Pasoeroean, Probolinggo, Loemadjang , Tjilatjap ,
Madioen en Kediri), die elk vooralsnog minder dan 25 geabonneerden telden, zoodat door de concessionarissen niets aan den
lande behoefde te worden uitgekeerd; voor elke der afdeelingen
T a g a l , Pamalaug , Malang en Blitar en in de residentie P e k a longan , dus in vijf kringen, bedroeg het aantal abonné's meer
dan 2 5 , doch minder dan 5 0 , ten gevolge waarvan van de
bruto-ontvangsten , welke te zamen f 14 972 ') bedroegen, 5 pet.
of f 749 aan 'slands kas verschuldigd w a s , terwijl eindelijk door
de onderneming voor de residentie Djokjokarta, als hebbende meer
dan 50 geabonneerden (het getal klom tot 52), van de b r u t o ontvangsten , ad f 3 0 8 4 , 10 pet. of f 308 als cijns aan den lande
moest worden voldaan. Met het reeds genoemde bedrag ad f 16 546 ,
door de Nederlandsch-Indische Telephoon-Maatschappij verschuU
d i g d , kon dus over 1894 een totaal van f 17 603 als aandeel van
den lande in de opbreugst van particuliere telephonen worden geboekt.
Gedurende het tijdvak van 1 Juli 1894 t/m uit. J u n i 1895 vermeerderde het aantal vergunningen voor telephoonverbindingen ten
behoeve van geabonneerden , zoowel voor kringen op Java als voor
kringen in verschillende gewesten der buiten bezittingen , alsnog
met een 8 - t a l , waarvan er echter 4 wegens niet tijdige aanvaarding
nog vóór afloop van dat tijdvak kwamen te vervallen. Dit laatste
was eveneens het geval met een 12-tal reeds van vroeger dagteekenende vergunningen, waarvan er echter 6 weder aan andere
concessionarissen werden verleend 3 ). Onderde vóór 1 J u l i 1894 aanvaarde vergunningen waren er bovendien 8 , die in het thans behaudelde tijdvak 1 Juli 1894 t/'m uit. J u n i 1895 in werking hadden
moeten zijn g e b r a c h t , doch die, daar de concessionarissen ten deze
in gebreke bleven, op laatstgemellen datum mede niet meer van
kracht waren *). Het totaal der sedert 1 Januari 1891 verleende,
en op uit. J u n i 1895 n o g van kracht zijnde vergunningen, waarvan eene volledige lijst als bijlage LL hierachter is opgenomen,
beliep dientengevolge 44 (tegen 54 op uit. Juni 1894). Voor een
7-tal kringen (de afdeeling Buitenzorg , de residentie Cheribon, de
afdeelingen Tagal en Brebes der residentie T a g a l , de residentie
Japara en de residentien Djokjokarta en Soerakarta) droegen in
1894 en in de eerste helft van 1895 de concessionarissen hunne vergunningen over op naamlooze vennootschappen , ten getale van 5. *)
Terwijl al de in bijlage LL vermelde vergunningen slechts betrekking hebben op bepaalde kringen ten dienste van geabonneerden,
is hier nog gewag te maken van eene in 1894 verleende coucessie
voor eene intercommunale telepboonverbinding en wel die, op de
bij gouvernementsbesluit dd. 23 October 1894 n°. 9 vastgestelde
voorwaarden (zie de Javasche Courant van 4 Januari 1895), bij
gouvernementsbesluit dd. 28 November 1894 n°. 1 verleend aan den
heer S. W. BAINTS voor eene dusdanige verbinding tusschen Batavia,
Samarang en Soerabaija. Deze concessie, welke den 26steu Juli
1895 werd aanvaard (gouvernementsbesluit dd. 13 Augustus 1895
') Voor laatstgenoemde residentie niet de afdeeling Pamalang f 4525; voor
de afdeelingen Tagal, Malang en Blitar respectievelijk f 329, f 2815 en f 7303.
i) Bovendien werden ten opzichte van de kringen Berbek (Kediri) en
Tamiang (Oostkust van Sumatra), waarvoor de vergunningen waren komen
te vervallen , de beschikkingen genomen, vermeid in de noten 19 en 23 van
b(jlage LL hierachter.
3
) D i t w a r e n d e v e r g u n n i n g e n in bijlage MM van 't vorig verslag genoemd
sub n s . 2 , 9 , 25 t/m 2 8 , 31 en 4 3 .
4
) Ingevolge de in September 1894 (Javasche Courant dd. 12 October 1894)
vastgestelde normaal-voorwaarden voor vergunningen betredende telephoonverbindingen voor publiek verkeer eiselite de overdracht van dergelijke concessien de toestemming van den Gouverneur-Generaal. Bjj gouvernementsbesluit
dd. 10 Mei 1895 n°. 35 z(jn bedoelde normaal-voorwaarden in dien zin gewijzigd
dat voortaan voor zoodanige overdracht de toestemming van den directeur
der burgerlijke openbare werken uoodig is.
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n°. 12) en sedert niet goedkeuring van de Regeering werd overgedragen aan de te Batavia tot stand gekomen naainlooze vennootschap «Intercommunale Telephoon-Maatschappij ", werd verleend
op voorwaarden , welke in hoofdzaak overeenstemmen met die, waarop hier te lande concessiën voor den aanleg en de exploitatie van
intercommunale lijnen worden verleend. ') De bedoelde interconv
munale telephoonlijn wordt (met twee draden) aangelegd langs de
gouverneuientstolegraanïjn , o. a. over Poerwakarta , Oheribon ,
Pekalongan naar Samarang en van daar over Patti en Rembang naar
Soerabaija (art. 1). l)e concessionaris zal de perceelen van de geabonneerden op de intercommunale telephoonlijn , alsmede de voor
het hierbedoelde telephoonverkecr bestemde publieke spreekcellen
over de centrale telephoonbureeleu met de intercommunale telephoonlijn verbinden door dubbele geleidingen, indien dit door de
administratie der gouvernementstelegraaf wordt noodiggeaclit (art.
2). De intercommunale telephoongeleidingen worden in de daartoe
aan te wijzen gouvernements-telegraaf kantoren binnengebracht en
van daar naar de centrale telephoonbureelen geleid (art. 3). Voor
het voeren van een gesprek tusschen vorenbedoelde geabonneerden ,
zoomede tusschen personen die gebruik maken van de publieke telephooncellen, wordt van hem , die de aanvraag doet, geheven :
voor elk gesprek van drie minuten of minder tusschen Batavia en
Soerabaija f 6 , tusschen Batavia en Samarang f 5 en tusschen
Samarang en Soerabaija f 3,50, welke bedragen voor elke volgende
drie minuten of gedeelte daarvan met eene gelijke som worden verhoogd (art. 10). Aan dringende gesprekken wordt, tegen dubbel
tarief, voorrang toegekend boven gewone gesprekken. Ingeval
aan eene oproeping tot het voeren van een gesprek binnen één
minuut geen gehoor is gegeven , wordt een bedrag van f 1,50 geheven van hem , die de aanvraag om oproeping heeft gedaan (art.
11). Van de geabonneerden, die over een centraal telephoon bureel
met de intercommunale telephoonlijn worden verbonden , wordt
door den concessionaris, als bijdrage in de kosten van inrichting
en bediening van het centraal telephoonbureel, f 10 's maands
geheven (art. 12). De concessionaris keert van de krachtens de
art. 10 en 11 ingevorderde gelden (nadat van deze gelden zijn afgetrokken 10 pet. per jaar van het kapitaal, dat door den concessionaris is besteed voor den aanleg der intercommunale lijn)
75 pet. aan den Staat uit. Zoodra de lijn is aangelegd, wordt het
bedrag der aaulegkosten vastgesteld in gemeen overleg met den
directeur der burgerlijke openbare werken. Binnen een jaar na de
aanvaarding der concessie moeten zoowel de intercommunale lijn als
de in art. 2 bedoelde ccntraalkantoren en publieke spreekcellen gereed
en in exploitatie gebracht zijn. Na eene minstens tienjarige exploitatie kan de onderneming van staatswege worden genaast tegen
vergoeding van de bij schatting te bepalen waarde. D J duur der
besproken concessie is 25 jaren , evenals voor concessiën betreffende
niet-intercommunale telephoonverbiu ihigen voor publiek verkeer.
In vier gevallen werd gedurende 1894 het aanleggen van telephoonverLindingen voor eigra gebruik v e r g u n d , strekkende eene van die
vergunningen ter vervanging van eene in 1892 verleende. Vergunningen van dezen aard worden verleeud tot wederopzeggens
en overigens op den voet der in 1890 vastgestelde normaal-voorwaarden (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4559), waarvan
echter thans in twee gevallen ia zoover werd afgeweken , dat de
voorgeschreven afstand van 2 M . , waarop de telephoondraad , bij
kruising van een telegraafdraad, boven dezen moet gespannen
worden, tot 1 M. werd teruggebracht.
V. GELEIDINGEN VOOR ELECTRISCHE VERLICHTING, ENZ.

Nopens de in 't vorig verslag (bit. 169) bedoelde, van vóór
medio 1894 dagteekenende vergunningen voor het aanleggen en
gebruiken van geleidingen voor electrische verlichting valt thans
het volgende aim te teekenen :
a. Concessiën voor de h o o f d p l a a t s B a t a v i a en de a fd e e l i n g s h o o f d p l a a t s B u i t e n z o r g. De aan den heer
J . POLLEMAN verleende vergunning voor eerstgenoemde plaats
werd den 14den Februari 1895 aanvaard (gouvernementsbesluit
dd. 2 Maart d. a. v. n°. lfi), hetgeen den 181en Februari 1895
^gouvernementsbesluit dd. 18 Maart d. a. v. n°. IOJ eveneens het
') Ten einde ntf l a t e te vcrlcenen concessiën van den hierbedoelden aard
als model te dienen , zjjn bij gouvernementsbesluit dd. 10 Mei 1895 n". 34
(Javasche Courant van den '21 sten dier maand) normaal'voorwaarden vastgest ld voor verdunningen tot In-t aanleggen en exploitcercn ia NederlandschIndië van intercommunale tcleplioonvcrbindingeu voor publiek verkeer. In
algemeenen zin zijn daarbij gevolad de voorwaarden der thans besproken
concessie, echter met wijziging van een paar artikelen, waarin sprake is
van bemoeienis van den Gouverneur-ileneraal, in dien zin dat daarvoor de
bemoeienis van den chef van het betrokken departement van algemeen bestnur is in de plaats gesteld, ten dei Ie nut toelating van beroep op den
Gouverneur-Generaal.
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geval was met de oorspronkelijk aan den heer J . G. A. MUHLNICKBL J r . verleende, doch inmiddels op genoemden heer POLLEMAN
overgedragen concessie voor Buitenzorg. Aangezien de concessionaris
eerst in Augustus j l . kon slagen in zijne pogingen ter verkrijging
van het benoodigde kapitaal ter uitvoering van de hem verleende
vergunningen — welke sedert, met goedkeuring van de Indische
Regeering (besluit dd. 3 November 1895 n°. 2 ) , zijn overgedragen op de te Amsterdam opgerichte naamlooze vennootschap
» Nederlandsen-Indische Electriciteit-Maatschappij " — zijn de termijnen , binnen welke een ernstig begin moet zijn gemaakt met
den aanleg der geleidingen en welke termijn voor Batavia op 14
en voor Buitenzorg op 18 Augustus j l . afliep, respectievelijk met
zes maanden en één jaar verlengd (gouvernementsbesluit dd. 2
October 1895 n°. 5). Dat voor Buitenzorg in een langer uitstel
werd bewilligd, hield verband met een van de zijde der onderneming nog in te stellen onderzoek naar de mogelijkheid om
aldaar water als beweegkracht aan te wenden.
h. Concessie voor de h o o f d p l a a t s

S o e r a b a i j a . Deze door

den oorspronkelijken concessionaris, dr. T H . VAN BUUREN, in 1893

(gouvernementsbesluit dd. 19 October 1893 n°. 13) aanvaarde verg u n n i n g werd sedert overgedragen aau de firma BECKER & C°. ter
genoemde plaatse (gouvernementsbesluit dd. 29 December 1894 n°. 11).
c. Concessie voor de h o o f d p l a a t s S a m a r a n g . De termijn,
binnen welken deze vergunning door den concessionaris dr. T H . VAN
BUUREN dient te worden aanvaard , werd bij gouvernementsbesluit
dd. 5 Januari 1895 n°. 13 voor de tweede en laatste maal met één
jaar verlengd en dus nader vastgesteld op uiterlijk 6 November ' 8 9 5 .
d. Concessiën voor de h o o f d p l a a t s B a n d o n g der residentie Preanger Regentschappen, voor de a f d e e l i n g s h o o f d p l a a t s S o e k a b o e m i aldaar en voor de g e w e s t e l i j k e h o o f d p l a a t s e n P o e r w o r e d j o (Bagelen), M a g e l a n g (Kadoe),
S o e r a k a r t a (Soerakarta) en P a d a n g (Sumatra's Westkust).
Nadat bij gouvernementsbesluit dd. 7 Maart 1895 n°. 36 was verklaard dat deze vergunningen geacht moesten worden tevens te
zijn verleeud voor het overbrengen van kracht door middel van
electriciteit, w e r d , in beschikking op een tijdig ingediend verzoek , de termijn van aanvaarding, welke, in verband met een
vroeger verleend uitstel, op 30 Juni 1895 kwam te verstrijken,
alsnog bij gouvernementsbesluit dd. 22 Juli d. a. v. n°. 11 voor
de laatste maal verlengd en wel uiterlijk tot 28 September 11895.
De rechten en verplichtingen , uit de bedoelde vergunningen voortvloeiende, zijn door den concessionaris , den heer R. A. EEKHOUT
in

A u g u s t u s j l . overgedragen op de firma PALM & VAN AMSTEL

en den heer S. J . W . VAN BUUREN te Batavia (gouvernementsbesluit dd. 30 Augustus 1895 n°. 7).
e. Concessie voor de a f d e e l i n g s h o o f d p l a a t s M a l a u g
(Pasoeroean). Deze aan den heer E. DEEN verleende vergunning kwam
wegens niet tijdige aanvaarding op 5 Februari jl. te vervallen , en
werd bij gouvernementsbesluit dd. 16 Maart 1895 u°. 39 ingetrokken.
Gedurende bet tijdvak 1 J u l i 1894 t/m uit. J u n i 1895 werd
slechts één nieuwe vergunning voor het aanleggen en gebruiken
van geleidingen voor electrische verlichting verleend , en wel aan
den heer EEKHOUT voornoemd voor de h o o f d p l a a t s D j o k j o k a r t a (gouvernementsbesluit dd. 28 September 1894 n°. 4 ,
opgenomen in de Javasche Courant van 5 October d. a. v . ) , op
geheel dezelfde voorwaarden (verg. vorig verslag, blz. 169) als
bepaald in de onder d bedoelde vergunning met betrekking tot
de hoofdplaats Soerakarta. Sedert is ook de vergunning voor
Djokjokarta uitgebreid tot het overbrengen van kracht door middel
van electriciteit en tevens goedgekeurd hare overdracht op de
firma

PALM & VAN AMSTEL

en. den

heer S. J . \V. VAN BUUREN

(gouvernementsbesluit dd. 7 Maart 1895 n°. 36). De vergunning
moet aanvaard zijn , evenals de verschillende onder d bedoeld,
vóór of op 28 September 1895.
Ten slotte zij nog vermeld dat bij ordonnantie dd. 13 Juni 1895
(Indisch Staatsblad n°. 121) art. 5 , 2de l i d , der bij Indisch Staatsblad 1890 n°. 190 vastgestelde bepalingen betreffende vergunningen
voor electrische geleidingen als de hierbedoelde , in dier voege werd
gewijzigd dat meer ruimte is gelaten omtrent de als waartorgkapitaal aan te nemen effecten, welke vrijgeviger bepaling ook toepasselijk werd verklaard met opzicht tot reeds verleende vergunningen.
H.
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Bcgrootiug.

a. Bcgroolingswelten.
Begrootiag

1894.

Ten aanzien van deze begrooting valt n o g
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aan te leekenen:
De eindcijfers der rekening over 1891 zijn reeds in 't -'orig ver1°. dat bij Koninklijk besluit van 25 September 1895 (Neder- slag (blz. 170) medegedeeld. Die over 1892 zijn als volgt:
landsch Staatsblad n". 164) van het Ilde op bet 1ste hoofdstuk Ontvangsten in Nederland
f 24 697 329,22»
„
„
„ (uit het voordeelig saldo van den
werd overgeschreven eene som van f 1 051 000 voor aanschaffing
dienst 1889 overgebracht)
550 000,00
en verzending van materieel ten behoeve van de bevloeiingsOntvangsten in Indië
102 171 178,04
werken j
Totaal der ontvangsten . f 127 318 507,26»
2°. dat onlangs bij de Staten-Generaal twee wetsontwerpen zijn
aanhangig gemaakt'), strekkende om in de beide hoofdstukken nog Uitgaven in Nederland
f 24132 728,82
eenige wijzigingen te brengen, waardoor hot eindcijfer van het
„ „ Indië
111205 823,94
Iste hoofdstuk eeno vermindering van f 138 500, dat van het Ilde
135 338 552,76
hoofdstuk daarentegen eene verhooging van fl 130 500 zal onderNadeelig
slot
.
.
.
f
8020045,49»
gaan.
Ken in Februari jl. aan de Staten-Generaal ingediend wetsBegrootini) 1895. De vier wetten van 31 December 1894 (Neder- ontwerp (zitting 1894- 18:'5 — 1 4 4 e n zitting 1895—1896 - 8 1 ) ,
landsch Staatsblad n°. 241 t/m 244), houdende vaststelling van dat echter eerst tot, afdoening kan worden toebracht wanneer de
de hier genoemde begrooting, werden in Indië afgekondigd den sloten der bovenbedoelde rekeningen ever 1888 t/m 1891 wettelijk
8sten Januari 1895. Tegelijk werden in het Indisch Staatsblad zullen zijn vastgesteld , heeft de strekking om , ofschoon zulks bij
opeubaar gemaakt de Koninklijke besluiten van 4 Januari 1895 de Indische comptabiliteitswet, gelijk zij toeu luidde, niet uitn»s. 20 en 21 , houdende splitsing in artikelen van de beide hoofd- drukkelijk was voorgeschreven , ook ten aanzien van de begrootingsstukken der begrooting van uitgaven. Zie over een en ander Indisch rekeningeu betreffende de Indische geldmiddelen de bestemming
Staatsblad 1895 n°. 2 t/m 7.
der voordeelige- en de wijze van dekking der nadeeligo sloten bij
De bedoelde vier begrootingswetten ramen de ontvangsten en de wet te doen regelen , in navolging van hetgeen geschiedt ten
uitgaven als volgt:
opzichte van de algemeene rekeningen uer staatsontvangsten en
Middelen in Nederland (hoofdstuk I der Middelen) f 20 507 084
uitgaven. Bedoeld wetsontwerp beoogt de aangeduide voorziening
Middelen in Indië (hoofdstuk II der Middelen) 107 533 9G1
f 128 041 045 tot stand te brengen al aanstonds over de sedert bet in werking
treden van de Indische comptabiliteitswet verloopen 25 jaren, dus
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitover bet tijdvak 1867 t/m 1891. Kegelmatigheidsbalve en ten einde
gaven)
f 23 801 908
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der Uitgaven) 114 629 446
eene dergelijke regeling — telkens over tijdvakken van hoogstens
138 431354 10 jaren — voor de jaren na 1891 te verzekeren, is bij de biervóór
Nadeelig verschil
f 10 390 309 reeds aangehaalde wet van 13 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n°. 191)
Met betrekking tot de dekking van het begrootiugstekort be- het i'ioodige ter zake alsnog in de comptabiliteitswet opgenomen ,
paalt art. 2 van de wet, houdende vaststelling van het 1ste en zulks door aanvulling van art. 74.
Voorts is bij deze laatste gelegenheid o. a. art. 80 der coniphoofdstuk der Middelen , dat daarin, voor zooveel noodig, wordt
voorzien door eene geldleening krachtens eene nader vast te stellen tabiliteitswet, volgens welks 3de lid het slot der algemeene begrootingsrekening over eetdg dienstjaar aan de Staien-Generaal
wet aan te gaan.
In den loop van 1895 werd het eindcijfer van het Iste hoofdstuk ter vaststelling moest worden voorgedragen »vóór of op den 31sten
der begrooting verhoogd met f 73 000, dat van het Ilde hoofdstuk December van het jaar volgende op do afsluiting der ' egrooting",
met f 562 874, een en ander bij de reeds op blz. 164 hiervóór in dier voege gewijzigd dat de aanbieding moet plaats hebben
genoemde wetten van 13 Juli en 20 Juli 1895 (Nederlandsen »ten spoedigste en uiterlijk op den 31sten December van het tweede
Staatsblad no . 127 en 130, Indisch Staatsblad n<*. 211 en 212), jaar volgende op de afsluiting der begrooting ".
betreffende den aanleg van nieuwe staatsspoorwegen in de resi§ 2. Landskassen in Indië en kasbeheer iti Nederland.
dentiën Pa langsche Bovenlanden en Soerabaija, zoomede bij de
In de residentie Preanger Regentschappen werd met 1 Juli 1894
wet van laatstgenoemden datum (Nederlandsch Staatsblad 1895
n°. 131 , Indisch Staatsblad n°. 162) betreffende de invoering van (Indisch Staatsblad n°. 124), in verband met de tot stand gekomen
spoorweggemeenschap met de naastbijhggende plaats in dat ge\vest.
's Gouvernements rechtstreeksch bestuur op het eiland Lombok.
Ten laste van de voor onvoorziene uitgaven beschikbaar gestelde (Manondjaija), waar mede eene landskas gevestigd is, ingetrokken
fondsen werden bij de wet van 20 April 1895 (Nederlandsch Staats- dec landskas te Bandjar, terwijl met 1 Juli 1895 (Indisch Staatsblad
blad n°. 56 , Indisch Staatsblad n". 138) kredieten toegestaan, tot een n . 132) in de residentie Westerafdeeling van Borneo, als een gegezamenlijk bedrag van f 1947,61B, ter voldoening van onverevend volg van de op blz. 96 hiervóór besproken reorganisatie van het
gebleven vorderingen over de afgesloten dienstjaren 1889 tot en met binnenlandsch bestuur aldaar, ook werd opgeheven de landskas
1893. Voor de verevening van dergelijke vorderingen , voor zooveel te Singkawang De nieuwe gouvernementsafdeeling Lombok beeft
niet verjaard, is voortaan geen speciale wet meer noodig, en hare eigen landskas gekregen , en wel ter hoofdplaats Ampenan.
zulks als een gevolg van de wijziging, welke o. a. art. 11 der Met het beheer daarvan is belast de assistent-resident (Indisch
comptabiliteitswet heeft ondergaan bij de op blz. 91 en 92 hiervóór Staatsblad 1895 n°. 190).
Opgaven omtrent den stand van de gezamenlijke landskassen
reeds besproken wet van 13 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n°. 191).
In verband met de noot op blz. 91 hiervoor zij bier nog aan- op Java en Madura en van die in de buiten bezittingen bij het
geteekend dat de tekst in zijn geheel der comptabiliteitswet, zooals einde van elke maand van 1894 zijn opgenomen in bijlage MM
deze van 1 Januari 1896 af luidt, onder dagteekening van 24 Oc- hierachter.
Ofschoon , als een gevolg van de uitbreiding in de laatste jaren
tober 1895 ook in het Indisch Staatsblad (onder n°. 225) is opaan den contractueelen paketvaartdienst gegeven, het gebruik van
genomen.
schepen en vaartuigen der oorlogs- en der gouvernementsmarine
b. Begrootingsrekeningcn.
of van andere in 's lands dienst zijnde vaartuigen (residentie- en
De schriftelijke gedachten wisseling met de Tweede Kamer der loodsvaartuigen) voor het vervoer van gelden voor rekening van
Staten-Generaal, betreffende de bij dien tak der Wetgevende Macht den lande niet veelvuldig meer voorkomt, is bij gouvernementsbesluit dd. 4 Februari 1895 n°. 34 (Indisch Staatsblad n°. 23)
aanhangige wetsontwerpen tot vaststelling van het slot der alge- toch
gevonden om, vooralsnog uitgezonderd het vermeene rekeningen wegens de koloniale ontvangsten en uitgaven voer aanleiding
per oorlog3vaartuig, het stelsel der toekenning van eene
voor Nederlandsch-Indiö over de jaren 1888, 1889 en 1890, is nog vaste premie van 1 per mille voor bedoeld geldvervoer te verniet kunnen worden ten einde gebracht, omdat voor de beant- vangen door eene nieuwe regeling, volgens welke het bedrag
woording van verschillende opmerkingen en vragen der commissie der belooning aan den gezagvoerder, wegens zijne verantvan voorbereiding uit de Kamer nog inlichtingen van het Indisch woordelijkheid voor de goede uitlevering (zie Bijblad op het InBestuur worden te gemoet gezien. Intusschen is onder dagteeke- disch Staatsblad n°. 274, art. 14), voortaan in elk bijzonder
ning van 27 Februari 1895 ook het slot der rekening over 1891 geval afzonderlijk wordt vastgesteld , waarbij te letten zal zijn op
ter wettelijke vaststelling voorgedragen (Gedrukte stukken der den duur der reizen en de omstandigheden, waaronder zij worden
zitting 1894—1895 — 1 4 f t ; zie ook zitting 1895—1896 — 8 2 ) , volbracht, met dien verstande dat de uit te keeren premie nimmer
terwijl vermoedelijk binnenkort zulks mede zal kunnen geschieden meer zal bedragen dan '/j per mille van de vervoerde waarden,
ten opzichte van de rekening over 1892 (zie daarover ook blz. 92 en dat bij zeer korte trajecten, zooals bij het afhalen vant gelden
hiervóór).
van eenige reede naar den wal of bij vervoer van betrekkelijk
kleine bedragen , geen gratificatie zal worden toegekend. Blijkt de
') Tjjdens dit blad ter perse was zijn de bedoelde ontwerpen onder dagtee- nieuwe regeling te voldoen — waaromtrent de directeur van finankening van 30 December 1895 (Nederlandsch Staatsblad nos. 240 en 241) tot ciSn na eenigeu tijd zal hebben te rapporteeren — dan ligt het in
wet verheven.
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de bedoeling' het noodige te verrichten om haar ook vim toepassing 1
te doen worden in de enkele gevallen dat oorlogsvuartuigen voor
het overbrengen van lundsgelden worden gebezigd. Naar aanleiding
van voormeld gouvernementsbesluit is door den commandant der
zeemacht ten opzichte van het vervoer van muntspeciën met stoomschepen der gouvernementsmarine voorgeschreven dat gratificatiën
niet worden verleend v/anneer het vervoer geschiedt over trajecten ,
korter dan vijf g e o g r a f i s c h e mijlen , en bij grootere afstanden
wanneer de waarden f 5000 of minder bedragen.
Voor kostelooze overmaking van gelden ten behoeve van den
lande tusschen Batavia en .Snnmrang, .Soerabaija, Padang en Makasser en tusschen dezo laatste vier plaatsen onderling werd,
evenals in vroegere jaren, weder van de tusschenkomst der Javasche
Bank gebruik gemaakt. Over bet o;> uit. Maart 1895 geëindigde
boekjaar der Bank bedroegen de uit dien hoofde overgemaakte
sommen een totaal bedrag van f 14 640 001), tegen f 13755000
over 1893/94.
Van de sedert Maart 1893 voor houders van vendu-acceptatiën
opengestelde gelegenheid om bij 'slands kassen, uitgenonieu daar
waar kantoren van de Javasche Bank of van de factory der Nederlandsche Handelmaatschappij zijn gevestigd, tegen inhouding voor
den lande van zeker disconto, vervroegde uitbetaling van hunne
vorderingen te erlangen (verg. vorig verslag, blz. 170), werd ook
in 1894 een ruim gebruik gemaakt. Aan disconto werd gedurende
dat tijdvak een bedrag van f 30763 outvangen. Over de ruim negen
maanden van 1893, gedurende welke de maatregel iu werking
w a s , werd te dier zake aan disconto ingehouden f 17 641.
Omtrent de aanvulling van de Indische kassen in 1894 door
middel van specie-uitzending en afgifte van wissels op het Departement van Koloniën is op blz. 170 van het vorig verslag reeds
het noodige medegedeeld. W a t 1895 betreft, liet het zich, ook in
verband met de versterking van 's lands kassen met een bedrag
van p. m. f 540 000 in gangbare m u n t , behoorende tot de van
Lombok afkomstige waarden ' ) , aanvankelijk niet aanzien dut
verder buitengewone aanvulling dier kassen noodig zou zijn. Verschillende oorzaken , waaronder de bij de wet van 20 April 1895
(Nederlandsen Staatsblad n". 60, Indisch Staatsblad n°. 88) bevolen
schorsing (met ingang van 1 J u n i 1895) van het uitvoerrecht op
suiker voor den tijd vaa één j a a r , brachten intusschen in den loop
van het jaar verandering in den toestand, zoodat aanvulling der
kassen met p. m. f 1 millioen noodig bleek. Voor de plaatsing van
gemeld bedrag aan wissels werd op 11 Juni 1895 eene inschrijving
gehouden , bij welke gelegenheid werd ingeschreven voor f 2 1 1 0 000
a. 100.7 pet., voor f 1 010 000 a 100.8 pet. en voor f 275 000 a
101 pet. Van de tegen eerstgemelden koers ingeschreven f2 110 000
werd 47 4 / 10 pet. g e g u n d , derhalve f 1 000 140 Indisch Courant,
makende in Nederlandsch Courant f 1 007 141.
Met betrekking tot den stand der rekening tusschen het Departement van Koloniën en dat van Financiën ter zake van het Indisch
kasbeheer hier te lande werden reeds in het vorig verslag (blz. 170)
opgaven verstrekt over de eerste tien maanden van 1894. Bij liet
einde van elke der maanden November 1894t/m Octjber 1895 was
's Rijks schatkist steeds vooreen belangrijk bedrag aan de Indische
geldmiddelen in voorschot. De debet-saldo's voor het Departement
van Koloniën beliepen namelijk op genoemde tijdstippen als v o l g t :
I89.-. f 7 312 «50
Mei
Uit. November 1891 f 3 379 8C8
9 0 6 9 951!
December „
Juni
4 788 993
Januari 1895
Juli
8 683 118
6 509 645
Februari
„
9 122 409
Augustus
7 941 595
Maart
„
September
9381 410
7 120 034
October
10 629 140
April
„
8127615

STOOM- EK Z E I L S C H E P E N

beladingen.

Stoomsehepen van de Maatschappij „ Nederland ".
ld.
van de Maatschappij a Rotterdamsche Lloyd"
Te zamen in stoomsehepen.

Ingevolge de wet van 31 December 1894 (Xe dl rlandsch 8ta»t#blad n°. 249) zullen de uit 's Rijks schatkist gedurende 1895 aan
de Indische kas hier te lande te doena voorschotten het bedrag van
f 16 millioen niet mogen overschrijden.
§ 3. Verkoop van

producten.

VeiliiKjen. Zoooli gewoonlijk , zal OTOT de '>p Java en t e P a d a n g
gehouden jrouvernemeiits-koffieveilin^ >u worden gehandeld in af 1.1
en over den verkoop van de goiivernements-Ombilieu-kolen in
afd. II van hoofdstuk O van dit verslag, zoodat te dezer plaatse
enkel de bier te lande, door tussmenkomst van de Nederlandsche Handelmaatschappij, voor gouvernemeiitsrekenin<r te A m sterdam en te Rotterdam gehouden veilingen van koffie, tin e>i
kinabast zullen worden besproken. In 1894 bestonden de b e doelde veilingen uit 210 098 pikol J a v a - en Menado-koffle en
100005 pikol Banka-tin (welke hoeveel helen ongeveer gelijk t u s schen de bei ie veilingsplaatsen Terdeeld n a r e n ) , benevens 278 661
KA'i. kinabast (welke te Amsterdam geveild werden). (iespeciliceerde opgaven omtrent een en ander vin !t men in bijlage NN
hierachter , uit welk overzicht o. a. blijkt dat de bedoel Ie veilingen
bruto opbrachten f 18 828 495 en netto f 17 448 696, welke sommen
respectievelijk klimmen en dalen tot f 18 830 221 en f 1 7 4 1 8 6 1 8 ,
wanneer ook in aanmerking genomen wordt hetgeen door de Handelmaatschappij ter zake van te min uitgeleverde en Tergoe Ie of ter
zake van als beschadigd buiten de veilingen te gelde gemaakte
producten was te verantwoorden. Aan onkoeten, gerekend van de
aflading in Indië, dus zonder de uitgaven die vanwege de Indische
Regeering ter zake van de producten zijn gedaan (waaromtrent
men gegeven! aantreft in hoofdstuk O , welke gegevens echter
alleen met het oogst-of productiejaar verban;! houden), drukte derhalve op de in veiling verkochte producten een bedrag van f 1 379 799,
verdeeld als volgt: kosten van afschepiug op Java en in Menado
f 52 3 1 4 ; premiën van zeeassurantie (over eeie verzekerde waarde
— op het tijdstip waarop de assurantiën gesloten werden — van
f 459 520) f 14 850 ; kusten van vervoer over zee (van Java en
Menado herwaarts) en lossingskosteu f 568 3 5 1 ; premiin aan de
gezagvoerders f 6 2 9 3 ; zoogenaamde » onsplitsbare onkosten" hier
te lande (nader gespecificeerd in de aangehaalde bijlage XN) f 152790;
makelaarscourtage f 163 089; registratiekosten en opcenten f 139684,
en commissieloon der Handelmaatschappij (1VS pet. van de hrutoopbrengst) f 282 428.
Bevrachthiiien.
Ter zake van het vervoer van gouvernenientsproducten uit Xederlandsch-Indiö' herwaarts met stoomsehepen
golden gedurende de eerste vijf maanden van 1894 nog de met de
Maatschappijen «Nederland" en » Rotterdarasche L l o y d " in 1893
gesloten contracteu , bedoeld in 't verslag van dat jaar (blz. 177 en
bijlage X) en gedurende het verdere gedeelte van 1894 de nieuwe,
weder van jaar tot jaar opzegbare, contracten , van welke sprake
was in 't vorig verslag (blz. 171 en bijlage V). De dientengevolge
aan de beide st'ionivaartondernemingen betaalde vrachten over elke
der 66 in 1894 met hare stoomsehepen voor gouvernementsrekening
van Java plaats gehad hebbende producten-verschepingen (36 met
stoomsehepen van eerstgenoemde Maatschappij en 30 met stoomschepen van de andere Maatschappij) *) vindt men vermeld in
bijlage OO hierachter, waaruit tevens blijkt dat ditmaal slechts
twee verschepingen per zeilschip plaats vonden (voor het overbrengen van gouvernemeuts-tin tegen f 10 per last). Omtrent den
omvang der gouvernementsproducten-beladingen van 1894, in vergelijking met die van 1893, volgt hier een recapituleerend overzicht.

Verscheepte hoeveelheden (in pikols en in lasten).

Aantal
(allen onder Nederlandsehe vlag).

[Nederl. (Oost-) Indië.]

N.B.

De tusschen (
Koffie.

) vernielde getallen wijzen het aantal lasten aan.
Tin.

a) 36

82 030«9 (2 734")

56 878s* (1 7347s)

6) 30

88 0 6 0 " (2 935")

55 421 70 (1 690»»)

66

170 090»' (5 669'H)

112 300°s (3 425''')

') Onder die I" 540 000 is begrepen de 4»/i ton, die reeds als vergoeding
van een gedeelte der oorlogskosten betaald waren (verg. noot 1 op blz. 37
hiervóór).

Percentsgewijze
verhouding
tot het totaal
der verscheepte
hoeveelheden,
een en ander berekend naar het
aantal lasten.

Kinabast.

Te zamen.

5 1 8 3 " (332")

144 092"* (4 802)

49 6i

143 482" (4 625")

47*>

287 574»« (9 42771)

97"

5 1 8 3 " (332«7)

:
) In één geval had de reis niet door het Snez-kanaal plaat9, maar via
de Kaap de Goede Hoop en Suriname, naar welke laatstgenoemde kolonie
het stoomschip (waarin 70 last gouvernements-tin was afgeladen tegen f 20
per last) Javaansehe koelies had over te brengen.
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Verscheepte hoeveelheden (in pikols en in lasten).

Aantal
STOOM- EK ZKIJ-SClIErEN

bela-

(allen onder Nederlandsche ving).

dingen.

Per transport . . .

66

NU.

De tusschen ( ) vermelde getallen wijzen het aantal lasten aan.

Koflie.

.

.

.

De in 1893 geëx- / , s t o o m g c h e p e n
pedicerde retourbe- <
ladingen waren aldus i i u Z ( , i U t l
verdeeld:
>

Totalen . . .

Tin.

170 090»? (5 0697")

o
Totalen.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

U S MOM (3 425U)
8 003" ( 244»)

ff

Percentsgewjjze
verhouding
tot het totaal
der verscheepte
hoeveelheden,
een en ander berekend naar het
aantal lasten.

Kinabast.

Te /.amen.

5 183»2 (332«.)

287 574" (9 427")

97"

8 00357 ( 244»)

2S2

n

170 090»" (5 6697»)

120 303«» (3 669^)

5 183»» (332«)

295 578 51 (9 671")

e) 60

228 954

(7 631"°)

102 420»1 (3 12383)

4 139« (261")

335 514 3 '(11 01707)

92»»

6

8

11233 » ( 374*>)

15 140'< ( 461")

26 373» ( 836")

7 05

66

240 187" (8 006=6)

117 561°* (3 585«o;

68

4 139<« (261«)

361888 M (11853 30 )

100

100

a) Namelijk 26 beladingen in stoomgchepen die in den contractueelen maildienst vertrokken en 10 beladingen in zoogenaamde tusschenbooten.
4) Als voren 24 en 6. Zonder belading met gouvernementsproducten vertrokken 2 in den contractueelen maildienst varende stoomschepen.
r) Biervat! 31 beladingen in stoomschepen van de Maatschappij „ Nederland" en 29 in stoomschepen van de andere Maatschappij. Onder deze stoomschepen vertrokken er 5 en 4 als zoogenaamde tusschenbooten.
De omstandigheid dat het zich liet aanzien dat de vrachtprijzen
voor het vervoer van producten uit Indië herwaarts, met name
wat die voor koffie betreft, souden dalen tot een lager cijfer dan
daarvoor in de laatstelijk gesloten , op 1 J u n i 1894 in werking
getreden, overeenkomsten was aangenomen , deed de Regeering
besluiten om de bedoelde contracten in Februari j l . op te zeggen.
De vervolgeus met de beide Maatschappijen gevoerde onderhandelingeu hebben er toe geleid dat harerzijds is toegetreden tot voor
den Staat voordeeliger overeenkomsten , mits deze niet van jaar
tot jaar opzegbaar zouden zijn, maar voor vijf jaren zouden gelden.
Dientengevolge zijn voor het tijdvak 1 J u n i 1895 t/m uit. Mei
1900 ter zake van het vervoer van gouverne.mentsproducten uit
Nederlandsch-In iië herwaarts met beide stoomvaart-ondernerningeu
de overeenkomsten gesloten , die reeds bij de schriftelijke behandeling der Indische begrooting voor 1896 ter kennis van de StatenGeneraal zijn gebracht. ') Wat tin en kinabast betreft, zijn de
maxirnum-vrachtprijzen (respectievelijk f 20 per last en f 14 per
M3.) gehandhaafd gebleven , doch het vaste bedrag van f 55 per
last voor koffie is thans eveneens als maximum gesteld , zoodat
van 1 J u n i 1895 af voor alle producten , met inachtneming van
de bedoelde m a x i m a , de laagste door particulieren betaalde vrachtprijzen als maatstaf gelden. Voorts i s , met behoud van de gebruikelijke reductie van vracht voor ladingen koffie of koffie en
kinabast boven de 200 last, bovendien eene vermindering der vrachtprijzen bedongen voor het geval dat de gezamenlijke hoeveelheden
koffie en t i n , welke in één contractjaar met de booten vau beide
Maatschappijen uit Indië zijn afgescheept, wat koffie betreft het
cijfer van 4000 last en wat tin aangaat dat van 1000 last overschrijden, welke vermindering voor het meer afgescheepte op
respectievelijk f 10 en f 5 per last is bepaald. Overigens zij nog
vermeld dat het suppletoire contract inet de Maatschappij »Rotterdamsche Lloyd ", betreffende het vervoer van koffie en tin van Rotterdam naar de opslagplaatsen Schiedam , Dordrecht en MidIelburg (zie vorig verslag, bijlage V , blz. 2 ) , onveranderd in de
nieuwe met die Maatschappij gesloten overeenkomst is opgenomen.
Assurantiën. Jn 1894 zijn geene ladingen gouvernementsproducten uit Indië herwaarts overgevoerd , waarvan de waarde het voor
gouvernementsrisico bepaald maximum (f (iOO 000 voor stoom- en
f 500 000 voor zeilschepen) overschreed, zoodat in dat jaar geene
assurantiën tegen zeeschade behoefden te worden gesloten. In 1893
werden geassureerd drie excedenten in stoomschepen, tot een
gezamenlijk bedrag van f 108 243.
Van de in 1894 door de Xederlandsche Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten (zie de hiervóór aangehaalde bijlage NN),
die, berekend naar de prijzen op de tijdstippen waarop de assurantiën gesloten werden, eene waarde vertegenwoordigden van
f 19 9 2 1 6 4 5 , was tegen zeeschade verzekerd geweest eene waarde

') Gedrukt als bjjlagen van de Memorie van Antwoord op liet Voorloopig
Verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer betredende
voormelde begrootiug (Zitting 1895—1896 — 41 — ns. 45 en 46).

van f 459 520 , zoodat voor gouvernementsrisico was gebleven eene
waarde van f 19 462125 (in stoomschepen f 18 415 980 en in
zeilschepen f 1046145). Het Gouvernement leed op de eigen
risico eene schade van f 18 248,31 (op ladingen in stoomschepen),
terwijl door assuradeuren (die aan premiên ontvangen hadden
f 14 851,11') niets behoefde te worden vergoed.
§ 4. Andere bronnen vau

inkomst.

A. Verpachte middelen.
Opiumpacht.
1°. Java en Madura.
Met betrekking tot de in het najaar van 1894 gehouden verpachtingen , welke , zooals in 't vorig verslag werd medegedeeld,
plaats hadden voor één jaar en voor drie jaren op de in dat verslag (blz. 172/173) reeds besproken voorwaarden, valt het volgende te
melden.
Voor den éénjarigen termijn werd slechts geboden in vier gewesten (Batavia c. a., T a g a l , Pasoeroean en Djokjokarta), doch
die aanbiedingen — respectievelijk f 900 000, f 255 720, f 612 000
en f 300 120 — waren lager dan de jaarlijksche pachtsommen,
welke gegadigden voor den driejarigen [)achttermijn wenschten te
besteden. Voor laatsthedoelden termijn zijn alle perceelen afgestaan ,
en w e l , wat de gewesten (perceelen) Pekalongau, Japara en
Kediri betreft, eerst na herverpachtiug. Daartoe werd voor Pekalongan overgegaan, omdat gemis aan mededinging, kennelijk
een gevolg van samenspanning onder de gegadigden , aanvankelijk
slechts een bod had doen verkrijgen van f 2 2 8 000 'sjaars, zijnde
f 4920 minder dan voor 1894. Eerst nadat eene herverpachting
bij inschrijving gehouden was , werd een aannemelijk bod (f 253 440
'sjaars) voor 1895/1897 verkregen , en daarvoor werd de pacht
gegund. Voor Japara beliep het bij de eerste opveiling verkregen
bod f 492 000 ' s j a a r s , zijnde evenveel als voor 1894, terwijl in
de laatste jaren , uitgenomen 1893 , de pacht meer had opgebracht,
o. a. voor het driejarig tijdvak 1887 t/m 1889 f 5 4 0 360 'sjaars
en voor 1892 f 530 640. Toen nu na de eerste opveiling onderhandsehe aanbiedingen gedaan werden van f552 000 en f564 000,
werd eene herverpachting uitgeschreven , met het gevolg dat de
pacht is kunnen worden gegund tegen f 636 120 'sjaars. Dat
voor Kediri tot herverpachting werd overgegaan , niettegenstaande
het zeer aannemelijk bod vau f 2 160 000 (voor 1894 was verkregen f 1992 600), vond zijne aanleiding hierin dat tegen defiui
tieve toewijzing bedenking bestond in verband met ongunstige
berichten omtrent den persoon van deu hoogsten bieder. Bij uittondering werd bij deze herverpachting tweeledig geboden , uamelijk f 1992 840 voor 1895 alléén, doch f 2 115 72') 'sjaars voor
den driejarigen termijn , tegen welke laatste som de pacht werd
toegewezen. Wat betreft de reeds Lij eerste opveiling- afgestane vijftien
perceelen (ongerekend het lager te bespreken perceel Madura)
geschiedde dit in vijf gewesten (perceelen) tegen dezelfde en in
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drie tegen nagenoeg dezelfde pachtsommen als voor 1894 waren
verkregen. Het eerste was bet geval met betrekking tot Cheribon,
S a m a r a n g , Soerabaija , Kadoe en Soerakarta ; de drie in de tweede
plaats bedoelde gewesten waren Banjoemas, Bagelen en l)jokjok a r t a , waar voor het driejarig tijdvak 1890 t/m 1897 bedongen
werd respectievelijk f 1 5 1 2 0 0 , f 1 8 0 000 en f 336 120 's jaars,
tegen voor 1894 f 150 7 2 0 , f 179 1G0 en f 336 000. Gaf de verpachting voor drie jaren tegelijk dus voor deze acht perceelen
geen noemenswaardige verhooging van pachtsom , in de sommen ,
die bedongen werJen voor de overige zeven perceelen en voor de
drie bij herverpachting afgestane perceelen spiegelde zich het
voordeel van den driejarigen pachttermijn eenigszins meer af (in
deze tien perceelen werd in 't geheel f 668 520 's jaars meer verkregen dan voor 1894), zy het ook dat ditmaal in de berekeningen
der gegadigden algemeen als een op de biedingen nadeelig t e r u g werkende factor moest medetellen het door de Regeering gestelde
voorbehoud om de pacht reeds na afloop van het eerste pachtjaar
te kunnen doen eindigen bijaldien besloten mocht worden om de
exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer te nemen (zie
daarover nader op blz. 196). Echter stond hiertegenover dat voor
vier van de bewuste tien perceelen , zijnde Pasoeroean, Probolinggo,
Bezoeki en Kediri, als bijzondere omstandigheden om voor de
pacht meer te besteden, bij de gegadigden ook kon gelden de
toeneming van het aantal landelijke ondernemingen, zoomede de
onderhanden genomen nieuwe spoorwegaanleg.
Voor de verschillende pachtperceelen van Java (zoomede voor
de ouder het pachtperceel Batavia/Krawang begrepen residentie
Laropongsche Districten) valt nu voor elk der jaren 1895 t/m 1897
te rekenen op f 11644 4 4 0 , tegen f 10 974 480 voor diezelfde gewesten (dus ongerekend Madura) over 1894, zooals het volgend
overzicht nader aanwijst, waarin als naar gewoonte tevens eene
berekening is opgenomen hoe de pachtsommen zich voordoen in
verhouding tot de verkrijgbare maxima opium.
In verhouding tot
de verslrekbare
maximum-hoeveelheiJ opium kwam
de pachtsom neer op
onderstaande sommen per katti.

Pachtsommen per
perceel.

PACHTPERCEELEN.

voor elk der
jaren 1805
t/m 1897.

1891.

voor elk
der jaren
1895 t t o
1897.

1894.

B&tavia-Krawang—Lampongsche

Per transport

.

PACHTPERCEELEN.

Cheribon
Tagal. . .
Pekalongan
Japara . .
Rembang .
Pasoeroean.
Probolinggo
Bezoeki . .
Banjoemas .
Soerakarta .

.

.

f

846 000
135 600

f

f

981600

f

909 600 f 103.68
135 600
56.50

f 111,47
56.50

1 045 200

Hoeveelheid ruw
opium (in kutti's) v e r Zijnde m e e r dan
strekt iremiddeld per
jaar over 1890 tot en
gemiddeld per jaar in h?
met 1894 (na aftrekking van het door
tijdvak 1887 t/m 1889.
de pachters teruggeleverde).
2 400
2 965
2 628
6510
6 880
4 826
2 658
2 247
3 043
11 705

622
501
293
1120
892
1508

45 802

9217

of p. m.
.,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

'M „

„

428 .,

.,

3509 .,

„

207 „

pet.

„

Omtrent de verstrekkingen en terugleveringen over 1894 bevat
bijlage P P hierachter opgaven voor elk pachtperceel in het bijzonder. Daaruit blijkt dat het verbruik van pacht-opium slechts
in één perceel (Cheribon) geheel gelijk was aan de hoeveelheid
waarop de pachter recht h a d , doch dat in de andere perceelen
het verbruikte door de pachters in meer of minder belangrijke
mate beneden de verkrijgbare maxima bleef: de pachter in Rembang en die in Tagal bijv. sleten van de hoeveelheden pachtopium waarop zij recht hadden in 1894 slechts 32 en 45 p e t . ,
doch die in Bezoeki en Pasoeroean respectievelijk 97 en 92 pet.
In verband hiermede liep het kostende van bet pacht-opium

Tweede Kamer; 189

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

In verhouding tot
de verstrek bare
maximum-hocveeIhetd opium kwam
de pachtsom neer op
onderstaande sommen per katti.

Pachtsommen per

PACHT.

perceel.

PERCEELEN.

Transporteeren

.

Tagal
Pekalongan
Samarang1
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
lle/.oeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri

f

1894.

voor elk der
jaren 1895
t/m 1897.

981 600

f

255 360
234 920 |
1 440 000 |
492 000
612 000
1 326 000
529 440
255 720
174 720
150 720
179100
336 120
336 000
1 056 000
624 120
1 992 000
Totalen.

f10 974 480

voor elk
1894.

der jaren
1895 t/m
1897.

1 045 200|
276 120;
253 440
1 440 000
636 120
G84 120
1 326 000
615 600
290 640
241 800
151 200
180 000
330 120
336 120
1 056 000
660 240
2 115 720

f 11 644 440 f

f 42,50
4852»
60,00
54,07
34,00
61,39
88,24
71,03
61,96
41,87
74,05
62,24
56,00
58,67
52.01
110,70
03,89

f 46,02
52.80
00.00
70.08
38,00»
Gl,39
102.6(1
80.73
85.74»
42,00
75.00
02.24*
56.02
58,07
55.02
117.54
f

67,78»

Na aftrekking van het bij ommekomst van don pachttermijn
overgehoudene bedroeg de gezamenlijke hoeveelheid o p i u m , welke
de pachters, weder ongerekend die van Madura ' ) , voor het jaar
1894 uit 'slands voorraad betrokken 103 849 k a t t i , zijnde voor de
gezamenlijke perceelen dooreen genomen 60.45 pet. van de som
der als maxima toegestane hoeveelheden (171 780 katti). 3) Over
den voorafgeganen pachttermijn (1893), toen de som der jaarlijksche
maxima — ongerekend Madura — eveneens op 171780 katti
bepaald was, beliep het verbruik van pacht-opium 107 107 k a t t i ,
zijnde 62.35 pet. van de verstrekbare maxima. In 11 van de 18
perceelen namen de pachters gezamenlijk 6788 katti minder dan
in 1893, terwijl in de overige 7 perceelen (Japara , Pasoeroean ,
Probolinggo , Bezoeki, Kadoe , Djokjokarta en Madioen) het debiet
van pacht-opium 3530 katti meer was dan in 1893. Beliep het
gemiddeld jaarlijksch verbruik van pacht-opium over het driejarig
tijdvak 1887 t/m 1889 (Madura weder niet medegerekend) 101 313
k a t t i , over de vijf daaropvolgende éénjarige pHchttermijnen was
het cijfer gemiddeld per jaar iets hooger, namelijk 104 435 katti,
in welke toeneming met 3122 katti niet alle gewesten deelden ,
zooals het volgende overzicht kan doen zien.

PACHTPERCEELEN.

Batavia-Krawang-Lampongsche
Districten
Samarang
Soerabaija
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Madioen
Kediri

voor

Hoeveelheid ruw
opium (in katti's) ver-i n- ,
• _,
,
Zl nde m
strekt gemiddeld per
J
" , d c r d(l»
jaar over 1890 tof. en!
met 1894 (na aftrek. ff*«»<^W P « l«*r in het
king van het door
, . . , , . „ 0 _ ., , „ . „
U dvak ,88
de p e k t e n t e r u g J
' t/"»'»»0geleverde).

3 084
4 995
12 462

7 of p.
60
1296
240
358
1249
2314
571

58 573

6095

7
13
12
1

088
903
680
823

2 :>:;2

0.10 pet.
0.1
.,
0
12
12
*9
32

de pachters der verschillende perceelen uiteen als

volgt

') De pachter van Madura, wiens pacht op uit. Augustus 1894 ten einde
liep in verband met de inwerkingtreding op 1 September d.a. v. van de proef
met de regie (zie lager blz. 196), betrok uit 's lands voorraad 50 katti Levantsch
en 1000 katti Bengaalsch opium, van welk opium by het einde der pacht door
hem werd overgehouden en aan den lande teruggeleverd ruim 101 katti,
herleid naar het gewicht in ruwen staat.
') In overeenstemming met het verlangen der pachters waren de verstrekbare
maxima aan Levantsch opium bepaald op 87 000 katti, en aan Bengaalsch
opium op 84 780 katti, van welke soorten tijdens het pachtjaar werden verstrekt respectievelijk 51 396 en 57 610 katti.
'9681—968Ï n ^ s i f i a • p i w a u o o - u a w g jap agSmppuBij
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(omtrent de vertrouwbaarheid van de in het staatje tevens voorkomende cijfers betreffende de door de pachters gemaakte opbrengst
per katti moet weder bet gewone voorbehoud worden gemaakt).

PACHTPERCBELEN.

(De gewesten Batavia, K r a w « n g en Lampongscbe Districten vormden één perceel.)

Batavia
Krawang
Lam | jongsche Districten
Cheribon
'i'agal
Pekalongan
. . . .
Samarang
Remliang .
Soerabaija .
Pasoeroean.
Probilinggo
Bezoeki. .
Banjoemas.
Bagelen
Kadoe . .
Djokjokarta
Soernkarta.
Madioen .
Kediri . .

Wegens
pachtsom en inGemiddelde
koopsprijs (deze
verkoopprijGemiddelde
laatste a f 3 0 de
zen van bereid
opbrengst
katti) is het in
welke door de opium gedu1894 verstrekte
rende 1894 a)
pachters
ruw opium — »<r gedurende 1894
af trekking van de
zou zij n
aan den,andeterug- verkregen van
per
per
gelecerde hoeteel- één katti ruw
thail matta
keden — den pachopium.
f/u»
('M.
ters per katti te
katti). thail).
staan gekomen op:

f

100,57

f 186,09

80.50
124,75
126.25
134,73
97,80
135,10
140,87
125,91
116.74
93.62
81.92
129,09
101.91
138,4»
121,39
133.21
197.43

117.00
150.24
143,02
155,00
102,98
201.33
184.74
190.35»
181.09
142.00
135.00
c) 120.20
212,50
213,23
1C8.00
160,24
248.92

f15,50 f 0.29
16,00
0.27
18,00
0,32
10,90
0,13
12,00
0.13»
10,00
0,15
14.00
0,16»
15.50
0,16'
13,50
0,18»
13,50
0,17
20,00
0,22*
17,00
0.20
0.16»
ft)
0,20
14,00
0.18
U.05
0,20
15.50
0,18»
12,73
0,17
14,00
0.17
13,90
0,21
16,00

a) Naar gelang bij de bereiding andere bestanddeelen 'ts bak . gambier, enz.),
worden bijgevoegd , levert het ruw opium , naar thans wordt opgegeven , tusschen
de 50 en 60 pet. aan bereid opium u i t
b) Niet opgegeven;
per thail plaats.

naar het schijnt heeft in dit pachtperceel geen verkoop

c) D i t gemiddelde is lager dan de opgarf in de voorgaande kolom. Over 1893
w a s opgegeven f 128,52.

In het tot nog toe gevolgde stelsel van tegengang van den
sluikhandel in opium werd geen ingrijpende wijziging gebracht. ')
De speciale recherche ter zee moest gedurende een groot deel
van 1894, in verband met de militaire expeditie naar Lombok,
de diensten ontberen van de kruisers Argus en Cycloop (verg. blz.
76 en 78 hiervóór). Een der hopperbarges, de Pekalongan, bleek
— om bij dezen dienst n u t t i g te kunnen werkzaam blijden —
te groote herstellingen te behoeven in verhouding tot de waarde
van dien bodem, weshalve tot teruggave aan het departement
der burgerlijke openbare werken besloten werd. In de stationneering der inlandsche vaartuigen voor de kustbewaking kwam ,
•adert de afsluiting van de mededeelingen in het vorig verslag,
geen verandering; zij bleven namelijk verdeeld over de wateren
van M a d u r a , Bali en Lombok en ue kusten van Japara en Remb a n g en stonden, met uitzondering van die voor laatstgeoield
g e w e s t , geheel ter beschikking van de residenten.
In overleg met de residenten van de door den sluikhandel het
meest bedreigde gewesten werd voortdurend een wakend oog gehouden op bet reizen van verdachte Chineezen van Java naar
naburige koloniën en omgekeerd. De gangen van die personen
werden ook door spionnen bewaakt en het schijnt dat een en ander
fnuikend werkt op het beramen van smokkeloperatien en deze
vaak heeft tegengehouden.
Pogingen om door middel van spionnon rechtstreeksche ir;lichtingen te erlangen uit de Straits-Settlements hadden geen ander
succes dan het signaleeren van eenige kleine smokkelarijen van
Singapore u i t , die af en toe aanhalingen door onze rechercheambtenaren ten gevolge hadden. Van belangrijke sluikuitvoeren
naar Java werd geen bericht ontvangen , behalve wat betreft de
verzending van eenige pikols opium , die per jonk van Serawak
zouden worden aangebracht. In weerwil van eene scherpe bekruising
der noordkust van Midden-Java, en van de maatregelen van de
') Bet indertijd aan de orde gestelde denkbeeld om de opiumrecherche
op nieuwen voet te organiseeren blijft voorloopig rusten totdat beslist zal
zijn of het pachtstelsel wordt behouden dan wel tot de regie wordt overgegaan. De commissie, die in zake de opiumrecherche voorloopig van advies
heelt gediend (zie vorig verslag, blz. 173, noot 3), is inmiddels bjj gouvernemeutsbcsluit dd. 11 Januari 1895 n°. 9 ontbonden.
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landzijde door de betrokken residenten g e n o m e n , mocht het niet
gelukken bedoeld vaartuig op het spoor te komen.
Sluikinvoeren op Java van Bali uit (waar in 1894 van Singapore
werden aangebracht 1196 kisten o p i u m , tegen achtereenvolgens
1209 en 1131 kisten in 1892 en 1893) zijn niet ontdekt kunnen
worden. ') In verband met het reeds in 't vcrig verslag geuit
vermoeden dat met visschersprauwen opium zou worden gebracht
naar Banjoewangi wordt er in de thans ontvangen berichten op
gewezen, dat het moeielijke transport van uit die afgelegen streek
naar andere pachtpereeelen van Java een beletsel zal blijven voor
do uitbreiding van den sluikhandel langs dien weg.
De inrichting van het personeel der opiumpolitie te land onderging in 1894 geen wijziging van aanbelang.
In 12 gewesten waren de aanhalingen minder in getal dan in
1893; echter waren in 5 dier gewesten de hoeveelheden opium ,
waarop de hand werd gelegd, grooter, welke vermeerdering
trouwens alleen van eenige beteekenis was in 2 dier gewesten :
Soerabaija en Kediri, waar in 1893 werden aangehaald ruim 51
en ruim 8 k a t t i , doch in 1894 ruim 172 en bijna 20 katti. Omgekeerd waren in Japara en Djokjokarta de aanhalingen menigvuldiger dan in 1893, maar de hoeveelheden welke bij de overtreders gevonden werden g e r i n g e r : in Japara in 't geheel (bij 58
overtredingen) ruim 2 k a t t i , tegen 103 katti (bij 41 overtredingen)
in 1893, en in Djokjokarta in 't geheel (in 183 gevallen) ruim
9 k a t t i , tegen ruim 19 katti (in 171 gevallen) in 1893. Belangrijk
grooter dan in 1893 , zoowel in aantal (267) als in hoeveelheid
(101 katti), waren de aanhalingen in de residentie Batavia. Aldaar
toch waren in 1893 bijna '/, minder overtredingen geconstateerd,
namelijk 9 0 , welke gezamenlijk over ruim 58 katti liepen. Waar
enkele gewestelijke bestuurders het aan de waakzaamheid der
politie en de versterking van politiemiddeleu toeschrijven , dat van
minder overtredingen blijkt, beschouwen anderen de toeneming
van het aantal aanhalingen in bun gewest als «Ie vrucht van een
scherper toezicht op de gangen van de smokkelaren, terwijl een
enkele (de resident van Batavia) verklaart het in het midden t e
moeten laten of de vermeerdering van bet aantal aanhalingen voor
zijn gewest te danken is aan toeneming van den sluikhandel,
dan wel aan grootere activiteit van het tot beteugeling van dien
handel aangewezen personeel.
Aangaatide de uitkomsten van het uitgeoefende toezicht op den
moeielijk geheel te fnuiken clnndestienen opiumverkoop op de
talrijke erfpachtsondernemnigeu in de afdeelingen Malang (Pasoeroeau) en Loemadjang (Prouoling>>o) — zie het vorig verslag,
blz. 175 — zijn geen bijzonderheden gemeld. In lladioen werd
de hoofdgemachtigde van den opiumpachter in dat gewest op
heettrdaad betrapt bij het smokkelen van 10 katti r u w opium.
Het door den landraad tegen dien Chinees uitgesproken vonnis,
waarbij hij o. a. werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf,
werd door den raad van justitie bekrachtigd. Bij een der aanbalingen in de residentie Soerabaija was een Europeaan betrokk e n , die mede zijne straf niet ontging.
De opgaven betreffende de in 1894 gedane aanhalingen van
opium zijn gewestelijk bijeengebracht in «Jen volgenden staat.
Getal aanhalingen in
1894.

Aangehaalde, hoeveelheden
opium (naar het g e w i c h t
in ruwen staat). //)

GEWESTEN.")

L'uw Bereid
Totaal Katti's
opium. opium.

Bantam

VI

Batavia

„

12

12

267

267
76

Krawang

11

70

Preanger Regentschappen

11

101J

101

Cheribon

11

tl

C

«

Tagal
Pekalongan
Samarang

,

Japara

,

Transporteeren

.

.

,

38:
22

22

1»

113

113

*1

58 j
693

c)

O

,o.;
ij

C
3

4

31 !

7

.j

7

3!

13

9

4

0

3

31/.

6

9

11

3

3

8

3

9

9

4

8

&/*

13

58
693

it

II

38

11

Thail'» Tji"s Matta's

155

•) Volgens mededeelingen van ons consulaat-generaal te Singapore bedroegen de in 1894 van daar verscheepte partijen opium naar Bali en naar Slakasser —
altijd voor zooveel op de opgaven der verschepers was af te gaan — 1383
en 293 kisten , welke totalen in 1892 zouden hebben bedragen 1318 en 443
en in 1893 1134 en 900 kisten.
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Getal aanhalingen in Aangehaalde hoeveelheden
(naar het gewicht in
18'J4.
ruwen staat). 6)
GEWESTEN, a)

Kuw Bereid
opium. opium.
Per transport
Rembang . . . .
Soerabaija . . .
Pasoeroean . . .
Probolinggo . . .
Bezoek i
Banjoemas . . .
Bagelen
. . . .
Kadoe
Djokjokarta . . .
Soerakarta . . .
Madioen
. . . .
Kediri
Madura r ) . . . .
Totaal .

„ 1892
_ 1891

„
„

„
„

„

Thail's Tji's Malta's

693

6113

1571

4

e,i

C3

5

4

U

«0

172

12

52

52

3

8

27

27

|

3

25

25

ifi

13

Cfi

66

1

13

208

208

18

15

IC

II)

4

7

• 83

9

C

d) 183

I n 1893 waren de cijfers.

Totaal Katti's

25

96

121

7

3

55

121

170

24

9

2

37

39

19

14

M

nc

90

9

15

«-. M t

Tin

1» :l

452

6

423

1500

1923

447

9

479

2123

2602

539

3

885

1908

2793

1357

13

2%
7
1
9
3
6
5
6*/4
8
1

0>/ 4

6

o) De gewesten Bantam eu PreaDger Regentschappen vormen in hun geheel
verboden kringen. Verder zijn voor een groot deel voor het opium gesloten. Krawang, Cheribon, Banjoemas en Bagelen, en voorts enkele gedeelten van de
residentiën Batavia, Tagnl, Pekalongan . Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki,
zoomede het tot de residentie Soerabaija behoorende eiland Bawean.
i) De in 1894 aangehaalde hoeveelheden bereid opium bedroegen te zamen ongeveer 202 katti. In de tabel zijn die partijen in reken'ng gebracht als 404 katti
in ruwen staat.
c) Niet opgegeven.
d] Hieronder ook begrepen de aanhalingen , welke uitsluitend ruw opium betreffen , zijnde het getal dier aanhalingen niet afzonderlijk opgegeven.
t) De opgaaf betreffende de residentie Madura omvat ook het getal overtredingen gedurende de laatste vier maanden van het jaar. dus onder de werking
dir regie, geconstateerd, zonder dat dit aantal afzonderlijk is vermeld.
f)

Zonder de aanhalingen van ru;c opium in Djokjokarta.

g) Hieroader al de aanhalingen in Djokjokarta (zie noot d).

Met betrekking tot Je aan liet licht gekomen opium-overtredingen in de streken waar invoer, bezit, vervoer en verkoop van
opium geheel verboden zijn (zie noot a hierboven) is over 1894
het volgende gemeld.
In Bantam wordt de taak der politie met betrekking tot de
handhaving van het verbod zeer vergemakkelijkt doordien aldaar
het opiumschuiven niet voorkomt onder de inlandsche bevolking.
Bij de 12 aanhalingen , die er plaats hadden , waren uitsluitend
Chineezen betrokken. In de mede geheel voor het opium gesloten
residentie Preanger Regentschappen kwamen , blijkens vorenstaand
overzicht, 1C1 aanhalingen voor, zijnde belangrijk meer dan in
1893, toen het aantal 67 beliep. Vermits het grootste gedeelte
der overtreders recidivisten waren , zou volgens den resident uit
dat grooter aantal nog niet dadelijk afgeleid mogen worden , dat
belangrijk meer dan in 1893 in overtreding van het verbod was gehandeld.
In de verboden kringen der residentieu Batavia en Krawang
hadden respectievelijk 26 en 63 aanhalingen plaats, wat eerstgeraeld gewe9t betreft meerendeels in het district Leuwiliang.
Ook nu waren bij de bewuste overtredingen in de residentie
Batavia, wier aantal niet noemenswaardig van dat in 1893 verschilde , inlanders slechts voor een klein deel betrokken. In de
voor het opium gesloten gedeelten der residentiën Tagal en Pekalongan waren de aanhalingen van zeer gering belang (in laatstgeuoemd gewest kwam er slechts een voor, ook nu weder in het
eerst van 1893 af tot verboden kring verklaarde district Paninggaran). In afwijking van hetgeen in andere opium vrije streken
doorgaans het geval is, waren het in de verboden kringen der
residentiën Banjoemas en Bagelen voor verreweg het meerendeel
inlanders die in overtreding werden bevonden , zij het ook , volgens
den resident van Bagelen, voornamelijk reizigers en doortrekkende
personen, met de verbodsbepalingen onbekend. In de bewuste

streken van laatstbedoeld gewest beliep in 1894 het aantal opiumovertredingen 99 (tegen 139 in 1893), in die van Banjoemas
(waar het getal over 1893 niet ia opgegeven) beliep het in 1894
39. In de verboden kringen elders, dat is in de residentiën CherU
bon , Soerabaija , Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki, kwamen
geen of slechts in gering getal overtredingen van den bier besproken aard aan het licht. Het eerste was het geval voor zooveel
betreft de betrokken gedeelten der residentiën Soerabaija en Bezoeki,
terwijl de in de verboden kringen van Pasoeroean en Probolinggo
gedane aanhalingen zich slechts tot 3 en 5 gevallen bepaalden
(voor het opiumvrij gebied van Cheribon is het cijfer niet opgegeven). De resident van Probolinggo voegt aan zijne opgaaf de
mededeeling toe, dat in het district Kandangan (met de districten
Tengger en Gading de verboden kringen van dat gewest uitmakende) de politie in de handhaving van het verbod geen steun
vindt bij de beheerders der daar gelegen landbouwondernemingen ,
die er belang in zien het bezit van opium toe te laten , terwijl
met opzicht tot de verboden kringen in Bezoeki (de districten
Wringin en Wonosari) wordt gemeld dat de bevolking van een
paar dessa's door de politie wordt verdacht nog opium te gebruiken.
Zoo nu als vroeger geschiedden de opium-aanhalingen zelden
op de verkoopers , doch meestal op de verbruikers. Ter verklaring
hiervan diene de opmerking dat de eersten in den regel het opium
niet bij zich aan huis afleveren, maar het nederleggen op afgesproken
plaatsen.
Aan pachtsommen was over de verschillende pachtperceelen
(uitgezonderd Madura) ') over 1894 door de pachters verschuldigd
f 10 974 4S0. Bovendien kon ditmaal de winst voor 's lands kas
op den verstrekkingsprijs van het opium geacht worden te hebben
bedragen f 2 407 468, daar het verstrekt Levantsch opium bij
inkoop kostte f 6,53 en de Bengaalsche soort f 9,15 per katti
(verg. noot a in bijlage PP hierachter), terwijl de pachters een
uniformen prijs van f 30 per katti hebben te betalen.
Rebalve wat betreft het perceel Madioen , waar de pachter over
de maand December 1894 voor ecue som van f 52 010 achterstallig
bleef, waren bij het einde van 1894 de over dat jaar verschuldigde
pachtsommen ten volle, aangezuiverd. Wegens kosten van opiumverstrekking liet dezelfde pachter onaangezuiverd eene som van
f 13 500, zoodat het Gouvernemeut op evengemeld tijdstip van
hem nog te vorderen had eene som van f 65 510. Ter zake van
dien achterstand werd bovendien f 6551 boete beloopen. Ter aanzuivering van een en ander was den pachter, tegen persoonlijke
zekerheidstelling, tijd gelaten voor de helft tot 20 Mei 1895 en
voor de andere helft tot 20 Juli d. a. v.
Aan boeten wegens niet tijdige betaling en aan achterstallige
pachtpenningen ovor vorige jaren werd jredurenda 1894 ontvangen
I 478 912.
Evenals in 1893 werd ook in 1894 niets ontvangen in mindering
van de achterstanden over pachttermijnen , aan 1887 voorafgaande.
In de financieele omstandigheden van den debiteur ter zake van
den achterstand in Soerakarta over de jaren 1875, 1876 en 1877
kwam geen verbetering, en ook de vordering van den lande ter
zake van de schuld wegens de pacht in Banjoemas over 1877 (zie
blz. 174 van het verslag van 1892) bleek nog altijd oninbaar.
Vermits eene langere gijzeling van den borg TAN SOK KIIIBN van
den gewezen opiumpacbter van Pasoeroean over 1884 t/m 1886,
TAN SOK LIEN , wegens den gezondheidstoestand van dien Chinees,
geoordeeld werd levensgevaarlijk te kunnen worden, werd het
reeds in 1893 raadzaam geacht met het voorschieten van voedmgsgelden op te houden, ten einde den belanghebbende in staat te
stellen om voor zijne invrijheidstelling stappen te doen. Voor den
anderen borg is de termijn, waarbinnen hij in gijzeling kon
worden gehouden , evenals voor TAN .^OB LIEN , verstreken.
Volgens het vorig verslag (blz. 176) bedroeg bet totaal van de
verschillende vorderingen, die 's lands kas nog deed gelden ter
zake van eenige pachtperceelen over den driejarieen pachttermijn
1887 t/m 1889, in het voorjaar van 1894 f 5 613 880,06. Sedert
is daarop nog afbetaald f 56 133,39* waardoor die schuld is teruggebracht tot f 5 557 746,66*. Meer gespecificeerd blijkt een en ander
uit het overzicht aan het slot van de reeds aangehaalde bijlage PP.
Ter zake van de schuld ad f 24 840 betreffende de pacht voor
Djokjokarta over 1892 kwam in 1894 niets binnen; intusschen
werd eene schikking voorbereid.
') Voor dit perceel, waar de pacht met 1 September 1894 door de regie
vervangen werd, was over de eerste acht maanden van het jaar aan pachtsom te ontvangen f 78 560. Het voordeel voor den lande op den verstrekkingsprijs kon over de den pachter verstrekte hoeveelheden (zie noot 1 op b l z .
189 hiervóór) gesteld worden op f 22 023,50.
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2°. Buitenbezittinger..
In verband met de omstandigheid, dat voor de vier gewesten
der buitenbezittingen, waar bet Javascbe pachtstelsel w e r k t , de
pachttermijnen steeds dezelfde waren als voor J a v a , werd , nu de
aanbieding in pacht van de perceelen op dat eiland voor één en
voor drie jaren — 1895 t/m 1897 — geschiedde, ook voor de
bedoelde vier gewesten tot eene soortgelijke tweeledige verpachting
op de reeds op blz. 176 van het vorig verslag besproken voorwaarden besloten. Ten aanzien van den uitslag dier verpachtingen
valt te melden dat daarbij alleen voor 1'alembang al dadelijk een
bevredigend resultaat werd verkregen , zijnde voor bet driejarig
tijdvak geboden f 79 200 ' s j a a r s , d. i. f 1080 'ajaars meer dan
voor 1894, en de pacht voor dat bod gegund. Voor de overige
drie gewesten Sumatra's W e s t k u s t , Benkoeleu en de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo werd noch bij de eerste opveiling, noch bij
de daarop gehouden herverpachting een aannemelijk bod verkregen.
W a t de beide laatstvermelde gewesten betreft, werd het middel
ondershands afgestaan, en wel in Benkoelen voor den driejarigen
termijn tegen f 24 000 'sjaars en in de Z u i d e r - e n Oosterafdeeling
van Borneo, alleen voor 1895 , tegen f 15 780, zijnde respectievelijk

GEWESTEN.

Sumatra's Westkust a)
Benkoelen
Palembang
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. .
Totalen
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f 2580 en f 4680 minder dan voor 1894. Wegens het zeer lage
bod werd voor laatstgenoemd gewest aan den éénjarigen termijn
de voorkeur gegeven. Voor Sumatra's W e s t k u s t , waar vermoed
werd dat er samenspanning in het spel was om de pacht laag te
houden, bad de toewijzing plaats ten gevolge van eene nadere,
bij inschrijving gehouden , herverpachtiug, eu wel voor den driejarigen termijn tegen f 273 000 ' s j a a r s , zijnde f 3000 meer dan
voor 1894 was bedougen, en belangrijk meer dan de aanvankelijk
verkregen aanbiedingen, die bij de eerste opveiling slechts f180 000
en bij de eerste herverpachting slechts f186 000 'sjaars bedroegen.
Voor den eenjarigen termiju was bij de nadere herverpachting g e boden f 2 4 0 1 4 4 , bij de eerste opveiling f 2 2 2 1 2 0 , terwijl bij
de eerste herverpachting daarvoor geen bod gedaan werd.
Oe gezamenlijke pachtsommen, WBarop nu voorde vier gewesten
over 1895 te rekenen valt, bedragen f391980, tegen f395 160 voor
1894.
In welke mate in elk der vier gewesten gedurende 1893 en 1894
de pachters bij het aanvragen van opium bleven beneden de hoeveelheden waarop zij recht hadden , kan uit het volgend overzicht
blijken.
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a) Onder de cijfers betreffende Sumatra's Westkust zijn ook begrepen de hoeveelheden toegestaan en verstrekt voor den invoer in het landschap Troemon.
Daarvoor is eene hoeveelheid van 2000 katti per jaar als maximum bepaald.
I>) Hiervan was in elk der jaren 1893 en 1894 aan Levantsch opium verstrekbaar een maximum van 5560 katti, uitsluitend voor de pacht ter Sumatra's
Westkust (daaronder 1000 katti voor Troemon). Al het andere was toegestaan in Bengaalsche soort.
c) Al dit opium was Bengaalsch opium, uitgenomen een deel der verstrekkingen ter Sumatra's Westkust. Aldaar werd aan Levantsch opium verstrekt:
in 1893 3919 katti en in 1894 4773 katti.
Ter Sumatra's Westkust bewogen de prijzen van bereid opium haalde winst was te stellen op f 235 683.
zich tusscheu f ó,72 5 en f 16 (in 1893 tusschen f 6,92 en f 14)
In mindering van de belangrijke achterstanden over den pachtper t h a i l ; voor die per matta waren de uitersten f 0,07 en f 0,16 termijn 1884 t/m 1886 ter zake van de pacht ter Sumatra's W e s t (in 1893 f 0,07 en f 0,14). In Palembang w a r e n , evenals in 1892 kust eu in Palembang (zie vorig verslag, blz. 177) kwam in 1894
eu 1893, de hoogste en laagste prijzen f 8 en f 16 per thail en niets noemenswaardigs binnen (slechts f 105), uithoofde de verkoop
f 0,09 en f 0,18 per matta. Bereid opium was in Benkoeleu in | van in beslag genomen goederen van bij die pachten betrokkenen
1894 per thail verkrijgbaar tegen f 10 a f 15 (in 1893 tegen f 8 opgeschort moest blijven wegeus daartegen door belanghebbenden
a f 12) en per matta tegen f 0,105 a f 0,20 (in 1893 tegen f 0,125 aangeteekenl verzet, welke procedures bij het einde van 1894 nog
a f 0,20), terwijl voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, niet ten definitieve waren beslist.
evenals voor 1 8 9 3 , als middenprijzen zijn opgegeven f 15,33 per
W a t het overig deel der buiten bezittingen betreft, uitgezonderd
thail en f 0,16 per matta. Voor ruw o p i u m , dat ter Sumatra's
Westkust alleen in de residentie Tapanoli, en in de residentie ook de Larapongscbe Districten als behoorende tot het opiumpachtperceel Batavia-Krawang, is aangaande de opiumpacht, die
Palembang uitsluitend in de afdeeling T e b i n g T i n g g i werd geer op anderen voet werkt dan in de tot dusver besproken vier
debiteerd, betaalde men in Tapanoli per thail f 2,87$ a f 3,50
gewesten Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen, Palembang en Zuider(in 1893 f 2,875 a f 4 ) , doch in Tebing T i n g g i , evenals in 1893, en Oosterafdeeling van Borneo, aan de ontvangen berichten het
f 5,50 per thail en f 0,08 per matta.
volgende te ontleenon.
In de meerbedoelde vier gewesten werden in 1894 in 't geheel
Alleen in een zestal van de twaalf gewesten of gedeelten vau
21 opiumovertredingen geconstateerd, zijnde 4 meer dan in 1893,
g e w e s t e n , die men nu op het oog heeft, waren in 't laatst van
waarbij ruim 4 1 ' / , katti (tegen in 1893 19'/i katti) opium werd
1894 nieuwe verpachtingen noodig, daar in de zes andere (Oostaangehaald (het in bereiden staat aangehaalde herleid naar het
kust van S u m a t r a , Riouw en onderhoorigheden, Banka, Westergewicht in ruwen stnat). In Benkoelen werd geen enkele aanha- afdeeling van Borneo, Celebes en onderhoorigheden en Bali en Lomling gedaan , terwijl de 4 aanhalingen in Palembang en de 6 in bok) ') de voor drie jaren gesloten pachtovereenkomsten ook na
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bestonden uit respectievelijk 31 en 9'/ 2 k a t t i , daarentegen de 11 aanhalingen ter Su') Wat dit laatste gewest betreft, werkt de gouvernements-opiumpacht
matra's Westkust gezamenlijk slechts uit iets meer dan 1 katti. alleen in 's Gouvernements rechtstreeksch gebied op Bali (de afdeelingen
Wegens pachtpenningen hadden de pachters in de besproken Boeleleng en Ojembrana). Op Lombok, waar het onder het vorstenbestuur
bestaande verbod voor de inheemsche (zoowel Balische als Sassaksche) bevolking
vier gewestan over 1894 te betalen f 395 160 en wegens kostprijs om opium te gebruiken onzerzijds is gehandhaafd gebleven (reeds in April jl.
van opium f 321 120, te zaïnen dus f 716 280. Hierop was bij het is dit door den resident aan de hoofden voorgehouden), wordt na de invoering
einde van den pachttermijn ter zake van de pacht ter Sumatra's van ons rechtstreeksch bestuur (Indisch Staatsblad 1895 n". 181) het opium
Westkust achterstallig f 24 367 , welk bedrag echter reeds in Januari (ten behoeve van de niet-inheemsche bevolking) door een hoog invoerrecht
getroffen (blijkens Indisch Staatsblad 1895 n*. 188 f 450 per 100 K.G. ruw
1895 werd aangezuiverd. Het verstrekt opium (4773 katti Levantsch opium);
zie overigens wat op blz. 196 wordt gezegd met betrekking tot het
en 5931 katti Bengaalsch) kon gerekend worden den lande slechts opium vraagstuk op Lombok. Het onder het vorstenbestuur verpachte recht van
gekost te hebben f 6,53 per katti Levantsch eu f 9,15 per katti invoer en verkoop van opium aldaar (ten behoeve van hen aan wie het gebruik
Bengaalsch, zoadat de in 1894 ter dier zake door den lande be- geoorloofd was) bracht in het laatste jaar ongeveer 4200 rijksdaalders op.

Bijlage C.
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uit. 1894 bleven doorloopen. W a a r nieuwe verpachtingen werden
gehouden , werd de pacht voor één jaar toegewezen , met uitzondering van die van Atjeh en van Billiton, waar het middel voor
den driejarigen termijn 1895 t/m 1897 werd afgestaan. Jn totaal
bedroegen de nieuwe pachtsommen voor de zes gewesten gezamenlijk f 535 080 ' s j a a r s , tegen f 497 782 voor 1894, derhalve tna:is
f 37 304 meer Tegenover eene stijging der jaurlijksohe pachtsommen voor Atj -h met f 60 000 en voor fimor roet f 408 , s t o n l e e n e
vermindering inet f 19 200 'sjaars voor Btlliton en met f 3904
'sjaars voor de drie andere gewesten (Menado, Amboina en T e r nate). Voor Atjeh was de eerste verpachting voor één ja^r gehouden en toen (wegens gebrek aan concurrentie en den korten duur
van den p;ichtterinijn) een bod verkregen van f150 000 of f24 000
minder dan voor 1894, op grond waarvan tot eene hervarpaehting
voor één en voor drie jaren werd besloten Bij die Lerverpnchtiiig
werd voor 1895 i' 102000 en voor 1895 t/m 1897 f 181 200's jaara
geboden, maar volgens den gewsfeiijk j n gouverneur h a l bet
weder aan ernstige mededinging ontbroken, terwijl inmiddels van
verschillende zijden onlerban lsche aanbiedingen waren verkregen.
Ten slotte werd de pacht voor het driejarig tijdvak otiders'iands
gegund tegen f 240 000 ' s j a a r s , een cijfer dat liet midden hiel 1
tusscben de voor 1892 en de voor 1893 verkregen pachtsom , die
respectievelnk f 2 8 9 320 en f 21(5 000 bedragen bad. Moest men
zich voor Bilhton voor bet driejarig tijdvak met eene pachtsom
van f 2 0 4 00) ' s j a a r s , lijnde f 1 9 200 minder dan voor 1894,
tevredenstellen, voor den éénjarigen termijn w a l aldaar niet meer
dan f 1 5 1 0 1 0 geboleu
In de afilasliog Banda der residentie
Amboina bad de verpach'ing ook t w e e l e l ' g , namelijk voor 1895
en voor 1895/1897 p l a a t s , doch dewijl bet bo i voor den driejarigen
termijn ad f 53 760 (tegen f 52 200 vojr 1894) dat voo"r 1895
alléén met niet meer dan f 120 overtrof, werd de pacht voor één
jaar a f g ' j t a a n , ook omdat men meende dat er zich verscbijus-den
voordeden (concurrentie uit Ternate) om bij eene volgende verpachting voordeehger uitkomsten te mogen verwachten. Het perceel Ternate w e r d , evenals het pichtperceel Minihassi der residentio Mecado, eerst i;a herverpachting gegund.
Was voor 1894 voor de twaalf gewesten gezamenlijk — zie
bijlage QQ hierachter — aan pachtsom 'e rekenen geweest op
f 2 864 182, ten gevolge van de nieuwe verpachtingen klom voor
1895 het cijfer tot f 2 9 0 1 4 8 6 , onder welke beide totalen de
residentie Oostkust van Suniatra alleen voor f 1320 000 me letclt.
In hoever de pachtsommen over 1894 geregeld i n k w a m e n , is
ditmaal niet gemeld. Over 1893 waren , blijkens bet vorig verslag
(hlz. 178), slechts vier pachters eenigszins achterstallig geweest,
echter niet langer clan tot in Januari 1*94.
Aangaande achterstanden van vroegere jaren is bet volgende
aan te teekenen.
Op blz. 17^ van het verslag van 1892 is medegedeeld d a t ,
vermits van den gewezen pachter van bet opiummiddel op het
eiland Bengkalis (Oostkust var. Sumatra) voor een deel van den
pacbtterinijn 1889 t/m 1891, OEI SOEI IN (nog steeds voortvluchtig),

en

diens aausprakelijken borg T A N T J I N O SIANG geen aan-

nemelijk voorstel tot afbetaling der schuld was te verwachten ,
met de executie van hunne goedereu een aanvang was gemaakt.
Ten gevolge van die executie (waarvoor alleen de goederen van
den pachter in aanmerking kwamen) was de achterstand op de
pacht sedert (/.ie vorig verslag, blz. 178) van f 265 1140,20 teruggebracht tot f 2 5 4 203,72. Daar te voorzien was dat verdere
pogingen om de schuld langs gerechtelijke!) weg geïnd te krijgen , voor zooveel T A N TJINO SIANG betreft, die weinig bezittingen bleek te hebben , geen resultaat zouden opleveren , is opnieuw getracht om van dien Chinees een aannemelijk voorstel tot
afbetaling te erlangen , met dat gevolg dat hij zicti bereid heeft
verklaard en hem vergund is om den op de pacht nog bestaanden
achterstand met de wettelijke renten over het bedrag van f 157 350,20,
tot betaling waarvan Itti veroordeeld is bij vonnis van den raad
van justitie te Batavia dd. 4 April 1 S 9 1 , te betalen bij halfjaarlijksche paijementen van f 3 5 0 0 , te heginnen met 30 J u n i
1895. Voor de richtige betaling is persoonlijke borgstelling verleend, terwijl tevens is bedongen dat de s d m l d dadelijk in haar
geheel weder opvorderbaar w o r d t , in lien T A N TJINO S'ANG in
gebreke blijft eene der afbetalingen tijdig te voldoen, liet door
de Indische Kegeering ingesteld beroep in cassatie tegen bet vonnis
van den raad van justitie te B.tavia, op 9 Mei lr-93 gewezen
tusscben baar en den anderen borg roof deze pacht, den Chinees
TAN K I N A M , waarbij der Regeering de vordering op dien borg
werl ontzegd, is, lonaJa in liet vorig verslag reeds werd medegedeeld,
bij arrest van het Hooggerechtshof vau 22 Maart 1894 verworpen.
Bij het genoemd vonnis van den raad van justitie was ook van
onwaarde verklaard het beslag dat eerst executoriaal en later conHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

servatoir was gelegd op de aan TAN K I NAM toebeboorende goederen.
Naar aanleiding van een daarop door genoemden Chinees tegen de
Indische Regeering ingestelden eisch tot vergoeding vnn alle kost e n , schaden en interessen ten gevolge van het onrechtmatig
beslag doof hem geleden, is de Regeering tot de vergoeding van
de kosten, nader op te maken bij s t a a t , veroordeeld bij vonnis
van gen'binden raad van justitie dd. 11 Januari 1895 Omtrent
de in rekening gebrachte schade is de beslissing van den rechter
ingeroepen, welke procelure tij lens de afsluiting in Iudiö van de
ino ledeelingeu voor dit gedeelte vau het verslag nog hangende was.
Andere

verpachte

middelen.

In aansluiting aan hetgeen in 't vorig verslag (blz. 178) is
medegedeeld nopens de beëindiging van bet onderzoek naar de
r o l , die de vreemde oosterlingen op Java en Madura in de oeconomiaebe verhoudingen aldaar vervullen en de daarbij o. a. ter
toetse gebrachte vraag of het voor den lande wenschelijk en u i t voerbaar zou zij" aommige buiten bet opium vallende verpachte
landsmid leien door rechtstreeksche heffing of eigen beheer te vervangen , is thans nader aan te teekenen dat die vraag met betrekking tot de op Java en Madura werkende tweeërlei slachtpacht
(die op runderen en paarden en die op varkens), volgens berichten
van Mei jl. , r o g bij het departement van financiën een onderwerp
van overweging uitmaakte. \VHS , blijkens bet verleden jaar medegedeelde, loslating van het pachtstelsel met betrekking tot de
pandhuizen ten slotte niet aanbevelenswaardig voorgekomen , ook
tegen het denkbeeld oui de pacht der overvaarten te vervangen
door het in eigen beheer n e m e n . althans van die overvaarten
welke ni-t ondershands aan Europeanen of inlanders konden w o r den afgestaan , zijn bei waren gerezeu, in hoofdzaak hierop neerkomende, d a t het iand een belangrijk deel der inkomsten , welke
thans uit het middel worden getrokken, zou moeten prijsgeven,
zonler het beoogde doel in voldoende mate te hereiken. Kr werd
de voorkeur aau gegeven bet daarheen te leiden dat inlanders
meer gelegenheid kregen om bij de verpachting der overvaarten
mede te dingen , o. a. door zooveel doenlijk elke overvaart afzondei lijk in pacht aan te bieden. en het zoo doende mogelijk te
maken dat h i j , d'e eenige overvaart p a c h t , des gewenscht, zelf
de bediening daarvan op zich neme. Bij de verpachtingen voor
1895 is in die richting eene proef genomen en w e l , naar gemeld
w o r d t , aanvankelijk met bevredigend resultaat. In 't geneel toch
kwamen van de 278 voor 1895 in pacht afgestane overvaarten er
79 ') in handen van inlanders, tegen 16 voor 1894.
Ook nog ten aanzien van andere pachtraiddelen was door d e n
hoof lambtenaar, die laatstelijk met bet bovenbedoelde onderzoek
was belast geweest, de wenschelijkheid voorgestaan om te u i t
de handen van Chineexen te houden. Zoo voor de pacht der tot
de residentie Batavia beboorende Duizend-eilanden en voor die der
Krawangsche boutboaachen. Te dien aanzien meldt de directeur
van financiën dat de eerstgenoemde pacht tot dusver telken jare
was bemachtigd door de kongsi, welke bet opiummiddel in bet
perceel Batavia - Krawang - Lampongache Districten exploiteerde ,
voor welke kongsi het alles waard is te verboe leu d a t de pacht
der Duizend-eilanden worde uitgeoefend door anderen , die van de
uitstekende gelegenheid , welke genoemde eilanden (Jaartoe aanoie ien , gebrirk zouden kunnen maken om het bewuste opiumperceel te bestoken. De kongsi deed dan ook voor 1895 voor de
pacht betreflende tfe Duize"d-eilanden (die pacht schenkt tiet recht
o]) de zeevoortbreogselen aldaar en op het aldaar groeiende hout)
het hoogste b o d , namelijk 's inaands f 510 tegen f300 voor 1894.
Kn aangezien de goede trouw tegenover hare contractanten medebrengt d a t , zoolang da opium pacht bestaat, de Regeering het
goed recht van den pachter ven het opiummiddel naar billijkheid
en vermogen beschermt, was er geen voldoende aanleiding om de
minder voordeeüge onderhandsche aanbiedingen , van Kuropeescbe
zijde gediau , aan te nemen. Ten aanzien van do houtbossoben in
K r a w a n g , waarvan door de wijze van exploitatie der pachters de
opbrengst in de laatste jaren voortdurend belangrijk is achteruitgegaan (de pachtsom , welke in 1879 n o g f 1330 's maands bed r o e g , was voor het driejarig tij Iva'.c 1S93 t/m 1895 gedaald tot
f 253 's maat.ds), is de vraag gerezen of bet niet beter ware de
!
) Daaronder 3 {in de Preanger Regentschappen), welke ter bediening
werden alge.itaan zonder betaling van pachtsom. De ït> andere (in de 1'n anger
Regentschappen en zeven andere gewesten), alle belioorcnde tot de minder
belangrijke overvaarten, werden gegund gezamenlijk tegen f 10 079, d. i. gemiddeld tegen ruim t 211 per overvaart. Voor de 1P9 andere, in banden van
(Jhineezen en Arabieren, beliep liet totaal der bedongen pachtsommen t' 104 52'J
of dooreengenomen ruim f 525 per overvaart.
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pac'.it in te trekken en de bedoelde bosschen on Ier het beheer te brengen van den dienst van het boschwezen , omtrent welk denkbeeld ,
volgens berichten van Juni 1895 , nog het advies werd ingewacht
van den directeur van binnenlandscn bestuur.
Hieronder volgen eenige mededeelingen betredende de uitkomsten
der in bet laatst van 1894 gehouden verpachtingen van de verschillende zoo op als buiten J a v a , buiten het opium , verpacht
•wordende landsrniddelen , voor welke a l l e , op weinige uitzonderingen na (zie daaromtrent de bijlagen Kit en 8 S ) , de pachtovereenkomsten bij het, einde van genoemd jaar afliepen.
Voor de pandhuizen op Java ' ) , sommige der vogelr.estklippen
op Java en Madura (voor de overige liepen de pachtterrnijnen eerst
uit. 1895 of uit. 1896 af) en de alleen in Batavia, Bantam en
K r a w a n g werkende tabakspacht, zoomede voor eenige middelen
in de buitenbezittingen werden de verpachtingen tweeledig gebouden , d. i. zoowel voor 1895 als voor 1895 t/m 1897 , wat de
tabakspacht betreft met voorbehoud voor het Gouvernement van
het recht van opzegging tussehentijds, bijaldien besloten mocht
worden de pacht af te schaffen. s ) Bedoelde pachten werden bijna
allen voor den driejarigen termijn ook gegund. De zoutpacbt ter
Oostkust, van Sumatra werd bij eene herverpachting aangeboden
voor 1895 of voor 1895 en 1896, met het oog op de gebleken
wenschelijkheid om den paehtterinijn van dit middel te doen samenvallen met dien van het opiummiddel in hetzelfde gewest. De
opiumpachter toch kan , naar het schijnt, den opiumsluikhandel
niet met vrucht te keer gaan , indien hij niet tevens in het bezit
is van de zoutpacht. Het middel werd voor twee jaren afgestaan ,
zoodat de pachtovereenkomst zal eindigen uit. 1896 tegelijk met
die betreffende de opiumpacht. Overigens hadden de nieuwe verpachtingen weder als gewoonlijk voor één jaar (1895) plaats. In
de bestaande nachtvoorwaarden kwam , behalve het verordende bij
Indisch Staatsblad 1894 n«s. 9 0 , 91 en 158 ten aanzien van de
pandhuizen en het gedistilleerd (zie vorig verslag, blz. 180 en blz.
179), ook nog wijziging ingevolge de nos. 118 en 179 van gemeld
Staatsblad, het eerste, houdende eene verlaging van de bij de
sluis te Samarang geheven wordende schut- en doorvaartgelden ,
waarvan het b e d r a g , ook in verband met de elders geheven
wordende sluisgelden , te hoog voorkwam; het tweede, houdende
eene nadere regeling van het tarief der sluisgelden aan 's lands
sluizen te Melirip en Gedek in Soerabaija, voor zooveel betreft
vlotton van geringe afmetingen , welke volgens het bestaande tarief'
onevenredig zwaar waren belast.
Over het algemeen waren de uitkomsten der nieuwe verpachtingen , yooral wat Java en Madura betreft, gunstig te noemen.
Terwijl voor 1894, met inbegrip van de opbrengst ad f 1827 van
de met 1 Juni 1894 voor het eerst verpachte overvaart in Kediri
(zie Indisch Staatsblad 1894 n° 109), ter zake van de kleine
middelen op genoemde eilanden in totaal was te rekenen op
f 2 8 0 2 8 2 5 , werd daarvoor voor de nieuwe pachttermijuen f 3 2 7 4 0 4 2
'sjaars of f 4 7 1 2 1 7 meer bedongeD. In de buitenbezittiDgen werd
als gevolg der nieuwe verpachtingen in totaal f 1355 304 'sjaars
verkregen , tegen f 1 336 672 volgens de uitkomsten der vorige
verpachtingen, alzoo f 18 632 meer In het gebeel viel dus te
wijzen op eene stijging met f 489 849. Gewestelijke opgaven
omtrent de opbrengst van elk pachtmiddel in hel bijzonder, in
vergelijking met de pachtsommen over 1893 en 1894, treft men
aan in de reeds aangehaalde bijlagen RR en SS.
De gunstige uitslag der verpachtingen op Java en Madura was
schier uitsluitend toe te schrijven aan de hooge aanbiedingen,
welke ditmaal voor de pandhuizen *) werden gedaan. In 20 van de
22 gewesten aldaar toch werd voor dit middel, in enkele gewesten
na herverpachting , f 497 272 'sjaars meer bedongen dan de paehtsommen per jaar over den loopendeu pachttermiju bedroegen ,
waartegenover voor Madioen en Kediri met eene mindere opbrengst
i) In de residentie Madura werden de pandhuizen slechts voor één jaar
opgeveild, in afwachting van eene beslissing aangaande liet denkbeeld om
aldaar eene proet te nemen met de exploitatie in eigen beheer, van welk
denkbeeld echter — zooals reeds op blz. 193 herinnerd werd — is afgezien.
-) Daar de tabakspacht in de laatste jaren ruim 2'/4 ton 'sjaars opbracht
(voor het driejarig tijdvak 1896 t/m 1897 is er zelfs f S88M0 'sjaars voor
bedongen kunnen worden), zal dit middel — en ook de daarmede samenhangende tabaksaccijns (zie de noot op blz. 108) — niet kunnen worden prijsgegeven
zonder equivalent. Dit equivalent meende de Regeering te kunnen vinden door
eene herziening van het algemeen tarief van invoerrechten. Het daartoe
betrekkelijk wetsvoorstel is echter, nadat art. 1 daarvan door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal was afgestemd, door de Regeering ingetrokken
(October 1895).
3
) Slechts voor 21 van de toegestane 362 pandhuizen boden zich geen
gegadigden aan. De 341 overige werden allen voor drie jaren in pacht atgestaan, uitgenomen de 5 op Madura; verg. noot 1 hierboven.
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van f 38 570 moest worden genoegen genomen. In deze twee g e westen leverden zoomin de eerste verpachting als de herverpachting
eenig resultaat o p , terwijl ook bij inschrijving voor de 17 pandhuizen in Madioen geene, en in Kediri slechts voor 2 van de 29
pandhuizen, aannemelijke aanbiedingen werden ontvangen , zoodat
voor de meeste der bedoelde pandhuizen van onderhandsebe aanbiedingen gebruik moest worden gemaakt. In Madioen zijn ten
slotte de pandbuisen , op 3 n a , afgestaan voor f 12 300 of f2850
minder dan laatstelijk voor al de 17 pandhuizen aldaar bedongen
w a s ; in Kediri bleven 2 pandhuizen onverpacht en moesten de
overige 27 aldaar worden afgestaan voor niet meer dan f 20 330 ,
d. i. f 35 720 minder dan bij de vorige verpachting voor al de 29
pandhuizen verkregen was. Als reden voor dezen achteruitgang
moesten o. a. wederom, evenals vroeger algemeen (zie het verslag
van 1892, blz. 177), dienst doen de met 1892 in werking getreden
bepalingen in Indisch Staatsblad 1891 n°. 1 6 3 , in zoover dientengevolge in sommige gevallen de overtredingen van den p a c h t e r ,
in plaats van met geldboete, met dwangarbeid kunnen worden
gestraft. Dat de bezwaren, welke tegen die nieuwe bepalingen bij
hare inwerkingtreding mochten hebbeu bestaan , in de praotijk niet
overwegend gebleken zijn , bewijst voldoende het feit, dat in de
overige 20 gewesten de pandhuizen ditmaal niet alleen voor een
hooger bedrag konden worden afgestaan clan voor den afgeloopen
pachttermijn, maar ook meer opbrachten dan in het driejarig
tijdvak 1889 t/m i891. Het totaal der pachtcijfers voor den nieuwen
paehtterinijn bedraagt toch in de bedoelde 20 gewesten f 1 054 072
' s j a a r s , tegen f 950 7 6 1 , f 948 601 en f 948 613 in elk der jaren
1889, 1890 en 1891. (Over de jaren 1892, 1893 en 1894 waren
deze totalen slechts f 555 949, f 556 3ü4 en f556 800.) De geringe
opbrengst in Madioen en Kediri zal dus moeten worden toegeschreven aan bijzondere plaatselijke omstandigheden , en - zooals
de resident van Madioen opgeeft — aan verliezen , door den vorigen
pachter geleden. Op de werking der bepalingen omtrent de pandhuispacht wordt lager teruggekomen.
Uitgenomen de pacht der vogelnestklippen en die der schutsluizen ,
welke , vergeleken met de laatstelijk verkregen pachtsommen , eene
mindere opbrengst gaven van respectievelijk f 32 208 en f 5220 , droegen de overige kleine middelen op Java en Madura mede eenigerinate
bij tot de ruimere opbrengst voor 1N95, o. a. de reeds vermelde tabakspacht (in Bantam , Batavia en Krawang) voor f 24 000 (een gevolg ,
naar men m e e n t , van de omstandigheid dat de bevolking in het
pachtgebied , wegens het tegenvallen van den rijstoogst, zich meer
op den tabaksbouw had toegelegd); de pacht der overvaarten voor
f 9353 (uithoofde van meer mededinging, nu de opveiling om de
bovenvermelde reden zooveel mogelijk voor elke overvaart afzonderlijk plaats had); de pacht der dobbelspelen , slechts in drie
gewesten bestaande, voor f 8 1 7 2 . Voor sommige andere middelen
waren de gunstige verschillen , wat het totaal voor de gezamenlijke gewesten betreft, van minder beteekenis. De rundslachtpacht
bracht in onderscheidene gewesten van Java en Madura minder
op dan voor 1894 was verkregen , o. a in laatstgenoemd gewest
en in Soerabaija f 14 268 en f 9 3 6 0 minder dan toen (hetgeen
wordt aangemerkt als eene reactie na de opdrijving der pachtsommen voor 1894), doch deze en andere kleinere nadeelige verschillen in de voor de rundslachtpacht verkregen pachtsommen
werden geheel opgewogen door stijging in de meeste der overige
gewesten, zoodat voor al de betrokken gewesten van Java en
Madura gezamenlijk de pacht nog iets meer opleverde dan voor
1894 , in totaal namelijk f 1 350 096 , tegen f 1 348 284 voor laatstgenoemd jaar. In een zestal gewesten was deze pacht voor de
tweede maal moeten worden opgeveild. Ook voor de pacht der
varkenslacht, welke op geheel Java en Madura opbracht f69 306
(tegen f 65 460 voor 1894), en voor de pacht der dobbelspelen
(waarvoor in de drie betrokken gewesten verkregen werd f 204 924)
werd in sommige gevallen met goed gevolg tot herverpachting overgegaan.
Leverden de uitkomsten der verpachtingen in de buitenbezittingen over ' t geheel een klein gunstig verschil met het totaal
over 1894 — biervóór is reeds opgegeven dat dit verschil f 18 632
bedroeg — ook voor elk gewest op zich zelf wijkt het resultaat
voor 1895 niet veel af van dat voor 1894, zooals in bijzonderheden
kan blijken uit bijlage SS. Slechts voor sommige pachtmiddelen
bleek ook in de buitenbezittingen herverpachting noodig, welke
in enkele gevallen niet bij opbod, maar bij inschrijving plaats had.
Op de over 1894 verschuldigde pachtsommen ter zake van de
buiten het opium verpachte landsmiddelen in de verschillende gewesten zoo op als buiten Java waren bij het einde van dat jaar
23 pachters gezamenlijk achterstallig een bedrag van f 77 0 2 8 ,
doch in de eerste maanden van 1895 werd daarop afbetaald
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f 16 332 , zoodat nog aan te zuiveren bleef f 60 696. Hiervan was
eene som van f 18 992 verschuldigd door den contractant voor de
rundslachtpucht in de residentie Madura, wien om bijzondere
redenen (de omstandigheid d a t , wegens het heersenen gedurende
eenige maanden van 1894 van mond- en klauwzeer onderden veestapel op Madura, de veeuitvoer tijdelijk verboden was geweest)
eerst uitstel van betaling werd verleend voor de helft der p a e h t penningen over de maanden Augustus en .September 1894 en
wien later, na een ingesteld onderzoek nopens het verlies waarop
hem bedoeld verbod was te staan gekomen , f 2400 afslag van pacntsom werd toegestaan. Voor de aanzuivering van de alzoo nog verschuldigde f 16 592 was h e m , volgens berichten van Mei jl., een
korte termijn gesteld. Het overige van den achterstand was verschuldigd door de pachters van het ruudsluchtniiddel in Kediri en
van de middelen «gedistilleerd" en » s a g u w e e r " in Menado,
waarvoor de contracten in den loop van 1894 moesten worden ontbonden. De ontbinding der overeenkomst voor het middel in Kediri
had plaats np 29 Juni 1894, nadat de pachter, sedert failliet verk l a a r d , over April en Mei achterstallig gebleven w a s , terwijl de
borgen niet in staat werden bevonden den achterstand aan te zuiveren
Voor het resteerend gedeelte van den termijn (tot uit. 1894) werd
de p a c h t , voor dezelfde pachtsom als aanvankelijk bedongen was ,
ondershands afgestaan (verg. Indisch Staatsblad 1894 n°. 146). Üe
vordering op den pachter, met de boete groot f23 941,86. werd
in handen gesteld van den landsadvocaat te Soerabaija, die het
land in den faillieten boedel zal vertegenwoordigen. De borgen
bleken zoo goed als niets te bezitten , zoodat verhaal op hen naar
alle waarschijnlijkheid geen resultaat zal opleveren. De respectievelijk tot uit. 1896 en uit. 1894 loopende overeenkomsten voor de
twee genoemde pachten in Menado werden ontbonden op 17
Augustus 1894, dewijl de pachter achterstallig was over J u n i en
Juli. Het middel » gedistilleerd **, waarvoor bij de ontbonden overeenkomst f 3580 's maands bedongen w a s , werd met ingang van
21 Augustus 1894 voorloopig door den resident ondershands afgestaan voor f 2040 's maands , en werd vervolgens (zie Indisch
Staatsblad 1894 n°. 219), na opveiling, van 18 Januari 1895 tot
uit. 1896 gegund voor f 3 o l 0 ' s inaands, terwijl de saguweerpacht,
laatstelijk afgestaan geweest voor f 1217 's maands, voor het tijdvak van 21 Augustus tot uit. 1894 ondershands werd toegewezen
voor f900 's maands. De achterstand op deze beide pachten bedroeg,
met de boeten, enz., in totaal f 35 309,90. Hoeveel hiervan op
den boedel van den sedert failliet verklaarden pachter zal kunnen
worden verhaald, is nog niet na te gaan. De roerende goederen
van de borgen (hunne onroerende goederen moesten nog worden
geëxecuteerd) brachten bij executorialen verkoop f 937,37 op.
Op de achterstanden over vorige jaren hadden in 1894 geregeld
maandelijksche afbetalingen plaats ten aanzien van de dobbelpacht in Batavia (1888), van de rundslachtpachten in Soerakarta
(1888) en Madura (1889) en van de in 1893 ontbonden pachten
van de overvaarten en het gedistilleerd in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. De maatregelen voor de invordering van
den achterstand op de in 1893 mede ontbonden pacht der kleine
middelen in Indragiri (Riouw) en op de pacht van het gedistilleerd
in Amboina (1890) leidden tot nogtoe niet tot afbetalingen.
Met betrekking tot de verpachtingen voor 1896 kan ten slotte
hier reeds worden vermeld dat in de residentie Timor, met ingang
van genoemd j a a r : a. het pachtgebied voor het gedistilleerd , dat
zich tot dusver alleen over de hoofdplaats uitstrekte, is uitgebreid
(Indisch Staatsblad 1895 n°. 155) tot het geheele onder orsrechtstreeksch gezag staande gedeelte van het gewest (d. i. tot het
nabij Koepang gelegen eiland Semauw of Samaoe, eene strook
lands om de Koepangbaai en de vallei van Atapoepoe in MiddenTimor), en b. ter hoofdplaats als afzonderlijk pachtmiddel alsnog is
ingevoerd (Indisch Staatsblad 1895 n°. 205) het recht tot den verkoop van laroe (een gegiste d r a n k ) , welke pacht vroeger begrepen
was in de zooeven bedoelde drankenpacht, doch daaruit was komen
te vervallen als gevolg van het nieuwe algemeen reglement in
Indisch Staatsblad 1890 n°. 85 , waarbij de drankenpacht in Timor
en de meeste andere buitenbezittingen tot gestookte dranken beperkt is. Dat de laroepacht niet ook in het rechtstreeksch gebied
buiten de hoofdplaats van toepassing is verklaard , vindt zijne verklaring hierin d a t , waar de bereiding van laroe in ieders bereik
ligt en de verkoop daarvan gemakkelijk door ieder kan plaats hebben , des pachters rechten elders dan te Koepang zelf niet naar
behooren beschermd zouden kunnen worden. ')
Als gewoonlijk laat men ten slotte nog eenige mededeelingen vol') De invoering in de tweede helft van 1895 van ons rechtstreeksch betunr op Lombok zal vooralsnog geen uitbreiding van gouvernementspacht-
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gen aangaande de werking van de bepalingen omtrent het houden
van pandhuizen. : ) Klachten betrekkelijk overtredingen van het
rentetarief kwamen gedurende 1894 in 9 gewesten van Java en Madura , zoomede in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bij het
bestuur in. In 14 gevallen leidde het naar aanleiding van die klachten
ingestelde gerechtelijk onderzoek tot het opleggen van geldboeten en
in 11 gevallen tot vrijspraak, terwijl in 6 gevallen (éénmaal in
elk der gewesten Batavia , Samarang en Kediri en 3 maal in Japara)
de schuldigen werden veroordeeld tot dwangarbeid. Bij sommige
pandhuizen bleek weleens dat de pachters beneden het tarief gebleven w a r e n ; dit geschiedde enkele malen waar het kostbare
panden gold of tegenover vaste klanten , doch meestal was die
vrijgevigheid het gevolg van foutieve berekening. Overtredingen
van de bepalingen , regelende de bijhouding der boeken , werden
in een drietal gewesten op Java geconstateerd en alle met geldboeten gestraft. In Bagelen was eene ter zake ingediende klacht
op uit. 1894 nog in onderzoek. Voorts volgde in 1894 veroordeel m g tot geldboete in elke der op uit. 1893 nog hangende zaken
(waarvan 2 in Bagelen en 1 in Banjoemas 1 . Wegens verlies of beschadiging van pauden werden tweemaal kluchten ingebracht in
Madioen en eens in Soerabaija en Banjoemas, waarop telkens de
waarde van het pand dan wel de geleden schade werd vergoed.
In J a p a r a kwamen ter zake twee klachten in , welke beide ongegrond werden bevonden, l'.enige door middel van inbraak uit het
pandhuis te Grogollan (Pekalongan) ontvreemde panden werden
weder achterhaald, zoodat vergoeding aan de beleeiiers niet noodig
was. Voorts werden nog in het pan Ihuis te Koendoeran (Kembang)
door brand eenige panden vernield , voor de waarde waarvan de beleeners door den pachter werden schadeloos ges'eld. De voorschriften
betreffende den verkoop der niet tijdig geloste panden werden over
het algemeen behoorli.k nageleefd. Alleen werd in Tagal geklaagd
over onvoldoend toezicht van de commissiën voor het controleeren
van da te verkoopen panden en van den verkoop zelf (zie art. 13
der bepalingen in Indisch Staatsblad 1891 n°. 163); maatregelen
tot verscherping van het toezicht \» aren intusscheu reeds genomen.
Ter zake van het houden van clandestiene pandtiuizen werden in
J a p a r a 9 en in Kembang 6 personen met dwangarbeid gestraft.
Eindelijk werd zoowel in Japara als in de Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo eene veroordeeling tot geldboete uitgesproken
wegens het niet uitreiken van de gequiteerde strook w e l k e , bij
de inlossing van het pandbriefje, daarvan moet worden afgescheiden.
In de zeven gewesten der buitenbezittingen , waar de pandhuizen
niet worden verpacht, maar tiet licentiestelsel w e r k t , werden voor
1894 uitgereikt 16 vergunningen (elke voor de daarin genoemde
plaats), van welke vergunningen (2 minder dan in 1893) er verkregen waren 2 in elke der residentiSu Lampongsche Districten ,
T e r n a t e , Timor en Bali en L o m b o k , 4 in de residentie Riouw en 4
in de residentie .Menado, terwijl er in Amboina geen enkele werd
aangevraagd. ') De rentevoet, waartegen de licentiehouders de
panden beleenden, bleef in vier der genoemde gewesten onveranderd;
evenals in 1893 werd namelijk per maand berekend : in .Menado en
Timor 4 pet., Boeleleng/Djembrana(Bali) 5 pet. en Ternate , al naar
gelang 1 de panden voor langere of kortere termijnen werden beleend ,
3 a 4 pet. Uit de Lampongsche Districten en uit Riouw is thans
gemeld dat de beleeningen plaats hadden tegen respectievelijk 3 k
7'/j en 5 ii 10 pet. 's maands. Het aantal beleeningen bedroeg in
de Lampongsche Districten 9188, in Riouw 30037, in Menado 19883,
in Ternate 7486, in Timor 16 580 en in Boeleleng/Djembrana
2739, waarop werd voorgeschoten respectievelijk f 34 279, f 49 257 ,
f 8 7 3 5 1 , f 12737, f 47 815 en f 1 0 3 2 1 , tegen in 1893 respectievelijk
f 38 3 4 5 , f 46 2 1 8 , f 79 6 3 8 , f 12 4 2 7 , f 6 1 2 4 4 en f 11813.

gebied ten gevolge hebben. Wat speciaal de sterke dranken betrelt, waarvan
intusschen het vrliruik onder de inheeinsche bevolking van het eiland betrekkeiyk gering is , werd wel is « a a r onder het vorstenbestunr het uitsluitend recht
tot invoer en verkoop van arak en brandy (cognac i verpacht (wat dit laatste
artikel betreft slechts met opzicht tot de havenplaats Ampenan), doch van
gouverneiiientswcge is het beter geoordeeld de voor Lombok bestemde sterke
dranken door invoerrecht te treffen , en w e l , om den sluikhandel niet in de
hand te werken, door het bit het speciaal tarief voor Lombok aangenomen
normale recht van 4 pet. der waarde; zie Indisch .Staatsblad 1>'J5 n''. 188.
*) De vraag, welke verdere verbeteringen , na die waarvan sprake is in het
vorig verslag (blz. 180) en die met 1 Januari 1895 zijn in werking getreden ,
nog in de pachtbepalingen der pandhuizen zouden zijn te brengen, ook in
verband met de in dat verslag bedoelde, aan het oordcel dei Indische Kegeering
onderworpen wenken , maakte tijdens de afsluiting in Tndié' van de hier voorkomende mededeelingen een punt van onderzoek uit by het departement van
financiën.
3
) In de tien gewesten der buitenbezittingen , waar het houden van pandhuizen verpacht wordt, is het totaal pandhuizen bepaald op 102, van welke
er evenwel 3 7 , wegens het ontbreken van gegadigden, laatstelijk onverpacht zyn gebleven; verg. bijlage SS hierachter.
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B.

Onverpachte middelen en inkomsten.

Proef met de opium-reyie.
De blijkens het vorig1 verslap: (bh.
180/182) in de residentie Madura met 1 September 1894 van
gouverneiiientswege aangevangen proef niet de exploitatie van net
opiuinmiddel in eigen beheer, waarover hieronder nader wordt
gehandeld, bleek reeds in den aanvang van 1895 een zoodanig
bevredigend verloop te nemen dat er alleszins termen bestonden
voor de overwegin" van het denkbeeld om de proef voort te zetten
en uit te breiden tot eene streek waar men te dezen opzichte
voor eenigszins grootere inoeielijlcbeden zou komen te staan dan
op Madura te overwinnen waren. Voor zoodanige uitbreiding van
het proefgebied schenen 't incest in aanmerking te komen de drie
oostelijke gewesten van Java : Pasoeroean , Piobolmggo en Bezoeki,
als vormende een aaneengesloten g e h e e l . waar de regie slechts
aan één zijde aan pachtgebied zou grenzen , terwijl de bewaking
van de zeezijde gemakkelijker scheen te kunnen geschieden dan
in eenig ander deel van Java. Bovendien werd la Pasoeroean het
onder den naam van tikee bekende opiumpraeparaat gesleten,
omtrent welks bereiding (vooral met het oog op duurzaamheid
voor opbewaring) en verpakking de regie tot dusver nog geen
practische ervaring had kunnen op ioen. Daarbij beval de uitbreidmg der proef zich ook uit een oeconomisch oogpunt aan , omdat
de gouvernenieüts-tjaiidoefabriek, zooals zij was ingericht (zie over
die fabriek nader op blz. 198), veel meer product kon verwerken dan
zij voor de proef op Madura had te leveren. Ook werd het een
voordeel geacht dat het nieuwe regiegebied , dat m<-u op bet oog
had , voor een deel door Madureezen wordt hewoond, zoodat, als zulks
noodig inociit blijken , aldaar ten deele van het op Madura gevorm Ie personeel zou kunnen worden gebruik gemaakt. Na overleg
met de Re^eering hier te lande werd iu April 1895 besloten *'tt
voorbereiding van hetgeen noodig was (verg. o. a blz. 94 hiervóór)
om het plan c. q. reads met 1 Januari 189(5 tot uitvoering te doen
komen , bijaldien namelijk — zojals sedert het geval is geworden — de Indische b e g r o t i n g s w e t t e n voor het nieuwe dienstjaar
daartoe de gelegenheid zouden openen.
Zooals reeds gezegd is iu de noot op blz. 192 hiervóór zijn ten
aanzien van het opium in de nieuwe gouvern.-ment -afdeeling
Lombok der residentie Bah en Lombok onzerzijds voorloopig nog
geen andere maatregelen genomen dan dat het verbruik aan de
inheemsche bevolking verbo ien is gebleven en dat het voor de
behoefte van vreemde oosterlingen en andere niet-inheemscho bewoners benoodigde slechts tegen een hoog inkomend recht mag
worden ingevoerd. Te dezer plaatse kan hieraan nog worden toegevoegd dal , tegelijk met de afkondiging van de maatregelen tot
invoering van ons rechtstreeksch bestuur op Lombok en de daartoe
behoorende kleinere eilanden (gouvernementsoesluit dd. 31 August u s 1895 n°. 1), de hoofdinspecteur voorde opiumaangelegenheden
is uitgenooligd o m , in overleg met den resident, spoedig een
onderzoek ir te stellen naar den tegen woord igen stand van het
opiumverbruik op Lombok en naar al wat daarmede verband h o u d t ,
en daaraan de vraag te toetsen of invoering van een stelsel, waarbij
opium slechts in de verpakking der regie zal worden verkocht,
aanbeveling verdient, dan wel welke andere maatregelen door de
Regeering ten opzichte van het opiumverbruik op het eiland
moeten worden genomen. Voor zooveel noodig gaf de Indische
Rogeering bij deze opdracht tevens te kennen dat het baar wensen
is de bestaande beperkende bepalingen absoluut te handhaven en
zoo mogelijk uit te breiden, opdat de inheemsche bevolking
(Sassaks en Baliërs) van het bezit van opium worde uitgesloten en
het artikel zoo noodig dus slechts wettig in de handen moge
komen van de vreemdelingen (Cliineezen, Boegineezen, enz.) en
binnen beperkte kringen , namelijk de daarvoor iu aanmerking
komende vestigingen dier vreemdelingen.
D a t , op de beperkte schaal waarop tot dusver de exploitatie van
het opiuinmiddel in eigen beheer door het Gouvernement is ondernomen , de resultaten gedurende het eerste proefjaar, ook wat het
technisch gedeelte betreft, niet beneden de verwachting zijn gebleven , werd reeds bij de stukken der Indische begrooting voor
1896 ') kortelijk aldus geresumeerd : » De fabriek heeft hare taak
naar eisch volbracht; de smokkelhandel i s , zooal niet verminderd,
toch zeker niet toegenomen; de vrees dat de regie zou te kampen
hebben met tegenwerking van het personeel van de vroegere pacht
heeft zich niet bevestig 1; de stille slijters, de zoogenaamde patoengan
of braodonan, zijn verdwenen ; het deskundig onderzoek door den
directeur der tjan Jo3fabr:ek van door de politie aangehaald opium
') Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer,
blz. 13—15 (Zitting 1895—18DG — 4 , n°. 37, lees: 38).
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is der rechtspraak ten goede gekomen. Ook de financieele u i t k o m s t ,
voor zoover zij bekend is, kan bevredigend worden geacht. Daarbij
dient men in het oog te houden dat alle kosten van de fabriek
en andere algemeene onkosten hebben gedrukt op het kloine debiet
van Madura. Hoeveel tot nog toe voor de regie is uitgegeven ,
kan bij gebreke aan de noodige gegevens niet worden opgegeven.''
In de besproken Memorie van Beantwoording werd overigens geconst.iteerd nat de proef met de regie op Madura nog niet ten
gevolge heeft gehad dat het opiumverbruik daar veel verminderd
is. »Men stelt zich voor" — z<>o werd t. a. p. verder medegedeeld—
»dat, wanneer de regie eenmaal is ingevoer I , de Regeering het in
hare macht zal hebben het gebruik van opium te beperken , maar
dat kon bij het nemen van de proef het doel nog met zijn. Had
men daarbij reeds in die richting willen werken , dan zou men de
in .eielijkheden , die te overwinnen waren , zóó groot hebben gem a a k t , dat bezwaarlijk iets anders dan mislukking kon worden
verwacht, lir mag niet uit het oog worden verloren dat thans
nog slechts beproefd wordt of exploitatie iu eigen beheer mogelijk
i l , en dat wat men zich van die exploitatie in de toekomst en
op den langen duur voorstelt nog niet te bereiken is zojlang het
nog slechts eene proef g e l d t " .
Aangaande de inrichting en werking der proef mogen hier nog
de volgende bijzonderheden eene plaat! vinden , ontleend aan het
door den resident na afloop van het eerste proefjaar uitgebracht
rapport.
Als een gevolg van de met zorg genomen maatregelen van
voorbereiding (zie vorig verslag, blz. 181) g i n g zoowel op Madura
zelt als op de onderlioorige kleinere eilanden de overgang van
pacht tot regie even kalm in ziju werk als de vervanging van
den eenen pachter door den anderen. Zij die gisteren bij den
pachter kochten , zoo bericht de resideut, kwamen heden óf in
hetzelfle huis óf een paar huizen verder bij den mantri der regie
koopen ; evenals vroeger konden de koopers met oude duiten terecht,
terwijl de prijs van bet o p i u m , uitgenomen op het eiland Knugean
(waar deze iets hooger word gesteld), en de wijze van be üening geheel
dezelfde waren gebleven als onder de pacht. Alleen de wijze van verpakking was veranderd , welke verpakking , zoowel als de tjandoe
zelve, oen verbruikers alleszins voldeed. Ook de gelegeuheid tot
inlevering van de overblijfselen van tjandoe, die na het rocken
nog in en aan de pijp aanwezig zijn , djitjing genaamd, vond op
vele plaatsen bijval, daar men er meer voor kreeg dan wanneer
de djitjing in de dessa werd verkocht. Daarentegen was het voor
de zoogenaamde titipans en patoengans (zie over deze tusscheupersonen o. a. het verslag van 1893, blz. 181/182) eene groote
teleurstelling dat zij niet m e i r , als bij den pachter, 10 pet. korting of 1(1 pet toegift kregen ; de meesten hunr.er zagen zich dan
ook weldra genoodzaakt hun bedrijf te staken, daar h e t g e e n
voordeel meer opleverde. Daargelaten deze lieden , en ook uitgezonderd het buiten betrekking geraakte personeel der pacht (van
welk personeel evenwel geen tegenwerking werd ondervonden) : ) ,
kan gezegd worden dat de regie algemeene instemming vond,
niet het, minst bij de inlar.dsche bestuursam iteoaren. Wel hebben
deze, nu de opiumaangelegenheden een onderdeel van de gewone
politie ziju geworden (zie vorig verslag, blz. 181), hun werk zien
vermeerderen . maar daartegenover staat dat zij belangrijk meer
personeel te hunner beschikking hebben g e k r e g e n , dat zij nu ook
voor andere politiezaken kunnen bezigen.
Met betrekking tot de regelingen omtrent den inweudigen
dienst bij de regie is het volgende aan te teekenen.
De verzending naar Madura van bet product der bezuiden de
hoofdplaats Batavia gevestigde tjandoefabriek geschie't eens in
de maand naar Soerabana , vanwaar het door tussebenkomst van
den algemeenen pakhuisineester, in den regel per gouvernementsstoomschip, wordt overgebracht naar Branta , de havenplaats van
Pamakassan. Bij het depot te Pamakassan wordt het naar gelang vau
de behoefte verdeeld (voor tusschentijdsebe verstrekkingen wordt
een kleine voorraad in het dei öt bewaard) en onder geleide van barissans naar de afdeelingshoofdjdaatsen gezonden. Daar wordt het
voorloopig gedeponeerd bij den assistent-collecteur, die het, evenals
te Pamakassan de depóthou Ier, aan de debitantea afgeeft telkens
wanneer zij de geïnde gelden komen afdragen , hetgeen voor de
verst afwonenden eens per maand , voor de anderen driemaal
's maands plaats heeft. Bij deze storting brengen de debitanten
(of hunne oppassers) ook de ledige doozeu en kistjes , ingekochte
djitjing en afgekeurde tubes mede.
De debitanten dienen elke tien dagen een rapport in aan den
») De op Madura te huis behoorende Chineesche geëmploieorden dor pacht,
wier verblijf >n de dessa niet uit anderen hoofde gewettigd was, keerden naar
hunne wijken terug.
,
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depóthouder, waarin o. a. ook het restant opium wordt vermeld,
zoodat het dezen gemakkelijk valt te zorgen dat overal voortdurend
voldoende voorraad aanwezig is.
De assistent-collecteurs storten geregeld driemaal per maand de
bij ben afgedragen sommen over bij de algemeene o n t v a n g e r s ,
voor zoover zij het zich daaronder bevindende oud kopergeld reeds
tegen wettige munt ingewisseld hebben. Bedoelde inwisseling
leverde geen moeielijkheden op. Onder de p. m. f 265 0 0 0 , welke
de debitanten, na uitrekking van hetgeen zij voor het ingeleverd
djitjing hadden betaald , over het eerste jaar der regie te storten
badden , was in oud kopergeld voor een bedrag van p. m. f 140 000
ontvangen, zijnde ruim 52 pet. ' ) , voor de inwisseling waarvan aan > b a s i " (agio) was uitgegeven p. m. f 3100.
Verlegging of intrekking door den resident van één of meer der
bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 163 (als maximum) toegestane 32
verkoopplaatsen (4 in de afdeeling Pamakassan , 13 in deafdeeling
S u m a n a p , 10 in de afdeeling Bangkallan en 5 in de afdeeling
Sampang) had niet plaats , en ook de verkoopprijzen , zooals zij bij
het aangehaald Staatsblad waren geregeld, zijn gedurende het
geheele proefjaar dezelfde gebleven. Den eersten tijd waren alle verkoopplaatsen, evenals onder de werking der p a c h t , geopend van
's morgens 6 tot 's avonds 11 u u r ; daar het echter weldra bleek
dat er na den middag en 's avonds laat zoogoed als niet gekocht
werd , werden zij des middags van 12 tot 3 uur gesloten en werd
de sluiting des avonds één uur vervroegd. Aan de hoofden van
plaatselijk bestuur werd echter de bevoegdheid gelaten om te
bepalen dat eenige verkoopplaatsen op passardagen ook 's middags
geopend zouden zijn. Deze maatregel heeftop het debiet geen invloed
gehad.
Tot a l t Augustus 1895, dus gedurende het eerste proefjaar der
regie, waren in 't geheel 3Ü aanvragen ingekomen om eene zoogenaamde kit (verbruiklokaal) te openen , van welke aanvragen er
16 werden afgewezen , hetzij wegens de persoonlijkheid der aanv r a g e r s , hetzij omdat de bij de verzoeken beoogde localiteit ongescbikt voorkwam. Van de 14 kitten , waarvoor alzoo licenties waren
afgegeven , werd er om bijzondere redenen 1 toegestaan in eene
dessa (Klampis in de afdeeling Bangkallan), waar het Gouvernement geen verkoopplaats heeft; de 13 overige kitten (1 in de
afdeeling Pamakassan, 4 in de afdeeling Sumanap en 8 in de
afdeeling Bangkallan, waarvan 2 ter hoofdplaats Bangkallan)
werden alle gehouden daar waar eene gouvernements-verkoopplaats gevestigd was. Onder de kithouders waren 4 Chineezen en
10 inlanders. Waar de koopers gewoon zijn opium met bijmengselen
te gebruiken en dientengevolge voor «Ie kithouders, in en aan de
door hen ten gebruike verstrekte pijpen, geen inleverbaredjitjing
overblijft, zijn de verdiensten der kithouders gering, zoodat aldaar
weinig lust bestaat om dit bedrijf te ondernemen. De inlandsche
kithouders houden er in den regel tevens eene warong op na.
Voortdurend werd politietoezicht op de kitten gehouden, doch
overtredingen werden niet geconstateerd. Wel moest worden toegelaten dat de kithouders iemand uitzonden of zelf gingen om
in de verkoopplaats opium te gaan koopen voor in de kit aanwezige personen. Naar de letter opgevat, schoven deze laatsten
dan wel geen door hen zelven medegebracht opium , doch zulks
werd niet als overtreding beschouwd.
Terwijl het debiet van pacht-opium in de met het eerste proefjaar
der regie overeenkomstige tijdvakken der jaren 1891/92, 1892/93
en 1893/94 gemiddeld had bedragen per twaalf maanden 16 122
thail s ) , namelijk volgens de pachtboeken achtereenvolgens 15 6 6 5 " ,
16 480 74 en 16 2 2 1 " thail s ) , was het debiet der regie over 1894/95
') Voor de verschillende afdeelingen liep het percentage uiteen als volgt:
Pamakassan 74 , Sumanap 70, Bangkallan 24 en Sampang 68. Wat de drie
laatstgenoemde afdeelingen betreft, moet echter opgemerkt worden dat het
percentage aldaar feitelyk iets hooger is geweest, omdat de debitanten vóór
de storting een klein deel van het ontvangen oude kopergeld tegen zilver
plegen in te wisselen; het daarvoor te besteden agio vinden zü uit hetgeen
de koopers van tubes van 1 matta, welke hoeveelheid in wettige munt 18
cent kost, bü voldoening van dien prijs in duiten, daarvoor meer besteden
dan 18 cent, namelijk 22 duiten, d. i. 18'/, cent. Dit te veel komt echter
slechts betrekkelijk zelden voor, daar vele koopers hun geld zoo weten af
te passen dat er geen surplus is, door b(jv. 18 duiten en 3 centen of 21
duiten en Vi cent te betalen. In Pamakassan kost de matta 17Vj cent of
juist 21 dniten.
') Voor dit debiet verbruikte de pachter van het uit's lands voorraad verstrekt ruw opium dooreengenomen p. m. 19' 9 pikol.
*) Bjj de opgegeven hoeveelheden is niet medegerekend hetgeen als zoogenaamd „rantsoen" te boek stond, zijnde 1° het opium dat de geëmploieerden
der pacht kregen ter suppleering van hunne traktementen; 2' dat, hetwelk
gegeven werd aan spionnen of andere personen die er door de pachters op
uitgezonden werden, en 3° het opium dat door slechte verpakking of lange
bewaring begon te lekken of om andere redenen bedorven en dus niet verHandelingerj der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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16 169«° t h a i l , derhalve 52 tbail minder dan in 1893/94, 311 thail
minder dan in 1892/93, en 504 thail meer dan in 1891/92 het
wettig debiet in de residentie Madura had bedragen. Het verschil
in debiet tusschen regie en pacht (eene vergelijking per maand is
opgenomen in de Memorie van Beantwoording bedoeld in noot 1
op de voorgaande blz.) is dus niet noemenswaardig, niettegenstaande,
zoo merkt de resident o p , er verschillende reaenen zijn, die eene
vermindering van bet debiet der regie badden kunnen doen verwachten. Reeds spoedig toch bleek dat de verschillende tubes iets
meer inhielden dan de doosjes en potjes der p a c h t ; wel is bet
overwicht bij de regie zeer g e r i n g , maur van ouderwicht is geen
sprake , en bij den pachter was d a t , vooral in de pakjes van 1
m a t t a , zeer vaak het geval. Verder is het opium der regie ten
gevolge van de meerdere zuiverheid , naar het beweren der schuivers, als het ware meer afdoende dan dat der p a c h t , in dien zin
dat er verbruikers waren , die vroeger 2 a 3 matta per dag schoven
en thans verklaarden aan 1 a 2 matta genoeg te hebben. Voorts
is in het oog te houden dat het voor de eenigszins ver van de
verkoopplaatsen verwijderde personen niet meer zoo gemakkelijk
is als onder de pacht om nan opium te komen , nu er zoo goed
als geen > patoengans " meer zijn. Ook ging de pachter er soms
wel toe over, niettegenstaande zulks bij het pachtreglement verboden i s , om op krediet te verkoopen, namelijk aan hen die
wegens tijdelijk geldgebrek niet terstond konden betalen. In de
moeielijke maanden m o e t , naar beweerd w o r d t , zelfs vrij veel op
krediet verkocht zijn geworden. Bij de regie is daarvan natuurlijk
geen sprake. Wijders was het debiet over de eerste maand der
regie g e d r u k t , doordien de pachter in Augustus 1894 wel getracht
zal hebben zooveel mogelijk opium van de hand te zetten, waarin
hij te eer kon geslaagd zijn , omdat het pacht-opium nog gedurende
de eerste acht dagen van September zijn wettig karakter behield.
Onder de bijzondere omstandigheden, welke eene vermindering
van het debiet kunnen verklaren , kan nog worden gerekend dat
een 500-tal koelies, waaronder een groot aantal schuivers, een
paar maanden op Lombok doorbrachten , terwijl in enkele streken der
afdeeling Sumanap ook minder overvloedige oogsten het hunne
daartoe bijbrachten. Daartegenover was er ook eene bijzondere
reden om te Sumanap tijdelijk het debiet te doen vooruitgaan:
de omstandigheid namelijk dat door een Chinees groote feesten
waren gegeven, waartoe vele zijner landgeuooten van Java waren
overgekomen. Overigens kenmerkte het eerste proefjaar der regie zich
niet door bijzondere omstandigheden , welke tot een grooter of
tot een kleiner debiet aanleiding moesten geven.
De overweging van al de genoemde redenen, welke a c h t e r u i t g a n g van het debiet zouden hebben moeten veroorzaken , en daartegenover het feit dat het debiet betrekkelijk niet noemenswaardig
met dat van den pachter verschilt, m o e t , naar de meening van
den resident, tot de conclusie leiden dat er in de residentie Madura
minder dan vroeger gesmokkeld opium is verbruikt. Dit blijkt het
duidelijkst, zoo rapporteert hij , op de onderhoorige eilanden , waar
weinig doortrekkende personen opium koopen en het debiet bijna
uitsluitend is te danken aan de vaste klanten ; daar toch is het
debiet zonder uitzondering grooter geweest dan onder de pacht.
Terwijl vroeger de verkoop daar zeer ongelijk was en vaak verband hield met de weersgesteldheid en de daarvan afhankelijke
betere of minder goede communicatie met Bali, was het regiede biet er vrij vast.
In het algemeen viel op te merken dat het debiet op de verschillende verkoopplaatsen na de invoering der regie zeer veranderd
is. Ging het bij eenige daarvan aanstonds belangrijk vooruit of
bleef het hier en daar op dezelfde hoogte, er waren ook verkoopplaatsen waar al dadelijk belangrijk minder omging dan tijdens de
pacht en waar deze vermindering ook in geen der latere maanden werd
ingehaald. Tijdens de pacht werd namelijk weleeos pressie uitgeoefend
op de koopers om in eene bepaalde verkoopplaats te koopen , doch
dit heeft onder de regie natuurlijk opgehouden. Ook kochten de
> patoengans " dikwijls in andere verkoopplaatsen dan hunne vroegere afnemers thans doen, daar deze naar de verkoopplaats gaan ,
die het dichtstbij gelegen is.
De verpakkings-eenheden, waarin de regie verkocht, w a ren dezelfde als die van den pachter, met deze uitzonderingen dat de pachter bovendien hoeveelheden van 1 thail (100
matta) verkocht, en dat voor de pakjes van 4 matta in de
koopbaar was. Daar onder de werking der regie in de gevallen als sub. 3°
bedoeld het opium naar de fabriek teruggezonden wordt en de sub 1° en 29
bedoelde personen het opium niet zouden koopen, of althans niet evenveel,
als zij niet bjj den pachter in dienst waren, werd er reden gevonden om bü
de vergelijking tusschen het pacht- en het regiedebiet het „ rantsoen" buiten
rekening te laten.
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plaats zijn gekomen tubes van 5 matta. Op meer plaatsen dan onder
de pacht werden verschillende eenheden verkrijgbaar gesteld, om te
kunnen nagaan welke tubesoort 't meest aftrek vindt. Alleen werd de
kleinste verpakkings-eenheid (tubes van '/s matta), behalve op twee
plaatsen waar ook de pachter ze sleet, buiten omloop gehouden,
om te voorkomen dat de regie daardoor personen aan het schuiven
zou brengen, die er zich tot dusver van hadden onthouden, en
ook omdat deze tubes betrekkelijk het kostbaarst zijn en hare
vulling moeielijker is. Het aantal der gedurende het eerste jaar
door de regie verkochte grootere en kleinere tubes was per maand
verdeeld als volgt:
Aantal verkochte tubes van
MAAND.

|

50
matta.

25
matta.

ll'/l
matta.

5
matta.

matta.

1
matta.

matta.

September 1894.

456

306

412

567

5 448

77 842

493

October

„

597

395

471

516

6 450

84 481

621

November

„

608

364

543

459

5 308

78 710

562

December

„

569

336

470

393

4 588

84 466

439

1895.

517

337

580

333

4 386

80 886

353

Februari

„

466

279

546

173

4 092

78 890

320

Maart

,,

509

333

554

175

4 026

83 194

300

April

„

508

354

432

104

3 873

82 975

459

496

312

495

77

3 027

84 100

300

493

299

538

51

3 483

8G 140

225

597

304

553

76

3 970

84 127

189

540

369

570

49

3 549

80 547

175

C356

3988

6176

2973

53 400

998 304

4442

Januari

Mei
Juni

„

Juli
Augustus

„

Totaal.

.

'/f

Zooals het voorafgaande overzicht doet zien , was het debiet van
bijna alle soorten zeer ongelijk. Nu eens was er meer navraag
naar de eene, dan naar de andere verpakkings-eenheid, doch in
den regel viel het moeielijk de reden daarvan op te sporen.
Voor de gedebiteerde hoeveelheden werd door de regie ontvangen
f 270 066,21 terwijl de pachtboeken als opbrengst van het debiet
over 1891/92, 1892/93 en 1893/94 aanwezen achtereenvolgens
f 228 609,27», f 252 597,77 en f 247 058,50», dus over al die jaren
minder, niettegenstaande de debietprijzen van pacht en regie (uitgenomen bij de verkoopplaats op Kangean) gelijkstonden. Ter
verklaring hiervan teekent de resident het volgende aan. Vroeger
kochten verscheidene personen te zamen bijv. '/» thail (50 matta)
opium , die minder kost dan 00 pakjes van 1 matta, en verdeelden
die hoeveelheid; de een behield het doosje en de anderen bewaarden hun opium in papier, bladeren en dergelijke; thans nu alle
bezit buiten de oorspronkelijke verpakking strafbaar is , durft men
dat niet meer te doen en is dus verplicht de duurdere kleine tubes
te koopen. Vooral de zoogenaamde > titipans " of » patoengans "
kochten vroeger veel van die groote hoeveelheden en verkochten
in het klein, hetzij met, hetzij zonder winst (zij kregen toch
reeds 10 pet. korting van den pachter); nu komen dergelijke
personen zoogoed als niet meer voor en koopen de verbruikers
zelven het opium bij de gouvernements-verkoopplaats.
Van de gedebiteerde 16 169' thail (of p. m. 10l/10 pikol) tjandoe
werd aan overblijfselen (djitjing) ingeleverd circa 799 thail (nog
geen V» pikol), waarvoor de inleveraars ontvingen f 5204,845.
Dat deze hoeveelheid niet grooter was, is hierdoor te verklaren
dat vele verbruikers de tjandoe met andere bestanddeelen vermengen , ten gevolge waarvan er geen inleverbare djitjing wordt verkregen , terwijl anderen , die het opium als » tengko " schuiven ,
de djitjing gebruiken om die weder met opium te vermengen
of ze in hunne koffie drinken.
Het bij de invoering der proef met de regie in de residentie
Madura tijdelijk in dienst gestelde politiepersoneel, ter vervanging
van de vroegere speciale opiumpolitie, bestaat uit 25 mantri's en
109 oppassers (van deze laatsten 11 minder dan was toegestaan).
Deze mantri's werden in verschillende districten onder de bevelen
der districtshoofden geplaatst. Sommigen wonen in dezelfde dessa
als het districtshoofd ; anderen zijn afzonderlijk geplaatst, doch in
hunne aanstelling zijn geen standplaatsen vermeld; zoodoende
kunnen zij gemakkelijker tijdelijk worden overgeplaatst en zijn,
bij het vervolgen van smokkelaars, het doen van huiszoeking
als anderszins, niet gebonden aan de grenzen van een bepaald
district. De werkzaamheden der oppassers zijn zeer verschillend ;
sommigen zijn toegevoegd aan de mantri's of aan de districts- of

onderdistrictshoofden en zijn dus werkelijk politieoppassers ; anderen
zijn als helpers toegevoegd aan de debitanten; weer anderen doen
dienst als geldtellers bij de assistent-collecteurs; enkelen eindelijk
zijn feitelijk slechts wakers. Vooral voor de betrekking van politie—
mantri werden de beste ambtenaren uitgekozen en uit verschillende takken van dienst gerecruteerd. De oppassers werden bijna
allen benoemd op voordracht van dengene aan wien zij moesten
worden toegevoegd, hetgeon vooral bij de debitanten en assistentcollecteurs noodzakelijk was, daar zij hunne oppassers geheel
moeten kunnen vertrouwen.
De vraag of de sluikhandel in opium na de invoering der regie
is verminderd, meent de resident zonder aarzeling bevestigend te
kunnen beantwoorden. Ter ondersteuning van dit oordeel wordt
in de eerste plaats gewezen op de bijzondere regelmatigheid van
het debiet, terwijl smokkelhandel van eenige beteekenis zich
dadelijk zou moeten laten gelden bij een betrekkelijk zoo klein
debiet; verder op de vermeerdering van den verkoop op de onderhoorige eilanden, op de moeielijkheid voor spionnen, enz. om
clandestien opium in te koopen, en eindelijk op het feit dat,
niettegenstaande de ijverigste herhaalde pogingen van een uitgebreid politiepersoneel, geen aanhalingen van beteekenis gedaan
werden, daar geen der aangehaalde hoeveelheden zoo belangrijk
was dat de overtreding door den landraad moest worden berecht.
Tegen 83 aan het licht gekomen opium-overtredingen gedurende
het kalenderjaar 1893, werden er gedurende de eerste twaalf
maanden der proef met de regie 121 geconstateerd , waarvan 91 ter
zake van bezit en verkoop van clandestien opium, 14 wegens bereiding
van opium uit djitjing en bezit van gereedschappen voor opiumbereiding, 11 wegens invoer, vervoer, bezit of vervreemding van
djitjing en 5 wegens het verschaffen aan anderen van gelegenheid
tot schuiven. In de bedoelde 121 opiumzaken waren 151 beklaagden , en in de 112 zaken, met 139 beklaagden, welke op uit.
Augustus 1895 waren afgedaan , werden 85 beklaagden veroordeeld
en 54 vrijgesproken. Het bleek bij de behandeling van sommige
dezer delicten dat de ten onrechte verdachten thans meer zekerheid
van recht hadden , dank zij o. a. het deskundig onderzoek van de
aangehaalde stoffen door den directeur der tjandoefabriek, door
wien meermalen de wettige herkomst en soms zelfs de afwezigheid
van alle sporen van opium werd geconstateerd in gevallen , waarin
de politie meende met sluikwaar te doen te hebben.
Aangaande de gestie der tjandoefabriek , gevestigd in het aan den
grooten postweg tusschen Weltevreden (Batavia) en Meester-Cornelis
gelegen landhuis Struijswijk (welk gehuurd pand met 1 Augustus
1895 van gouvernementswege zou worden aangekocht), loopendeontvangen mededeelingen slechts tot uit. 1894. Moeielijkhedenbijdetjan»
doebereiding werden niet ondervonden. De werkwijze is bijna geheel
die, welke bij de Chineezen ingebruikis.Inaanstuitingmetwat.de
pacht deed , worden voor Madura twee soorten van tjandoe bereid, namelijk 1ste qualiteit (tengko) waarmede de vier grootste soorten van
tubes, en 2de qualiteit (hoanko) waarmede de drie kleinere soorten worden gevuld. Het verschil tusschen beide qualiteiten is echter zeer gering.
In 1894 werd verwerkt ruim 1693 katti ruw opium (1615 katti
Bengaalsche en ruim 78 katti Levantsche soort;, beuevens circa
19 katti djitjing, terwijl verder bij de fabriek nog ontvangen
werd, als meerendeels overgenomen van de pacht in Madura,
ruim 49 katti tjandoe; in 't geheel derhalve ruim 1761 katti
grondstoffen, waaruit verkregen werd ruim 940'/» katti (15 050
thail) regie-opium , of ruim 53 pet., d. i. 3 pet. meer dan de
officieel aangenomen verhouding tusschen ruw en bereid opium
van 2 tot 1 (verg. art. 17, al. 4 , van het pachtreglement in
Indisch Staatsblad 1890 n°. 149) en slechts 7 pet. beneden hetgeen volgens de onderzoekingen der laatste jaren ten hoogste verkregen wordt door pachters die bijmengselen gebruiken. Voor
den verkoop waren door de fabriek afgeleverd 625 202 grootere en
kleinere tubes, gezamenlijk inhoudende 10 236'/i thail opium, en
wel 21002 tubes van 50, 25, 12V2 en 5 matta (3839V, thail
tengko) en 604 200 tubes van 2 , 1 en '/, matta (6397 thail hoanko).
Gemiddeld kost elke tube aan materiaal 0.2 cent en aan werkloon
0.02 cent, waaruit blijkt dat dit verpakkingsmiddel niet duur is.
In de verpakking deden zich in het eerst enkele malen gebreken
van weinig beteekenis voor, doordien onder het afgeleverde soms
slecht gevulde of lekke tubes werden aangetroffen. Tegen het
onvoldoende vullen is echter bij de fabriek al spoedig eene afdoende
controle ingesteld, en ook zijn maatregelen genomen om zooveel
mogelijk te verhoeden dat de tubes bij het transport en de bewaring aan lekkage blootstaan. Het lek worden van de tubes is echter
een bezwaar, waarvan de bevolking geen last heeft, daar lekke
tubes (eigenlijk door gisting uitgezette tubes) en in 't algemeen
tubes , met uitgevloeide tjandoe bevlekt, onverschillig of ze zelf gelekt
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hebben clan wel slechts met eene lekkende tube in aanraking zijn
geweest, niet verkocht, maar aan de fabriek teruggezonden worden. In den laatsten tijd is echter het aantal lekke <>l«verdachte"
tubes, die zich op Madura voordoen, luttel klein. De directeur
der tjandoefabriek bericht overigens met betrekking tot dit onderwerp : > De in tubes verpakte tjandoe is geen stof, die onbeperkt
lang goed blijft. Gesteriliseerde tjaudoe zou wel goed blijven , maar
al was het mogelijk gesteriliseerde tjandoe te verpakken , toch zou
ik er tegen zijn, omdat dan het product zeer zeker minder geurig
zou worden. Juist eene geringe gisting , die langzaam in de tjandoe
optreedt, verbetert de qualiteit. Maar deze gisting is het ook, die
veroorzaakt dat de tubes niet onbeperkt lang gaaf blijven." En
verder: »Groote tubes worden eer lek dan de kleinere, omdat de
hoeveelheid gistende tjandoe zoo groot is en de tube weinig meer
weerstand biedt dan die der kleinere soorten. Voorloopig mag de
tijd dat groote tubes goed blijven op vier maanden gesteld worden,
voor de kleinere zeker op zes maanden. Hoewel deze termijn ruim
voldoende is om te verkoopen (na twee maanden zijn bij geregelde ,
goed geleide aanvulling van den voorraad in depot en verkoopplaatsen de meeste tubes verkocht), zal toch het streven zijn dien
termijn te vergrooten ".
Omtrent de qualiteit van het regie-opium werden geen klachten
vernomen, zoodat het doel om de verbruikers aanvankelijk eene
waar te verstrekken , zooveel mogelijk overeenkomende met die,
waaraan zij onder de pacht gewoon waren , ook volgens den hoofdinspecteur voor de opiumaangelegenheden als bereikt is te beschouwen , zonder dat tekort is gedaan aan de hoogere eisenen
van zuiverheid, die de regie zich stelt.
Nog dient te worden vermeld dat een paar malen te Batavia
tubes met opium werden aangehaald, die blijkbaar van de tjandoefabriek afkomstig waren. De schuldige, een werkman van de fabriek, is deswege gestraft geworden , en dadelijk zijn maatregelen
genomen om de ontvreemding uit de fabriek voor het vervolg nog
moeielijker te maken.
In- en uitvoerrechten. Met betrekking tot de wetgeving nopens
dit onderwerp is aan te teekenen dat het in 't vorig verslag (blz.
183, noot a onder het eerste staatje) bedoelde wetsontwerp tot
herziening, hoofdzakelijk in fiscalen zin, van het algemeen tarief
van invoerrechten, en tot verhooging van het uitvoerrecht op
koffie, na bij de Memorie van Antwoord (gedrukte stukken
1895—1896 — 9) beperkt te zijn geworden tot herziening van het
tarief van invoerrechten, door de Regeering is teruggenomen, in
verband met de verwerping van art. 1 van bet ontwerp door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (October 1895), en dat ten
aanzien vaD het uitvoerrecht op suiker, dat met 1 Januari 1894
herleefd was, bij de wet van 20 April 1895 (Nederlandsch Staatsblad n°. 60, Indisch Staatsblad n°. 88) besloten is de heffing
andermaal voor één jaar te schorsen, te rekenen van 1 Juni 1895,
uit aanmerking van de moeielijkheden, waarin de aan zoovele
inlanders werk verschaffende suikerindustrie door de gedaalde
suikerprijzen weder verkeert. ')
De in sommige gedeelten van 's Gouvernements tolgebied in de
buitenbezittingen werkende speciale tarieven zijn , te rekenen van
6 October 1895, vermeerderd met een voor Lombok en de daartoe
behoorende kleinere eilanden (residentie Bali en Lombok), waar
n u , in verband met de invoering van ons rechtstreeksch bestuur,
in- en uitvoerrechten voor rekening van het Gouvernement worden
geheven, en wel, > tot de nadere invoering van een tarief van
meer blijvenden aard ", volgens het » voorloopig tarief", behoorende bij de ordonnantie van 31 Augustus 1895 (Indisch Staatsblad n°. 188). Bij de vaststelling van dit voorloopig tarief is geheel
gevolgd het plan , aangekondigd bij de behandeling van het wetsontwerp tot verhooging der Indische begrooting voor 1895 ten
behoeve van de invoering van rechtstreeksch bestuur op Lombok
(wet van 20 Juli 1895 , Nederlandsch Staatsblad n°. 131, Indisch
Staatsblad n°. 162), het plan namelijk om voorshands zooveel
mogelijk te bestendigen wat onder het vorstenbestuur gebruikelijk
was geweest, en mitsdien voor de niet uitdrukkelijk vrijgestelde
goederen — uitgezonderd opium, opiumpraeparaten en zout,
welke artikelen om bijzondere redenen voor eene hoogere belasting
in aanmerking komen — een laag invoerrecht (4 pet. der waarde)
te heffen en voor onderscheidene artikelen van uitvoer een uitvoerrecht van 5 pet. der waarde (alleen paarden en runderen zijn bij
uitvoer belast met een vast recht van f 2,50, varkens met f 1

per stuk). Na het in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over
het ontworpen tarief gevoerd debat heeft het in Indië nog een
punt van overweging uitgemaakt of het niet beter zou ziju om,
reeds dadelijk het stelsel van het algemeen tarief volgende , hoogere
invoerrechten , en daarentegen slechts voor enkele artikelen een
zeer matig uitvoerrecht te heffen, doch de Indische Regeering
kwam tot de slotsom dat in de gegeven omstandigheden een op
dien voet ingericht tarief voor Lombok geen aanbeveling verdiende,
op grond: 1°. dat de heffing, nu reeds dadelijk, van hooge invoerrechten zou kunnen leiden tot gruote ontevredenheid bij de
aan lage invoerrechten gewende bevolking aldaar, die den prijs
van alle goederen , welke zij van buiten moet betrekken , zou zien
stijgen, terwijl al die verbruikers van invoerartikelen, die niet
tevens producenten van uitvoerartikelen zijn , geenerlei compensatie
zouden vinden in verlaging van uitvoerrechten ; 2°. dat, waar de
producenten van uitvoerartikelen op Lombok feitelijk alles wat zij
voor die uitvoerartikelen ontvangen, gebruiken voor den inkoop
van invoerartikelen, zij bij verlaging van de uitvoerrechten niet
gebaat zouden zijn als die gepaard ging met verhooging van
invoerrechten ; en 3°. dat als gevolg van heffing vi.n hooge invoerrechten te vreezen zou zijn eene samenspanning van de bevolking
met smokkelaars, welke aan ons gezag groote moreele schade zou
berokkenen. Overigens zag de Indische Regeering niet in dat er,
zooals in de Tweede Kamer der Stnten-Generaul beweerd was,
bezwaar tegen kon bestaan om een tarief, hetwelk tijdelijk (geenszins bij wijze van proef) op Lombok wordt ingevoerd met het
oog op de omstandigheden zooals zij nu zijn , bij gewijzigde omstandigheden te veranderen en meer met het algemeen tarief in
overeenstemming te brengen. Omtrent de verdere strekking van
de hooger bedoelde ordonnantie dd. 31 Augustus 1895, houdende
vaststelling van het voorloopig tarief van in- en uitvoerrechten
voor de afdeeling Lombok , is nog aan te teekenen dat daarbij
tevens een reglement ter verzekering van de heffing is in het leven
geroepen , en verder voor het eerste jaar van de werking der
ordonnantie eene voorziening is getroifen om te voorkomen dat
goederen, waarvan op Lombok geen invoerrecht is betaald, bij
aanbrengst van daar in eenig ander deel van het gouvernementstolgebied zonder zoodanige betaling in verbruik komen. Over de
vermoedelijke opbrengst onzer tolheffing in de afdeeling Lombok
is bij voorbaat geen raming te leveren.
Terwijl de accijns op petroleum en die op lucifers tot dusver
alleen werkten in die gedeelten van het gouvernements-tolgebied
waar de algemeene tarieven van kracht zijn, is — zooals lager blijken
zal — in de eerste dagen van Januari 1895 de heffing van deze verbruiksbelastingen ook ingevoerd in de residentie Oostkust van Sumatra, waar een sppciaal tarief van in- en uitvoerrechten geldt. Daar het
wenschelijk is geacht om ter Sumatra's Oostkust van petroleum
niet meer dan o. a. op Java en Madura te heffen , namelijk per
hectoliter f 0,25 aan invoerrecht en f 2 aan accijns, werd bij de
verordening, regelende den petroleum-accijns voor genoemde residentie (Indisch Staatsblad 1894 n°. 267, sub V) het invoerrecht
op petroleum aldaar, tot dusver 3 pet. der waarde (of ongeveer
f 0.30 a f 0,35 per hectoliter), verminderd tot f 0,25.
Het reeds bij de Indische begrooting voor 1S95 ontwikkeld
plan 2) betreffende eene meer ingrijpende herziening van het tarief
voor gemelde residentie, ten einde het, zoo wat in- als uitvoerrechten betreft, meer het algemeen tarief te doen naderen , welk
plan tot dusver was blijven rusten totdat omtrent de voorgedragen
wijzigingen in het algemeen tarief zou zijn beslist, zal met het
aanstaande nieuwe dienstjaar (1896) tot uitvoering kunnen komen,
nu, blijkens het bovenvermelde, de algemeene toltarieven voorloopig
onveranderd blijven. De geldelijke gevolgen van de herziening
voor Sumatra's Oostkust worden berekend te zullen neerkomen op
eene meerdere ontvangst van l*/« ton per jaar (naar raming f 175 000
meer aan invoerrechten, doch f 50 000 minder aan uitvoerrechten).
Over de opneming in 's Gouvernements tolgebied ter Sumatra's
Oostkust, omstreeks medio 1894, van de landschappen Bangka
en Koeboe in de Beneden-Rokkan is reeds in 't vorig verslag (blz.
184) het noodige gezegd. Op het voor de heffing noodige personeel
werd eerst in 1895 (Indisch Staatsblad n°. 34) bij de formatie gerekend.
De quaestie betreffende de opheffing van vrijhavens in het oostelijk
deel van den Archipel, waarover mede in 't vorig verslag g e handeld is, bleef nog in studie.
Onder de voor den algemeenen in- en uitvoerhandel, d. i. voor
schepen van alle natiën, opengestelde havens in Nederlandsch-Indie

') Tot terugbetaling van het geheven uitvoerrecht op suiker, die vóór 1
Juni 1895 ten uitvoer was aangegeven, maar eerst op of na dien datum werd
*) Zie gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1894 —1895 — 4 —
uitgevoerd, verkreeg de directeur vanfinanciënmachtiging b(j ordonnantie
n». 6 (blz. 2/3), n°. 37 (blz. 6/7) en nos. 38 en 39.
van 14 Augustus 1895 (Indisch Staatsblad n°. 173).
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werden bij ordonnantie van 31 Augustus 1895 (Indisch Staatsblad
n°. 187), te rekenen van C October 1895af, opgenomen Ampenan
op de westkust en Pidjoe en Laboean Hadji op de oostkust van
het eiland Lombok. Tevens werden op die havenplaatsen gouvernements-tolkantoren geopend, waartoe het personeel bij den dienst
der in- en uitvoerrechten bij Indisch Staatsblad 1895 n°. 190 voor
zooveel noodig werd uitgebreid. In de afdeeling Soekadana der
residentie Westerafdeeliug van Borneo werd, in verband met de op blz.
96 hiervóór reeds besproken verlegging van de standplaats des controleurs van Soekadana naar het zuidelijker gelegen Ketapang(de hoofdplaats van het landschap Matan), met l Juti 1895 evenzoo naar Ketapang verlegd het doordien be.stureuden ambtenaar beheerde tolkantoor. Met het oogopde te Soekadana opgedane ondervinding, waar
zelden of nooit een schip was aangekomen ouder omstandigheden die de
indertijd plaats gehad hebbende openstelling van die havenplaats voor
den algemeeuen in- en uitvoerhandel tot haar recht deden komen,
werd echter Ketapang vooralsnog niet in de lijst dier havens opgenomen en werd Soekadana daaruit afgevoerd. Tevens werd ingetrokken
de bepaling, waarbij het thans vervallen tolkantoor Soekadana was
gerangschikt onder de tolkantoren , die in het bijzonder zijn aangewezen voor den invoer van gedistilleerde dranken. Zie vooreen eu
ander Indisch Staatsblad 1895 nos. 78 , 79 en 80.
Nu de zorg voor de electrische verlichting van het haventerrein
te Tandjoug Priok (Batavia) niet meer is overgelaten aan de »Droogdokmaatschappij Tandjong Priok " (welke daarvoor eene vaste jaarlijksche vergoeding ontving), maar die verlichting met 1 Augustus
1895 door het Gouvernement in eigen beheer is genomen (verg. blz.
162 hiervóór) en o. a. werd uitgebreid tot de opslaglokalen , waarin
ille geloste goederen moeten komen, is het billijk geacht om,
in de gevalleu dat aan den handel vergund is van die lokalen na
zonsondergang gebruik te maken , van de gebruikers zekere betaling te vorderen (9 cent per uur of gedeelte daarvan voor elk
ontstoken licht). Bij wij/.e van aanvulling van het in Indisch
Staatsblad 1882 n°. 240 opgenomen reglement voor de vijf belangrijkste havens in Nederlandseh-Indië is de bedoelde heffing , welke
ten bate komt van het departement van financiën , geregeld bij
ordonnantie van 4 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n° 142).
Bij de verschillende gouvernements-tolkantoren bracht de rechtenontvangst, pakhuishuur inbegrepen, over 1894 f 11077 526 op
(per kantoor gespecificeerd in bijlage TT hierachter), zijnde f 1230396
meer dan over 1893, welk voordeelig verschil voor ruim de helft
een gevolg was van de omstandigheid dat de sedert 1 Juni 1887
genoten tijdelijke vrijdom van uitvoerrecht voor suiker gedurende
1894 niet meer gold. Uit uitvoerrecht toch bracht alleen f630 625
op. Ter zake vau andere artikelen werd bovendien aan uitvoerrecht
f 219 503 meer dan in 1893 ontvangen, hetgeen zijne oorzaak
vond in grootere uitvoeren van koffie en tin. Terwijl deze gunstige
verschillen in de bij uitvoer geheven rechten uitsluitend de verschepingen van Java en Madura betroffen (in de buiten bezittingen
stond het in 1893 en 1894 aan uitvoerrecht geïnde nagenoeg geheel gelijk), gingen de invoerrechten in 1894 op Java en Madura
met f 263 239 en in de buitenbezittingen met f 84 537 vooruit (in
de residentie Oostkust van Sumatra alleen met p. m. f 46 000),
en zulks niettegenstaande een der belangrijkste invoerartikelen,
namelijk petroleum, door aanzienlijk geringeren aanvoer, op Java
eu Madura f 137 298 minder aan invoerrecht afwierp dan in 1893.
De stijging aldaar openbaarde zich voornamelijk in toegenomen
invoeren van visch en sommige andere eetwaren , ter zake waarvan de perceptie die van 1893 met f 211996 te boven ging, zoomede van gedistilleerd , waarvan de invoeren , die in 1893 om de
in 't vorig verslag (blz. 182) vermelde reden teruggang hadden
vertoond , weder tot een normaal peil stegen , zoodat te dier zake
op Java en Madura aan invoerrecht f 209 752 meer dan in 1893
ontvangen werd.
Hieronder volgt als gewoonlijk een vijfjarig overzicht van de
ontvangsten wegens invoerrecht, wegens uitvoerrecht en wegens
pakhuishuur.
Jaren.

1890
1891
1892
1893
1894
1890
1891
1892
1893
1894

Invoerrecht.

TJitvoerrecht.

JAVA EN M A D L R A .
265 990
i
605 021
978 379
715 757
166 045
760 428
501 238
a) 604 048
764 477
1 452 462
BüITENBEZITTINOBN.
f 1 574 506
f
318 473
1 617 089
360 511
1 456 911
378 129
1 395 601
a) 301 226
1480138
302 940
f 6
6
7
7
7

Pakhuishuur.

f

f

23 621
39 652
52 865
41949
72 594
2
4
5
3
4

064
796
395
068
915

T e zamen.

f 6 885 632
7 733 788
7 979 338
a) 8 147 235
9 289 533
f 1 895 043
1 982 396
1 840 435
0) 1 699 895
1 787 993

Jaren.

Invoerrecht.

Uitvoerrecht.

Pakhuishuur.

Te zamen.

TOTALEN VOOB HET OOUVEBNEMCNTB-TOLOEBIED.

f 7 831

1890
1891
1892
1893
1894

8
8
8
9

496
595 468
622 956
896 839
244 615

f' 923 494

f

25
44
58
45
77

1 070 208
1 138 557
905 274
1 755 402

685
448
260
017
509

f 8 780 075
9 716 184
9 819 773
9 847 130
11077 526

a) Verbeterd cyfer. De voor het vorig verslag ontvangen opgaaf was namelijk
voor een der kantoren op Java f 447 te laag en voor een der kantoren in de
buitenbezittingen even zooveel te hoog.

Naar gelang de heffing volgens do algemeene tarieven, dan
wel volgens speciale tarieven plaats had, waren de opgegeven
totalen verdeeld als volgt:
Algemeene tarieven.

Jaren.

1890

Java
en
Madura.

Speciale tarieven.

LandAcht
schap
gewesten Djambi
der bui- (residentenbezit- tie Palenv
tingen. o) bang).

LandResidenschap In—
tie Oostdragiri
kust van
Sumatra. (residentie
Riouw).

f6 885 032 fl 025373 f 51 056 f 818614

Totalen.

f 8 780 075

1891

7 733 788 1 136 982

45 545

799 869

1892

7 979 338 1 105 307

50 024

680 470 f *) 4034

1893

8 147 230 1 038 913

40 677

006 816

13 488

9 847 130

1894

9 289 533 1 065 138

43 846

664 771

14 238

11077 526

9 716 184
9 819 778

a) Te weten: Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lamp&ngsche Districten, Palembang (behalve Djambi), Banka, Billitou, Westerafdeeling van Borneo en
Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo.
b) Over de laatste vijf maanden van 1892; zie Indisch Staatsblad 1892 n". 139.

Het volgend staatje doet zien hoeveel op elk van de voornaamste der aan invoerrecht onderworpen artikelen in de laatste
drie jaren ontvangen werd.
Omschrijving der
goederen.

1892

1893.

1894.

INVOEBREOHT.

Manufacturen
Gambier
Gedistilleerd
Petroleum
Tabak en sigaren
Eetwaren (voor zooveel in de handelsverslagen onder dit hoofd
genoemd , doch Visch en Boter
uitgezonderd)
Visch
Kramerij
Lucifers
Wijn
Garens
Thee
Kleederen en modewaren . . .
Papier, schrijf- en teeüenbehoeften
Boter
Aardewerk (gebakken) en porselein
Meel
Was
Bier
Leder en lederwerk
Drogerijen en medicijnen . . .
IJzer en staal en dito werk . .
Glas en glaswerk
Meubelen
Mineraalwater
Zout
Vuurwerk
Andere artikelen (die in de b e handelde drie jaren elk minder
dan f 50 000 per jaar aan invoerrecht opbrachten) . . . .
Bovendien ontvangen aan ,.nagevorderd invoerrecht", niet per
artikel gespecificeerd . . . .

f

315
332
493
646
466

f

2 416 921
756 753
a) 854 734
393 168
395 912

f 2 401 339
739 363
1 068 790
245 340
390 469

641 744
454 652
171 125
140 136
165 299
189 690
205 806
188 486

638 810
688 873
176 503
181395
168 247
148 776
238 890
226 260

792 122
798 250
175 184
100 554
178 176
170 087
257 317
229 267

142 449
123 346

161671
101932

158 624
145 715

106 162
151 294
72 889
70 837
50 556
64 841
79 999
59 271
60 353
53 567
86 489
35 496

117011
151 621
103 782
73 808
55 843
72 271
89 747
60 448
61610
55 649
86803
40 473

123 924
154 958
92125
71 331
51 258
73 390
89 482
75 303
71 205
55 310
C'8 970
51 529

351 005

376 862

388 217

14

43

4

f

8 630 764
7 808

f

8 905 816
8 977

f

9 253 603
8 988

f

8 622 956

f

8 896 839

t

9 244 615

Af: terugbetalingen
Zuiver ontvangen

2 545
727
980
290
421

Bijlage C.
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Omschrijving der
goederen.

pakhuishuur op Juva en Madura en in de buitenl>ezittingon gedurende de eerste zes maanden van 1895 zich voordoet tegenover
de ontvangsten over het eerste halfjaar 1894, blijkt uit het volgend
overzicht.

1894.

1893.

tm.
UlTVOKBKECnT.

Suiker
Koffie
Tabak c)
Tin
Indigo
Andere artikelen (die i n d e behandelde driejaren elk minder dan
f 50 000 per jaar aan uitvoerrecht opbrachten)
Bovendien ontvang-en aan „nagevorderduitvoerrecht", niet per
artikel gespecificeerd
. . . .

f

f

952
703
919
087

220011
290 982
159 584
60 734

030
408
301
203
51

183 240

180 000

167 157

4)

859
670
549
872
800

Java en Madura.
1894
1895
lste halfjaar.
f 3 850 492 f 3 763 797
585 956
577 095
39 332
50 611

Invoerrecht.
Uitvoerrecht
Pakhuishuur

f 4 475 780

8
1 143 969
5 412

f

9 U 311
0 037

f

1 763 907
8 505

f
f

1 138 557

f

905 274

f

1 755 402

f 4 392 103

Buitenbezittingen.
1894
1895
1ste halfjaar.
751 S14
f 710312
219 220
a) 239 047
2 508
3 271
f

f 9 5 2 030

In 1894 werden wegens overtreding van de bepalingen op de
tolrechten 121 bekeuringen ingesteld , tegen 92 in 1893 en 90 in
1892. Van die 121 bekeuringen waren er 7 buiten gevolg gelaten ,
108 bij onderhandsche schikking beëindigd , en 3 aan de beslissing
van den rechter onderworpen , wiens uitspraak, tijdens in Indie
deze opgaaf werd afgesloten , nog niet bekend was, terwijl ter
zake van de 3 andere bekeuringen toen nog over eene schikking
onderhandeld werd.

a) In de gedeelten van het gouvercements-tolgebiod, waar het algemeen tarief
•werkt, is met 1 Januari 1893 net invoerrecht op gedistilleerd verhoogd van f40
tot f 50 per hectoliter van 50 pet. sterkte (Indisch Staatsblad 1892 n*. 259).

Accijnzen. Het aan accijnzen ontvangen bedrag in elk der jaren
1892 t/ut 1894 en in de eerste helft van 1895 vindt men opgegeven in het volgende staatje, in de toelichting waarvan tevens
is aangeteekend wat in gemeld driejarig tijdvak verordend is om
dit middel ruimer te doen vloeien, hetzij door verhooging van den
maatstaf van heffing (op inlandsch gedistilleerd en petroleum), hetzij
door invoering van een nieuwen accijns (op lucifers), hetzij door
vergrooting van liet ticcijnsgebied (invoering van den pt-troleuinon den lucifer-accijns in de residentie Oostkust van Sumatra).

4) Yan 1 Juni 1887 t/m uit. 1893 is de heffing van uitvoerrecht op suiker
tijdelijk geschorst geweest.
c) Aan uitvoerrecht wegens ter Oostkust van Sumatra geteelde tabak voor de
Europeesche markt (f 1 per 100 K.G.) was onder de opgegeven sommen begrepen j
in 1892 f 184 4 0 4 , in 1893 i 116 862 en in 1894 f 136 696.

Hoe de opbrengst «Ier Invoerrechten, der uitvoerrechten en van
ACCIJNZEN.

1892.

1893.

1894.

lste halfjaar
1895.

Accijns op inlandsch gedistilleerd (alleen op Java en Madura)

f

202 107

f a ) 107 245

Accijns op t Java en Madura
tabak
i Borneo
. . . .

f

90 310
17 564

f 41 84 632
27 823

f

89 384
29 378

31 302
12 746

f

113880

f4) 112 053

f

118 702

41108

Accijns op l Java en Madura
petroleum c)' Buitenbezittingen

973 008

o) Van 1 Juni 1895 af is het uitvoerrecht op suiker weder tijdelijk niet verschuldigd.

n

»i

f
Af: terugbetalingen

Zuiver ontvangen

»)
337
340
306
69

f

179 007

f

In het lste
halfjaar 1894
waren <le cijfers:

74 499

84 887
f

42 503
14 100
50 009

f 1 914 798
141 583

f 2 713 471
175415

d) f 2 080 507
163 139

f 1 034 082
e) 121 325

f

f 2 056 381

f 2 888 880

f 2 243 046

f 1 155 407

f 1093 034

f

033 084
94 784

f 444 071
g) 43 279

f

234 003
25 379

f

727 868

f

t

259 382

Accijns op i Java en Madura
lucifers/') I Buitenbezittingen

487 950

999 087
93 347

«) Sedert 1 Januari 1893 is de hierbedoelde accijns verhoogd, en wel van f 40 tot f 50 per hectoliter van 50 pet. sterkte (Indisch Staatsblad 1892 n c . 258). ï e r wijl daarvan eene meerdere bate van f 45 000 'sjaars verwacht werd, bracht integendeel de heffing zoowel in het eerste als in het tweede jaar onder de werking
dier verhooging nog miuder op dan in 1891, toen de hierredoelde accijns f 183 538 afwierp. De opbrengst van 1892 kan niet als maatstaf van vergelijking dienen,
omdat de in uitzicht zijnde verhooging in de laatste maanden van dat jaar meer dan gewoonlijk inlandsch gedistilleerd tegen den lageren accijns in verbruik deed brengen.
4)

Verbeterde opgaaf.

H e t cijfer in 't vorig verslag \\>\i. 185) was f 447 te hoog.

c) Gedureude de drie eerstvermelde jaren werkte de petrolcumaccijns , voor zooveel de buitenbezittingen betreft, alleen in die acht gewo-ten waar het algemeen
tarief van in- en uitvoerrechten van kracht i s , doch van 11 Januari 1895 af (zie Indisch Staatsblad 1894 n". 207) is die heffing ook ingevoerd in de residentie Oostkust
i a n Sumatra. Deze uitbreiding van het accijusgebied werd berekend eene meerdere ontvangst van f 70 000 'sjaars te kunnen opleveren.
d) De aanzienlijke t e r u g g a n g , in vergelijking met de ontvangstin 1893. springt te meer in het oog wanneer in aanmerking wordt genomen dat in de eerste
dagen van Januari 1894 de accijns werd verhoogd van f 1.75 tot f 2 per hectoliter (Indit-ch Staatsblad 1K93 n'. 308). van welke verhooging voor 1894 eene stijging der opbrengst
met ruim f 290 000 werd verwacht. De oorzaak dezer teleurstelling, althans wat het eerste jaar onder de werking der verhooging betreft, ligt in eene tijdelijke
reactie als gevolg van de overgroote voorraden in de laatste maanden van 1893 door den handel n o g tegen don lageren accijns opgedaan.
e)

Hieronder voor het eerst ook het geïnde ter Oostkust van Sumatra (verg. het slot van noot c).

f)
D e accijns op lucifers is eerst in Januari 1894 ingevoerd (Indisch Staatsblad 1893 n*. 301) en w e l , wat de buitenbezittingen betreft, aanvankelijk a'.leen in de
acht gewesten waar het algemeen tarief van in- en uitvoerrechten van kracht i s , doch van 11 Januari 1895 af (zie Indisch Staatsblad 1894 n°. 2G8) bovendien in de
residentie Oostkust van Sumatra. D e opbrengst van den lucifer-accijns in dit laatste g e w e s t werd begroot op f 45 000 'sjaars.
g)

Hieronder voor het eerst ook het geïnde ter Oostkust van Sumatra (verg. het slot van de voorgaande noot).

Als voornaamste oorzaak van het uitblijven der stijging in de
opbrengst van deu drauk-accijns, welke als gevolg der in Januari
1693 ingetreden verhooging van die belasting (zie noot a hiervóór)
te verwachten was, schijnt gedacht te moeten worden aan het
verbruik van meer onveraccijusd gedistilleerd dan vóór de verh.,oging het geval was. Voortdurend wordt de douane tot het
hov.den van een scherp toezicht aangespoord, en over haren ijver
valt, volgens de verklaring van den directeur van financiën, niet
te klagen.
De tabaksaccijns ging in 1894 zoowel op Java en Madura als
op Borneo in opbrengst vooruit. Uit de omstandigheid dat tegenover
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

de stijging in de laatste jaren van de opbrengst op Borneo afneming
van het op Java en Madura geïnd bedrag viel op te merken, is
het besluit te ttekken dat steeds minder gebruik gemaakt wordt
van de vergunning (zie Indisch Staatsblad 1882 n°. 296, art. 5)
om den accijns voor den naar Borneo uitgevoerden tabak reeds bij
de inlading op Java en Madura te voldoen. Het te dier zake bij
de tolkantoren op laatstgemelde eilanden ontvangene wordt geschat
thans nog hoogstens p. in. f 2000 te kunnen bedragen. Zooals bekend , treft de tabaksaccijns al sedert medio 1885, behalve deu
naar Borneo verscheepten tabak, alleen het verscheepte uit eenige
haven van Java en Madura met bestemming voor de resideutiön
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Bantam , Hatavia of Krawang. ')
W a s de opbrengst der in Januari 1894 in werking getreden
verhooging van den petroleum-accijns vooralsnog teleurstellend
ook de toen ingevoerde lucifer-accijns bereikte vooralsnog op verre
n a niet het geraamd bedrag van f 940 000, daar slechts f 727 8(58
verkregen werd. Uit de omstandigheid dat de perceptie, welke in
het eerste halfjaar slecMs f 259 382 geweest w a s , in het tweede
halfjaar f 408 486 beliep (onder welk laatste bedrag b g r e pen was voor Java en Madura f 399 081 en voor de buitenbezittingen, voor zoover toen reeds bij dezen accijns betrokken ,
f 69 405), en dat in het eerste halfjaar 1895 alleen op Java en
Madura reeds f 444 671 ontvangen werd , mag echter worden afgeleid dat de invloed van het inslaan van groote voorraden lucifers
kort vóór de invoering van den accijns reeds in de tweede helft
van 1894 uitgewerkt had en dat de opbrengst in 1893 niet ver
beneden de raming blijven zal. Met de lucifer-fahrieage binnen
het tolgebied zelf (zie vorig verslag, blz. 184) is het niet voorspoedig
gegaan. Eene eerste fabriek van dien aard, te Öatnarang, werd
reeds spoedig door de oprichten gesloten, voerde daarop, na in andere
handen te zijn overgegaan, weder een kortstondig bestaan, cloeh
bezweek ten slotte na vergeefsche pogingen om een product te leveren
dat bij verkoop de kosten kon goedmaken. Ook eene tweede fabriek ,
te Kertosono in Kediri, heeft hechts eene korte poos gewerkt
en is toen failliet gegaan.
Ten aanzien van de invoering in Januari 1895 van de beide
laatst besproken accijnzen ook in de residentie Oostkust van S n matra (zie de noten c en f hiervóór) valt nog aan te teekenen
dat het raadzaam en mogelijk is bevonden (verg. vorig verslag,
blz. 183) ook de bij de inwerkingtreding der beide verordeningen
aanwezige voorraden te treffen, voor zooveel zij namelijk hestonden uit meer dan 360 liter petroleum of uit minstens 50 gros
doosjes lucifers. Met betrekking tot de in het gewest zelf g e wonnen petroleum is de heffing van den accijns in dier voege
geregeld , dat de fabricage geheel wordt vrijgelaten voor de fabrieken of ondernemingen , welke door hare ligging daarvoor in
aanmerking komen en voor welker product uit dien hoofde door
den Gouverneur-Generaal tot wederopzeggens buiten werking wordt
gesteld bet bepaalde bij art. 3 , sub b, der verordening in Indisch
Staatsblad 1886 n*. 2 4 9 , dat namelijk de accijns voor de binnen het
tolgebied gewonnen petroleum verschuldigd is zoodra zij is verkregen , behoudens bevoegdheid tot opslag onder genot van k r e diet. Zoodanige buitenwerkingstelling heeft plaats gehad ten o p zichte van het product der te Pangkallan Brandan (Langkat) bestaande petroleuuifabriek, o. a. bedoeld in bet verslag van 1892,
blz. 180. ü e van die fabriek afkomstige petroleum wordt cliëntengevolge , bij aanvoer over zee op plaatsen waar do petroleum-accijns
geheven w o r d t , voor die heffing aangemerkt als van buiten het
tolgebied afkomstig ; voorts zijn door den directeur van financiën
regelen gesteld ter zake van de betaling van den accijns over de
petroleum , in verbruik gebracht op de fabriek zelf (de woningen
van het personeel daaronder begrepen) of verkocht aan in de o n middellijke naijijneid der fabriek gevestigde kleinhandelaren.
In 1894 werden 187 overtredingen van de nceijnsbepalingen ge-
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constateerd , uitsluitend van die op het inlandsch gedistilleerd (met
betrekking tot de andere accijnzen kwamen geen overtredingen aan
het licht), tegen 230 in 1893 en 149 in 1892. Met uitzondering van eene
enkele overtreding, waaraan geen verder gevolg werd gegeven ,
werd in al de 186 andere gevallen door den rechter veroordeeling
uitgesproken.
In bijlage TT hierachter zijn de ontvangsten wegens ieder der
bestaande accijnzen over 1894 voor elk tolkantoor afzon lerlijk opgegeven.
Haten- en ankeragegeldeu, zoomede — alleen in de haven Tandjong
Priok (Batavia) — loods- en kaaigelden. Tegen f 290 181 in 1892
en f 2 8 7 875 in 1893, werd in 1^94 aan hnven-enankeratrcgelden
ontvangen f 275 3 5 2 , waarvan f 2 2 4 683 in de havens op Java en
Madura (op de drie hoofdplaatsen alleen f 190 023), en f 50 669
in de overige tolhavens der buitenbezittingen (te Padang alloen
f 27 548). Gedurende de eerste zes maanden van 1895 werd o n t vangen f 119 418 (Java en Madura f 97 871 , buitenbezittingen
f 2 1 5 4 7 ) , tegen f 127 999 (Java en Madura f 100 6 0 7 , buiteubezittingen f 27 392) in het eerste halfjaar 1894.
ü e loods- en kaaigelden in de haven Tandjong Priok (in andere
havens wordt deze retributie niet gelieven) brachten in 1894
f 96 015 o p , tegen f 84 654 in 1893. Deze ontvangsten bedroegen
in het eerste halfjaar 1895 f 46 0 7 0 , tegen f 40 692 in de eerste
helft van 1894.
Personeele belasting. Blijkens de gewestelijke opgaven in bijlage
TT hierachter wijzen de over 1894 ontvangen opgaven betreffende
deze belasting voor Java en Madura weder op eenigen vooruitgang
zoowel van het aantal aangeslagenen (dat steeg van 33 133 tot
33 341) als van het te heffen bedrag (dat van f 703 120 tot f 712 105
k l o m ) , terwijl omgekeerd voor de buitenbezittingen do totalen iets
teruggingen (wat het cijfer der aangeslagenen betreft van 8878
tot 8 8 2 0 , en wat het bedrag van heffing aangaat van f 157 013
tot f 152 927). Omtrent laatstbedoelde gewesten valt hierbij op
te merken dat thans de cijfers over 1893 zijn aangeval i met die
betreffende de afdeeling Banda (residentie Amboina), welke verleden
jaar ontbraken, en dat in de nu verstrekte gegevens over 1894de
residentie Menado met fictieve cijfers voorkomt (die over 1893),
vermits tijdens de afsluiting in Indie" van de bovenbedoelde bijlage
T T de uitkomsten der personeele belasting over 1894 in gemeld
gewest nog niet te Batavia bekend waren.
Aan de personeele belasting zijn de Europeanen en met hen
gelijkgestelden in alle gewesten van Nederlandsch-lndië onderworpen , uitgenomen die in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, terwijl er vier gewesten zijn, namelijk Atjeh, Kiouw en
onderhoorigheden, Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, waar deze belasting niet geldt voor de vreemde
oosterlingen. Onlangs (Indisch Staatsblad 1895 n°. 190) is de invoering der personeele belasting mede nog uitgesteld met betrekking tot de beide hier genoemde categorieën van ingezetenen in de
nieuwe gouvernements-afdeeling Lombok.
V oor de gewesten, wanr deze belasting het meest opbrengt, vindt men
hieronder eene berekening van den gemiddelden aanslag per hoofd.

Werkelijk te heffen bedrag ter zake van personeele belasting over 1894 In verhouding tot het aantal aangeslagenen was. volgens
de vorenstaande cijfers . verschuldigd gemiddeld per
(aanslag na aftrekking van de verminderingen).
hoofd:
G E W E 8 I E

BT.

Europeanen
en met
hen gelijkgestelden.

Vreemde
oosterlingen.

Java

f 134411

Batavia
Samarang
Soerabaija
Overige gewesten

f

44 50C
75 230
153 223
Te zamen

f 407 370

f

Te zamen.

Wat de aangeslagenen van Wat de belastingschuldige
Europeeschen of daarmede
vreemde oosterlingen
gelijkgestelden landaard
betreft.
betreft.

e n M a d u ra.

CO 807
32 718
05 584
145 626

f

195 218
77 224
140 814
298 84»

f 55.81

304 735

f

712 105

f 30,28

f

27 701
43 170
20 771
01225

f

31,88
31.49
17,61
26,71

152 927

f

29,19

39,70
42.35»
25.87

f

11.C7»
18.01
22.84
12,06»

f 13,91

Buiteubezittingen.
Sumatra's Westkust . . . .
Oostkust van Sumntra . . .
Celebes en onderhoorigheden .
Overige gewesten

f

20 342
27 935
9 032
34 725

Te zamen

l

92 034

f

7 419
15 235
11 7U'.<
20 500
«0 893

') Bijaldien te eeniger tijd zal kannen worden overgegaan tot de afschaffing
van de alleen in laatstgenoemde drie gewesten werkende tabakspacht (verg. noot
2 op blz. 194 hiervóór), zal daarmede dienen samen te gaan de afschaffing ook van

9,87»
12,18
15.20
8,97
f

10,C3

den hierbedoelden accijns, voor zooveel deze namelijk geheven wordt by
invoer naar dezelfde drie gewesten (das met handhaving er van voor de beide
residentiën van Borneo).
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Met betrekkin» tot de grondslagen van hetïing zijn de aanslagcijfers (zonder aftrekking van de toegestane verminderingen ad
f 56 932) voor elke der beide categoriel'n van belastingschuldigen te
splitsen als volgt:

1893.
(Verbeterde opgaven.)
Java en
BnitenbeMadura.
zittingen.

Aanslag
Aanslag van Europeanen en met
dezen gelijkgestelden:
i*.

naar de kuur—
waarde . . . . f

Aanslag van vreemde oosterÜBgl 11
1*. naar de huurwaarde . . . . f

308766

°. naar de waarde
van mobilair . .

4°. naar de waarde
van mobilair en rijtuigen
. . . .

171468
ü 1 676

172115

1894.
(Voorloopige opgaven.)
J a v a en
BlttHlbS
Madura.
zittingen.

f 843 4 1 3

f 150 042

f 847 t!51

f 1C8 C23

Ai": w e g e n s toegestane
verminderingen . . ,

47 082

8 584

31 098

6 834

A l z o o werkelijk t e hellen

f 796 331

f 141 458

f 815 953

f 1 6 1 789

Geïnd bedrag (zie noot a
hiervóór)

f 7 9 0 417

1 1 3 9 902

1 8 7 0 883

f 1 5 5 740

f 263 144
f

4xuss1

door toepassing van art. 8,
laatste lid, derbelastiugverordening is de belasting
naar de eerste twee grond8lagen te verminderen tot f465 985
8*.

naar het getal paarden.

.

85 525
f551 510

door toepassing van art. 8 ,
laatste lid,der beladingverordening ia de belasting
naar de eerste twee grondslagen te vermindereu tot f242 266
3°.

naar het getal paarden.

.

36 893

4°. naar het getal en de soort
van rijtuigen

91 295

i 370 454

Het gebruikelijk vergelijkend overzicht van de uitkomsten dezer
belasting over de laatste twee jaren volgt hieronder.
1893.
1894.
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopige opgaven.)
Java en Bu:tenbe- Java en
BuitenbeMadura. zittingen. Madura.
zittingen,
f 745 118 f 169 034 f 756 959 f 165 004

Aanslag
Af: wegens toegestane
nngen .

verminde-

Alzoo werkelijk te heffen.

.

Bovendien verschuldigd aan schattingskosten , voor zooveel zij aan
de aangeslagenen in rekening waren te brengen
Derhalve in het geheel door de aangeslagenen verschuldigd
. . . .
Geind bedrag o) .

.

41 99S

12021

44 854

12077

f 703 120

f 157013

f 712 105

f 152927

413

7 679

3*9

f 711556

f 157 426

f 719 781

f 153 270

f 718 377

f 1.16 039

f 726 002

f 150 H 5

8 430

a) Onder het geind bedrag is hier en bij andere lager te vermelden belastingen niet alleen opgenomen wat op den aanslag van hetzelfde janr is ontvangen,
maar ook wat van den achterstand over vorige jaren is aangezuiverd, en wat de
personeele belasting betreft ook hetgeen gestort is w e g e n s te verhalen kosten van
schatting. Voorts zijn onder de geïnde sommen bij deze en bij andere in dit hoofdatuk te vermelden belastingen begrepen de boeten w e g e n s te late betaling, terwijl
daarentegen, ingevolge art. Ï0 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht
hetgeen , ten g e v o l g e van verkeerden aanslag over het behandelde of over eenig
vorig j a a r , dan wel uit anderen hoofde, aan belastingschuldigen is terugbe—

taald!

In de, ingevolge het voorlaatste lid van art. 8 der belastingverordening (Indisch Staatsblad 1878 n°. 349), jaarlijks vast te
stellen regeling betreffende de huurwaarden van laag bedrag,
welke aanspraak geven op geheele of gedeeltelijke vrijstelling der
belasting naar de eerste twee grondslagen, kwam voor 1895
geen verandering (Indisch Staatsblad 1894 n°. 275).•
Gedurende 1894 werden 20 doleautiön ingediend, tegen 23 in
1893.
Patentrecht. De verbeterde opgaven over 1893 en de voorloopige
over 1894 (omtrent de cijfers van beide jaren geldt het in de voorgaande rubriek opgemerkte met betrekking zoowel tot de afdeeling
J3anda als tot de residentie Menado) doen zien dat het aantal patentplichtigen (uitsluitend Europeanen en met hen gelijkgestelden)
over 't geheel genomen zoogoed als stationnair bleef, maar dat
het door hen op te brengen bedrag steeg op Java en Madura van
f 796 331 tot f 815 953 en in de buitenbezïttingen van f 141458
tot f 161 789. Wat de genoemde sommen betreft, blijkt zulks nader
uit het volgende overzicht:

In onderscheidene gewesten viel in 1894 MUI patentrecht minder
te hellen dun in 1893 , doch die teruggang w r 1 ruim goedgemaakt door hoogere opbrengst in andere gewesten. Tot het op Java
en .Madura verschuldigd bedrag van f815 953 droegen de restden*
tiën Batavia, Samarang en Soerabaija alleen f493 017 bij (tegen
f 483 704 in 1893) eu tot het in de buitenbezittingen te hellen
bedrag van f 161 789 de residentie Oostkust vau Sunmtra alleen
f 109 477 (tegen f 91 995 in 1893). Verg. de gewestelijk' opgaven
in bijlage TT.
In 43 gevallen (1 minder dan in 1893) werden tegen den aanllaff doleantiCn ingediend.
Zoolang, in verband met art. 37 van de op 1 Mei 1894 hier
te lande in werking getreden wet ter vervanging van de patentbelasting door eene heffing op bedrijfs- en andere inkomsten
(Nederlandsen Staatsblad 1*93 n°. 149), nog geen regeling is tot
stand gekomen om hier te lande zetelende , maar geheel of gedeiltelijk haar bedrijf in In lie uitoefenende naamlooze vennootschappen , enz. in de Indische patentbelasting te betrekken , zonder
dat die lichamen , van wie nok bier te lande belasting is te hellen ,
door dubbele belasting zouden worden getroffen, is eene voorziening wensehelijk geacht om te hunnen aanzien niet betrekking
tot het Indisch patentrecht vooralsnog hef stttus quote handhaven
en dus tijdelijk van kracht te dot u blijven de vrijstelling die,
zoolang de Nederlandsche patentwet vigeerde, de bedoelde ven»
nootscheppen, enz. genoten krachtens de in liscbe patentverordening.
Te dien einde is de aanvankelijk voor 1894 verleende vrijstelling
(zie vorig versla?, blz. 187) bij ordonnantie van 4 Ma;irt 1895
(Indisch Staatsblad n°. 53) ook voor 1895 toegestaan. Ivene definitieve regeling dezer aangelegenheid zal thans niet lang meer uitblijveo. Daar zij echter niet in werking tal kunnen treden voordat
er bij de Indische begrooting voor 1897 op gerekend is, zal de
zooeven bedoelde vrijstelling ook voor het jaar 1896 moeten verleend
worden.
Belastik;/ ter ttrmnging MM het uitroerrecht op suiker (op Java
en .Madura). Ten vervolge van de mededeelingen op blz. 187 van
het vorig verslag met betrekking tot deze slechts voor één jaar
(1893) gewerkt hebbende belasting (Indisch Staatsblad 1892 n°.
264) zij thans vermeld, dat het inkomen, waarover de heffing was
om te slaan , voor alle daarbij betrokken ondernemingen is va>tgesteld geworden op f 7 250 862 , zoodat, om het bedrag te verkrijgen van f 637 000, waarop de opbrengst van het uitvoer»
recht geschat had kunnen zijn , van dat inkomen 8.78* pet. geheven
werd.
Verponding (op Java en Madura en in sommige buitenbezittingen),
zoomede belasting op de specerijperken (op de Banda-eilanden). In
hoofdzaak berustte de over 1894 op te brengen verpondingsbelasting , wat Java en Madura betreft, op de vastgestelde verpondingswaarde voor het vijfjarig tijdvak 1890 t/m 1894, en wat de zes
gewesten der buitenbezittingen aangaat, waar deze belasting tot
nog toe werkt, op de vastgestelde taxatign voor het tijdvak 1892
t/m 1896. Wat over 1894 aan gelijksoortige belasting voor de
Bandasche specerijperken verschuldigd was, regelde zich naar de
voor dat jaar gehouden taxatiön.
Uit het volgende overzicht blijken ten aanzien van beide belastingen over 1892, 1893 en 1894 zoowel het 0|> te brengen als
het geïnde bedrag, terwijl gewestelijke gegevens over de twee
laatstvermelde jaren worden aangetroffen in bijlage TT hierachter.
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1892.

1893.
1894.
(Verbeterde opgaven.) (Vourloopigeopgaven.)
f 1 404 475
t 1 400 108
1 1H0
1 180
282 928
2S2 797
41 005
42 441

T e heffen bedragi
i 1".
1 2".
Verponding op Java 1 3°.
en Madura w e g e n s : \ 4°.
' 5°.
\
0

i ,
2°.
3».
reeds werkt, w e g e n s : / 4°.

S

eigendoinsperceelen
perceeleu bezeten in agrarischen eigendom
erfpaclitsperceelen
opstalperceelen
perceelen bezeten niet recht van vruchtgebruik,
bewoning
eigendomspcrceelen
ei f|jaehtsperccelen
opstalperceelen
pereeeien bezeten
bewoning

I' 1 399 074

Hl

227 075
40 800
gebruik

of

f
mot

recht

van

vruchtgebruik,

gebruik

255
-f' 1 6C8 900
131055
I
15 C57

20

f

147 343
81 445

Totaal van het te heffen bedrag
Geïnd beirag (zie noot a \ Java en Madura
op blz. 203 hiervóór): ( Buitenbezittingen

.

,
Totalen.

.

.

f

1893.
2 202 099
524 180

f

1894.
2 249 088
525 722

f

2 72G885

f

2775410

Terwijl liet getal aangeslagenen beliep :
Java en Madura
Buitenbezittingen

> .

888 629
107 421

928 951
106 759

996 050

1 035 713

Over 't geheel was dus de aanslag van 1894 f48 525 hooger
dan voor 1893, terwijl bet getal aangeslagenen was toegenomen
met 39 663 , in welke vermeerderingen hoofdzakelijk de iulandsche
belastingschuldigen deelden, wier aanslag van f 1538 268 tot
f 1 565 806 , en wier aantal van 836 735 tot 874 750 vooruitging,
derhalve eene toeneming voor deze categorie niet f 27 538 aanslag
en 38 015 meer aangeslagenen , welke laatste cijfers uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend tot Java en Madura betrekking hebben,
daar in de buiten bezittingen de bedrijfsbelasting onder inlanders
alleen werkt ter hoofdplaats Palembang en — doch alleen onder
niet-inheemsche inlauuers — ook in de gouvernements-afdeelingen
Boeleleng en Djembrana op Bali. ')
Gewestelijke opgaven nopens het door inlanders, Cbineezen en
andere vreemde oosterlingen verschuldigd en het door hen nog in
1894 betaald bedrag, wat het verschuldigde betreft ook berekend
gemiddeld per hoofd, vindt men in bijlage TT van dit verslag.
Totaal-opgaven volgen hieronder, waaruit tevens blijkt hoeveel
in 1894 nog geïod werd aan achterstand over vorige jaren en boeten.
Java
en Madura.
A a n s l a g voor 1894 .

.

Op den aanslag werd
nog in 1894 betaald .
Aan achterstand over
vorige jaren en boeten
werd bovendien be—

Buitenbezittingen.

Totaal,

f

2 249 688

f

525 722

f

2 775 410

f

2 185 131

f

330T18

f

2 515 899

190 306

101 123
Totaal in 1894 geïnd (zie
noot o op blz. 203 hier-

t

147 735
88 828

f

228 788

236 503

f 1 897 754

f 1 907 005

147 579
83 839
231418
f 1 964 322

t 1 033 932
f 1 064 040
f 1 858 800
256 429
233 025
241 880
. f 2 092 425
. f 1 920 409
-f 1 875818

Bedrij fibtkuting. Volgens verbeterde opgaven over 1893 en voorloopige upgaven over 1894 beliepen de cijfers van aanslag in deze
belasting als volgt:
.

318
• f 1 732 90*
130 573
15 877
1 102

of

Belasting op de Bandasche specerijperken

J a v a en Madura.
Buiteubezittingen

314
-f 1 730 502
130 790
10 890
35

291 429

r

2 286 304

f

521 024

f

2 807 328

f

2 235 668

f

541 722

f

2 777 390

I n 1893 werd geïnd (volg e n s verbeterde op-

De met 1 Januari 1&94 in werking gei reden maatregel , om
!) B y de aanstaande invoering y a n de bedrjjfsbelasting in de n i e u w e g o u vernements-afdeeling Lombok , op w e l k e r invoering bjj de Indische begrootingsw e t t e n voor 1896 gerekend i s , zal hare w e r k i n g , voor zooveel inlanders
betreft mede tot de niet-inheemsche inlanders beperkt worden. Van d e z o o d a n i g e n en van de vreemde oosterlingen aldaar wordt de vermoedelijke aanelag gezamenlijk begroot op f 6000 'sjaars.

de vreemde oosterlingen op Java en Madura voor de aanzuivering
van deze belasting aan termijnen te binden (zie vorig verslag,
blz. 188), schijnt, zooals verwacht werd, aan de geregelde inning
bevorderlijk te zijn geweest. Bleef bij het einde van 1893 op hun
aanslag over dat jaar , ad f 695 3y5 , nog in te vorderen f 83 159 ,
hun achterstand over 1894 bedroeg op uit. 1894 f 51 165, niettegenstaande zij toen voor f 713 336 waren aangeslagen geweest.
Ook de aanzuivering van het op Java en Madura door inlanders
verschuldigd bedrag was zeer naar wensch , daar op uit. 1894
over dat jaar op hen nog slechts te verhalen bleef f13 342, tegen
f 21 384 bij hét einde van 1893 op den toenmaligen aanslag. In
de buitenbezittingen was bij het einde van het belastingjaar op
den jongsten aanslag nog in te vorderen f 195 004, tegen op uit.
1893 f 90 480 op den aanslag van dat jaar, welk ongunstig verschil geheel neerkomt op de residentie Oostkust van Sumatra,
waar trouwens voor het groote meerendeel der aangeslagenen de
belasting eerst behoeft afbetaald te zijn op 1 Maart na afloop
van bet belastingjaar.
Belasting op rijtuigen voor inlanders. Terwijl Europeanen en
vreemde oosterlingen, die rijtuig houden , te dier zake worden
aangeslagen in de personeele belasting (zie blz. 202/203 hiervóór),
geldt de hierbedoelde rijtuigen belasting (waaronder ook vallen alle
andere Hoor dieren getrokken vervoermiddelen op veeren) alleen
voor inlanders, en wel uitsluitend in de gouvernementsresidentiBn
van Java, dus Soerakarta en Djokjokarta uitgezonderd, terwijl
ook Madura buiten de heffing valt. Onlangs is nog overwogen of
voor laatstgenoemde residentie deze uitzondering wel verdient bestendig'i te blijven, maar, gelet op de vele vrijstellingen die,
o. a. ook uit een politiek oogpunt, verordend zouden moeten
worden, is de invoering der rijtuigenbelasting op Madura niet
aanbevelenswaardig geacht, omdat de opbrengst waarschijnlijk
niet in verhouding zou staan tot het oeconoruisch nadeel dat de
maatregel zou na zich slepen , namelijk het duurder worden van
het transport per rijtuig of per kar op veeren (welk laatste voertuig op Madura in veel grootere mate dan op Java ook voor
goederentransport in gebruik is), tot schade voor het algemeen
vertier. Dat er verband bestaat tusschen de ontwikkeling van het
inlandsch vervoerwezen en de rijtuigenbelasting (indertijd is opgegeven — verg. het verslag van 1889, blz. 184 — dat zij voor
ruim i!e helft door verhuurderijen wordt opgebracht) schijnt hieruit te mogen worden opgemaakt dat onder de werking der mildere
regeling in Indisch Staatsblad 1885 n°. 25 de aanslag geleidelijk
gestegen is tot zelfs aanzienlijk boven het bedrag, dat verkregen
werd onder de vóór 1 Januari 1885 van kracht geweest zijnde
hoogere heffing volgens Indisch Staatsblad 1851D*.63, zooals uit
het volgende overzicht nader blijken kan.
Aanslag onder de werking van Indisch
Staatsblad 1851 n". 63.
1880
1881
1882
1883
1884

f

210
210
199
208
212

576
47.
827
267
983

Aanslag onder de werking van de
verlaagde heffing
(Indisch Staatsblad 1885 n». 25).
1885
f 117 998
1890
f 190 741
1886
143 484
1891
213 900
1887
161932
1892
229 595
1888
176 376
1893
245 116
1889
189 668
1894
262 270

Hoe de twee laatstvermelde totalen over de verschillende g e -
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westen waren verdeeld, kan blijken uit bijlage T T hierachter.
Geïnd werd in 1893 f 258 444 (verbeterde opgaaf) en in 1894
f 254 197.
Over het bij de schriftelijke behandeling met de Tweede Kamer
der Staten-Geiieraal van de Indische begrooting voor 1894 ter
sprake gekomen denkbeeld om tiet houden van rijtuigen of d a a r mede gelijkgestelde voertuigen door inlanders ook te belasten In
die gedeelten der buiten bezittingen , waar liet Gouvernement vrijheid van belastingheffing heeft, zijn o. a. de gewestelijke hestuurders geiioord. Hunne antwoorden hebben echter liet vermoeden
bevestigd dat de rijtuigenbelasting voor inlanders in die streken
buiten Java en Madura waar zij zou kunnen worden ingevoerd ,
zoo weinig zou opbrengen dat reeds om die reden de invoering
niet gerechtvaardigd zou wezen.
Zegelrecht. De stijgende opbrengst van dit middel, waarop in
't vorig verslag (blz. 189) werd gewezen, namelijk van f956'420
in 1890 tot f 1 162 504 (verbeterde opgaaf; in 1893, hield ook in
1894 a a n , daar toen verkregen werd f 1 196 032. In dien vooruitgang met f 33 528 deelden evenwel niet de buitenbezittingen,
waar de ontvangsten van f 250 065 voor 1893 (verbeterde opgaaf;
in 1894 terugliepen tot f 221 7 9 3 , alzoo f 28 272 minder , zoodat
de toeneming voor Java en Madura feitelijk f 61800 beliep. De
in 't vorig verslag (blz. 189) in uitzicht gestelde maatregel om
de binnenlandsche reispassen voor inlanders en met hen gelijkgesteldeu aan een laag zegelrecht te onderwerpen , en daarentegen
eenige categorieën van geschriften , waarbij voornamelijk inlanders
betrokken zijn , van zegelrecht vrij te stellen , is op Java en Madura

Inkomsten
voor het
Gouvernement
(onzuiver
bedrag).
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met 1 Februari 1895 en in de buiten bezittingen eene maand later
in werking getreden. Bij de tot een en ander betrekking hebbende
ordonnantie van 23 December 1894 tlndisch Staatsblad n°. 280)
werd tevens, door wijziging van art. 2 5 , laatste alinea, der zegelordonnantie, de administratie ontheven van den vrij noodelouzen
omslag om al het uitgegeven wordend gezegeld papier te voorzien van de handteekening van een ambtenaar. Die handteekening
wordt nu nog- alleen vereisebt voor papier, op verzoek, met een
hooger bedrag dan tien cent gezegeld.
Het aantul plaatsen , waar bij uitzondering ambtenaren bij het
biuneulandsch bestuur met 'tiet zegeldebiet belast zijn (in den regel
zijn zegelpapier en plakzegels alleen bij de po«t- en huippostkantoren verkrijgbaar), onderging laatstelijk weder eenige uitbreiding
en wel door de aanwijzing als zegeldebitanten van de controleurs
te Kwala Kapoeas, KottaBaroe (Foeloe Laut) en Boeloengan i n d e
residentie Z u i l e r - en Ooaterafdeeling van Borneo , zoomede van den
in Oost-Lombok geplaatsten controleur (Indisch staatsblad 1895
nos. 194 en 124).

Recht op openbare verkoopingen. De omzet bij de vendukantoren
was in 1894 belangrijk kleiner dan in 1893, zoowel bij de landskantoren als bij de bijzondere vendukantoren (die der 2de klasse),
bedragende die omzet voor elke van beid" categorieën in 1894 respeetievelijk f 17 8ó3 4*>8 en f 5 8H5 0 1 8 , tegen f 2 2 469 529 en
f 6 408 123 in 1893. In verband hiermede daalde ook de opbrengst,
en wel van f 487 255 tot f 463 784. Een en ander blijkt meer
gespecificeerd uit het volgend overzicht.

Traktementen, bureauen andere
kosten, a)

Zuivere winst
aan vendu-procenten en
andere inkom
sten voor het
Gouvernement.

Omzet.

Onderden omzet Achterstallige
zijn begrepen de debetposten, die
voor gou verne- l»U het einde van
mentsrekening
het dienstjaar
verkochte
meer dan 12
goederen ter
maanden oud
waarde v a n :
waren.

1893.

Te zamen .

f

511062

f

201703

f

309359
91489
86 407

f 22 469 529
2916 942
3491 181

f

10469 131
100 719
60 752

f

56123

f

511602

f

201703

f

487 255

f 28 877 652

f

10 630602

f

56123

f

460768

f

179 203

f

281564
93 819
88 401

f 17 853 468 f
2966 145
2898 873

7 786 904
102 900
77 356

f

49 819

f

460 768

f

179203

f

463 784

f 23 718 486

7 967 160

f

49 819

.

1894.

Te zamen .

.

f

a) Hieronder begrepen wegens praktizijns- en gerechtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1893 f 66 en in 1894 f 120,80.
Voor een belangrijk deel, namelijk voor ruim f 2 2 /, millioen,
was de vermindering van den omzet het gevolg van het kleinere
rendement der voor gouvernementsrekening gehouden verkoopingen,
welk verschil zich hoofdzakelijk te Padang openbaarde wegeiis den
kleineren gouvercements-koffieoogst. Overigens zijn voor de afneming van den omzet in 1894 geen bijzondere redenen bekend.
Eenigermate kan daartoe wellicht medewerken de grootere strengbeid die in den laatsten tijd bij het verleenen van krediet wordt betracht.
Bij art. 26 van het vendureglement in Indisch Staatsblad 1889
n°. 190 zijn de gevallen aangewezen , waarin de vendumeesters
voor het verleenen van krediet van de koopers zekerheidstelling
hebben te vorderen, hetzij hypothecair verband, hetzij borgtocht.
Bij gouvernementsbesluit dd. 8 Juli 1895 n°. 14 (Indisch Staatsblad
n°. 145) is te dien aanzien, voor zoover noodig, nader verklaard
dat de vendumeesters, ieder binnen den kring zijner werkzaa-.nheid , bevoegd zijn om voor de Indische Regeering, als vertegenwoordigende den lande, dergelijke hypothecaire verbanden aan te
nemen, de hieromtrent op te maken akten mede te helpen verlijdeu , te onderteekenen, in één woord ter zake alles te verrichten
wat blijkt noodig te zijn.
Voor twee der landsvendukantoren , dat te Buitenzorg en dat
te Makasser, werd bij Indisch Staatsblad 1894 n°. 152 eene nieuwe
formatie van het personeel vastgesteld, welke , wanneer zij door
het aftreden van sommige der titularissen volledig zal zijn tot
stand gekomen, tot eene bezuiniging voor die kantoren zal leiden
van respectievelijk f1440 en f2038 'sjaars. Van de vendukantoren
2de klasse kwam in de Westerafdeeling van Borneo dat te SingHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

k a w a n g met 1 Juli 1895 (Indisch Staatsblad n°. 132) te vervallen,
in verband met de inimelting van de assistent-residentie Montrado
(waarvan Singk.iwang de hoofdplaats was) bij de afdeeling Sambas.
Daarentegen werd een vendu kantoor 2de klasse in het najaar van
1895 (Indisch Staatsblad n°. 190) opgericht op de hoofdplaats
Ampenan der nieuwe gouvernements-afdeeling Lombok (residentie
Bali en Lombok).
Overschrijmngs-,
benevens snccessie- en overgangsrecht.
In verband met rechterlijke uitspraken van den laatsten tijd, w a a r b i j ,
met opzicht tot het tijdstip waarop de bij art. 2 van Indisch
Staatsblad 18H4 n°. 27 bepaalde termijn voor de overschrijving van
vaste goederen ingaat ingeval van overlijden , eene leer was gehuldigd , welker opvolging ten nadeele van d e ' fiscus zou strekken , werd bij onlooi antie van 24 Augustus 1895 (Indisch Staatsblad n°. 179) eene verduidelijkte lezing van gemeld art. 'i vastgesteld
strookende met de tot duaver door de administratie gevolgde toepassing.
De ontvangsten wegens overschrijvingsreclit staken in 1894 ong u n s t i g af bij de vier voorafgegane jaren. W a s in 1889 veikregen
f 531 799, docli in de vier latere jaren achtereenvolgens f 606 439,
f 632 362, f 646308 en f 627 6 6 1 , in 1894 was de ontvangst
f 554 48:"), namelijk op Java en Vladura f 512266 en in de bui tenben t tingen f 4 2 219 tover 1893 waren de beide laatste sommen
f 541685 en f 8 6 9 7 » ) .
Omgekeerd was in 1894 de opbrengst van het successie- en
overgangsrecht honger dan sedert jaren het geval was Terwijl
iu 1887 t/m 1893 de jaarlijkscbe ontvangst had afgewisseld tuMcben
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f :H454 en f 30 249 respectievelijk in 1890 en 1887, als
tante
Belastingen van verschillenden aard, die slechts in het een of ander
cijfer, en f 68 536 en f 5 8 562, respectievelijk in 1888 en 1892, gewest worden geheven. Ten aanzien van de verschillende hierbeals hoogste bedrag, verkreeg men in 1894 f 92 720. In 1893 WHS doelde belastingen zijn in hoofdzaak geen andere mededeelingen
de ontvangst, volgens verbeterde opgaven, f 44 598. Hoeveel onder ontvangen dan de cijferopgaven vermeld in onderstaand overzicht.
de twee laatste sommen voor de buiten bezittingen is begrepen, is Slechts is met betrekking tot de in het overzicht sub 4 , 12 en 15
niet gemeld. Het denkbeeld om de Indische bepalingen betreffende vermelde belastingen aan te teekenen : 1". dat bij Indisch Staatshet successie» en overgangsrecht te herzien in d r a geest der Neder* bial 1895 n°. 11 voor de beheerders van ondernemingen van landlandsche regeling 11 in Indië Dader aan de ordo gesteld (verg. vorig en mijnbouw in de LampODgsche Districten de verplichting werd
verslug , blz. 189). Volgent berichten van den aanvang van 1895 in het leven geroepen tot liet doen van opgaven die voor den aanwas de 'ürecteur van financiën in overleg getreden met de inspecteurs slag in de daar werkende hoofdelijke belasting van nut kunnen
van financiën , speciaal met het doel om door hen te zien aange
zijn; 2°. dat eene regeling bij ordonnantie (zie het verslag van
wezen welke leemten en gebreken de ondervinding in de op het stuk 1893 , blz. 197) van de belasting op het winnen van diamant door
dezer helaiting beslaande bepalingen had doen kennen en welke de inlaudsche bevolking in de afdeeling Martapoera der residentie
aanvullingen en verbeteringen naar hunne meening zouden kunnen Zuider- en OoaterafdeeTing van Borneo in Indië neg in overweging
worden aangebracht.
is, en 3°. dat ten aanzien van de in de noofdelijke belasting voor
de Mmahnssa aan te brengen verbeteringen (zie vorig verslag, blz.
Licc/itiën aan Chiaeezen voor het honden van dobbelspelen. Ter 190) van de Indische Uegeering nadere voorstellen worden t e g e zake van dit middel vloeide in 1894 in 's lands kas f 7500, een bedrag moet gezien, zijnde het dezerzijds wensclielijk geacht deze aangedat ook werd ontvangen in 1892. tegen f 9250 in 1893. Gelijk in vroe- legenbeid los te maken van verdere plannen omtrent het belastinggere verslagen is aangeteekend , betreft dit licentierecht alle gewesten wezen iu de residentie Menado. Thans velge het gebruikelijk
van Java en M a l u r a , uitgezonderd de drie, waar de ipeelpacht overzicht, waarin voor 't eerst voorkomt (zie sub 18) de in 1894
os
w e r k t , zijnde Batavia, Samarang en Soerabeqa. Evenwel vallen (Indisch .Staatsblad n . 16 en 17) ingevoerde hoofdelijke belasting
voor
de
inlaudsche
gouvernements-onderdanen in de residentie
in de residentie Batavia buiten de pacht de afVleelingen Buitenzorg
en T a n g a r a n g , zoodat ook daar het licentiestelsel van kracht is. Ternate.

O M S C I I R I J V I N G.
(De met eeu * aanyednido belustinpeii gelden uitsluitend
inlaad art.]

1893. (Verbeterde opgaven.)

Aanslag.

1804. (Voorloopige opgaven.)

Geïnd bedrag (zie
noot a op

Aanslag.

blz. 203 hiervóór).
1. Belasting 1 op bet slachten van buffels, r u n d v e e , paarden en veulens in de residentie Pri
a n g e r Regentschappen en in het district Gandasoli van de residentie K r a w a n g
f a) 80 001,00
•2. * Hoofdelijke belasting in Benkoelen
133 439.00
3. Belasting voor h e t aanleggen en onderhouden van w e g e n en b r u g g e n t e r hoofdplaats |
Benkoelen . . . .
2 700.00
4. * Hoofdelijke belasting in de Lnmpongsche Districten
171 090.00
5 * Hoofdelijke belasting in Palembang (buiten de hoofdplaats)
973 020,00
6. Belasting voor h e t aanleggen en onderhouden van wegen en b r u g g e n ter hoofdplaats
Palembang
3Ü 9S7.00
7. • Hassilbelasting in Atjeh en oiiderhoorigheden (zie het verslag van 1880, blz. 0) . . .
8. Belasting op den invoer van opium in de Atjehsche onderhoorigheden
21 044.58
!» •Hoofdelijke belasting in het gewest Billiton
138 M0.00»
10. Belasting op het rijstgewas in de Z u i d e r - en Oosterafdeeling van Borneo
•Hoofdelijke
belasting
in
hetzelfde
g
e
w
e
s
t
229
081.25
11.
12. R e c h t voor de afgifte van licentien tot het graven van diamant in sommige gedeelten
van lexelfde residentie [zie o. n. het verslag van 1879, blz. 1 0 9 , en dat van 1887, blz. 20*) .
13 * Hoofdelijke belasting in het rechtstreeksch gouvernementsgebied van het g e w e s t
Celebes en onderhoorigheden
170 053.33
14 * Belasting van heerendienstplichtigen ter hoofdplaats Makasser
21 040.00
,„ , „
, , ....
, , ,.
\ Minahassa-distncten
181 544.75
1 B en 16 * Hoofdelijke helasfng
Af(leeli
G o r o n t a l o (voor zooveel betreft het rechtstreeksch
in de residentie Menado
» gj^verneilientagebied)
55 125.00
I J . «Hoofdelijke belasting in de residentie Amhoiua
65 518.00
18 * Hoofdelijke belasting van de inlandsche gouvernements-onderdanen ia de residentie T e r n a t e .

f

80 099,00
134 705,84

f a) 72 887,00
140 536.00

2 503,97'
154 492.20
905 Ü09,205
45 062,40
i) 88 248.Ou
44 700,00
17 795.31
231 277,04
235 789,00

Geiml bedrag (zie
noot a op
blz. 203 hiervóór).

f

72 414.00
138 842,09»

2 514.00
170 809.00
989 407,75

1 840,00
150 028,55
997 031.90

30 951.00
21 611,20
154 799,37
238 949,00

37 811,00
153 353 01»
33 150.00
22 128^00
117 023,90»
229 GOS,52*

102 952 49
20 450,00
181 992,00

139 795,02
14 832,85»
184 851,10»

84 425.00
64 823.50
4 410.00

81 504,55»
50 944.91
2 480,00

113 00

1 277.00

140 498.40*
12 761,98
205 090.07»
G5 786.90»
59 844,00
e)

a) De hier opgegeven som is eigenlijk niet het cijfer van a a n s l a g , maar betreft h e t door de dessahoofden te verantwoorden b e d r a g w e g e n s uitgereikte v e r g u n dngen tot slachten. I n 1894 werden uitgereikt 22 677 slachtbriefjes a f 3 (voor het slachten VIan 21 837 buffels en 840 runderen) en 1214 slachtbriefjes a f 4 Ivoor
ninge
iet slachten
van 1214 paarden).
het
'
6)

Hierooder f 71 460 aan hassil over 1892.

c) De r a m i n g bedroeg p. m. f 12 000.

Het op blz. 20 hiervóór besproken denkbeeld, om in het rechtstreeksch gouvernementsgebied der residentie Westerafdeeling van
Borneo de inheetnsche bevolking geleidelijk aan eene matige hoofdelijke belasting te onderwerpen , heeft sedert een vasteren vorm
g e k r e g e n , en nu in de Indische begrooting voor 1896 te dier zake
een memoriepost is opgenomen, laat het zich aanzien dat de maatregel reeds met dat dienstjaar zijn beslag zal kunnen krijgen.
Wat betreft de onder de inlandsche bevolking in het gouvernement Sumatra's W e s t k u s t , althans in sommige streken, in te
voeren hoofdelijke belasting, waarop reeds bij de Indische begrooting voor 1895 is gerekend , is aan te teekenen dat over deze
aangelegenheid zeer onlangs nog eene nadere gedachtenwisseling
tusschen bet Indisch Bestuur en de Regeering hier te lande is
noodig geworden , waarvan de uitslag moet worden afgewacht
alvorens zal kunt en worden overgegaan tot het noodzakelijk voorafgaand overleg met de betrokken hoofden en bevolking.
II

MUNTSTELSEL;

§ 1.

GELDMARKT.

Muntwezen.

Het in Indië ingesteld onderzoek naar de gegrondheid van de
hier te lande veromen klachten , als zou in verschillende gewesten
op Java zilveren pasmunt niet in voldoende mate in omloop zijn

en de Europeesche nijverheid daarvan groot ongerief ondervinden
(verg. vorig verslag , blz. 190), heeft aan het licht g e b r a c h t , dat
aan die klachten slechts eene betrekkelijke waarde behoort te
worden gehecht. Bedoeld ongerief toch , voor zoover het zich open •
baarde , vloeide niet voort uit een algemeen gebrek aan zilveren pasraunt,
maar was veeleer hieruit te verklaren dat door hen, die
in den oogst- of maal-tijd hunner ondernemingen veel klein zilvergeld behoefden, er geen behing of geen voordeel in scheen geyonden te worden zich dat geleidelijk in andere tijden van het
jaar te verschaffen. Het verzamelen van pasmunt en de levering
daarvan in tijd van nood wordt zoodoende voor enkele handelaren
en wisselaren , die hiervan werk maken , een voordeelig bedrijf.
Üe aandacht der Indische Regeering blijft intusschen bij voortduring op deze aangelegenheid gevestigd, en waar op goede g r o n den meer klein zilver voor de circulatie wordt aangevraagd , wordt
daaraan door den directeur van financiën steeds voldaan. Van den
in den aanvang van 1894 in 's lands kassen op Java en Madura
aanwezigen voorraad zilveren p a s m u n t , t e n bedrage van ruim f l 1 /,
millioen (zie bijlage MM hierachter), werd tot en met Augustus
ruim f */, millioen in circulatie g e b r a c h t , van welke som bij het
einde des jaars ruim f 183/m in de kassen was teruggevloeid , zoodat
gedurende 1N94 de in omloop zijnde hoeveelheid zilveren pasmunt
met ruim 3 ton moet zijn toegenomen. Uit de over 1895 reeds
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ontvangen opgaven van den stand der bedoelde kassen blijkt dat
de daarin voorhanden voorraad zilveren pasmunt op uit. J u n i jl.
geslonken was tot ruim 9 t o n ; gedurende het 1ste halfjaar 1895
werd dus nog bijna 2 ' 2 ton aan die munt in circulatie gebracht ')
Het voornemen bestaat om in 1890 den voorraad Indische zilveren
pasmunt weder niet onbelangrijk te vermeerderen , en wel door voor
de helft in '/.."guldenstukken en voor de wederhelft in l /io"*K u ' | l''"'
stukken te doen vermunten de van Lombok afkomstige beschadigde

NederUndsohe stand penningen , volgens raming ter nominale waarde vati f 580 979. l)e hoeveelheid te vervaardigen pasmunt zal niet te
bovengaan het gezamenlijk beloon van de nominale waarde der te ver
smelten standpenningen , van de kosten van aankoop van zilver
en koper (tot alliage; en van het muntloon
Sedert, omstreeks medio 1892, de gewestelijke bestuurders op
Java en .Madura, op last van de Indische Regeering, zijn voorgelicht omtrent de hun ten dienste staande middelen om liet in omloop
brengen van nagemaakte duiten zooveel mogelijk te benioeielijken
(verg. het verslag van 1893, blz. 197), wordt op de circulatie van
bestuurswege aanhoudend toegezien, ter ontdekking van valsche
duiten. .Naar hetgeen over 1894 uit menig gewest bericht wordt,
zouden de nagemaakte duiten al meer en neer hun crediet verliezen, doordien het inlandsch publiek, bekend geworden met de
schade die het zich zou kunnen berokkenen en met de kenteekenen
ter onderscheiding van echte en onechte stukken , bij het ontvangen
van duiten veelal op zijne hoede is. In Pasoeroean evenwel kon op
een dergelijk resultaat nog niet gewezen worden, en bovendien
werd ter hoofdplaats Pasoeroean de hand gelegd op werktuigen,
die voor den aanmaak luidden gediend. Eene in December 1894 in
Probolinggo aangehaalde partij valsche duiten , ter nominale waarde
van f 300, wordt gezegd van dien aanmaak afkomstig te zijn.
Waren in Pasoeroean zelf de aanhalingen van weiuig beteekenis
(slechts 3 personen werden aldaar in het bezit gevonden van kleine
hoeveelhe len, namelijk tot bedragen van enkele guldens), iu Probolinggo was ook reeds in vorige maanden van 1894 herhaal lelijk
op valsche duiten de hand gelegd (bij 56 personen voor eene g e zamenlijke nominale waarde van f 163), welke duiten verondersteld
werden mede te zijn ingevoerd. In de residentie Madura werden
op drie plaatsen valsche duiten in den omloop ontdekt; de in beslag
genomen hoeveelheden beliepen gezamenlijk eene nominale waarde
van f 374. Dit Banjoemas, waar mede valsche duiten uit den omloop verwijderd en in één geval, toen het eene partij gold ter
waarde van «minder dan f 1 0 0 " , tevens materialen en werktuigen
voor den aanmaak daarvan dienende ontdekt en verbeurd verklaard
werden, wordt overigens bericht dat de nagemaakte duiten zonder
moeite buiten circulatie worden gehouden. L)e toevallige bezitters
geven ze niet weder u i t , doch doen ze versmelten voor den a a n maak van koperen gereedschappen. Voorts hadden nog aanhalingen
van valsche duiten, doch tot weinig beduidende bedragen, plaats
in Samarang en Rem bang, in dit laatste gewest alleen in de afdeeling Blora, terwijl in 1893 aldaar aanhalingen in drie afdeelingeu
voorkwamen. In al de besproken gevallen kwam het slechts twee
malen voor (op Madura) dat de bij de bezitters gevonden namaaksels
eene grootere som dan f 100 vertegenwoordigden. In beide deze
gevallen werd, met toepassing van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1835 n°. 3 3 , veroordeeling tot geldboete uitgesproken. In de
residentien Soerabaija, Hagelen, Djokjokarta en Soerakarta, waar
in 1893 nog valsche duiten waren aangetroffen, leidde bet iu 1894
uitgeoefende toezicht tot geen enkele aanhaling. Up grond van de
Over 1894 ingekomen berichten meende de directeur van financiën
te kunnen constateeren dat in dat jaar in schier alle gewesten van
Java en Madura, op een paar n a , de toestand met betrekking tot
de circulatie van valsche duiten merkbaar gunstiger was geworden.
Overigens zijn omtrent de circulatie van koperen pasmunt in de voor
dit verslag ontvangen berichten geen nadere bijzonderheden a a n g e troffen.
Als gewoonlijk kwam ook in 1894 verminkt geld af en toe in
de circulatie voor. Werden van dergelijk geld in 1893 slechts 41
stuks aangetroffen, in 1894 bedroeg het aantal 173. Veroordeelingen ter zake werden niet uitgesproken.
In 1894 werd voor eene waarde van f 4730.75aan zilveren muntstukken (851 rijksdaalders, 1738 guldens, 1712halve* en 37 kwart guldenstukken) met een doffen of ongewonen klank aan de circulatie in
Indiö onttrokken en herwaarts gezonden. Deze speciën werden weder
voor het Rijk overgenomen om te zijner tijd te worden versmolten.
Gedurende 1894 vertoonden zich in verschillende gewesten , meer
') üoeveel van de bedoelde 3 en 2'/. ton nair kassen in de buitenbezittingen is verzonden, is niet gemeld. Vermoedelijk zullen de derwaarts verzonden hoeveelheden zilveren pasmunt niet zeer aanzienlijk zjjn geweest.
Althans uit eene voorhanden opgaaf over het tijdvak van 1 Oetnber 1892 t/m
uit. September 1894 blijkt dat in bedoelde twee jaren die bezemlingen bestonden
uit 1' 172 050 (t- 11G450 aan kwartguldens en f 66 200 aan dubbeltjes).
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bijzonder in die welke met de Struit.s-.-Vi tlementa in relatie s t a a n ,
nagemaakte zilverstukken, waaronder rijksdaalders en guldens van
gelijk of nagenoeg gelijk gehalte als de muntWfl I 'OOrschrijft.
Hoewel de resultaten van bet in Indiö uitgeoefende aobi*rp toezicht,
gesteund door de ijverige bemoeiingen vim onze consulaire ambtenaren te Singapore en P i n a n g , den indruk zouden geven als
ware de invoer van dergelijke stukken beduidend toegenomen,
verschijnselen die onrust wekken — zoo berichtte de directeur van
financiën in het voorjaar van 1895 — deden zich niet voor , en
DMO mag zich vleien niet de hoop dat door de aanhoudende \vaak-

laamheid der ambtenaren, wien tot bet beoordeeleo van de onechte
maar niet voor een ieder dadelijk als valsch herkenbare zilveren
munt de ooodige voorlichting is verstrekt , rle invoer van bedoelde
speciën binnen enge graaien cal blijven. Ook van de zijde der Javaaohe Bank en van andere bankinstellingen wordt de meeste wankzaamheid betracht, waardoor de circulatie van >\r hier bedoelde
munt verre van ongestoord kan plaats hebben. Waar daartoe reden
bestond, is de hulp der Nederlaudsehe diplomatie ingeroepen om
den oorsprong der valsche standpenningen op hel ipoor te komen
en maatregelen te nemen om den verderen namaak zooveel mogelijk te beletten. In verband met o n t h u l l i n g e n , die het vermoeden
versterkten dat de bron van bet kwaad in Zuid-Cbina was te soe*
ken , is onze consul-generaal te Hongkong door de Indische R e geering gemachtigd om bij wijze van proef belooningen uit te
loven voor het verstrekken van tot veroordeeling <»f in beslagneming leidende inlichtingen nopens pogingen tot uitvoer naar Neder*
landsch-Indiö van nagemaakte zilveren munt. Nog kan bier worden
bijgevoegd dat zoowel in de Straits-Settlements : ) als te Hongkong
van de zijde der Engelsche autoriteiten alle gewensclite steun ter
zake wordt ondervonden.
Geen der in Indiö berechte delicten wegens muntvervalsching
had betrekking tot volwichtige bedriegelijke namaaksels als waarvan hiervóór sprake is. In 1894 werden in IndiS 4 veroordeelingen
ter zake van muntnamaak uitgesproken en wel tegen 1 Chinees
in de Preanger Regentschappen, 1 inlander in Pasoeroean en 2
inlanders in de Zuider- en Ooaterafdeeling van Horneo. Wegens
uitgifte van valsch geld had in 113 gevallen veroordeeling plaats,
in 112 gevallen vrijspraak, terwijl 127 te dezer zake aangeklaagden van rechtsvervolging werden ontslagen en ten aanzien van
50 verdachten, waaronder 2 Europeanen — één te Batavia en één
in Japara — geen termen gevonden werden o.m hen in rechten
te betrekken. De twee laatstbedoelde gevallen uitgezonderd, had
men in al de overige met inlanders en vreemde oosterlingen te doen.
Met de toezending herwaarts van de wegens valschheid of vermoedelijke valschheid aangehouden muntstukken werd geregeld
voortgegaan. De bedoelde speciën werden door het Muntcollege
te Utrecht onderzocht, van wiens bevindingen en opmerkingen
aan het Indisch Bestuur medeieeling werd gedaan
Op valsche biljetten der Javasche Bank van gelijke coupures
als de vroeger o n t d e k t e , namelijk van f 1000, i500 en f 2 0 0 ,
en thans ook van f 100, werd in 1894 de hand geiegd in zes gewesten van Java , zoomede in de gewesten Atjeh en Bali en Lombok,
in 't geheel op 29 stuks. Sommige dezer namaaksels waren hoogst gebrekkig. Onder de aangehaalde biljetten van f 1000 waren er evenwel
eenige van zeer gevaarlijken aard wegens de groote technische vaardigheid waarmede de uitvoering bleek te zijn geschied. Zoowel deze
omstandigheid, als het feit dat de papiersoort waarop de bedoelde biljetten zijn gedrukt niet in Indië verkrijgbaar is . versterkten het vermoeden dat de aanmaak te Singapore of elders, doch niet in Neder*
tan Isch-Itidië had plaatsgeba I. Ten einde de falsarissen in hun bedrijf
zooveel doenlijk te |bemoeielijken, heeft de directie der Javasche
Bank besloten tot de emissie van een nieuw type harer biljetten
van f 1000 — f l ( ) 0 , terwijl bij wijze van voorzorgsmaatregel ook
nieuwe biljetten van f 25 en f 50 in omloop zullen worden gebracht.
Wegens bet desbewust gebruik maken van valsch bankpapier
werden twee Chineezen (één in Soerakarta en één in Atjeh) respectievelijk tot 10 en 5 jaren dwangarbeid in den ketting veroordeeld,
terwijl een broeder van den soesoehoenan van Soerakarta, behalve
om andere redenen (verg. blz. 3 hiervóór), voor hetzelfde feit naar
Ternate werd verbannen Het onderzoek in zake de aanhaling van
valsche bankbiljetten op Bali was bij de afsluiting in Indië van
de mededeelingen voor deze paragraaf nog niet afgeloopeo. In de
andere gevallen werd geen vervolging ingesteld, of moesten de
verdachten van rechtsvervolging worden ontslagen.
§ 2.

Geldmarkt.

Als bijlage UU vindt men hierachter afgedrukt een door den
») In den loop van 1894 en in het begin van 1S9.'. zijn te .Singapore ver
scheidene personen aangehouden en veroordeeld geworden wegens het in bezit
hebben en in omloop brengen van nagemaakte rijksdaalders" dan wel wegens poging tot het in omloop brengen daarvan
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president der Javasche Bank, den heer I). GKOBNBVBLD, ten behoeve van het KoloniiiHl Verslag samengesteld . Overzicht van de
geldmarkt in NederlanJsch-Indië in 1894".
Het volgend .staatje vermeldt eenige door de HamleUvereeni^ing
te Batavia verstrekte opgaven omtrent dttn loop der wisselkoersen
te dier plaatse gedurende 18L/4. Gouvernements-wissels op het

Departement van Koloniën werden door de Indische Uegeering in
geme! I jaar slechts driemalen (eens in April en tweemalen in Mei)
aangeboden , doch werden alleen bij de twee inschrijvingen van
Mei gegund tegen koersen van 10U.G, lbO 7 en 100.9 pet. (verg.
vorig verslag , blz. 170).

Op Londen (op 0 maanden zicht;.

Op Amsterdam (op C maanden dato).
Maanden
Particuliere wissels.

Bankwisaels.
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1

Op Singapore (op
zicht).

Particuliere wissels.

Bankwissels.

Bankwissels.

van
1894.

Januari .
Februari.
Maart. .
April . .
Mei . .
Juui . .
Juli . .
Augustus
September
October .
November
December

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 101
a f 101';
101'/..
101' ;
100 " ..
IOIV4
100
,,
100'.
100
..
IOO', 4
lim'4 ..
101
101
100'/. „
101
100 1 /; ..
100' 4
100',. ..
100»;4
lOO'/i .,
100'/.

1' 102',; a f
103
103
10l'/ 4 ..
101
..
101
„
IOt»/« .,
102
..
101'/. ..
1011/, „
101'.. ..
lOt 3 ;,',.

103

11.00
II,'io
11.90
11.95
12.00
12.00
11.95
11.95
11.95
12,01'
12.00
12,00

102»/4
102
102'/»
102' \
102',
IOC/j
I02I/I
102'.
102';I

Zoowel de Engelsche als de Australische sovereigns
te Batavia gedurende 1894 op f 12 a f 12,50 genoteerd.
§ 3.

Javasche

f 11,05
11.02'/.
11.95
12 0 2 ' .
12. Oi
12,02'/.
11.97 : /j
12.00
12 ; 02'/,

stonden

Bank.

In verschillende onderdeelen van het bedrijf dezer geoctrooieerd*•
instelling ging gedurende het op uit Maart 1895 geëindigde 67ste
boekjaar minder om dan in de twee voorafgegane boekjaren,
waartoe , nevens handelsdéconfitures te Batavia en Soerabaija (verg.
o. a. vorig verslag, blz. 193), voornamelijk bijdroeg de omstandigheid dat sommige andere kredietinstellingen , die gewoonlijk bare
portefeuilles bij de Javascbe Bank overbrachten om daartegen een
discontokrediet te erlangen , of die anders gedurende een groot
deel van het jaar van het haar geopend krediet tegen deponeering
van fondsen gebruik maakten , er voordeel in zagen zich de beBoodigde middelen langs anderen weg te verschaffen. In welke
takken der operatiën teruggang viel op te merken , kan blijken
uit onderstaand driejarig overzicht, aanwijzende hoeveel, gemiddeld
het geheele jaar dvor , rentegevend heeft uitgestaan (daaronder ook
de vaste beleggingen in hypotheken en effecten).
Disconteering van handelspapier
,
.
vendupapier
Beleeningen
Voorschotten in rekening-courant

1892/93.
f 7 842/m
900/m
943/m
8 027/m

Totaal der eigenlijke bankoperatien (in Indie; f l 7 712/m
Handel in buiten Nederlandsch-Indie betaal.
bare wissels
3 600/m
Prolongatiéu in Nederland
302/m
Hypotheken en effecten
6 391/m
Totaal der rentegevende uitzettingen .

f 28 005/ai

f

1893/94.
1894/95.
6 874/m f 5 373/m
943/m
684/m
884'm
449/m
7 078/m
6 100/m

f 15 779/m

t'12 606/m

3 439/m
767/m
6 428/m

4 282/m
1 386/m
6 623/m

f 26*13/m

f 24897/m

Het totaal bedrag der in disconto genomen en der beleende
waarden laat zich in de behandelde drie jaren , wat betreft het
Indisch bankbedrijf, splitsen als v o l g t :
1893/94.
f 61 175/m

1894/95.
f 43 037/m

31 787/m
21 762/m
. . .
3 398;m
3 515/m
5 980/m
8 425/m
f 83 047/m f 94 877;m
H»loonin<r»n on [ e f f e cten
f 48 743/m l 51 622/m
rekenln^couran° i»voergoederen
4 «SxO/m
5 239/m
rekeningcourant
16251/m
15287/m
u i t T 0 e r producten . . . .
voorschotten. / e J e ) e J l —
„
777/m
f 73 451/m f 72 148,m

18 559 m
3 352/m
6 545/m
f 7! 493/m
f 21 439,m
2 662/m
14394/m

i

promessen

wissels
bankkredietwissels
vendupapier

1892/93.
f 41882'm

Ken dollar kost g u l dens Indisch Courant

Een pond sterling kost guldens Indisch
Courant.

f 100 Indisch Courant geeft guldens
Nederlandsen Courant.

f 38 495/m

Het rentetarief der Bank onderging in den loop van het boekj a a r , evenals in 1893)94, slechts eenmaal wijziging, en wel op
28 December 1894, toen voor alle operatiën, met uitzondering
van korte bankkredieten en hypotheken, de rente met '/, pet.
werd verlaagd , zoodat de standaardrente (het disconto voor drie•\iaan ls-baiidelspapier) van 5'/, op 5 pet. werd gebracht. ')
Bij hnt einde van het boekjaar 1894,95 was van het kapitaal
•) Weinige dagen na afloop van het boekjaar, namelijk op 3 Mei 1895,
is voor het meerendeel der bankoperatien opnieuw eene renteverlaging met
Vf pet. ingevoerd.

f II.70
11.70
11.70
11,75
11.82'/.
11.80
11,75
11.75
11.75
11.80
11,80
11.80

il f 11.80
11.75
11.80
11.05
11.95
11,95
11.87'/,
11.85
,
11.87'/,
.
11,87'/.
11.92'/,'
,
II 95

Op China (op
zicht).

1' 1,41 */|

I

1.33
1.28
1.31
I 30
1.31
1.30
l,t«'/j
1.3*
1.32
1.25
1.23' .

f 1 .42
.40
.30
.35
.33
•31',,
.31
.17'/,
35
34'/,
31
24

E e n dollar kost g u l dens Indisch Courant.

a f
1,42
l.3;t
1.27
1,30
1.30
1,30
1,30
1.28
1.34
1.32
1.20
1,24'/.

1,43';.
1 40
1.30
1.34
1.31
1,31
1.31
1.37'/:
1.35
1.34'/,
1.31
1.25

der B a n k , ad f 0 millioen , en van haar reservefonds, dat door
statuaire toevoegingen en hoogere taxatie van effecten toen geklommen was van f952 917 tot f 1 041 5(57, belegd : in hypotheken
f 2510/m (op woon- en pakhuizen f 580/m , op particuliere landerijen f 1545/m en op suikerfabrieken f 385,'m). en in effecten
f 4197/m , te zamen f 6707/m of f 144/m meer dan bij het einde
van het voorafgegane boekjaar. Voor bare nieuwe hypothecaire
uitzettingen, gedurende 1894/95 ten bedrage van f 2 2 0 0 0 0 , liep
de door de Bank bedongen rentevoet van 5 tot 6 pet.'sjaars.
Evenals op ander gebied ondervond de Bank ook concurrentie
in haren handel in vreemde gouden speciën. Toch overtrof haar
debiet van sovereigns en dukaten (respectievelijk 64 068 en 17 505
stuks) flat van het voorafgegane boekjaar, terwijl zij aan twiutigfrancsstukken nagenoeg evenveel als toen verkocht, namelijk 3473
stuks. De verkoopprijs van sovereigns liep uiteen van f 12,40 tot
f 12,50, terwijl die van dukaten onveranderd f 6,40 bleef. Voor
rekening der Bank werden uit Europa aangevoerd 20 000 heele
en 5000 halve sovereigns, benevens 30 220 dukaten ; bovendien
was bij de afsluiting van het boekjaar nog eene partij van 40 000
sovereigns onderweg.
De metaalvoorraad der Bank bedroeg op het zooeven bedoelde
tijdstip f 36 682/m (f 3685/m aan gouden tienguldenstukken,
f 32 036/m aan zilveren standpenningen, f 34/m aan pasmunt en
f 927/m aan vreemde gouden speciën), tegen f 33 036/m op 31
Maart 1894. Deze vermeerdering met ruim f 3'/, millioen moet
weder in de voornaamste plaats worden toegeschreven aan de
omstandigheid d a t , in hoofdzaak via de Straits-Settlements, veel
meer zilver uit de circulatie in de kassen der Bank terugvloeide
dan te haren behoeve was uitgegeven. De metaalvoorraad was
gemiddeld over het geheele boekjaar f 32 838/m , en daar de verplichte metaaldekking der Bank V, is van hare dadelijk opeischbare schulden, welke gemiddeld f 59 896/m bedroegen (waarvan
s
lt =z f 20 ^58/ra), bleef dus als beschikbaar metaalsaldo gemiddeld f l2 480/m over. Over 1893/94 was dat saldo, in vprbouding
tot een bedrag van f 49 422/maan obligo's, gemiddeld geweest
f 10 012/m.
Met het oog op het feit dat zich af en toe nagemaakte vol wichtige
standpenningen in den omloop vertoonden , was de directie der Bank
voornemens, ten einde het publiek in de gegeven omstandigheden
zoomin mogelijk dupe te doen worden , weder in omloop te brengen het bankbiljet van f 5 , dat sedert 1882/1883 door baar niet
meer was uitgegeven , omdat destijds gebleken was dat er in het
verkeer geen behoefte aan destond. Van de oorspronkelijk u i t g e g e veu 100 000 stuks waren er op uit. Maart 1895 nog slechts 2877
stuks in omloop, althans oningewisseld. (Wegens den tijd met
den aanmaak gemoeid, zou dit voornemen eerst in het boekjaar
18^5/96 tot uitvoering kunnen komen.) De geheele biljetten-omloop der Bank bedroeg op uit. Maart 1895 f 43 534/m, n a m e lijk f 27 834/m in biljetten v»n f 1000, f 500, f 3 0 0 , f 200 en
f 100. en f 15 700/m in biljetten van f 5 0 , f 2 5 , f 10 en f 5.
Nagemaakte bankbiljetten kwamen in de eerste maanden van 1895
mi der voor dan in 1894 (verg. overigens hieromtrent blz. 207 hier*
vóórj.

Tegen f 1 283 462 over 1893/94, beliepen de bruto-winsten der
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Buik over 1894/95 f 1 157 7 1 9 , namelijk aan route over de g e wone bankoperatiën f 6 7 3 747 (<lat is over het daarin gemiddeld uitgestaan hebbende bedrag van f 12 606/m doore'ugenomen
5.245 pet.), aan rente op hypotheken en effecten f 265 152,
aan koersverschillen (winst met den handel in buiten NederlnndschIndie betaalbare wisselbrieven) f 1 1 3 9 8 5 , aan provisifin f 54 6 5 9 ,
aan winst op den goudhandel f 31 2 5 6 , en uit anderen hoofde
f 18 920. Tegenover deze balen stond aan lasten een bedrag van
f 449 928 (gewone kosten der instelling f 387 862 , aanmaak van
bankbiljetten f 25 2 4 6 , onderhoud, verponding en assurantie van
gebouwen f 858*, afschrijving op gebouwen en inventaris f 18 617,
verliezen f 1561 en uit anderen hoofde f 8059), zoodat als zuivere
winst beschikbaar bleef (' 707 7 9 1 , terwijl in 1893/94 , toen de g e wone lasten der Bank hadden bedragen f 429 989 , doch wegens
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verliezen f 257 581 had moeten afgeschreven worden , de zuivere
winst bedragen had f 5 9 5 8 0 2 . Het genoemde vourdeolig saldo
van f 707 791 wcnl verdeeld als volgt: voor bet reservefonds
werd bestemd f 1 3 2 3 7 3 , voor tantièmes f 4 5 213 en voor aandeelhouders f 530 2 0 5 , of zuiver — na uitrekking van een evenredig
aandeel in het verschuldigde aan patentbelasting, ad f 12534 —
respectievelijk f 130 029, f 44 412 en f 520 816. He' reservefonds
klom daardoor tot f 1 171 596 , terwijl aan aandeelhouders werd
uitgekeerd , naar reden van een dividend van 8.7 p e t (over 1893/94
8 pet,), f522 000, dat is de reeds vernielde som van f520816, vermeerderd met een deel (f 1184) van het den aandeelhouders aankomend ,
in vorige jaren onverdeeld gebleven wiustsaldo van f 1793.
De op 31 Maart 1895 (einde van het 67ste boekjaar) afgesloten
balans der Bank luidt als v o l g t :

Debet.

Credit.

Disconto-rekening:

f 6 000 000,00
f 3 024 794.79
408 135,70

1 0(1 506,98

t 4 032 930,49

Wissels buiten ïf#d#rland*ch—Indie" b e -

01 172,04

3 145 842,70
Béleemageii
(inclusief voorschotten
rekening-courant o]> unilerjiaml):

Tweede Kamer. -09

43 533 832 50

in

1 021 401,27

f 2 083 525.63
Effecten
f 1 59(1 004,20
ld. (prolonftatieu in f

Rekening-courant saldo's:
2 C41 848,08

4 725 373,71

Bp'eard kapitaal:
f 4 048 475,00
1 G44 000,00

4 057 729 50
7 075.93

5 092 475.00

Belegd reservefonds:

23 959,02
f

148 917,50
860 000.00

16683,11

1011917,50

Specie in de kassen:

1 "93,13

f 3 084 6(0.00
32 035 987,00
34 446.90

W i n s t en verlies

707 791,12

35 755 073.90

Munt on muutmaterianl:

927 212.85

Munt en muntmatcriaal (zeilende):
Goud

488 002.52
60 300,00

Belegd pen.sioen- en ouderslandsf'onds

342 998.07
12 534,00
275 344 46
f 56 473 005 20

f 56 473 005,20

1
.V

Burgerlijke en militaire

landsdienaren.

Groot-ambtcnaarsf.ramt'ii.
Voor de thans te bespraken examen* ,
namelijk dat in 1895 bier te lande en dat in hetzelfde jaar in Indie nfgenonien, werkte nog de overgangsregeling, bedoeld bij art. 1 van bet
i n ' t versla-r van 1893 ( b h 200/201) besproken Koninklijk besluit dd.
20 Juli 1893 n°. 29 (Nederlandsen Staatsblad B". 117, Indisch Staatsblad n°. 257). Derhalve werd voor 't butst afgenomen bet groot-aml>tenaarsexaiuen op den voet der regeling van 18S3 , en van bet bij het
aangehaald Koninklijk besluiten de daarbij behoorende »Bepalingen"
op nieuwen voet geregelde groot-ambtenaarsexamen nog enkel
— evenals in 1894 voor 't eerst — het eerste gedeelte , daar het
afleggen van het tweede gedeelte, waart >e eene voorbereiding van
twee jaren wordt noodig g e a c h t , eerst Tan 1896 e i gevorderd wordt.
Mochten, volgens het voorlaatste lid van art. 3 der zooeven bedoelde » Bepalingen" van 1893, tot dit (vergelijkend) tweede g e deelte geene anderen worden toegelaten dan die aan het eerste
gedeelte hadden voldaan, sedert is door het college van curatoren
der ladisch». Instelling te Delft ') de billijkheid in 't licht gesteld
om eene nadere voorziening te treffen ten opzichte van d e j o n g e lieden (naar berekening hoogstens een 23-tal hier te lande en ,
voor zoover bekend . een 3-tal in Indie) die — als hunne stadiën voor
het groot-ambtei aarsexamen reeds begonnen hebbende vóórdat in
1893 gelegenheid werd gegeven om het af te leggen — nog enkel
') Ten vervolge op hetgeen nopens de instelling van dit curatorium in 't
vorig verslag (blz. 196) is gezegd , is nog aan te teekeneii dat in Maart 181*5 door
den Minister van Koloniën een huishoudelijk reglement < oor het eollege Wl-rd
vastgesteld , als bedoeld hij art. 2 der overeenkomst ilen -J.r> Januari 1 s(14 tassiliei,
den Miaister vau Koloniën en da gemeente. Deltt gesloten. Deze overeenkomst .
waarvan reeds verleden jaar is gewag gemaakt, is in haar geheel opgenomen
in n1». l'J.'C.l vau het liijhla.l op het Indisch Staatsblad.

Handelingen der tjtatcii-lieneraal. Bijlagen 1895—1896.

in 1894 en 1895 lot het examen op den ouden voet konden \vorden toegelaten, maar of niet hoog genoeg op de ranglijst der g e slaagden stond o om tel vervulling van de opengestelde plaatsen
in aanmerking te komen , óf niet in bet examen waren geslaagd,
dan wel zich teruggetrokken hadden. De overweging van de voorstellen van het college heeft er toe, geleid dat bij Koninklijk besluit dd. 29 Augustus 1895n*.51 (NederlandsenStaatsbladn . 153,
Indisch Staatsblad n°. 238j eene aanvulling van voormeld art. 3 ,
voorlaatste lid , is tot stand gekomen , krachtens welke nieuwe
bepaling zij die tot bet groot-ambtenaarsexamen konden worden
toegelaten volgens de bepalingen van 1883, kunnen deelnemen
aan het tweede gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen volgens
de bepalingen van 1893, — met vrijstelling dus van het eerste
gedeelte van dat examen.
Omtrent den uitslag der hooier bedoelde tweeledige examens
in .Juni/Juli 1895 hier te lande en in Juli/Augustus 1895 te B a
tavia afgenomen , is bet volgende aan te teekenen.
Aan het voor't laatst afgenomen groot ambtenaarsexamen volgens
de bepalingen van 1883 onderwierpen zich hier te lande 47 van
de 49 , en in Indie al de 15 candidaten . die zich aangemeld hadden. ") Daarvan slaagden er respectievelijk 32 en 13 , of bijna 70
en bijna 90 pet. In 1894 waren hier te lande geslaagd L'4 van de
:
) Van de 04 candidaten ontleenden er 60 hunne bevoegdheid tot deelneming
aan het examen aan tiet diploma van voldoend eindexamen eener hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus, door 16 hunner behaald hier te lande en
door 14 in Indië. i.VIleen voor de Indische candidaten waren deze laatste getallen 6 en '.l) Van rtc overige 4 (hier te lande zich aan-iemel 1 hebbende)
candidaten baddra er 2 met goed gevolg eca gymnasium niet z-sjarigen cursus
doorloopen. bezat 1 het diploma van welgeslaagd eerste natuurkundig examen
en 1 dat van voldoend afgelegd propaedeutisch examen.
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Augustus 1895 (>n
1 October 1890 of
hier voor ieder vak
beoordeelingscijfers

u5 (bijna 02 pet.) en in Indli 21 van de 25 (84 pet.), UWC at de
uitslag van het examen in 18!)5 over 't algemeen gunstig kan
worden genoemd. Terwijl voor verdere bijzonderheden kan worden
verwezen naar de rapporten der examen-commissiën (zie TOOT dat
der eommissie hier te lande de Nederlaudsehe Staatscourant van 20
Aantal n.ulrn ilat is toegekend het cijfer: a)

Aantal

KXAMEN-VAKKEN.

0

o

1

3

'•>

i

7

i',

8

voor dat der Indische de Javasclie Courant van
de Staatscourant van 13 November 1895), volgt
eene opgaaf van het aantal malen dat elk der
is toegekend.

9

10

vol- O I I V 0 I dorade doanda
exa* examens.

E X A M E X I X X E L> E i t I. A X D .
Geschiedenis van XTed.InOie
L a n d - en volkenkunde
van X e d . - I u d i e .
Godsdienstige wetten,
volksinstellingen en
gehiuiken van Ned.Iudie
Staatsinstellingen van
Ned.-Iudie. .
Maleische taal .
J a v a a n s c h e taal.
Soendasche taal.
Madureesche taal
Battaksche taal

Totalen

1

5

2

0

11

2

4

0

11

4

C

0

1
1
I

4
1

H
a

1

|

1

11

Totalen .

7

4

a

10

11

'-

11

l:l

IU

0

.,

li
10
4
1

9
UI
5
1

11
10

8
1

J

,.

!)

2

IC

2Ü

31

M
IX

11

57

48

10

11

\

IS
43
II

I X D I E.
1

-,

n

11

7

4

1

n

-.

«

M

11

11

9

2

"

:i

M

a

4

4

1

V

«

7
3
2

2
3
1

22

«
|

1

1

n

1

11

2
2
2

3

-

-

4

2G

1

4
17

103

'S

11

1

11

1
1

11

•21

'j

18

Door de candidaten bier te lande was te dingen naar 28 plaafsen , door die te Batavia naar 14 plaatsen. In Indië kwamen dus
al de 13 geslaagden voor plaatsing in aanmerking; hier te lande,
waar — zooals hooger gezegd — 32 bet diploma verwierven , zou
dit slechts het geval zijn geweest met de n°*. 1—28, doch daar
zich onder deze 28 geslaagden een Indisch ambtenaar met verlof
bevond , die niet voor uitzending in aanmerking wenschte te komen,
daar hij er de voorkeur aan gaf om op de gewone wiize van verlof
naar Iudië terug te keeren , werd in zijne plaats L ° . 29 van de
geslaagden onder de uitgezondenen opgenomen.
Ter aflef^iug van het eerste gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen overeenkomstig: de bij het reeds aangehaald Koninklijk
besluit van 20 Juli 189J i,°. 29 voorgeschreven nieuwe regeling,
mellden zich hier te lande 87 en in Indiö 22 candidaten a«n >),
waarvan er zich vóór of tijdens het examen respectievelijk 14 en
2 terugtrokken. Van de overblijvende 73 en 20 slaagden er 40 en
16 , zijnde 55 en 80 pet. In 1894, toen zich hier te lande 53 en
in Indië 17 candidaten aan het examen onderwierpen , geschiedde
dit met goed gevolg door respectievelijk 23 en 12 of ruim 43 en
ruim 70 pet.
Werd in 1894 door de examen-commissie hier te lande over den
uitslag van het toen voor 't eerst afgenomen examen als hierbedoeld beslist ongunstig geoordeeld, thans meende de commissie te
kunnen constateeren — zij het ook dat het aantal afgewezenen nog
betrekkelijk groot was — dat vele candidaten leering hadden geput uit
hetgeen ton vorigeu jare was geschied, en terecht hadden ingezien dat

') V a n d e 10'J c a n d i d a t e n bezaten er 80 een h i e r te lande v e r w o r v e n
diploma van goed v o l b r a c h t eindexamen eener h o o g e r e burgerschool met vjjfjarigen c u r s u s , t e r w i j l -_'4 e e n dergelijk diploma in I n d i ë h a d d e n v e r k r e g e n .
(Alleen voor de Indische c a n d i d a t e n w a r e n d e z e laatste getallen 1 en 20).
V.in de overige ó candidaten hadden e r 4 m e t goed g e v o l g een g y m n a s i u m

„
*,
n

XGEX.

<j) Door h e t cijfer il wordt volslagen onkunde
aangeduid , terwijl de cijlcrs 1 Cu 2 ,.slecht", 3 en
4 ..onvoldoende , i en ei ..voldoende", 7 en 8 ,.goed"
i-u '.) en 10 ..uitmunten 1 beteekeueu.

1
1

11

E X A M E N
Geschiedenis van XTed Indie
Laud- en volkenkunde
van Xed —ludie . .
Godsdienstige wetten
enz van N e d . - I n d i e
Staatsinstellingen van
Ned.-Indié. . . .
Maleische taal . . ' .
Javaansche taal. .1 '

0

U

A A X- M K K K 1

•1
11

15

11
12
12
9 1

74

i) Van de 80 examens in de taalvakken werden
er 57 afgelegd door de 32 geslaagden en 23 door
de 15 afgewezenen
Van de geslaagden hadden
zich namelijk aangemeld 2 voor drie tulen (1 voor
Maleisch , Javaansch en Soendaasch en l voor Maleisch , Javaansch en Mudnreesch), 21 voor twee
talen (20 voor Maleiseh en Javaansch en 1 voor
Maleisch en Soendaasch) ra 9 enkel voor Maleiseh.
De 2 , die riefa voor drie tulen opgegeven hadden,
behaalden in elke daarvan een voldoend ot meer
dan voldoend cijfer. Van de overige 30 geslaagden
voldeden er 9 in twee talen (8 in Maleisch en
Javaansch en 1 in Maleisch en Soendaasch) en 21
enkel in Maleisch. W a t de afgewezenen betreft,
van dezen hadden zich aangemeld 1 voor drie talen
(Maleisch. Javaansch en Soendaasch), 0 voor twee
talen ;5 voor Maleisch en Javaansch en 1 voor Maleiseh en Battalneb) en 8 enkel voor het Maleisch ,
terwijl er voldeden 1 in Maleisch en J a v a a n s c h
en 12 in één taal (10 in het Maleisch, 1 in het
Soendaasch en 1 in het Uattaksch).
e) V a n de 25 examens in de taalvakken werden
er 22 afgelegd door de 13 geslaagden en 3 door
de 2 afgewezenen. Van de eerstbedoeldeu hadden
zich namelijk aangemeld 9 voor de beide talen en
4 enkel voor Maleisch , en van h e i voldeden er (I
in de beide talen eu 7 in één taal (f, in het Maleisch
en 1 in het Javaansch). De twee afgewezenen, die
zich respectievelijk voor de beide talen en enkel
voor J a v a a n s c h hadden aangemeld , legden een
voldoend examen af ia laatstgemelde taal.

een j a i r degelijke studie ter voorberei ling tot het eerste deel van bet
groot ambteiiaarsexamen dringend noodlg is. Slet betrekking tot
bet onderzoek in het nieuwe studievak, de kennis der Nederlandflch*
lndische wetboeken, weid door de sub-commissie ad hoc, uit het
belangrijk verminderd percentage van hen die in dit vak faalden
(27 van de 7 7 , tegen 25 van de 53 in 1894), de conclusie getrokken dat het gunstig gevoelen harer voorgangster omtrent het
behoud van bedoeld vak ten volle dient te worden beaamd. Bleken
de vorderingen der candidaten in de beginselen der Maleische taal
bevredigend (ofschoon het aantal van hen die een voldoend of meer dan
voldoend examen in dit vak aflegden betrekkelijk kleiner was dan
in 1894), van de studie der beginselen van de Javaansche taal
scheen thans meer werk te zijn gemaakt dan voor het vorij>; examen ,
zij het ook dat het schriftelijk werk bij verscheidene candidaten
weler veel te wenschen overliet.
De uitslag van het te Batavia afgenomen, eerste gedeelte van
het groot-ambtenaarsexameu onderscheidde zich , wat de taalvakkeu
betreft, zeer gunstig van dien van het vorig jaar ; vooral viel ,
volgens het examen-verslag, te roemen de mate van keunis welke
de candidaten bleken te hebben opgedaan van de NederlandsehIndische wetboeken , ondanks de aan het examen in dat vak gestelde
zeer strenge eischen.
Voor verdere bijzonderheden verwijzende naar de examen-verslagen,
gepubliceerd tegelijk met die waarvan hiervóór sprake is, doet men
hier weder een overzicht volgen, vermeldfi.de de uitkomsten , zoo
hier te lande als in Indië verkregen in elk der tot het eerste gedeelte
van het examen behoorende vakken.

met zesjarigen cursus doorloopen (hieronder 1 van de I n d i s c h e c a n d i d a t e n ) ,
en 1 bezat het getuigschrift van b e k w a a m h e i d tot de studie aan eene n n i v e r t e i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . t l d e r w e t v a n 28 April 1876 (Nederl.mdsch S t a a U blad n'. 108) tot regeling van het hooger onderwijs hier te lande.
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Aantal

vol- 1 1 I I V 0 I doende doeudu

BXAMN-VAIKBM.

e\;i-

E.XAMKN
Aardrijkskunde
van
Ned-Iudie. . . .
Wetboeken \ a u N e l . Indie
Inleiding tot ds godsdienstige wetten.enz.
van Ned.-Indie . .
Beginselen v«u da )
Maleische laai .'
Beginselen van da •j
javaausche liiul )

Totalen .

Totalen .

1

13

19

II

7

5

11

4U

27

2

11

20

lil

2

„

»a

23

|

4

II.

II

10

•1

M

42

31

'J

15

ia

21

lil

3:1

40

17

M

40

2J8

137

11

1

4

m

••
«

1

11

a

"
1*

1

••

M

"

10

12

1

1

95

E XA I I E M I N
Aardrijkskunde
van
Ned.-Indie. . . .
Wetboeken van N e d . Indie. . .
. .
Inleiding tot de godsdienstige wetten,enz.
van N e d - I u d i e • .
Beginselen van de ]
Maleischc taal . f .
Beginselen van d e i ' '
Javaansche taal . '

47

NEDERLAND.
14

3

11

i'\iiII1"HS.

17

11

11

IN

IIICIIS.

.. I
I
1

I

1
1

1

3

2

4

7

1

AANMEKKIXOEN.

15

IJ

I N D l I";.

1

..

19

1

3

3

«

16

4

4

11

11

15

5

3

11

17

5

|

ti

18

17

3

5

Faculteitsexamen.
Ingevolge het in 't verslag 7an 1892 (blz. 191)
besproken Koninklijk besluit dd. 23 December 1892 n".28(Nederlandsch Staatsblad n°. 2 8 6 , Indisch Staatsblad 1893 n». 72) worden
de na 1893 van bier voor den Indischen rechterlijken dienst uit
te zenden candidaten niet meer tevens ontleend aan de geslaagden
in het groot-ambtenaarsexamen, maar enkel aan de geslaagden in
het examen , «bedoeld bij art. 9 2 , 2de lid , der wet op het hooger
onderwijs hier te lande.
Gedurende het academiejaar 1S94/1895 onderwierpen zich aan dit
door de commissie uit de faculteiten der rechtsgeleerdheid en der
letteren en wijsbegeerte aan de Hoogeschool te Leiden afgenomen
faculteitsexamen 13 doctoren in de rechtswetenschap, waarvan 2
zich voor den tweeden keer badden aangemeld. De uitkomsten van
liet examen worden door bedoelde oommissie met ongunstig genoemd.
Terwijl bij het examen van 1893/1894 van de 15 candidaten
3 moesten worden afgewezen , slaagden thans allen. Door vier van
hen werd examen gedaan in het Maleisch en Javaansch, door twee
enkel in het Javaansch en door de overigen enkel in het Maleisen ' ) ,
en zulks door allen met voldoenden of meer dan voldoenden uitslng.
Voor de 9 plaatsen bij den Indischen rechterlijken dienst, waarin
door uitzending van hier was te voorzien , werden bestemd de 9
geexamineerden, die op de ranglijst der examen-commissie het
hoogst waren geplaatst.
Klein-ambtenaarsexamen.
Aan het hierbedoeld examen, dat i n gevolge Indisch Staatsblad 1864 n". 194 (art. 6) en 1865 n°. 53a
weder op verschillende tijdstippen en plaatsen in Indië werd afgenomen, onderwierpen zich in 1894 in 't geheel 924 candidaten
(778 op Java en Madura en 146 in de buiten bezittingen), waarvan 54!) (444 op Java en Madura en 105 in de buitenbezittingen)
of ruim 59 pet. aan de eischen voldeden , hetzelfde percentage
ongeveer als in 1893, toen van de 814 candidaten 488 slaagden.
Examens voor speciale of technische betrekkingen.
Voor zooveel
hieromtrent mededeelingen zijn te doen , vindt men die in de hoofdstukken van dit verslag, die over speciale dienstvakken handelen.
Verloven. Het in Indië gepleegd overleg nopens de vraag of
iio"; meer civiele betrekking-en , dan de in Indisch Staatsblad 1893
') De bij Koninklijk besluit dd. 28 Juli 1894 n". 18 (Nederlandsch Staatsblaü n°. 14u» in het programma gebrachte u jj/.igingcii (zie vorig v e r s l a g , blz.
19:i) behoeven eerst opgevolgd te worden t w e e jaren n:i M in werkinj; treden
van het besluit.

o)

Zie noot a in het voorgaande overzicht.

//) Van de 40 geslaagden voldeden er 28 ia
beide taalvakken, u alleen in het Maleisch, 2 alleen
in het Javaansch en de 4 overigen in geen der
heide taalvakken.
Ouder de 33 afgewezen eaudidnten waren er 23
die een onvoldoend examen zoowel in t Maleiacli
als in 't Javaansch aflegden ; I voldeed in beide
talen, 7 ullecn in 't Maleisen en 2 enkel in 't
Javaanseh.
Kerst bij het ticeede gedeelte van het grootambtenaaraexaineu waadt gelegenheid gegeven om
iteittrkie:tudr in één of meer andere in Nederlandsch
Indie inheemsche talen examen af te leggen.
e) Van de 10 geslaagdcu voldeden er 14 in beide
talen en 2 enkel in het Maleisen.
Wat di' 4 afgewezenen b»treft. voldeed er I iu
één der taalvakken .Maleisen), doch de 3 ander»
in geen van beide.

II

11

81

19

n°. 229 vermelde, kunnen worden aangewezen, die, bij een verlof
voor niet langer dan één jaar , tijdelijk worden waargenomen (verg.
vorig verslag, blz. 196), heeft geleid tot een drietal nadere beschikkingen (Indisch Staatsblad 1894 n". 287 en 1895 nos. 69 en
109), waarbij de lijst dier betrekkingen nog verschillende aauvullingen heeft ondergaan.
Voorts vindt ook in sommige iiulividueele gevallen tijdelijke vervanging plaats , indien 's lands belang dit vordert, zooals wanneer
te voorzien is dat u d e n een met verlof vertrekkend ambtenaar
na terugkomst in Indië moeielijk in eene andere passende betrekking te herplaatsen zou zijn en derhalve geruimen tijd op wachtgeld zou moeten doorbrengen.
Van de gelegenheid cm de bedoelde eenjarige verloven wegens
langdurigen (minstens tienjarigen) dienst te erlangen, maakten in
1893 en 1894 achtereenvolgens 118 en 110 civiele landsdienaren
g e b r u i k , terwijl onder de werking der vroegere, tot en met 3
November 1892 gegolden hebbende, civiele verlofsbepalingen het
aantal verloven wegens langdurigen dienst, op den voet waarop
zij toen verleend werden, wat het jaar 1891 aangaat, niet meer
! edragen had dan 4 5 , en wat bet jaar 1892 betreft, met ir.begip
nog van 9 verloven verleend op den nieuwen voet, d. i. na 3 Xo\ e i n b e r , niet meer dan 50. I 'ingekeerd was in 1891 en 1892 het
aantal der aan burgerlijke lainlsdienaren verleende buitenlandsche
verloven wegens ziekte grooter dan in 1893 en 1894, namelijk iu
1891 110 en in 1892 138 (daaronder 8 na 3 November); daarenttgen in 1893 109 en in 1894 SS.
Bij het o]i 26 September 1893 in werking getreden nieuwe verlofsreglement voor de officieren (Indisch Staatsblad 1893 o*. 237)
is het beginsel der eenjarige verloven wegens langdurigen dienst
ook voor deze categorie van landsdienaren nagevolgd. Van 26
September t i n 31 December 1893 maakten 11 officieren van de
gelegenheid om zoodanig verlof te bekomen gebruik, terwijl er
gedurende het tijdvak 1 Januari t/m 25 September 1893 op den
toen geldenden voet 9 verloven wegens langdurigen dienst waren
verleend. Buitenlandsche verloven wegens ziekte waren in 1893
verleend: vóór 26 September aan 56 en in den verderen loop van
het jaar aan 19 officieren, in 't geheel dus 75. Gedurende 1894
beliep het aantal der laatstbedoelde verloven 7 0 ; dat dereerjarige
wegens langdurigen dienst 76.
De in Indisch Staatsblad 1894 n°. 57 opgenomen bepaling, ter
uitvoering van de artt. 5 en 12 van het aangehaalde officiers-verlofsreglement, dat namelijk de geneeskundige verklaring tot
staving van de noodzakelijkheid van een verlof naar Europa
wegens ziekte voor de officiereu moest worden afgogeveu door de
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op enkele groote garnizoensphiatsen gevestigdegeneeskundige OOBH I terugzicht op eene door do Indische Regeering genomen beslissing i
missiën tot onderzoek en afkeuring van militairen , had dit nadeed aan de gewestelijke bestuurders , in aansluiting aan het voorga*
dat zieke ollicieren ten behoeve v.m hunne keuring somtijds verre schrevene in n". 1758 van hei Bijblad op het Indisch Staatsblad ,
reizen moesten ondernemen. Ten einde dit zooveel mogelijk te nader medegedeeld , dat de aangehaalde bepaling in art. 7 sul) /'
voorkomen, is bij Indisch Staatsblad 1895 ii". 30 nader bepaald en f in dien zin behoort te worden opgevat, d a t , onverschillig
dat de verklaring ook elders kan worden afgegeven, namelijk in met welke mailboot de betrokken gouvernenentspasasgier naar
nader door den legercommandant aan te wijzen garnizoenen, waar Kuropa wenscht te vertrekken, hij in Indië slechts vrijen overtocht
minstens drie officieren van gezondheid zijn geplaatst. De commissie geniet tot de meest nabij zijnde plaats, die door MS mtt mailhwden
van keuring zal moeten bestaan uit den eerstaanwezende!! JIJ twee van wordt aangedaan , al is die niet de door hem gekozene , — en
de oudste ter plaatse aanwezige of'licieren van gezondheid. ') Bij dat dus bijv. aan een gouvefl BOMfltspsaSSgier van Sumatra's WestIndisch Staatsblad 1895 n°. 92 is hetzelfde bepaald niet opzicht tot kust , die niet eene der booten van de »Hotterdamsche Lloyd " —
liet onderzoek van officieren , die van het Nederlnndsche leger bij die 1'iidiing niet aandoen — naar Nederland wenscht te vertrekken,
de Indische landmacht gedetacheerd zijn, en door ziekte genood
geen overtocht voor 's lands rekening van Padang naar Batavia,
zaakt worden vóór het einde van hunne detacheering naar Nederland
maar slechts van zijne standplaats tot Padang wordt verleend ;
terug te keeren. De bedoelde maatregelen zullen tevens tot eenige zu lende hij den overtocht van I'alaug naar Batavia c. q. zelf
besparing van reiskosten leiden.
moeten bekostigen , tenzij gegronde reden bestaat om door den
havenmeester te doen certiliceeren dat ter plaatse waar de inWachtgelden. Ten einde de bemoeienis van den Gouverneur- scheping zou behooren te geschieden de gelegenheid daartoe niet
Generaal met de toekenning van wachtgeld aan sommige lands- heeft bestaan en ook binnen redelijken tijd zich niet zou voordoen ,
dienaren te doen ophouden , zijn bij Ind'sch Staatsblad 1895 n°. 13G welk geval echter, uit den aard der zaak , slechts uiterst zeiien
de categorieën van ambtenaren, die door den directeur van fiuan- zal voorkomen.
ciën in het genot van wachtgeld kunnen worden gesteld (Indisch
Staatsblad 1872 u°. 52), nog uitgebreid met hen die voor een beVoorschotten. Bij gouveri ementsbesluit van 9 April 1895 n". 27
paalden tijd ter beschikking zijn gesteld van eenige autoriteit en (Indisch Staatsblad n°. 74) zijn nieuwe V"orsehriften vastgesteld
door het verstrijken van dien termijn buiten betrekking zijn geraakt. > op het verleenen van voorschotten aan Kuropeesclie burgerlijke
landsdienaren en andere Kuropeanen bij verandering van standReis- en verblijfkosten.
Naar aanleiding 1 van de in 't verslag of woonplaats in Nederlandseh-In iiö". Uitbreiding van het voorvan 1893. blz. 6 8 , bedoelde voorstellen (zie aldaar sub 5°. en ö°.) schotten-stelsel wordt daarmede niet beoogd; de nieuwe regeling
is in Indië nagegaan , of en in hoever bezuiniging ware te brengen heeft voornamelijk de strekking om samen te vutten wat tot dusver
in de bestaande regelingen — zie o. a. het reglement op het reizen bij verschillende beschikkingen ten deze was voorgeschreven,
in Nederlandsch-lndië van Europeesche burgerlijke landsdienaren terwijl overigens ook voor tijdelijke landsdienaren de gelegenheid
en andere personen (Indisch Staatsblad 1890n».909) — betredende is opengesteld om , zonder tusschenkomst van den Gouverneurde tegemoetkoming van landsdienaren wegens reis-en verblijfkosten Generaal , van de betrokken autoriteiten voorschotten te verkrijgeu.
voor reizen te land en de betaling van daggelden bij reizen over
zee. De Indische Regeering is center, blijkens eene mededeeling
Wachtgeld, nonuctitileits-lraklement,
enz. In verband m e t e e n e
van Mei 1895, na gezet onderzoek tot de overtuiging gekomen van de zijde der Tweede Kamer van de Staten-Generaal gemaakte
dat bedoelde tegemoetkomingen niet voor nadere besnoeiing vatbaar opmerking : ) betreffende de wenschelijkneid om ambtenaren op
zijn ; nu wordt nog overwogen of wellicht te bezuinigen valt op wachtgeld, nonactiviteits-traktement. enz., in ruimere mate dan
de beJragen , welke bij reizen in commissie in sommige gewesten reeds het geval is , tijdelijk in eene andere betrekking te plaatsen
der buitenbezittingen voor koelies worden tegoedgedaan.
dan die welke zij laatstelijk bekleedden, heeft de Indische KegeeTer gedeeltelijke uitvoering van art. 8 van het hiervóór bedoelde ring in September 1895 te kennen gegeven dat bij de voorziening
reisreglement zijn sub I van het gouverneuientsbesluit dd. 9 Maart in iedere vacature l a u w g - z e t gelet wordt op de belangen der
1895 ii". 16 (Indisch Staatsblad rx". 56) de departements-chefs be- non-actieve ambtenaren , en dat, zoo eenigszins mogelijk, spoedig tot
voegd verklaard om aan de personen , die ingevolge genoemd regie- hunne herplaatsing, desnoods ook tij leiijk: in eene andere betrekment aanspraak hebben om met hun gezin voor 's lands rekening king dim hunne vroegere, wordt overgegaan. Tot staving hiervan
in Nederlandsch-lndië te reizen, in bijzondere omstandigheden te werd er op gewezen dat gedurende 1894 46 en in het eerste
vergunnen zich door hei gezin op 's lands kosten naar de plaats semester van 1895 niet minder dan 35 zoogenaamde » wachthunner bestemming te doen volgen, namelijk bijaldien , om redenen g e l d e r s " niet de waarneming van eene betrekking belast zijn
als aangegeven sub II van gemeld besluit, verhindering bestaat i geworden. Deze tijdelijke herplaatsing vindt, ingevolge art. 3 van
het hoofd des gezins op de reis te vergezellen. Terwijl dus hier- ; de » Bepalingen betredende het wederplaatsen van ambtenaren op
mede een eind werd gemaakt aan de bemoeienis van den G o u - I non-activiteit of op wachtgeld ^oor de chefs der departementen
verneur-Generaal niet deze aangelegenheid, had zulks almede j van algemeen b e s t u u r " (Indisch Staatsblad 1891 n". 207), reeds
plaats met betrekking tot het toeleggen van vergoeding voor rei- j geregeld plaats in de gevallen dat gelegenheid bestaat om »waohtzen in het belang van den dienst door tij ielijk aangestelde Kuro- gelders", die laatstelijk door den Gouverneur-Generaal zijn bep e n e n e landsdienaren, die niet krachtens bijzondere regelingen : noeind en wier standplaats door de departements-chefs wordt aam
op andere wijze dan op den voet van bet reeds genoemde reglement gewezen, in afwachting van hunne eventueele herbenoeming,
WOfden gedefroieerd. Bij Indisch Staatsblad 1M95 ii°. U I werd tijdelijk in eene lagere betrekking werkzaam te stellen bij dennamelijk eens vooraltijd bepaald dat dergelijke reizen voor rekening j zelfden diensttak waarbij zij te voren geplaatst waren.
van den lande komen.
Als meer o]> zich zelven staande, en daarom voor speciale ver- i
Pensioenen. Ten einde, ook in 's lands iinaneieel b e l a n g , wat
melding te dezer plaatse minder in aanmerking komende, valt j hooge civiele ambten betreft eene betere verhouding te scheppen
nog te wijzen op de beschikkingen die aangaande de vergoeding tusschen het pensioensne Irng en den duur van den in zoodanig
van reis- en verblijfkosten zijn opgenomen in Indisch Staatsblad i ambt doorgebrachten diensttijd, is bij het onder diigteekening van
1894 n". 243 en 1895 n"*. 2 2 , 52 en 65.
26 Juni 1895 in Indifi afgekondigd Koninklijk besluit dd. 22 April
Ingevolge art. 7 sub ./' en g van het reglement op de reis- en
1895 ii". 11 (Indisch Staatsblad i.°. 131), met aanvulling van
verblijfkosten van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-lndië art. 10 van bet burgerlijk peiisioeiireglciiieni in Indisch Staatsblad
(Indisch Staatsblad 1862 n". 153a) wordt tegemoetkoming voor
1881 n". 142, laatstelijk gewijzigd bij Indisch Staatsblad 1892 n°.
reis- en verblijfkosten o. a. genoten voor de reis » naar de meest
175, de maatstaf van pensioenberekening voor de niet meer dan
nabijgelegen naven, waar gelegenheid bestaat ter inscheping naar f 1000 's maands bezoldig Ie Indische burgerlijke ambtenaren,
plaatsen buiten Nederlandsch-lndië", en wel bij pensioneering te rekenen van 26 J u n i 1897 af, in dier voege, gewijzigd, dat
(ingeval de gepensioneerde niet in Indië wenscht te blijven), ge- het jaarlijkseh bedrag van het pensioen (voor een diensttijd van
rekend van de plaats waar de belanghebbende bet laatst actief twintig j.irenj wordt vastgesteld op driemaal de hoogste niaanheeft gediend, en bij toekenning van buitenlandsch verlof, ge- delijkscbe bezoldiging, niet gedurende riir en twinlit/ maanden
rekend van de plaats van verblijf. Bij eene circulaire van den genoten (zooals tot dusver algemeen voor de burgerlijke a m b directeur van binnenlandse!) b"stuur dd. 15 Maart 1895 werd , met tenaren was voorgeschreven, en nu van 26 Juni 1897 af uitsluitend zal galden voor de met f lüiiO 's maande of minder be') Hij ilrzelfür gelegnateld oadVugiag art. tl vaa ln-t ragleaMat voor dm zoldigden), maar gedurende zestig maanden genoten, met dien
nüliMir [nam iliiadlgna diaaal in WederiaadaeB-IaaW(Iaaltra gtaataMad 1881
ir'. 51 ru IHH'J n*. 'J45) eene door de nieuwe bepaliag seodig gewwdea wj•) Zie Ma. 11 van Int VooriOOpig Wr.il.iji Nrtufi adl d« Indische l)e«rootiü},' voor I896,(«tttiag 1884—1816 — 4 — n'. SS).
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ventende d a t , wanneer ln-t ioge7olge

het nieuwe voorschrift te

berekenen pensioen lager zon worden dan bet bedrag, betwelk
als pensioen zou zijn toe te kennen wanneer de uiaandelijksclie

bezoldiging van den ambtenaar niet boven f 1000 ware geklon>
men , het pensioen op dut hoogere bedrag wordt vastgesteld
Wijders zijn lnj het Koninklijk besluit van 24 December 1895
n°. 5 (Nederlandaebe Staatscourant van 8 Januari 1896) in de
civiele pensioeiisbepalingen nog op eenige ondergeschikte punten

wijzigingen aangebracht, waarvan de wensebeUjkbeid door de
practijk was aangetoond, en zulks met gedeeltelijke herziening van de
hiervóór aangehaalde nadere regelingen in Indisch Staatsblad 1892
n". 175.
Weduwen- en weezen fonds voor burgerlijke (Europeesche) ambtenaren. Het door den hoogleeraar dr. 1'. VAN GEKR ondernomen
wetenschappelijk onderzoek naar den toestand van het fonds kon
nog niet worden voltooid , hoofdzakelijk ten gevolge van de omstandigheid dat vele van de daarvoor noodige statistieke gegevens
niet bij het fonds konden worden verkregen , maar van de deelgerechtigden zei ven moesten worden opgevraagd. Het verzamelen
van de bedoelde gegevens onderging daardoor veel vertraging,
maar kon toch in den loop van 1895 worden beëindigd.
Volgens de door het bestuur over het fonds jongst opgemaakte
j a a r r e k e n i n g , die over 1894 , g t d r u k t als bijvoegsel van de Javasche
Courant van 25 October 1895, bedroegen de ontvangsten van het
fonds in 1894, bij eene doorloopeude contributie, evenals in 1893,
van 6 pet., f 1720 6 1 6 , en de uitgaven f 1549 2 1 2 , zoodat de
bezittingen van het fonds met f 171404 vermeerderden, en derhalve van f 3 608 698 (herziene opgaaf) ') op uit. 1893, bij het
einde van 1894 geklommen waren tot f 3 780 102 (hypotheken
f 5 1 2 8 5 4 , inschrijvingen op het Grootboek f 2 819 9 2 4 , vaste
goederen f 1708 en disponibele gelden f 4 4 5 616). Het voordeelig
verschil tusschen ontvangsten en uitgaven, dat over 1894 een
lager cijfer aanwees dan over het voorafgegane j a a r , toen het
(volgens verbeterde opgaven) f 177 502 bedroeg, zou hooger zijn
geweest wanneer niet een betrekkelijk groot verlies (f 22 286)
"ware geleden bij verkoop van eigendommen van bet fonds, en
meer bijzonder van het particulier land Tjikoppo Majak. Onder
bovenbedoeld bedrag van f 1720 616 aan ontvangsten was o. a.
begrepen aan doorloopende contributiën f 1 337 0 9 6 , aau buitengewoue contributiën f 221883 en aau rente van op het Grootboek
en op hypotheek uitgezette kapitalen f126 907 (in 1893 bedroegen
deze ontvangsten, ten deele volgens verbeterde opgaven, f 1 306 427,
f 244 953 en f 125 363), terwijl de uitbetaalde pensioenen aan
weduwen en onderstanden aan kinderen van overleden deelgerechtigden f 1 493 004 vorderden , tegen f 1 466 779 (verbeterde opgaaf)
in 1893.
Het aantal uit het fonds gebenificieerde weduwen bedroeg op
uit. lr-94 2019 en dat der onderstand genietende kinderen 2059,
tegen respectievelijk 2009 (herziene opgaaf) en 2112 bij het einde van
1893.
Weduwen- en weezenfonds der officieren van de landmacht. Bij
art. 4 van het in 't vorig verslag (blz. 198) vermelde Koninklijk
besluit dd. 26 October 1893 n°. 27 (Nederlandsch Staatsblad n°.
155, Indisch Staatsblad n». 309), houdende o. a. vaststelling van
het met 1 Januari 1894 in werking getreden nieuwe reglement
voor het hierbedoelde fonds, werden bepalingen in het leven geroepen om de gepensionneerde officieren van het Indisch leger,
die verzuimd hadden hun huwelijk in de registers van het fonds
te doen inschrijven , alsnog te brengen tot naleving van de ten
deze op hen rustende verplichtingen. Hun werd tot uit. 1894 tijd
gelaten om zich daartoe hetzij hier te lande, hetzij in Indië aan
te melden. De door hen aan het fonds verschuldigde contributie
zou dan contant zijn te voldoen of wel in vijf jaren zijn aan te
zuiveren door inhouding op het pensioen , een en ander met volledige bij berekening van renten ad 5 pet. Sedert is gebleken dat
het nalatig blijven om van gemeld art. 4 gebruik te maken ,
althans voor sommige gepensionneerden, zijne oorzaak vond in
het bezwarende om de storting in vijf jaren te bewerkstelligen.
Ten einde hieraan te gemoet te k o m e n , zonder de belangen van
het fonds prijs te geven, is bij Koninklijk besluit dd. 3 Juni 1895
n°. 48 (Nederlandsch Staatsblad n». 87, Indisch Staatsblad n°. 169),
') Ia 't vorig verslag (blz. 198; werd opgegeven f 3 G50 829. Het is echter
gebleken dat wijziging van enkele posten over 1893 dit kapitaal moest doen
verminderen tot f 3 648 733 , en dat in vroegere jaarrekeningen f 61 040 te
veel was opgebracht, doch t' 21 005 ten onrechte was afgetrokken, zoodat
genoemde som van f 3 648 733 nit dien hoofde alsnog met l' 40 035 was te
verminderen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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met verlenging van den termijn van aanmelding tot uit. 1896,
nader bepaald dat de aanzuivering zal kunnen geschieden in tien
jaren , echter met bijbcrekening van 5 pet. rente over het aldus
verlengde tijdvak van storting, welke ruimere gelegenheid tot
aanzuivering alsnog levens werd opengesteld , mits de aanmelding
daartoe zou geschieden vóór of op uit. 1895, voor diegenen, die,
ingevolge het ongewijzigde art. 4 , hun huwelijk in de registers
van het fonds reeds badden doen inschrijven op den voet van
storting der contributie in vijf jaren.
De uit het nieuwe reglement ontstane overgangstoestand gedurende
1894 was oorzaak dat in dat jaar de ontvangsten wegens huwelijkscontributie bijzonder hoog w a r e n , namelijk f 160 5 0 5 , tegen geunddeld f 99 000 in de drie voorafgegane jaren. In verband daarmede werd ditmaal aan contributiën in "t geheel ontvangen f727 649
(tegen f 610 9 6 1 , volgens verbeterde opgaven, in 1893), terwijl
verder o. a. geïnd werd aan rente van uitgezette kapitalen f117 731
(tegen f 131 585 in 1893). De lasten bleven steeds stijgen. Aan pensioenen, gratificatiën, onderstanden en begrafeniskosten toch werd in 1893
uitgekeerd f 840 2 6 3 , doch in 1894 f858 366. Daar ook uit anderen
hoofde de lasten de baten overtroffen , ging het kapitaal van het
fonds (tot verbetering van welks toestand, blijkens het vorig
verslag, gerekend van 1894 af, jaarlijks voor zoolang noodig eene
bijdrage uit 's lands kas is toegestaan van 3 ton) ') weder t e r u g ,
en wel van f 2 631997 op uit. 1 8 9 3 , tot f 2 614 691 op uit. 1894,
derhalve, hoofdzakelijk ten gevolge van de voorbijgaande hooge
ontvangst aau contributiën , waarop hiervóór werd gewezen , thans
met f 17 3 0 6 , terwijl in de drie voorafgegane jaren de t e r u g g a n g
beloopen had achtereenvolgens f 72 9 0 5 , f 109 846 en f 93 903.
Van evenvermeld bedrag van f 2 614 691 was belegd in hypotheken
f 1590 675 en in inschrijvingen op het Grootboek f884 004, terwijl
het overig deel van het kapitaal bestond uit vaste goedereu ter
boekwaarde van f 20 4 3 1 , andere waarden (aandeelen in eene
cultuurmaatschappij en eene schuldbekentenis) f 14 9 1 9 , en onbelegde g e l d e n , beschikbaar in 's lands k a s , f 104 662. Van de g e zamenhjke bestanddeeleu van 's fonds vermogen, gedurende het
gebeele jaar gemiddeld groot f 2 623 3 4 4 , werd aan rente en
inkomsten ontvangen f 120 959 of 4.61 pet.
Het aantal uit het fonds trekkende weduwen bedroeg op uit.
1894 847 en dat der kinderen 7 6 8 , tegen respectievelijk 815 en
783 bij het einde van 1893. Voor meer bijzonderheden met betrekking tot het fonds kan verwezen worden naar het jaarverslag der
directie over 1894, gedrukt als bijvoegsel van de Javasche Couraut van 27 September 1895.
O.
1.

Sfijverheid.

LANDBOUW , BOSCHWEZEN EN VEETEELT.

.

§ 1. Java en

Madura.

A. Landbouw.
1°. Inlandschc landbouw.
a. E e n j a r i g e

gewassen.

Uit de hierachter in bijlage V V verzamelde gewestelijke opgaven
van de voor geregelde cultuur ontgonnen bouwgronden der bevolking op Java en Madura (de Vorstenlanden en de particuliere
landerijen uitgezonderd) blijkt dat die gronden in 1894 eene totale
uitgestrektheid besloegen van 3 667 194 bouws, tegen 3 623 330
bouws in 1893, of in 't geheel (niettegenstaande de opgaven voor
zes gewesten de voor bouwgrond ontgonnen oppervlakte thans
17 161 bouws lager stellen dan over 1893) 43 864 bouws meer
dan in laatstgenoemd jaar. W a t meer bijzonder de bewaterbare
gronden , m. a. w. de van levend water voorziene sawahs betreft,
wijzen de ontvangen opgaven in totaal zelfs op eene vermeerdering
met 57 904 bouws, daar de statistiek over 1893 1688 021 en die
over 1894 1745 925 bouws natte sawahs vermeldt. Terwijl namelijk
van zes gewesten de cijfers over 1894 voor deze soort van bouwvelden iets lager zijn dan over 1893 (in 't geheel 3263 bouws
minder), wijzen de cijfers voor de veertien overige gewesten op
') De bijdrage voor 1894, toegestaan bjj de wet van 7 December 1894
(Nederlandsen Staatsblad n». 205, Indisch Staatsblad 1895 n». 31), en die
voor 1895, toegestaan by de wet van 31 December 1894 (Nederlandsch
Staatsblad n". 242, Indisch Staatsblad 1895 n«. 3), z(jn eerst by gouvernementsbesluit dd. 29 Juni 1895 n«. 14, en wel gelijktijdig, beschikbaar gesteld ter uitkecring aan de directie van het fonds. In werkelijkheid moet
dus het fonds geacht worden in 1894 te zyn vooruitgegaan met f 300 000 —
f 17 306 = f 282 694.
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sawahs zooveel lager of hooger zullen moeten worden , zoodat de aan te brengen
rectifieatiên niet van invloed zullen lijn op liet algemeen totaal der uitgestrektheid
ontgonnen bouwland.

min of meer belangrijke uitbreiding der natte sawahs, welke uitbreidmgen gezamenlijk 61 1(57 bouws bedragen. ') Bedoelde velden
maakten nu ruim 47.(5 ]>ct. uit van de totale uitgestrektheid der
door de inlandsche bevolking voor geregelde cultuur bestemde
bouwgronden , tegen ruim 40.5 pet. in 1893, De hooger vermelde
totalen van 3 623 330 en 3 (307 194 bouws zijn als volgt te specificeeren:

I

sawahs van levend water voorzien. .
„
,, regen afhankelijk . . .
moeras-sawahs
geregeld beplante tegal velden . . .

Totale uitgestrektheid (in bouws] der voor
geregelde cultuur ontgonnen bouwvelden. . .

1893.
«) 1 088 021
1 028 993
53 719
852 597
3G23 330

Van de hierbedoelde velden bleven in 1893 93 008, doch in 1894
slechts 00 840 bouws onbeplant. Echter werden van de gronden
bovendien aanwezig — de niet geregeld bebouwbare tegal velden —
in 1893 148 030 en in 1894 154 504 bouws beplant. In 1894 werden derhalve door de inlandsche bevolking in de gouvernementslanden van Java en Madura in cultuur genomen 3 754 912 bouws
(tegen 3 677 092 bouws in 1893), en daarvan werden voor twee
oogsten gebezigd 1 077 870 bouws (in 1893 1 654 799 bouws),
zoodat — laatstbedoelde velden tweemaal in rekening brengende —
het totaal der beplantingen voor eigen rekening der bevolking
zou hebben bedragen 5 432 782 bouws , zijnde ruim 100 000 bouws
meer dan in 1893.
In het volgende staatje vindt men de opgaven over 1893 en
1894 nader uitgewerkt.

1894.
a) 1 745 925
1 001 817

49 151
S70 30I
3 007 19*

a) Deze getallen zullen waarschijnlijk herziening behoeven (verg. do noot aan
den voet dezer blz.). Daar de opgemerkte misstellingen wel zullen zijn toe te
schrijven aan verkeerde rangschikking van natte onder droge sawahs (in 1893
wat Sanmrang betreft) of omgekeerd ian droge onder natte sawahs (in 1894 wat
Rembang betreft), volgt hieruit dan ook dat de cijfers der van regen afhankelijke

Aantal bouws
SOORTEN

VAN

beplant geweest
(voor 1ste gewas)
met andere
eenjarige
met i
gewassen.
3.

BOUWLAND.

alzoo
beplant geweest
(voor 2de gewas)
in het geheel
met andere
beplant
met padi.
eenjarige
geweest.
gewassen.
4.

onbeplant
gebleven,

1 8 9 3.

!

Bewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sawahs
Tegalvelden (geregeld beplante)

Velden niet in geregelde cultuur [toor zooter beplant gen-eest)
Totalen

,
. .

092 889
259 448
2 050
474 313
1 428 700

2 520 689
1 284 988
51 876
1 289 278
.152 831

15 003
32 022
5 586
40 457
93 GOS

31 080
1 459 780

179 060
5 332 491

93 608

903 132

150 080
28 202
1 845
4 759
LSI480

709810
268 458
1 523
418612
1 458 403

83 529
980 001

204
185 090

33 777
1 492 180

2 656 142
1 268 642
48 SOI
1 270 052
5 244 237
188 545
5 432 782

1 536 338
95* 450
47 187
113038

136 680
41 915
940
699 102

100
29
1
2

782
169
693
825

2 051 019

878 043

194 409

73 066

71 964

2 727 085

950 007

195 019"

1 594 708
938 915
41048
119545

110
33
1
727

2097216
71 035

550

18 94.

S

Hewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sawahs
Tegalvelden (geregeld beplante)

,

Velden niet m geregelde cultuur [toor zooter beplant geweest)
Totalen.

. ,

Als gebruikelijk vindt men voorts hierachter als bijlagen W W
en XX de gewone jaarstaten , respectievelijk betreffende de rijstcultuur en de teelt van andere éénjarige gewassen. Daarin wordt aangegeven dat van de 2 953 941 bouws grond, die met padi beplant
werden, 2 893 781 bouws geslaagd en 00 160 bouws mislukt zijn,
uitmakende respectievelijk 97.9 en 2.1 pet. (in 1893 was dit respectievelijk 93 1 en 6.9 pet.), terwijl van de 2 478 841 bouws grond,

2 708 251

944
007
385
736

10
29
3
23
06

273
835
718
020
840

00 840

beplant geweest met andere éénjarige gewassen , 2 462 297 bouws
of 99.3 pet. slaagden (in 1893 98.6 pet.) en slechts 16 544 bouws
mislukten.
Over de laatste vijfjaren zijn de verkregen opgaven nopens den
omvang van den eigen landbouw der inlandsche bevolking als volgt
(men lioude echter in het oog dat de daarin vervatte opgaven
meerendeels op schattingen berusten):

Van de bouwgronden der inlandsche bevolking werden door haar het volgend aantal bouws b e p l a n t :

met padi

JAREN.
als
1ste g e w a s .

1890

1894

2 049
2 685
2 094
2 727
2 768

318
595
012
085
251

Totalen (lsten en 2den aanplant
te zamen genomen).

met eenig ander éénjarig g e w a s

als
2de g e w a s .

233 874
185 548
218882
195019
185 690

als
1ste g e w a s .

885199
893 307
927 401
950 607
986 061

Uit de voorafgaande mededeelingen blijkt dat in 1894 door de
bevolking op Java en Madura (de Vorstenlanden en de particuliere
landerijen uitgezonderd) voor eigen rekening in het geheel 2 953 941
bouws grond met p a d i werden beplant of 31 837 bouws meer dan
volgens de opgaven over 1893. Als eerste aanplant kwam datge') In dc/.e vermeerdering tellen de reiidentiën Samarang en Rembang
niet niet minder dan respectievelijk 15 108 en 13 728 DOBW», doch met het
oog op de cijfers van vorige jaren BUg betwijfeld worden of men hierbij ar.n
.VTki'lijkt' vermeerdering te denken heeft. Voor Samarang schijnt namelijk
de vermeerdering fictief, doordien — zooals reeds in t vorig ver-dag iblz. 198)
werd verondersteld — het cijfer der van levend water voor/ieue bouws over
189:; (ad 133 798 bouws) te laag was gesteld, daar het in 1892 bedroeg
146 BfiO bouws en .over 1894 dan ook bet met dit laatste cijfer beter verband
houdende getal van 148 900 bouws wordt opgegeven, l'.n wat Rembang betreft, moet liet er voor gehouden worden dat daarentegen thans, dat is in
de opgaaf over 1894 (ad 10013 bouws) eene vergissing is begaan; immers

als
2de g e w a s .

1
1
1
1
1

411
275
438
459
492

720
380
337
780
180

Padi.

2 883 192
2 8 7 1 143
2 912 894
2 922 104
2 953 941

Andere
éénjarige
gewassen.
2 290
2 168
2 365
2 110
2 478

919
687
738
387
841

T e zamen.

5180
5 039
5 278
5 332
5 432

111
830
632
491
782

was op 41 166 bouws meer voor dan in 1893, terwijl het op 9329 '
bouws minder dan toen geteeld werd als tweede aanplant.
Gaat men de gewestelijke opgaven na, vervat in bijlage W W ,
dan blijkt dat, in vergelijking met de opgaven over 1893 , de padibeplantingen in veertien gewesten zouden zijn toegenomen met
in de statistiek over 1892 en 1893 kwam die residentie telkens slechts voor
met '21 918 bouws natte sawahs , een cijfer verband houdende met de naast
daaraan voorafgegane jaren. Daar liet niet is aan te nemen dat in Rembang

in 1894 de bewaterbara oppervlakte plotseling verdubbeld zou zijn, aal men

tot juistere vergelijkingen komen als het boven opgegeven totaal van 1 745925
bouws natte sawahs over 1894 verminderd wordt met p. m. 18000 bouws en
dus daarvoor gelezen worde 1727 925 bouws, en de overeenkomstige opgaaf
van 1893, ad 1088 021 bouws, beschouwd wordt all p. m. 12 000 bouws te
laag, en dus daarvoor gelezen worde 1700 021 bouws. Feitelijk zou dus de
aanwinst aan van levend water voorziene sawahs gedurende 1894 niet op
57 901 , maar op 27 904 bouws zijn te stellen.
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42 <J71 bouws (hieronder de Preanger Uegentscbappen niet liet
grootste cijfer, namelijk 5839 bouws), terwijl in de residentiën
T a g a l , J a p a r a , Kembang, Banjoemas, Kediri en Madura de jja<liteelt zou zijn ingekrompen met gezamenlijk 10834 bouws, <laaronder alleen voor J a p a n , waar bandjirs, droogte en een min Ier gutistige gezondheidstoestand hier en daar het bewerken der rijstvelden
verliinderden, 4694 bouws.
W a t het mislukken van den oogst betreft, hierin steekt het
jaar 1(594 gunstig af bij vele vorige j a r e n ; in 1889 t;m 1893 toch
was het percentage der mislukte padivelden achtereenvolgens 5.72,
13.02, 12.3, 4.8 en 6.9 pet. van het totaal der padi beplantingen ,
en in 1894. zooals reeds liooger gezegd is, slechts 2.1 pet. Daar
zoowel uit dien hoofde als wegens den grooteren omvang der cult u u r de oppervlakte, waarvan een oogst kon ingezameld worden,
aanzienlijk grooter was dan in 1893 (175 937 bouws meer), wijzen
ook de productie-opgaven hoogere cijfers a a n , en wel voor 17 van
de 20 gewesten 4 761400 pikol padi méér dan in 1893, waartegen •
over echter de oogsten in de residentiën Satnarang, Banjoemas en
Madura 1 2 6 5 700 pikol minder dan toen zouden opgeleverd hebben.
Bij deze vergelijking is, wat de residentie Preanger Regentschappen
betreft, rekening gehouden met verbeterde gegevens, daar nader
gebleken is dat het voor dat gewest in 't vorig verslag opgegeven
oogstcijfer, ontleend aan de in Indiö opgemaakte statistiek, als
veel te hoog moet aangemerkt worden Het totaal der productie
voor al de behandelde 20 gewesten (waaronder de residentie Batavia alleen medetelt voor zooveel betreft het domein Bloeboer) moet
dientengevolge voor 1893 gesteld worden op ruim 66'/. millioen
pikol p a d i , terwijl de op gelijksoortige wijze , d. i. bij benadering ,
verzamelde opgaven over 1894 een totaal aanwijzen van ruim 70
millioen pikol padi. Berekend over de geslaagde velden zou in
1893 verkregen zijn eene gemiddelde productie van 24.49, in 1894
van 24.2J pikol padi per bouw.
Verdeeld naar groepen van gewesten waren de in 1894 en in de
vier voorafgegane jaren verkregen uitkomsten als v o l g t :
Met padi beplante
uitgestrektheid (in
bouws).

JAREX.

Geschatte padiproductie (in
pikols).

Geslaagde

I n 't

In

geheel.

tingen.

't geh: el.

1800
1801
1803
1803
1804

W E S T - J A V A . a)
15 370 000
6M 180
003 342
043 858
15 830 000
019 071
029 004
15 412 400
SM SM
C.73 739
G5I 514 b) »15 709 800
10 813 100
688 515
C80 593

1800
1801
1892
1803
189*

(Noordelijke gewesten), e)
830181
701 290
11759 000
838 011
15 170 000
7219G4
838 211
800 211
18 398 400
847 209
709 401
10 880 7110
810294
1 7 M l 300
823 929

1800
1801
1802
1803
1894

(Zuidelijke gewesten)
824 433
075 075
790 207
SM 884
719 779
791 183
717 2 7 9
785 9 12
792 483
771391

m

beplan—

Gemiddeld per
bouw. berekend
over:
het g e heel der
beplantingen.

21.55

I4M
23.11
♦23.31
24.IC

25.48
25.55
24.41
♦i4.lt
24.75

MIDDEX-JAVA.
17.77

18.11

21.95

31.04
20.93
22.99

18.91

11.94
11.11

19,61

23.93
24.48
24 35
21.08
23.85

20.55

MIDDEN-.IAVA.
d)
10 170 000
IS 841 oio
18 202 s:.o
17 272 500
IK 170 100

19.11
23.08
2 1 88
IS.S1

OOST-JAVA e) en MADURA.
1890
1891
1892
1893
1894

002 395 :
599 007
C17 231
1115 211
M l 819

527 431
r, 10 739
SMS9S
579 t M
('.11808

14 587 000
II 0:17 eoo
17 005 109

21.21
25 10

18 M4 IM

27.13
27.09

f,0892000
BI 8M
M I3S TM
•(•,!'. M l 300
70 059 MO

21.12
21. IS

17 351 500

(1.84

27.110
27.50
28.79
2S80
28.21

TOTALE»./)
1890
1891
1892
IS93
1894

IM8IH
2..07711 '
2871 141 8 S I S S M
2'.'12 S91 2 772 317
2 922 101 I 2 717 S U
2 953 911 I M 3 7SI

M.TJ

»22.77
23.72

21 28
2i.38
21.91
*2 l 49
2121
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niet cle residentiën Soerakarta en Djokjokarta , omtrent welke beide laatsten eenigszins vertrouwbare gegevens betreffende den eigen landbouw der bevolking niet
waren to leveren.
e) D e residentiën Soer.ibaijn en I'asoeroean (beide zonder de particuliere
landerijen!, zooinede de residentiën 1'robolinggo en JJezoeki.
f)
Aan padi, als tweede gewas geteeld . ia onder de opgegeven productie begrepen: in 1*90 4094 5 0 0 . en iu de vier latere jaren achtereenvolgens 3 3 1 4 0 0 0 ,
♦ 5118 200, 3 957 700 (verbeterde opgaaf) en 4 103 000 pikol.

Over de bemoeiingen des b e s t u u r s , ten einde den inlander tot
eene betere cultuurwijze te brengen, is uitvoerig i n ' t vorig verslag
(bis. 200/201) gehandeld. Thans zij slechts vermeld dat in 1894
op dezelfde wijze werd voortgegaan. De uit onderscheidene gewesten ontvangen verslagen nopens de uitkomsten , welke de gedurende
1893/91 genomen padicultuurproeven hebben opgeleverd , zouden
weder ter perse worden gelegd , om zoodoende , door verspreiding van
die verslagen onder de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur , allengs meer tot navolging op te wekken. De in verschillende streken verkregen uitkomsten toonden het nut van ijle uitzaaiing en tijdige overplanting van padi weder proefondervindelijk
aan. Daar uit onderscheidene gewesten omtrent het nemen van soortgelijke proeven niets was vernomen ( T a g a l , J a p a r a , Rernbang,
Proboliuggo , Bezoeki, Banjoemas , Kadoe . Madioen en Kediri) of
daarvan slechts bleek voor eene enkele afdeeling (Cheribon , Samar a n g en Soerabaija) is den betrokken residenten in den loop van
1 8 9 5 , op last van den Gouvernenr-Generaal, de vraag gesteld of
in hun gewest, dan wel in andere afdeelingen van hun g e w e s t ,
niet langs bezadigden weg het een en ander gedaan kan worden
tot bevordering van verbeteringen in de padicultuur. Van de door
den adviseur-honorair voor inlandsche zaken (den heer K. F. HOLLE)
uitgegeven leesboekjes voor den inlander , getiteld » De vriend van
den l a n d m a n " (zie vorig v e r s l a g , hlz. 200), verschenen in den
loop van 1894 twee deelen in het Soendaasch (n°. XI en XII)
en één deel in het Javaansch (n°. X).
Aangaande ziekten in het padigewas behelzen de voor dit verslag
ontvangen berichten geen bijzonderbeden. Waar ten deze wetenschappelijke voorlichting wenscbelijk wordt g e a c h t , benuttigt de
Regeering meer en meer (Ie personeele en materieele hulpmiddelen
van 'slands plantentuin te Buitenzorg , hetzij door de toezending
van aangetaste plantendeeien te gelasten , hetzij door de ziekten
door een kruidkundigen ambtenaar plaatselijk tedoen bestudeeren,
tot welk laatste o. a. in J u n i 1895 werd overgegaan naar nanleiding van berichten omtrent in de residentie Madioen voorgekomen padi-ziekten. W a t de muizenplaag betreft, schijnt het uitloven
van geldelijke premifin om de verdelging dezer knaagdieren aan
te moedigen , waartoe blijkens het vorig verslag (blz. 199 , noot)
voor de residentie Preanger Regentschappen f 1000 werd besebikbaar gesteld, goed te hebben g e h o l p e n ; althans in 1894 werd in
genoemd gewest van dit ongedierte niet zooveel hinder meerondervon*
den.Ook werden aldaar enkele proeven genomen met een door professor
P . Loavn.ni te GreUswaki ontdekt middel ter verdelging van veldmuizen. Volgens bericht echter van den directeur van het labora*
torium voor pathologische anatomie en bacteriologie te Weltevreden
(Batavia) had het middel nog niet aan de verwachting beantwoord.
Van schaarschte aan voedingsmiddelen vindt men in de gewestelijke
jaarverslagen over 1894 alleen g e w a g g e m a a k t , hoewel —zooals
er wordt bijgevoegd — in veel mindere mate dan vroeger, voor
zooveel betreft het district Tengger (Paaoeroean); buitengewone
maatregelen tot tegemoetkoming van regeeringswege waren echter
niet noodig.
Opmerking verdienen de toenemende invoeren in Nederlandsen,*
Indië van rijst uit den vreemde, meestal van of via Singapore en
uit Stam. Blijkens de algemeene iaarlijkache handelsstatistiek bestonden die invoeren (in ronde cijfers en daarbij de hoeveelheden
padi herleid tot rijst) alleen op Java en Madura in 1892,1893 en
1894 achtereenvolgens uit 1 329 000, 1 095 000 en 2 I16 000pikol
rijst, in welke jaren , als van die eilanden naar buiten Nederlandscn*
Indie uitgevoerd (meestal ann rijst van de particuliere landen), de
bedoelde statistiek niet meer dan 285 0 0 0 , 4 8 1 0 0 0 e n 4 9 0 0 0 0 pikol
aanwijst. (De rijstuitToeren van Java en Madura t sar de l>uitenbezittingen, O a Laar Bomeo , Celebes , de Molukkeo , e n z . , zijn
niet te controleeren.) ') De pryanuteeringdier vreemde rijstsoorten
') De in do bnitenbesittingen uil den roemde aangevi irde hoeveelheden
rijst (de aanvoeren van padi weder herleid tot hoeveelbedet dist), welke ia 1808
ea 1898 hadden bediagea 946 000 en 1 186 000 pikol (waarvan tér Ooetkast van
Suinatra alléén respectievelijk 861000 ea 646000 pikol), itegen in 1894 tot
1182000 pikol (waarvaa ter Ooatkaat van Samatra 683000 pikol). Evenala
op .Java ea Hadan was ook ia de boitenbezittlngen de uitvoer van dit roe—
üingsmiiidel naar den vreemde onbeduidend tegeaovei de Invoeren van vreemde
rijst eu pali. De meerveraetde haadelatatistiek toch vermeldt voor de bnitea-

a) De IwhUlllllOll Itantnin . Kr.iwany en ('iierilnn (allen zonderde particuliere landerijen), het domein Iiloehoer in de residentie Batavia . lOOMda da re-U
dontie Preanger Regentschappen.
//) Waar een * is geplaatst, zijn verbeterd'' opgaven ingerold; verg. w i t hiervói'.r betretiende de te boogt opgaat' der padipro lurtic in da 1'reauger K e g c n t schnppen is gezegd.
c) D e residentiën T a g a l , Pekalongan. Samarang. .lapara en liembang (de
in sommige dezer gewesten gelegen particuliere landerijen uitgezon
d)

D e residentiën Banjoemas. B a g e l e n , K a J o e , Madioen ca Kediri, maar

1

h e z i t t i a g e a , als naar den vreemde u i t g e v o e r d , over 1891 l l e c h t o 2 6 0 0 0 p i k o l
(de padi herleid tot hoeveelheden runt', tegen .'il 0 0 0 a 35 000 pikol in elk
der jaren 18'J2 en 1893.
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gearbiedt In Uexicaanacba dollars en de lag* koers randtemuntsoort (Wijkens heiüverzicbt op bis.208 hiervóórin 1894 wederacbtereenTolgem gedaald zijnde van t' 1,42 lol f lt23* , bij eena noteering bijv. in IH'.n van f 1,92 k f 2,16) maakt bet mogelijk tegen
ongekend lage prysen Biam», Saigon* en Ra-ogoon •rtyst op dene*
derlundscb-lndisclie markt te brengen. Omtrent de prijzen der rjjst

in <ie verschillende gewesten van Java an Muduia vindt men, als
gewoonlijk, nuwndelijkache opgaven in een der hiervóór aanga*
haalde bijlagen (zie blz. 4 van bijlage VV). üvei t geheel zijnde
noteeringen over 1894 weder lager dan die over 1 S93.
Waren voor de paditeelt der inlandsche bevolkin in 1894 31 837
bouws meer in cultuur geweest dan in 1893, ook vo.r andere
éénjarige gewassen werd door haar voor eigen rekening eene ^roo-

tere oppervlakte bebouwd dan toen , en wel — ook bier de voor

Ben tweeden oogal gebezigde vellen tweemaal in rekening brengende — 2 478 841 bouwa, zijnde (>8 4.")4 boawa meer dan in 1893.
Van die beplantingen mislukten slechts 1<>O44 bouwa, soodataa»
oogst werd ran 2 402 297 bouwa, d. I. andere voedingagewaaaea dan
padi van 2 151011 bouws, en Hogeiuamde Dyverheidsgewasaen
van 311280 bouws (in 1893 waren deze getallen 2 071 082 en
304 412). Gerangschikt naar groepen van gewesten waren de geslaaijde beplantingen voor elke soort van cultuur verdeeld zooals
wordt aangegeven in het volgende overzicht, dat tevens het percentage doet kennen tot het totaal der geslaagde beplantingen
zoowel van de oppervlakte waarvan padi als van die waarvan
andere éénjarige gewassen werden geoogst.

WE.ST-.IAVA.

AARD DEK GEWASSEN.

Baatara. Bloeboer lira Batavia),
Krawang,
Preanff'T Regent
scha].|„-n en Che*
riboo.
Bomr»«).
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MIUDKN-JAVA.
OOST-JAVA.

Noordelijke g e - Zuidelijke ge- Soerabaija. Pawesten : Tagal . westen : üanjoe soeroeau, ProboPekalonijan, Sa— raas, Bagelen, linggo en Bemaranif, Japnra Kadoe, Madioeu
zoekt.
en Rembang
en Kediri.

Totalen voor
de guuverne—
mentslanden van
Java en voor
Madura.

MADLBA.

Pet. 4). Bouws a). Pet. 4) Bouwsa;. Pet. b). Bouwsa). Pet. b). Bouwsa). Pet b). Bouws a). Pet. c).

I

Padi
Andere éénjarige gewassen

080 SM

78.80

823 929

57.00

774 391

56.421

515 132

43.84

99 736

19.93 2 893 781

54.03

182 032

11.11

021 377

43.00

598.152

43.58

659 920

50.16

400 810

80.07 2 462 297

45.97

Totaal geslaagd. .
Voor de ., Vnlore éénjarige giwassen" waren de cijfers:
Voedings- , djagong
gewassen \ v ^
_
(andere dan i
' "
padi).
[ diversen

802 025

Te zamen. .
' tabak. .
>ijver- I
...
\ suikerriet.
hei<ls- )
) katoen
gewassen. /
\ indigo

100

1445 300

100

1372 543

100

1 175 058

10-215

2.23

220 592

15 08

200 294

14.59

333719

40 594

5.40

95 102

0.58

49 000

3.62

4G345

94 249

10.93

199 098

13.78

260 227

19.40

178 023

30.04

510 187

37.01

2.70

47 020

3.43

100 058
5 998

I
18.50; ItO 7:'2
39 073
0.70

500 510

100

28.401 3-21 070
3.94'

100

5 356 078

04.14,1 100 899

41 434

8 28

279.141

15.15

33374

6.67

770 971

558 087

47.49,

395 887

39 558

3.37

3 210

79.09 2 151 011
0.G4

134 805

10 048

f.1(1

34 803

2.41

21 953

1.60

53 553

4.56

475

0.09

120 892

3714

0.43

IC 501

1.15

3 320

0.24

512

0.04

431

0.0»

24 541

2 214

0 26

10 088

0.70

9 006

0.70

8210

0.70

801

0.16

30 988

21 974

2.55

100 585

0.90

81 9C5

i.97

101839

4 923

0.98

311 280

8 07:

100

5.81

Te zamen. .
a) Uitgestrektheid waarvan is geoogst (dus zonder de mislukte velden).
b) Verhouding tot liet totaal der geslaagde beplantingen (padi ca andere éénjarige gewassen) in de betrokken groep van gewesten.
c) Verhouding als voren over alle gewesten gezamenlijk.

Tot bijzondere opmerkingen geven de voorgaande cijfers geen
aanleiding. In welke mate voor de andere voedingsgewassen dan
padi en voor de zoogenaamde Dijverheidsgewassen sawahs dan wel
tegalvelden werden gebezigd, en welke dier gewassen meer als
2de dan als 1ste aanplant werden geteeld of omgekeerd , kanvoor
elk gewest in het bijzonder blijken uit de meer aangehaalde bijlage XX.
Overigens is nog het volgende gemeld.
Uit Probolinggo werden vrij groote hoeveelheden d j a g o n g
naar Madura en Bali uitgevoerd. De in 1893 met dwerg-djagong
genomen proef in de atdeeling Bandjarnegara (Banjoemas) mislukte.
Over de insgelijks met k a t j a n g-soorten genomen proeven
luiden de berichten verschillend. Terwijl die met katjang soeoek
of waspada goed bleven voldoen en de teelt van die soort, zooals uit
Samarang wordt bericht, dan ook zooveel mogelijk aangemoedigd
werd , toonden de in Kadoe met katjang kedeleh genomen proeven
aan , dat dit gewas aldaar geen toekomst heeft; de bevolking
toonde er zich weinig geneigd het aan te planten. Kene in Cheribon
in de katjang soeoek zich geopenbaard hebbende ziekte bleefaanh o u d e n , doch nam niet toe.
De aan de bevolking in het Tenggersche hooggebergte (Probolinggoj van bestuurswege verstrekte Europeesche g r o e u t e z a d e n
en p o o t a a r d a p p e l e n slaagden zeer goed. Verder werden aan
diezelfde bevolking nog verstrekt kleine hoeveelheden zaden van
vruchtboomen en van eetbare wortel-en knolgewassen , uit andere
streken van Java afkomstig. De uitkomsten hiervan waren bij
het begin van 1895 nog niet bekend.
De in het district Tengger der residentie Pasoeroean met een
nieuw gewas ( t e r o n g b l a n d a ) genomen proeveu (zie vorig
v e r s l a g , blz. 202) kunnen als geslaagd worden beschouwd.
Aangaande de teelt van t a b a k voor de inlandsche markt zijn ,
met terugzicht op de in vorige verslagen opgenomen berichten ,
geen nieuwe mededeelingen verstrekt. Hier en daar trachtte men

een beter product te verkrijgen door het bezigen van zaden van
Deli- of Ranau-tabak. Tabak uit Koeningan (residentie Cheribon)
werd op de Bataviasche tentoonstelling van 1893 bekroond. Over
de teelt van tabak voor de Europeesche markt zie lager sub 4°.
Zooals het overzicht hiervóór kan doen zien , besloegen de s u i k e rr i e t-aanplantingen der bevolking over 't geheel nagenoeg eene
gelijke uitgestrektheid als hare tabaks aanplantingen. Overigens
wordt suikerriet soms ook op woonerven geteeld. Voor zoover het
riet niet aan suikerfabrieken wordt verkocht, wordt het door den
inlander zelf met behulp van band- of buffelmolens verwerkt. Ook
worden rietstokken op de passars verkocht om als versnapering te
dienen. Een bedrijf, dat zich in de laatste jaren ontwikkeld heeft
en waaraan hier en daar ook niet-inlanders zich wijden , is de teelt
van riet uitsluitend voor het verkrijgen van stekken; verg. wat
hierover lager onder 4°. wordt gezegd.
Met opzicht tot de teelt van k a p a s (katoen) en i n d i g o ,
beide van veel minder beteekenis dan die van tabak of suikerriet)
is slechts bericht dat in Samarang van de kapas- en in de afdeeling
Sidoardjo (Soerabaija) van de indigo-teelt in 1894 eenig meer werk
werd gemaakt dan in 1893, maar dat in algemeenen zin beide
cultures op gelijke hoogte bleven als vroeger. De oogst van kapas
viel in 1894 vrij algemeen gunstig uit.
b.

Overjarige

gewassen.

Nopens het aankweeken van den k 1 a p p e r - en den a r è n p a l m , van b a m b o e , n i p a h , s i r i h , enz. behelzen de voor
dit verslag ontvangen berichten niets van aaubelang. ') Ten
') Evenmin als ten opzichte van de veldgewassen voor de inlandsche markt is
ook de handelsomzet in klappers en klapperolie onder cijfers te brengen.
Alleen voor wat naar buiten Nederlandseh-Indië wordt uitgevoerd, kunnen
nopens hetgeen de klappercultuur oplevert eenige cijfers worden ontleend aan
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opzichte van de k a p o k - c u l t u u r wordt uit Japara en Rembang
gemeld dat in sommige streken uitbreiding van die teelt viel op
te merken , welke nog een belangrijk bijproduct oplevert door de
oliehoudende pitten , die door de Cliineezeu worden opgekocht ter
vervulsching van katjang-olie '). Met betrekking tot andere hier en
daar door de bevolking voor eigen rekening gedreven overjarige
cultures zijn (buiten hetgeen aanstonds omtrent de sedert kort
vrijgegeven inlandsche koffieteelt in Bantam, K r * w a n g , Japara
en Rembang zal worden aangeteekend) ditmaal alleen eenige beriebten uit de 1'rennger Regentschappen ontvangen. Iu de afdeeling
Soemelang van bedoeld gewest nam het kweeken van p e p e r in
tuinen en op erven toe. Uit de in het district Darmaradja van
genoemde afdeeling bestaande vrij belangrijke pepertuinen kon in
1894 voldoende stek-materieel verkregen worden om de cultuur aanzienlijk uit te breiden De v a n i 11 e-aanplantingen In de afdeelingen Limbangan en Tjitjalengka breidden zich langzaam uit. Dit
was ook het geval met de c a c a o - c u l t u n r in de afdeeling Tjiandjoer, waar het aantal cacaoboomei; tot 150 000 geklommen was.
In de afdeeling Limbangan trof men een cacaotuin aan ter grootte
van ongeveer 30 b m w s . Om de teelt meer algemeen ingang te
doen vinden, waren in diezelfde afdeeling door het bestuur cacao»
zaden verstrekt, die goed waren opgekomen.
Terwijl over de aan de verplichte levering onderworpen k o f f i e teelt der inlandsche bevolking als gewoonlijk gehandeld wordt sub
2°. van deze paragraaf, brengt de opheffing van het monopolie
in de hiervóór genoemde vier gewesten van Java mede dat over
de aldaar gedreven inlandsche koffieteelt voortaan te de/.er plaatse ,
nameliik onder het hoofd » Inlandsche landbouw ''. trehandnld wordt.
In het vorig verslag (blz. 208) werd reeds v e r m e l d , welke
maatregelen door de Indische Regeering waren genomen tot
bevordering van eene vrije inlandsche koffiecultuur in de rosidentiën Bantam , J a p a r a en Bembang , waar het koffiemonopo ie
met 1 J a n u a r i 1894, en in de residentie K r a w a n g . waar het
m e t 1 J a n u a r i 1895 was opgeheven.
Bij die maatregelen behoort alsnog te worden genoemd de
ordonnantie van 11 J a n u a r i 1895 (Indisch Staatsblad n . 10),
waarbij de bepalingen tot tegengang van de o n t t r e k k i n g van
koffie aan de verplichte levering op Java en Madnra (Indisch
Staatsblad 1879 n". 2 8 6 , j u n c t o Indisch Staatsblad 1890 n M 10,
1891 n°. 41 en 1892 n ' . 223) voor die streken op J a v a , waar het
monopolie is of wordt opgeheven . zijn ingetrokken , met dien
verstande dat van die bepalingen van kracht blijven, waar het
betreft uitvoer van koffie naar andere dan de evenbedoelde
s t r e k e n , de art. 1 (al. 1 ) , 2 , 3 , 4 en 9 , en waar het betreft
invoer van koffie in die streken , de art. 11 en 21. Dicntengevolge is vervoer van koffie binnen eenii; gewest of gedeelte
d a a r v a n , waar de verplichte levering niet meer b e s t a a t . aan geen
belemmering meer o n d e r w o r p e n , en is aldaar ook het bezit van
koffie in elke hoeveelheid geoorloofd.
Y;m het denkbeeld om ter zake van de verhouding van den
inlander tot den vroeger door hem op hoog gezag met koffie
beplanten domeingrond eene regeling te treffen, is door de
Indische Regeering voorshands afgezien.
N a d a t beslist was (zie mede vorig verslag, blz. 20S) dat de
koffietuinen in de vier meergenoemde gewesten. na de
opheffing van de verplichte teelt en levering van koffie aldaar.
onder de werking behoorden te worden gebracht van de verde jaarlijksebe algemcene handelsstatistiek van Xederlandsch-lndië. Daaruit
blijkt o. a. dat in de jaren 1890 t/m 1894 de VU of over Java en Madera
uitgevoerde hoeveelheden klappers in gedroogden staat (copra), steeds borekend tegen f 0,11 per K.G.. eene waarde vertegenwoordigden van achtereenvolgen* ï 38.">/m, I 4080/m, f 4G5/m , 1' M l / m e n f 3374/m (uit de huitcnbczittingen werd bovendien rechtstreeks naar den vreemde uitgevoerd voor MM waarde
van f lG59/ni, f 35!8/m, f 2019/in, f 187G in en f 3104/m), terwijl in diezelfde
jaren aan klapperolie van of over Java en Madur.i naar den vreemde ging,
gerekend tegen f 0,30 per liter, vooreene waarde van f 358/m, t'891/ni,
t' 70 in , t' 202 in en f (iSl/ui (uit de buitenhezittingen rechtstreeks naar buiten
Nederlandsch-Indiü achtereenvolgens f 2H>/m, flGSftn, I' 264/ni, 1' 290/m en
1' 28G;m>. Klapperolie werd echter in niet onbelangrijke mate van Singapore
en andere vreemde plaatsen in N'cderlandsch-Indië ook ingevoerd. Over de
genoemde v|jf jaren vertegenwoordigden die invoeren, gemiddeld per j a a r ,
eene waarde van f 435,'m, terwijl het doorsneeën Ier van'hetgeen hiervóór
werd opgegeven als uit Nederlandsch-Indië zjjn weg naar den vreemde g e vonden te hebben, neerkomt op f 085.'ui per jaar.
!
) Volgens de in de voorgaande noot bedoelde handelsstatistiek werd in
de jaren 1890 t/m 1894 uit Nederlaudscli-Indië aan karjaug-olic naar den
vreemde verscheept, schier uitsluitend van Java en Madam, aehtcrcenvoIgens voor eene waarde ( i t' 0,20 per liter) van t 1412 in, f 2272 m , 1981 in,
t' 1034 ui en t' 813 m. Daartegenover stonden ook eenige invoeren van buiten
Nederlandsch-Indië , doch deze bedroeden achtereenvolgens slechts eene waarde
van t 145/m, 1' 76/m, f 40/in, 1' 49 in en f f>3/m.
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ordeningen betreflende de landrente , niet dien verstande nochtans dat de a a n s l a g , in verband met de wisselvallige uitkomsten
dezer c u l t u u r , jaarlijks zou moeten plaats hebben . werden nopens
de wijze van aanslag door den directeur van binnenlandscli bestuur de noodige instructiën gegeven. Dienovereenkomstig werden
voor 1894 de koffieplantsoenen in de residentie B a n t a m , waar

de gonrernemenmkotfieenltani laatstelijk nog alleen in rierdiatrieten van de afdeeling l'andeglang b e s t o n d , in de landrente
aangeslagen voor f 2011.50, en die in de residentie . l a p a r a ,
waar laatstelijk nog 6 van de 16 districten bij die cultuur
waren ingedeeld, voor f 1882,23. In de residentie Bantam zou
het bedrag teel liooger geweest zijn , indien de aanslag overeenkomstig het normale percentage had plaats gehad. Hiertoe
meende de Indische Regeering echter. op advies van den resident,
niet te mogen overgaan om de bevolking niet dadelijk door eene
te hooge belasting te ontmoedigen . ook uithoofde van den g e ringen koffieoogst, aldaar in lo'.ll verkregen -)
Aan de in April Mei jl. door de residenten der vier gewesten
ingediende rapporten betreffende het onthaal hunner pogingen
tot aanmoediging van het voortzetten of ter hand nemen door
de bevolking van de koffiecultuur in eigen bedrijf is het volgende
te ontleenen.
I n Bantam had het bestuur zijne bemoeiingen ten deze tot
dusver n o g alleen bepaald tot de afdeelingeu P a n d e g l a n g en
Tjiringin. I n eerstgemelde afdeeling bestond bü de bevolking
aanvankelijk weinig neiging om de gouvernements-koffieplantsoenen tegen betaling van landrente over te nemen. Slechts een
1O-tai dessa's konden door het bestuur worden overgehaald om
die plantsoenen te b e h o u d e n , nadat de bevolking herhaaldelijk
was gewezen op de groote v o o r d e d e n , die de koffiecultuur h a a r
nu kon opleveren. Voorts werden nog eenige gegoede inlanders
genegen bevonden een deel der beschikbare tuinen over te nemen.
Van de 760 bouws koffietuinen — waaronder begrepen 200 bouws
afgeschreven plantsoenen, die nog eenig product afwierpen. —
werden in 1894 382 en in het begin van 1895 nog 94 bouws
aanvaard. Behalve deze gouvernements-koffietuinen waren in de
afdeeling Pandeglang nog aanwezig p. m. 500 bouws monosoekoaanplantingen . en hoewel de uitbreiding daarvan in 1894 van
weinig beteekenis is geweest, werd toch door kostelooze beschikbaarstelling van bestuurswege van zaadkoffie of koffieplantjes
bij de bevolking van lieverlede de lust opgewekt tot het ondernemen van nieuwe aanplantingen. In het geheel werden reeds
3368 Liberia- en 45266 Java-koffieplantjes u i t g e p l a n t . terwijl
tegen den aanstaanden westmoesson nog p. m. 80 Oöu plantjes
ter verstrekking zouden beschikbaar zijn. In de afdeeling Tjlringin,
waar de bevolking en de meeste hoofden tot dusver nog geheel
onbekend waren met de koffiecultuur, kon nog niet op verkregen
resultaten worden gewezen, te minder omdat aldaar eerst in
October 1894 een begin s m a a k t j s me^ het aanleggen van
kweekbedden, en het tot December duurde eer het benoodiixde
zaad was verkregen.
I n de residentie J a p a r a werden in de vier afdeelingeu op 15
verschillende plekken , verdeeld over 6 distrieten . van bestuurswege kweekbedden aangelegd , ten gevolge waarvan op 1 Mei jl.
voorhanden waren 77 608 L i b e r i a - e n 8 3 7 7 3 Java koffieplantjes.
die ten deele (in het district Mergotoehoe) reeds door de bevolking waren in ontvangst genomen en Overigens . behalve in
het district P a t t i , waar voor de aldaar verstrek bare 97i>0 plantjes
nog geen bestemming was gevonden . voor het meerendeel door
dessahoofden en andere inlanders (in de distrieten SelowesM ,
T j e n d o n o , Band.jaran en Japara) waren aangevraagd ter uitplanting in den westmoesson 1895/96 op erven . dan wel op ter

ontginning aangevraagden grond. In het district Beloweesi o. a.

werden door 182 personen uit 4 dessa's gronden ter ontginning
aangevraagd voor den aanplant van koffie. ieder tot eene uitgestrektheid van '/., bouw . en in Mundjaraii wenschten 1 6 d e n a ' s
op de erven en 2 dessa's op tegallans koffie te planten . terwijl een dessahoofd aldaar voornemens was speciaal 2 bouws
tot dat doel aan te wenden. Ook in het district Japara bestond
b\j eenige dessabestuurders geneigdheid op de erven koffie te
p u n t e n en h u n n e onderhoorigen aan te moedigen dit voorbeeld
te volgen. In Tjendono had de geheele voorraad plantjes (25915
stuks J a v a - en 10 850 stuks Liberia-soort) reeds eene bestemming gekregen. De resultaten der bemoeiingen van het bestuur
r
) In de hier te lamle over 1894 ontvangen berichten uit de toen niet meer
onder het monopolie vallende gewesten is nie*s aangetroffen nopens de hoeveelheid of de bestemming van de dientengevolge ter vrije beschikking van
de bevolking gekomen kolfieproductie.
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richt, ten einde — in afwachting van het bijeenbrengen van de
bij gouvernementscircnlaire dd. 9 Maart 1894 aan de residenten
der 14 gouvenietuentsresidentiè'n op Java, waar de gouvernements-kofliecultuur nog gehandhaafd is gebleven, gevraagde
ampele gegevens voor eene behoorlijke uitvoering van het byslag-stelsel — reeds gedurende het cultuurjaar 1894/1895 het
voor 1894 toegestaan krediet van f 500 000 in het belang van
de gouvernements- en monosoeko-koffiecultuur een nuttig effect
te doen hebben. In 't kort zij daaromtrent herinnerd dat, nadat
ook de naar aanleiding van de aanschrijving van 1 Juni 1894
van de bedoelde residenten ontvangen meer beperkte gegevens
niet voldoende waren gebleken om daarop eene billijke nitkeering van bijslag te baseeren, bij gouvernementscirculaire dd. 13
Augustus d. a. v. aan de bestuurshoofden werd medegedeeld,
dat het ditmaal ann hen werd overgelaten om zoowel de terreinen aan te wijzen die voor toekenning van bijslag in aaninerking kwamen , als het bedrag van dien bijslag vast te stellen, bn' welke gelegenheid tevens de daarbij in acht te nemen
beginselen omstandig werden uiteengezet. De naar aanleiding
van de laatstbedoelde circulaire door de residenten ingediende
aanvragen hadden ten gevolge dat bij gouvernementsbesluit
dd. 29 December 1894 n'. 6 een (in Januari 1895 uitbetaald i
bedrag van f 118 314 beschikbaar werd gesteld, bestemd om
in 64 van de 129 koffiedistricten als tegemoetkoming te worden uitgekeerd aan de bij de verplichte cultuur ingedeelden,
die in het plantjaar 1894/95 in een aantal complexen, niet
eene productie van 1 , 2 of 3 pikol per bouw (klasse A r
klasse B en klasse 0) arbeid hadden te verrichten ten behoeve
van 4939 bouws nog niet vruchtdragend koffieplautsoen. namelijk het ontginnen en (of) beplanten van 1727bouws(lstejaar),
het onderhoud van 1462 bouws éénjarig plantsoen (2de jaar) en
het onderhoud van 1750 bouws tweejarig plantsoen (3de jaar).
Bü de bedoelde circulaire van 13 Augustus 1894') was, speciaal
wat genoemd plantjaar betreft, aangenomen dat in complexen
waar de (verplichte) koffiecultuur niet als genoegzaam loonend
kon worden aangemerkt, dat is minder dan 4 pikol per bouw
afwerpt 2 ), als tegemoetkoming (bjjslag) zou behooren te worden
toegekend */i v a n hetgeen het koffieplautsoen, berekend over
den geheelen (vruchtdragenden) levensduur daarvan , geacht kan
worden den planter per bouw geldelijk minder op te brengen
dan het meest voorkomend eigen gewas '), met dien verstande
dat de bijslag voor 189495 in geen geval meer zou mogen
bedragen dan f 8 per pikol koffie.
Uit het volgende overzicht kan blijken op welke sommen, in
verhouding tot (vruchtdragenden) levensduur en productie van de
koffietuinen, de toegekende bijslag neerkwam par bouw en
per pikol koffie, waarbij op te merken valt dat de bijslag voor
den arbeid in het l s t e , 2de of 3de jaar wordt verdeeld in de
verhouding van 2 : 1 : 1 , met andere woorden dat voor ontginning en beplanting de helft van den totalen bijslag per bouw
wordt te goed gedaan en voor onderhoud van één- en van tweejarig plantsoen respectievelijk één vierde.

tot aanmoediging van de vrye koffiecultuur lieten zich dus in
.lapara niet onbevredigend aanzien.
Ten opzichte van de residentie Rembang, waar de gouvern*—
ments-koffieeultuur reeds sinds jaren niet meer bestond, wordt
gerapporteerd, dat, hoewel de bevolking aanvankelijk weinig
geneigdheid toonde die teelt nu voor de vrije markt te gaan
ondernemen, ten laatste toch eenige dessa's in de afdeelingen
Bodjonegom en Blora zich tot het nemen van eene proef bereid hadden verklaard. Dientengevolge werden in de districten
Ngoenipak en Padangan van eerstgemelde afdeeling respectievelyk op G en 4 en in het distriet Ngawen (afdeeling Blora)
op 3 verschillende plaatsen kweekbedden aangelegd voor Liberiaen Java-koffie. Het ontvangen Liberia-zaad bleek echter van
minder goede hoedanigheid te zjjn , zoodat een groot deel daarvan
niet opkwam. De verkregen jonge plantjes werden kosteloos aan
de bevolking verstrekt en in het begin van 1895 door haar op
de erven overgeplant. In de afdeeling Blora plantte men in 6
dessa's ook op tegallans, waartoe men in de afdeeling Bod jonegoro niet wilde overgaan. In eerstgenoemde afdeeling werden
door 73 personen van 13 dessa's 10 060 boompjes geplant,
waarvan 4200 op erven en 5800 op tegallans; en in de afdeeling
Bodjonegoro door 029 personen van 14 dessa's 4845 Liberia- en
15 760 Java-koffieboompjes. De plantjes stonden in April jl. vrij
goed; alleen werd hier en daar in de Java-koffie bladziekte
waargenomen.
Hoewel in de residentie Krawang, waar de cultuur slechts
in de districten Wanayassa en Gandasoli gedreven werd. het
koffiemonopolie eerst met l Januari 1895 werd ingetrokken,
werd reeds in 1894 een aanvang gemaakt met de voorbereidende
maatregelen , welke konden strekken om den overgang van de verplichte tot eene geheel vrije cultuur gemakkelijk te maken. Overal
werd de bevolking bekend gemaakt met de nieuwe orde van zaken
en met de voordeden, welke daaruit voor haar te trekken vielen.
Vooral werd gewezen op de goede uitkomsten, welke van de teelt
van Liberia-koffie verwacht konden worden en werd daarmede in
zoover de belangstelling opgewekt, dat reeds verscheidene personen tot het planten van Liberia-boompjes zijn overgegaan ,
welke boompjes kosteloos werden verstrekt. Vooral de hoofden
beijverden zich om deze koffiesoort te beproeven en lieten als
om strijd plantjes vragen. doch kregen slechts matige hoeveelheden om voor de bevolking het grootste gedeelte der aangekweekte plantjes beschikbaar te houden. Op 13 verschillende
plaatsen — behalve in de twee genoemde districten ook in het
district Sindangkasih
werden kweekbedden aangelegd en daarop
hoofdzakelijk Liberia-koffie uitgezaaid, hoewel ook gebruik is
gemaakt van jongen opslag uit de bestaande tuinen. Ook werden
15 000 plantjes van bestuurswege aangekocht en aan de bevolking
afgestaan.
i". KolfiernJluur aan de verplichte levciing onderworpen.
Op blz. 203 204 van het vorig verslag werd reeds uitvoerig
gehandeld over hetgeen door de Indische Regeering was ver-

Het over de driejaren gezamenlijk als bijslag toegekende bedrag liep voor de verschillende complexen uiteen als volgt:
per pikol koffie.

per bouw.

GEWESTEN.
Klasse A.

Preanger Regentschappen
Cheribcn,
Tagal
Fekalongan
Samarang
Soerabaija
Pasneroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjnemas
Bagelen
Kadoe
Madioen

Kediri

24 a
2* „

96
56

40
48 .,
40 ,.

56
120

30 a f 112
20 ,.
75
28

a
„
,
.,

80
80
72
80

120
48 k
«0 ,.
120
120

56
32 a
32 „

64
04

41 a
60 „

f

36 a f

90
98

120
112

40
32
2*
40

Klasse C.

Klasse 15.

120
120

70 a
90
47

120
120

47
50 a

') Deze circulaire en de twee andere, hiervóór aangehaald, zijn in haar
geheel afgedrukt als bijlagen bjj de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor
1895 (Zitting 1894-1895. 4 — n". 4 3 , 44 en 45).
') Alleen in Bezoeki zijn , bij uitzondering (in verband met ter zake in

90

100
120

Klasse A.

8,00
8.00
8,00
8,00
8,00

Klasse B.

Klasse C.

2.50 a f
2,80 .,
2,80

8,00
5.33

a

6.66

8.00
8.00
8,00
8.00

2,66
8.00
4,00
5,00
5,00
6,00
6,66

,.
„
„

7.50
8.00
8.00

8,00
8.00
8,00

3,50 .1
7,50 „

6.66
8,00

f

2,40 a f

3,33

I II a
326 „

3.33
3,33

:>.07 a
3.33
1,56

3,33

1.56
3,33

1893 gedane toezeggingen) eenige gronden voor bijslag in aanmerking moeten
komen die 4 pikol of meer per bouw opleverden.
*) Daar voor sommige complexen als geldelijke opbrengst van het eigen gewas , wegens buitengewone omstandigheden, een al te laag cijfer was berekend,
is daarvoor in die gevallen als minimum aangenomen f 20 per bouw en per jaar.
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Hoevele personen in den bijslag deelden, vindt men nietopgegeven. liij de gouvernementscultuur wordt door één cultuurdieustplichtige gewoonlijk jaarlijks ' 40 of '/so bouw bewerkt
en beplant. Ten einde het aandeel van eiken planter in den bijslag
niet té klein te doen zijn , is de minimum-bijslag gesteld op
f90 per bouw (dus f 10 in het eerste, f 5 in het tweede en f 5
in het derdejaar). Als maximum van den bijslag is aangenomen
f120 per bouw (dus f00 in het eerste, f30 in het tweede en

f30 in het derde jaar).
Over hoeveel bouws en tot welk bedrag bijslag was uit te
keerHn naar gelang de werkzaamheden betroffen aanleg en beplanten (1ste jaar), onderhoud van éénjarig plantsoen (2dejaar),
en onderhoud van tweejarig plantsoen (3de jaar), en hoe die
uitgestrektheden en sommen naar gelang van de drie klassen
van gronden waren te verdeden, kan blijken uit het volgende
overzicht:

lste JAAR

ÖEWESIE.V.

Aanial Klusse
(listric- der
ten.

Preanger Regentschappen.

10

2de JAAR.

Aantal

Bedrag van

bouws.

den bijslag in
1891/95

bouws.

A
B
C

82
53
40

f 1700
2230
1378

87
64
41

A
B
C

Cl
19

gronden.

175
Cheribon

80

Tagal

.

.

A
B
C

17
25

A
B
C

13

4
31
9

340
350

f

3C4

.

A
B
C

f

120
1800
405

Soerabaija.

.

A
B

A
B
C
A
B
C

7
55

f

A
B
C
A
B
C

Banjoemas

19
51

Madioen

A
B
C

192

Ut
11

—
t 5612
0G67
520

135
197
20

90

—

2 758

Totalen.

f

53

f I I 077

541

f 2 640
1040
3 CS0

296

f

45
87

353

132

38

52

,f 170
i 2220
330
99 '

— —

f

020
784
1 404
710
710

38

374
6 570
919

19
188
32
2 720

7 86

239

256
10
15
8 357

921

230
173
15
5 955
359
16
12

4003
48G
179
4 728

287

f
14

11
68
56

1050
4583
322

291

13 761

21
173

168
1250
1418

..

205

10
95
182
14

f
56 :

14

205

10

f 7497
727
133

G
50
1 924

100
821
34

3 645

12 799

352
224
12
0

224
1700
76

7
27

f 3540
9324
900

26
92

420
—

420

'.{ 176
I 1917
i 1223
135 :
—
f «622
i 4363
330
42*
f 5*08
*81
1*2
387

t
194 |
f

118
203
209
77

3 316

489

1067
839
44
33

6 031

6 408
705
4 281

4
5 788
8 58*
1 948 O)
16
f 7212
18270
1 552 *)
30
f' 10 908
1 094
454
19

986

f

400
552
49
7 315

784
5 084

916

320

94»

116

11

f

180

,f

120

10

90

390

*1

64
17

f 1091
551
46

—
102

11

90

120

173
36
8

827
121

64
11

f

108

f

827
100

8
02
10

2 288
f 3557
1590
209

75
173
43
8

108

72

948
164
41
8

1782
934
139

- 217

5 422

- 224

2 835

1727

f59 913

1462

f 28 412

10

1750 I

210

15

210

190
38
2
927

f 1674
899
135
213 '

390

15

11

83

A
B
C

150
203

4
10
74
15

102

Kediri

4 591
2 854

234
62
1 171

f

44

294
84
2*90
18*

180

A
B
C

865
300

117

294

21

8
68

005
3040

242

Kadoe .

361
f

5
83
8

3 120
f

A
B
C

Bagelen .

f 2 703
f

f 3 032

248
107
120

H
15
29

40

21

392
2734

344

Bezoeki

Bijslag

„

70

Probolinggo.

f
920
i 1091
1
752
17*

984
130
231

Bouws.

1894/95.

93
24

99

2 385

62

Pasoeroeau .

f 2 940
735
249

13
33

30»

44

O

bouws.

79
50
45

192
80
19

C90

13

Samarang.

952
1270
724

den bijslag in

11

42

Pekalongan

1894/95.

TOTALEN.

Bedrag van

Aantal

den bijslag in

1 525
f

Bedrag van

Aantal

t 5 308
f 10*0
485

3de JAAR.

3 345
772
46
230

510
120
24

4 163
f

7 013
3 429
543

2 708

654

10 985

f 2 9 98;)

4939

c.i 118314

a) Bij een vroeger besluit (dd. 4 October 1894 n". 33) was overigens, mede ten laste van het dienstjaar 1 8 9 4 . voor vijf van de zes koffiedistricten der residentie
Probolinggo (het district Ranoelemongan uitgezonderd) reeds als bijslag over 1894/95 toegestaan f 13 2 7 7 , en wel o. a. voor het gedwongen of xrijrcilliq tot sland
brengen van koffieaanplantingen. Omtrent dit bedrag zijn opgaven als de hiervóór bedoelde hier te lande niet voorhanden. Alleen blijkt dat de districiea T e n g g e r
en Gading in het genoemde totaal van f 13 277 slechts deelden voor f 550 en f 355.
b) D i t totaal is f 3908 hooger dan de specificatie, omdat eene verdeeling over de voorgaande kolommen van gemelle som. bij uitzondering als bijslag toegestaan
voor eenige gronden in de residentie Bezoeki die 4 pikol koffie of meer per bouw produceeren (zie noot 2 op de voorgaande blz.), in de hier te lande voorhanden opgaven niet is
bekend gesteld.
c) Behalve over dit bedrag (zie ook noot *) pn over de som van f 13 2 7 7 , bedoeld in noot ff, is in 1894. ten laste van het bovenbedoelde krediet van f 500 000
bovendien nog beschikt over f 9047 (in 't geheel derhalve — volgens opgaven van het departement van binnenlandsch bestuur — over f 140 638), namelijk over f500
voor het aanschaffen van regenmeters , enz. ten dienste der wetenschappelijke onderzoekingen in het belang der koffiecultuur, f 850 voor het aanleggen en onderhouden van kweekbedden van albizzia moluccana in het district Gading Jer residentie Probolinggo, f 1585 voor reboisatie van een terrein in het district Soekokerto
der residentie Bezoeki en f 6112 voor het opmeten en in kaart brengen van eenige terreinen in de afdeelingen Djember en Bondowosso van laatstgenoemd gewest.
(Volgens de ten dienste van de begrooting ontvangen vollediger opgaven zou over het besproken krediet van f 500 000 voor 1894 in totaal beschikt zijn tot een
bedrag van f 180 301.)

Het uitgebreide onderzoek, bedoeld bij de eerstaangehaalde
gouvernementscirculaire van 9 Maart 1894, werd intusschen
voortgezet en was omstreeks medio 1895 in de meeste streken

beëindigd. Alleen lieten zich toen nog wachten de antwoorden
en voorstellen betreffende eenige contróle-afdeelingen in de
Preanger Regentschappen , Pekalongan, Madioen en Bezoeki.
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De uit de overige contróle-afdeelingen (in Mei/Juni jl.) ingekomen
gegevens werden in handen gesteld van den wetenschappelijken
adviseur voor de koffiecultimr, dr. W. BIRCK , niet opdracht
om de juistheid daarvan zoo mogelijk plaatselijk na te gaan.
Daar heit echter bleek dat deze opdracht niet gecombineerd kon
worden volvoerd met andere aan den adviseur opgedragen,
hieronder nader te vermelden , onderzoekingen , werd de bewuste
taak door hem, met medeweten van de Indische Regeering,
overgedragen op zijn adjunct, tot wiens werkkring zij ook geacht
moet worden meer eigenaardig te belmoren (verg. het vorig
verslag, blz. 204).
Uit een voorloopig rapport van den adjunct-adviseur dd. 1
Juli jl. ') blijkt, dat — alvorens op de ingekomen gegevens
goed geformuleerde voorstellen voor toekenning van bijslag
kunnen gebaseerd worden — plaatselijke besprekingen, hier
en daar plaatselijke (terreiu-) onderzoekingen noodig zullen
zijn. Ofschoon die arbeid niet reeds iu 189Ö volledig zal kunnen afloopen, hoopte de adjunct-adviseur dien toch voor zes
a zeven gewesten nog vóór het einde des jaars te kunnen
volbrengen. Voor de overige gewesten, waaromtrent de voorstellen iu de eerste helft van 189o' kunnen worden tegemoet
gezien, zal dus voor het plant jaar 1895/9*5 nog eene tijdelijke
voorziening dienen te worden getroffen. Intussehen kan uit de
door de residenten verstrekte gegevens reeds nu de conclusie
worden getrokken dat het bedrag van den bijslag voor al de
koffiegewesten van Java op verre na niet zoo groot zal behoeven
te zijn als oorspronkelijk (in 1891) was vermeend, toen daarvoor
f 1' 4 millioeu was geraamd. Die raming toch was gebaseerd op
den omvang van de cultuur in 1889, welke sedert aanmerkelijk
is ingekrompen. De adjunct-adviseur meent dat over 18D5 en
volgende jaren eene uitgaaf van f 4 0 0 000 voldoende zal zijn
om de verplichte cultuur. waar deze niet zal moeten worden
gestaakt omdat hare handhaving te hoogen bijslag zou eischen ,
loouend te doen zijn voor de bevolking, zoodat wanneer, zooals
van 1893 af is geschied, wordt voortgegaan met de beschikbaarstelling bij de begrooting van een bedrag Tan f500 000, eene som van '
f 10o 000 kan worden aangewend voor andere maatregelen in
het belang der gouvernements-koftiecultuur, zooals voor herbossehing, aanmoediging van de vrijwillige cultuur op verafgelegen terreinen . enz. Op grond van de in de eerstvolgende
jaren te verwachten koffieoogsten , en aannemende dat de tegenwoordige hoogc prijzen zullen stand houden , berekent de adjunctadviseur dat de bijslag, waar noodig , een maximum van f 10
a f 15 per pikol zal kunnen bedragen; alsdan zal het Gouvernement op de uit de streken. waar het bijslag-stelsel werkt,
afkomstige koffie eene behoorlijke winst genieten (f 30 ;\ f 25
per pikol), en de bevolking f 25 a f 30 per pikol ontvangen.
Met deze zienswijze heeft de Gouverneur-Generaal zich vereenigd,
daarbij als zijne meening te kennen gevende dat wanneer, bij
daling van den marktprijs der koffie , de schatkist nadeel mocht;
lijden door toekenning van een maximum-bijslag van f 10 af 15
per pikol in sommige streken , de cultuur aldaar dadelijk gestaakt zou kunnen worden.
Thans overgaande tot de bespreking van hetgeen, in voldoening aan regeeringsopdraehten , door den adviseur dr. BUBCI
werd verricht en voorgesteld , in verband met de nieuwe richting
in zake koftiecultuur, zij vooraf vermeld dat de Indische Regeering, bij circulaire dd. 24 September 1894 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 5003), de betrokken residenten in kennis deed
stellen met het standpunt, dat zij wenschte in te nemen metbetrekking tot de teelt van Liberia-koffie , voornamelijk in die streken
waar de Java-koffie niet of minder goed slaagt. Daarbij werd op
den voorgrond gesteld , dat, ofschoon de tot dusver met de Liberiakoffie verkregen resultaten gunstig zijn te noemen, nog verschillende
onderzoekingen noodig zijn alvorens zekerheid zal zijn verkregen
omtrent hare toekomst als gouvernements- of volkscultuur, zoodat de van bestuurswege aan te nemen houding, hoewel getuigeude van ingenomenheid, gepaard moet gaan met voorzichtigheid; dat die houding binnen zekere grenzen aanmoedigend ,
doch voor het overige afwachtend behoort te zijn . en dat de
cultuur van Liberia-koffie voorloopig het karakter moet blijven
behouden, hetwelk zij tot dusver gehad heeft, namelijk het
karakter van proefneming. Tevens werd ernstig gewaarschuwd
egen overdreven inmenging bij de vrijwillige cultuur , en werd

den besturenden ambtenaren dringend aanbevolen om de vrije
cultuur, alleen daar waar de bevolking daartoe geneigdheid
betoont, met tact en beleid, doch zonder overhaasting of pressie
ingang te doen vinden. Voorts gaf de Indische. Regeering haar
verlangen te kennen om bij de beoordeeliug van erfpachtsaanrragen behoorlijk rekening te houden met de vraag, welke terreineu voor de cultuur van Liberia-koffie als volkscultuur
beschikbaar moeten blijven.
Als een uitvloeisel van bedoelde circulaire werd den wetenschappelijken adviseur in November 1894 opgedragen, na
plaatselijk te hebben nagegaan de bestaande gelegenheid om,
ten dienste van de verplichte cultuur, domeingrond te reserveeren die voor beplanting hetzij met Java-, hetzg met Liberiakoffie geschikt is , in verband met de bevindingen ten deze, en
lettende op de beginselen uiteengezet in de reeds vermelde
gouveniementscirculaire van 9 Maart 1894, voorstellen te doen
ter herziening van de bestaande cultuurplannen voor de gedwongen cultuur. Tevens wenschte de Indische Regeering, voor
zoover de uit bedoelde opdracht voortvloei< nde werkzaambeden zulks zouden veroorloven, het oordeel van den adviseur
te vernemen omtrent de geschiktheid voor de koffieteelt van
gronden , welke de bevolking vrijwillig met Java- of Liberiakoffie wenscht te beplanten Bij eene gedachtenwisseling met
den directeur van binuetilandscli bestuur, naar aanleidingvau
eenige door dr BURCK vóór de aanvatting der evenbedoelde
opdracht gestelde prealabele vragen , besliste de Indische Regeering nog (Maart 1895) dat de quaestie, of voor de vrijwillige
koffieteelt der bevolking gronden gereserveerd behooren te worden eerst dan aan de orde behoeft te komen wanneer bijzondere omstandigheden, bijv. het aanvragen van gronden in
erfpacht, daartoe aanleiding geven , zullende de quaestie dan
allereerst ter toetse behooren te worden gebracht door de
plaatselijke ambtenaren, die daarbij rekening hebben te houden met de neigingen der bevolking en hare agrarische en
economische belangen. Als maatstaf in hoever, bij het voldoen
aan de ontvangen opdracht tot het ontwerpen van nieuwe cultuurplanuen ten behoeve van de verplichte teelt, te rekenen is op
de mogelijkheid tot herbeplanting van afgestorven koffietuinen
na voorafgaande herbossehing of braakligging, gaf de Gouverneur-Generaal bij deze gelegenheid nog te kennen, dat, waar
het zich laat aanzien dat zoodanige gronden eerst na meer dan 30
jaren ten tweeden male met kans op goed gevolg met koffie zijn te
beplanten, zoodanige terreinen voor de koftiecultuur moeten worden
losgelaten en, zonder daarom grondverbetering uit te sluiten of
roofbouw toe te laten, liever voor andere doeleinden zijn te besteinmen. Derhalve zou als raaxinmm-termiju voor het ten tweeden
male met koffie beplanten van uitgebouwde gronden een ti)dsverloop van bijv. 30 jaren zijn aan te nemen Bij dit alles werd op
den voorgrond gesteld dat zoowel omtreut de wenschelijkheid op
zich zelve vau het reserveeren van gronden voor de verplichte
teelt als omtrent de uitgestrektheid dier reserves door deu
wetenschappelijken adviseur in overleg behoorde te worden getreden met de plaatselijke ambtenaren, waarbij dan tevens de
maatregelen overwogen kunnen worden die men denkt te nemen
om de reserves voor vernieling door vuur of vee te vrijwaren. ")
Het in vorenstaanden zin opgevat onderzoek werd sedert
reeds in enkele gewesten beëindigd, zoodat voor die streken tot het
opmaken van nieuwe cultuurplannen kon worden overgegaan.
Naar aanleiding van eene in September 1893 in de afdeelingen
Bondowosso en Djember van de residentie Bezoeki gehouden
inspectie der gouvernemeiits-koffietuinen werden door den wetenschappelijken adviseur voorstellen gedaan om de cultuurwijze
op eenige terreinen te wijzigen, in verband met de weinig bevredigeude resultaten op verscheidene daarvan in de laatste jaren
met de zoogenaamde eenvoudige cultuurwijze (met gedeeltelijk
boschbehoud) verkregen. Hij de aanbieding van deze voorstellen
aau de Indische Regeering gaf de directeur van binnenlaudsch
bestuur in overweging tot de bedoelde wijziging, bij wijze
van proef, over te gaan, doch — zoolang het doeltreffende
dier proef niet gebleken zou zijn — in de in andere gewesten
gevolgde cultuurwijze geen verandering te brengen. In Maart jl.
besliste de Gouverneur-Generaal te dien aanzien dat, ofschoon
het invoeren van verbeteringen in de cultuurwijze bij gouverïiements-koffietuineu met behoedzaamheid en matiging behoort

') lieiloeld rapport is , mot een daarbij behoorend districtsgewijze Ingericht
overzicht, gedrukt bjj de Memorie van Iie.uitwoording van liet Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1896
(zitting IS'J.'J—189ü,4—no3. 40 en 41).

2
) Ten gevolde van de hier besproken beslissingen der Regeering in zake
de vrijwillige teelt van Liberia-koffie en de reserveering van gronden voor
de kolfieoultuur , konden verscheidene aanvragen om woesten grond in erfpacht
te bekomen, welke aanvragen in afwachting van die beslissingen warenaangehouden, worden afgedaan. Zie hieromtrent blz. 109 hiervóór.
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plaats te vinden, het daarmede toch niet strijdig is te achten
om al dadelijk, doch geleidelijk, voor andere gewesten
te doen wat voor Bezoeki was gedaan, het vaststellen namelyk , na grondig onderzoek, voor elk terrein afzonderlek van
de te volgen cultuurwijze in verband met de ligging van het
terrein, de meerdere of' mindere helling en de physische en
chemische samenstelling van den bodem. Mocht het dan blijken
dat aan sommige terreinen meer arbeid besteed zal moeten worden dan aan andere, dan behoort die meerdere arbeid niet
achterwege gelaten of beperkt te worden ter wille van eene
minder inspanning eischende, doch irrationeele metbode. Intusschen deed de Landvoogd tevens uitdrukkelijk uitkomen dat,
waar van de inlandsehe bevolking meer arbeid in gedwongen
dienst moet worden gevorderd, van bestuurswege zal moeten
worden gewaakt dat zij niet op te verren afstand en niet te veel
heeft te werken, in 't algemeen dat de haar opgelegde taak niet
te zwaar wordt. In verband met een en ander beetan thans
geen beletselen meer om, wanneer dit noodig mocht zijn, ook
elders dan in Bezoeki tot wijziging van de bestaande cultuurwijze over te gaan.
De rapporten van den betrokken houtvester omtrent het door
'hem ingesteld onderzoek betreffende bosch- en koffiereserve in
de residentie Probolinggo (zie vorig verslag, blz. 204) werden
in handen gesteld van dr. BCICCK. Het door dien hoofdambtenaar
uitgebracht advies was bij het afsluiten te Batavia van de
bijdrage voor dit gedeelte van het verslag nog bij de Indische
Regeeriug in behandeling. Het afbakenen. opmeten en in kaart
brengen van de terreinen voor het vormen van bedrijfscoinplexen
in dat gewest door personeel van het kadaster wordt voortgezet.
Omtrent de bij gouveriiementsbesluit dd 29 Juli 181)3 n°. 28
aan den chef der 3de afdeeling van 's lands plantentuin te
Buitenzorg, dr. P. VAN ROMBCRGH, opgedragen reis naar OostJava ter verkrijging van onderzoekingsruateriaal. ten einde de
vraagpunten met betrekking tot bodemgeschiktheid en bodemverbetering voor eene rationeele koffieteelt tot eene geweuschte
oplossing te brengen (zie het verslag van 1893, blz. 211),
kan thans worden gemeld dat, hoewel op die reis een groot
aantal grondmonsters werden verzameld, welke bij het agricultuur-chémisch laboratorium bij s lands plantentuin scheikundig
zullen worden onderzocht, door dr. VAN ROMBOEUII. hierin oudersteund door den directeur van den tuin, op goede gronden
werd betoogd dat onderwerpelyk van wetenschappelijke onderzoekingen in het laboratorium weinig heil ia te verwachten
wanneer die niet samengaan met onderzoekingen op het terrein,
en dat dergelijke gecombineerde onderzoekingen op kleine schaal
zonder bezwaar door het personeel van den plantentuin zouden
kunnen worden verricht, wanneer men zich daarbij voorloopig
bepaalde tot een in de nabijheid van die inrichting gelegen
terrein. Dienovereenkomstig werd dr. VAN ROMMRGH bij gouvernementsbesluit dd. 5 Januari 1895 n". 10 gemachtigd om n e b ,
telkens wanneer zijne andere werkzaamheden zulks toelaten,
naar de Preanger Regentschappen te begeven , ten einde aldaar
groudmonsters te verzamelen uit nog in onderhoud zijnde en reeds
afgeschreven koffietuinen, gereboiseerde en niet-gereboiseerde
gronden en reserveterreinen voor de gouvemements-koffieeultuur.
en die monsters chemisch te onderzoeken in het reeds genoemde
laboratorium.
De adspirant-controleur bij het binnenlandsch bestuur op Java
en Madura, die ingevolge gouvernementsbesluit dd. 22 November 1893 n". 13 tijdelyk is toegevoegd aan den wetenschap-

pelyken adviseur. werd, nadat die toevoeging eerst met zes
maanden en vervolgens tot 5 Maart 1895 was verlengd, by
gouverneinentsbesluit dd. 20 Maart 1895 n°. 21 voor onbepaalden
tyd ter beschikking gesteld van dr. BIRCK , wien hy op verschillende inspectiereizen in Midden-Java vergezelde, nadat zijn
eigeulyk werk (verg. vorig verslag, blz. 204) in Probolinggo was
afgeloopen.
Nadat gebleken was dat het belang van den dienst vorderde
dat de wetenschappelijke adviseur en diens adjunct hunne standplaats Buitenzorg verwisselden voor Batavia, is de by gouvernementsbesluit dd. 1 December 1893 n'. 11 vastgestelde instructie voor die ambtenaren (zie vorig verslag. blz. 204) bij dat
van 15 Juni 1895 n". 5 dienovereenkomstig gewyzigd.
De voor dit verslag ontvangen statistische opgaven met betrekking tot de aan de verplichte levering onderworpen koffïecultuur ') zijn weder van gelijken aard als vroeger. \ oor zoover
die statistieken, hierachter afgedrukt als bijlagen VV. ZZ en
AAA , het in 1894 (op uit. October) geëindigde plant.jaar 1893/94
behandelen , wijzen de cyfers der bij de cultuur ingedeelde dessa's
en huisgezinnen — voor de 14 gewesten waar de verplichte teelt
en levering nog zijn gehandhaafd gebleven — slechts betrekkelijk
geringe verschillen aan met de opgaven over het plantjaar 1892/93.
Daarentegen toont de statistiek over 1893 94 opnieuw eene
afneming aan van den omvang der aan de verplichte levering
onderworpen kofficplautsoeuen. Volgens de gehouden aanteekeningen omtrent afschrijvingen bijplautingzou het aantal booinen,
voor zooveel de op hoog gezag aangelegde plantsoenen betreft —
zonder langer te rekenen de plantsoenen in de niet meer onder
bet monopolie vallende gewesten Bantam , Krawang en Japara
(Bembang was reeds sedert tal van .jaren uit de koffiestatistiek
verdwenen , omdat er. onder de werking der verplichte levering,
de cultuur reeds vroeger was opgegeven) — gedurende 1893 94 ,
van ongeveer 77 millioen (ruim 57200 bonws). zijn teruggegaan
tot bijna 71'/ 2 millioen ip. m. 53200 bouws), derhalve (volgens de
boekhouding) gedurende 189:} 94 eene vermindering voor de </rrtgtlde tuinen van p. m. 5' 2 millioen boomen en p. m. 4000
bouws. De vrijwillig tot stand gebrachte of onder dien naam
bekend staande aanplautingeii werden bij het einde van het
plantjaar 1893 94 geraamd (ook hier ongerekend de drie zooeven
geiioemde gewesten) op een totaal van ruim 181 millioen boomen
(127 430 bouws) tegen^ het jaar te voren ruim 192 millioen booinen
(127 520 bouws) -). Volgens de in den aanvang van 1895 door
de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur opgemaakte
zoogenaamde voorstelstaten betreffende de in den westmoesson
1895/90 te bewerkstelligen aanplantingen was voor de 14 thans
nog bij de verplichte teelt ingedeelde koffiegewesten in de
gouvernementslauden vau Java het aantal bij de cultuur ingedeelde huisgezinnen (in 125 districten) voor gemeld plantjaar
te stellen op 303868, terwijl diezelfde 14 gewesten voor 1894/95
(toen met 129 bij de cultuur ingedeelde districten) medetellen met
300 515 gezinnen, derhalve voor 1895/9(5. niettegenstaande
loslatiug van de verplichte cultuur in 4 districten (2 in de
Preanger Regentschappen en 2 in Bagelen), 2853 ingedeelde
gezinnen meer.
In navolging van vorige verslagen laat men hier eenige hoofdcijfers volgen aangaande den omvang der aan de verplichte
levering onderworpen koffiecultuur. ontleend aan de opgaven
over het cultuurjaar 1892/93 (toen nog medetelden de gewesten
Bantam , Krawang en Japara) en over het cultuurjaar 1893/94
(zonder de bedoelde gewesten).

Ingedeeld bjj de gouvernements-koffiecultuur (nog in de cultuurplannen begrepen) achtercrn- J aantal i e m l i .
volgens op 31 October 1893 en 31 October 1894
894 (einde der ptantjaren 1892/93 en 1893/94): > aantal huisgezi:
isgezinnen.
Wat betreft de ingcdeelden, aan wie (voor het volgende plantjaar) de verplichting
werd opgelegd tot (inplanting van koffiebooroen en (of) tot het ontginnen van gronden voor één of meer latere plantjaren a), waren de cijfers:

1892/93.
1893/94.
(17 koffiegewesten) (14 koffiegewesten)
3 944
3G46
. .
320 539
306 655

aantal des^a's . . .
aantal huisgezinnen .

Aantal dessa's niet meer in de cultuurplannen opgenomen, maar verplicht tot het onderhoud van indertijd door haar
aangelegde nog niet uit de leggers afgeschreven plantsoenen
Op hoog gezag
aangelegde nog in
onderhoud
zijnde
plantsoenen.

)

1789
153 261

1348

1 126

( afgeschreven.
10 676 300
Aantal boomen die in het betrokken plantjaar werde
I liugeplant b)
5 739 800
Dientengevolge was hM het einde van het plantjaar (31 Óetober) nog aanwezig ucvenstaand aantal
boomen
e) 79 052 500
Uitgestrektheid van die plantsoenen (in bouws)
58 619

10 560 700
5 060 500

') Over de geheel vrije inlandsehe koffieteelt in Bantam , Krawang. Japara
en Rembang is reeds op blz. 217/218 hiervóór gehandeld.
:

1503
122 863

De vermindering van de door deze plantsoenen (naar berekening) inge-

lla-i'elingen d-r Staten Generaal. Bijlagen 1895 —1896.

c) 71 474 300
53 178

nomen oppervlakte met slechts 90 boaws kan niet juist zjjn. Te dier zake
kan voor het oogenblik geen toelichting worden verstrekt. Het hehoeft intusschen geen betoog dat eene de werkelijkheid nabijkomende raming ten deze
moeiel ijk te leveren is.
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Vrijwillig
of onder A a n t ; l | D 0 0 m , , n u u i„. t e j n d e van het plaufjiar (31 Oetober) aanwezig
dien naam bekend staande m t g e t t r e k t h o M v i l l l d l e plantsoenen (in bouws)
plantsoenen naar schatting>J
Aantal personen in bat bezit van als vrj)willig hij da cultuurplannen aangewezen gronden
hekend staande plantsoei
, aangelegd op :
niet hjj de cultuurplannen aangewezen gronden

</> 181 222 700"
e) 127 4:50

102682400
127 060

/) 44 *>l:t •
f) 49 119,
168678
167117
122204)
110664)

n) Dit geschiedde waar voorafgaande besc induwing noo lig werd geoordeeld. Knkel ontginning , hetzij al of niet niet verplichte bjjplanting van koffie*
hoornen op reeds vroeger gereed gemaakte gronden, zou in 1894/95 in 8 van de 14 toen nog a u de verplichte levering onderworpen goiiverncnientsresidentiën
moeten plaats vinden door 271 dessa's niet 15 162 huisgezinnen , en wel ten behoeve van de latere beplanting van 82!) 120 koflieboonien.
h) De verplichte bijplantingen van 1802/09 besloegen 4592, die van 1808/04 8040 bouws. Voor 1894/95 kon het cijfer nog niet worden opgegeven. Het
aantal hoomeii in dien westniocsgon bij te planten was bepaald op 5 518 045, waaronder 748 695 Ijiberia-kollieboomen.
e)

Hü het einde dar plantjaren 1892/08 en 1893/94 beliep het aantal Libeiia-koffieboomen in de gouvernenientstuineu achtereenvolgens 1 200 075 en 1 701 654.

il) Tot het verschil van ruim 11 millioen booinen met (Ie opgaaf van hel jaar te voren (81 Oetober 189.1) dragen de drie onder 1893/94 niet m e r genoemde
gewesten voor nog geen '/; millioen bij. Daarentegen 1'robolinggo voor bijna 47 millioen, 1'reanger Regentschappen voor ruim -2" millioen, Pekalongan
Samarang i n Pasoeroean te /.amen voor bijna 3 7 millioen. Voor 5 andere gewesten zijn de opgaven gezamenlijk bijna 1 millioen lager, voor Soerabaija nagenoeg gelijk aan die van 1898, doch daarentegen voor de 3 overige gewesten (Cbertboa, Uezoeki en .Madioen) ruim 1 niillioen hooger dan over 1892/93.
e) Het belangrijk verschil in de raming van het aantal hoornen spiegelt zich niet at in de opgaven betreffende de uitgestrektheid dar plantsoenen; zie bat
te dezer zake aangeteeiiende in noot 2 op de voorgaande blz.
f)
De totalen van 44 913 op 31 Oetober 1893 en van 49 119 op 31 Oetober 1894 betreffende het aantal bezitters van monosoeko-aanplantingen "/' bij de
iiilliiiiriilannen tangereim t/romten worden gewestelijk opgegeven aldus: 1'reanger Regentschappen achtereenvolgens 34 454 en 37 120, Pasoeroean 3602 en 3688, Madioen
2806 en 2627 (meer nauwkeurige opgaaf), Samarang 1215 en 1411, andere gewesten 2836 en 4273 (onder dit laatste getal o. a. in Cheribon 1515 en in
Probolinggo 10911.

Niettegenstaande in Banjoemas bij opneming bevonden werd
dat het getal bezitters van monosoeko-aanplantingen er belangrijk minder was dan te boek stond , wijzen de opgaven voor alle
gewesten gezamenlijk (daaronder ook begrepen zij , die tuinen
Hadden op niet bij de cultuurplannen aangewezen gronden) toch
weder op vermeerdering; terwijl in de Preanger-Regentschappen
het geheele aantal bezitters van monosoeko-aanplantingen klom
van G7 212 tot G8179, in Pasoeroean van 22 218 tot 22 419 en
in Samarang van 13 354 tot 14 3G4, daalde het in de andere
ewesten van 64 333 tot 63 711 (ouder dit laatste getal is
iieribon begrepen met 13 078 dergelijke bezitters); bij slotsom
derhalve eene vermeerdering met 1556 personen (168 673 op
31 Oetober 1894, tegen 167117 het jaar te voren). Hier en daar,
vooral in de afdeeling Soekaboemi der Preanger-Regentschappen.
werden de plaatselijke ambtenaren er op gewezen, dat er voor
gewaakt behoorde te worden dat de monosoeko-aanplantingen de
krachten der ontginners-planters niet te boven gingen.
Uit menige streek wordt verder gemeld dat vele planters
voortgingen vrijwillig Liberia-koffie te telen, zoowel in tuintjes
als op erven en tegalvelden , zoodat het aantal Liberia-boomen,
buiten de gouvernementstuiuen , stellig reeds eenige millioenen
beloopt (in de gouvernenientstuineu zal het aantal, in verband
met de voor 1894/95 bevolen bijplantingen , p. m. 2 445 000
bedragen).
Onder den gouvernements-koffieoogst op Java van 1894, ad
363 835 pikol, was aan Liberia-koffie begrepen 1671 pikol,
afkomstig uit 13 gewesten. Onder de in 18H3 ingeleverde 69 037
pikol was aan Liberia-koffie (uit 7 gewesten) begrepen 622 pikol.
Ook thans weder werd er zooveel mogelijk voor gewaakt dat
alleen rijpe bessen werden ingezameld; hier endaar werd onder
toezicht der ambtenaren en dessahoofden geplukt op vastgestelde dagen, en in de Preanger Regentschappen , Pasoeroean ,
Probolingo en Poeloeng (Madioen) mede onder controle van
de tijdelijk in dienst gestelde mantri's, die het geplukte product
in de tuinen door weging of meting bepaalden, ten einde eene
controle te hebben op de inleveringen in de pakhuizen van het
bereide product. Hulpplukkers van elders waren alleen noodig
in sommige streken van de afdeelingen Bandong (Preanger
Regentschappen) en Malang (Pasoeroean), in het district Tengger" van laatstgenoemd gewest, zoomede in het district Tengger
der residentie Probolinggo. In het begin van den oogsttijd
waren echter in Malang 'j de hulpplukkers niet overal in
voldoend aantal te krijgen , en eerst nadat door het inlandsch
en Europeesch bestuur de bevolking van de lager gelegen
streken was gewezen op de voordeelen, die zij kon genieten
door bij den koffieplnk de behulpzame hand te bieden op de
gewone voorwaarden van betaling in een gedeelte van het product, kon men beschikken over voldoende werkkrachten.
Kr kwam gedurende 1894 geene verandering in de bereidingswijzen door de bevolking toegepast. De ingeleverde
Liberia-koffie was weder voor het grootste gedeelte op de half

West-Indische, voor een klein deel op de gewone wijze bereid.
Ofschoon een pulper, die aan alle eischen voldoet, nog
steeds niet gevonden i s , werd in de afdeeling Soekaboemi
(Preanger-Regentschappen) voor het ontpulpen van de natte
Liberia-koffiebessen weder met goed gevolg gebruik gemaakt
van den door den tjamat van Tjikembar vervaardigden hamlpulper (verg. vorig verslag , blz. 206), zoomede van een dergelijk
werktuig door een inlander van Tjitjoeroeg geconstrueerd.
Modellen van deze handpulpers zijn onlangs ook naar Pekalongan en Samarang gezonden, waar in 1895 een vrij belangrijk
product van de bedoelde koffiesoort werd verwacht. -)
In aansluiting aan eene gelijksoortige opgaaf over 1894, voorkomende in noot 3 op blz. 206 van 't vorig verslag, laat
men hier volgen eene vergelijking van de opbrengst der in
1895 hier te lande verkochte gouvernements-Liberia-koffie tegenover de algemeen? noteering van „goed ordinair" der in dezelfde
veilingen verkochte Java-koffie.

') Omtrent de sluiting van de afdeeling Malang voor de verdere uitgifte
van woeste grondea in erfpacht, waartoe onder meer het toenemend gebrek
aan handen voor den pluk en de bereiding van het product der inlandsehe
koflietuinbezitters aanleiding gaf, zie men blz. 109 hiervóór.

*) Namelijk In de districten Toeren. Senggoro en Ngantang der afdeeling
Malang respectievelijk f 7 500, f 4 000 en f 10 182, en in de distrieten Tengg e r , Pandaiin en Poerworedjo der atdeclingen Pasoeroean en Baagil respectieveiyk f 13 750, f 5 500 en f 5 490.

g

Oagteekening
der
veilingen

Gewesten

Verkochte
hoeveelbeden
(in
..balen").

Algemeene
noteeriDg vooi
goed ordinair
Java-koffie
per ' 3 K.G.

Veilingsprijs
per half K.G.

18'.I5.

Preanger Reg. •
Soerabaija . . . .
18 Juni.
\ Probolinggo. . .
6 Augustus | Madioen
Bageb'n
10 September. J Kanjoemas . . . .
Preanger Reg. .
Tagal
15 Oetober.
Cheribon
Pekalongan . . .
Cheribon
19 November.
Tegal
5 Maart.

510
5.1
278
1
i
2
107

14
M
22
2

f 0,54
0,51
0,42
0.54»/,
0 501/2
0,50'/ 4
0.58' ,
0,58'/;
0.5C/4
0,55'/;
0,50'/.,
0.5H/;

i f 0,56» !

o.5:i 3 4

•

0.5*

0.32

5

I

0.55 3 / 4
0.55'/ 4

•

0,32'/.:
I
0.59 \

.

0.58'J

0,55',,,

'

0.55

1109

Oe iu vorige jaren genomen maatregelen om de inlandsehe
koffietuinbezitters in groote koffiecentra door gouvernementsvoorschotten uit de handen te houden van geldschieters van
minder goed gehalte (verg. daaromtrent laatstelijk het vorig
verslag, blz. 206) vonden ook in 1894 met goed gevolg toepassing.
Van de in het laatst van 1893 en in het begin van 1894 voor dat
doel door het Gouvernement beschikbaar gestelde kredieten werd
in de residentie Pasoeroean (in zes districten)') uitgegeven f46 422
en in de residentiè'n Probolinggo (in het district Tengger) en
Madioen (in het district Poeloeng) respectievelijk f 5 3 986 en
3
) De ingevolge opdracht der Regeering opgestelde verhandeling (zie vorig
verslag, blz. 204) omtrent de eenvoudigste en doelmatigste wijze van bereiding
van Liberia-koffie is onlangs in druk verschenen , en onder de ambtenaren
van het binnenlandsch bestuur (ook in de buitenbezittingen) verspreid.
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f 7500, welke gelden reeds in October 1894, hij het inleveren
van den oogst van 1894 , volledig verrekend waren. Dergelyke
voorschotten , waarop de bedoelde inlandsche koffieproducenten
zeer gesteld zyn , verschaffen den ambtenaren tevens het middel
t o t het uitoefenen van eene gewenschte controle in het behing
van een behoorlijk onderhoud der b e t r o k k e n vrijwillige kofheplantsoeneii. Ook werden voor den oogst van 1894 voorschotten
verleend door drie van de vier licentiehouders, die in dat j a a r
h u n bedryf uitoefenden, en wel aan tuinbezitters in een vijftal
districten der afdeeling Malang (Pasoeroean), als : l'akis f 10 500,
P e n a n g g o e n g a n f 28 8:50, N g a n t a n g f 1 2 9 0 0 , Kotta .Malang
f 1700 en Karanglo mede f 1700, welke voorschotten bij de
inlevering der bes-koftie geleidelijk in twee of drie gedeelten
werden aangezuiverd.
Uit het volgend staatje blijkt welke hoeveelheden koftie gedureude 1894 door de licentiehouders in 's lands pakhuizen werden
ingeleverd.
Licentiehouder*.
-.-

voor de
districten.

Jl C. 1'. 3 H U U E H . Ko^ta Malang.

Penaaf-

Hoeve ilheden kotlie (in pikols

'

bereid Of
ingeleverd :
de eta'ilisne- in 's lands tste soort '
ne-nten te pukhuizen te ,

Ide
wort.

Bedall.

«,Üfl

Wngir.

1 1 067,07

Batoe-Si-dr, B a t o e .

I0 755.3ÜÏ/! IU,8l»/ 5

goeng.ri .
Ngantang.

Xjr r o t o .

Poedjon,

*749,»J»/J

O'.UO
l!»,98»/5

F . GODIN .

Karanglo.

Karangan.

Karaogplos-o

i 7W,li«/j

E. S u o n .

l'akis.

Toempang,

Toempang.

3 87*40<s f * M * l

Magoewnn .

Magoewau, j

G. A. VAN B E L D E N Scnggoro .

Totaal

710,02 4 ; 5

16.17*/,

ÜUifiVli 588.30
a)

i i O i l,08=/5

a) E e n «redeelte van deze hoeveelheid (080 pikol. afkomstig van het etablissetnent te Karang-aiiJ werd te laat in het pakhuis ingeleverd om nog te kunnen
worden opgenomen in de op 21 Derember I8!'4 te Ba'avia gehouden veiling, en
werd <laaiom hier te lande geveild (veiling van 0 April ji. te Amsterdam', bij
welke gelegenheid die partij een prijs behaalde van f 0.&8'/j a f 0.39' 4 perAinsterdamsehe p o n d , terwijl toen gewone Malanif-kolTie slechts f O . i i a f (i.5i'/ 4 bedong.
D e afloop van de in loil* gehouden veilingen te Batavia . w a a r bijna al het overige
van het door de licentiehouders geleverde product werd verkocht, is reeds vermeld
op hlz. iOi MUI het vorig verslag.

De opkoop van de natte bes-koffie geschiedde in de opgegeven
rayons zoowel bij het bereidings-etablissemeut als bij de h u l p etablissementen en de inleveringsplaatsen tegen f 2,50 per pikol,
terwijl het t r a n s p o r t van het niet op het eigenlijke bereidingsetablissement ingekochte product voor rekening van den licentiehouder kwam. Malversatiëu bij dien opkoop kwamen in 1894
n i e t v o o r , evenmin als kwade praktijken ten uadeele van de
nabijgelegen op erfpachtsgronden gedreven koffieondernemiiigen.
In den loop van 1894 kwam het meermalen voor dat licentiehouders in de afdeeling Malang door gebrek aan werkkapitaal
den opkoop van koffie tydelyk moesten staken. Aangezien zy
er niet in konden slagen om zoodanig kapitaal bij geldinstituten
te v e r k r y g e n , wendden zy zich tot de Indische Regeering om
h u l p . Daar het instandhouden der bereidings-etablissementen
ook voor het Gouvernement van belang moest worden gea c h t . werd de resident van Pasoeroean by gouvernementsbesluit van 8 April 1895 n". 5 gemachtigd om gedurende het
j a a r 1895 aan de licentiehouders , desverlangd , ter tegemoetkoming i n h u n bedryf f2.50 uit te keeren voor eiken pikol natte
bes-koffie, w e l k e , blijkens een door een van gouvernementswege
aangesteld en bezoldigd persoon af te geven certificaat, van de
inlandsche bevolking zou worden opgekocht en door haar op de
etablissementen zou worden geleverd , onder beding dat zoowel
het bedrag der tegemoetkomingen als de door het Gouvernem e n t te doene uitgaven voor bezoldiging van het controleerend
personeel zouden werden verrekend met de den licentiehouders
toekomende sommen by de inlevering van het bereide product
in 's lands pakhuizen. Aan de in den bedoelden vorm toegezegde
h u l p werd tevens de voorwaarde verbonden , dat voor de behoorlijke nakoming van h u n n e verplichtingen door de licentiehouders persoonlyke borgtocht moest worden gesteld, en dat
zij zouden toestemmen in de i n t r e k k i n g van de hun verleende
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licentiën, met vervanging daarvan door nieuwe , op den voet
van eene tegelijkertijd u i t g e v a a r d i g d e , hieronder nader te bespreken , ordonnantie (Indisch Staatsblad 1895 n . ^2), houdende
wyziging en aanvulling van de tot dusver op het stuk d r
licentiën geldende bepalingen (Indisch Staatsblad 1891 n'. I K ) ,
aangevuld hij Indisch .Staatsblad 1893 n°. 134). Tot dusver werd
slechts door één licentiehouder, dien voor het district l ' a k i s .
van de aangeboden hulp gebruik gemaakt.
De naaste aanleiding tot de zooeven bedoelde herziening van
de bepalingen betreffende de toelating v;in particulieren (licentiehouders) tot bereiding van aan de verplichte levering onderworpen koffie werd gevonden in de omstandigheid dat bij een
op het bereidings-etablissenient Toeinpaug van den licentiehouder
voor het district Palril uitgebroken brand schade werd toegebraeht aan de aldaar ter bereiding aanwezige gouvernementskorne.
Hij de behandeling der vraag ot de geleden schade op den
betrokken licentiehouder kon worden verhaald, bleek de behoefte aan nadere bepalingen, ten einde het Gouvernement op
afdoende wijze te vrijwaren tegen schade, waaraan het bij de toepassing van de in 1891 vastgestelde regeling kon zijn blootgesteld.
Ter bereiking van dit doel zyn t h a n s , by de reeds aangehaalde
o r d o n n a n t i e , bepalingen uitgevaardigd omtrent den eigendom
der op de bereidings-etablissementen aanwezige koffie: de vergoeding door de licentiehouders verschuldigd ingeval door brand
:tls anderszins , rampen van hooger hand uitgezonderd , schade
aan die koffie wordt t o e g e b r a e b t ; de verplichting der ondernemers tot verzekering tegen b r a n d s c h a d e . en het verbod van
het gebruik van licht ontvlambare materialen by den bouw van
bereidings-etablissementen. Bovendien zijn bij dezelfde gelegen*
heid regelingen getroffen tot keering van de nadeelige gevolgen,
welke eene meer algemeene toepassing van het licentiestelsel
voor de schatkist zou kunnen na zich slepen in verband met
de toekenning aan de licentiehouders van het volle prijsverschil
tusschen de op gewone inlandsche en op de West-Indische wyze
bereide koffie, alsmede tot beveiliging van het Gouvernement
tegen schade door eveutueele staking van het bedrijf deilicentiehouders of door gerechtelijke executie van derden.
Terwijl volgens de regeling in Indisch Staatsblad 1891 n". 110
het bedoelde prijsverschil geheel ten bate der ondernemers zou
k o m e n , is thans bepaald d a t , wanneer het verschil meer dan
f 6 per pikol b e d r a a g t , het meerdere gelijkelijk tusschen den
ondernemer en het Gouvernement zal worden verdeeld. Deie
wijziging bleek wensohelijk met het oog op de mogelijkheid d a t ,
bij sterke uitbreiding van de bereiding door licentiehouders,
welke ondernemers bij voorkeur de beste (rijpste) koffie van de
bevolking opkochten , slechts product van mindere hoedanigheid
zou overblijven ter bereiding door de bevolking zelve, ten gevolge waarvan de uit het betrokken gewest afkomstige koffie
van gewone bereiding op den d u u r minder zou gaan opbrengen
en dus ten bate van de licentiehouders , doch ten koste van den
l a n d e , het bovenbedoelde prijsverschil hoe langer zoo grooter
zou worden.
Omtrent de licentiën , verleend voor andere streken dan de
in het voorgaande staatje v e r m e l d e , is het volgende mede te
deelen. De op uit. December 1893 vervallen licentie van den
heer D. J. OIUBETZ voor het onderdistrict Wadjak van het district Toeren der afdeeling Malang (zie vorig verslag, blz. 207)
werd opnieuw verleend, en wel aan den heer HIKBINK, die
echter nog geen begin met de uitvoering had gemaakt. De
licentie voor het district T e n g g e r (Probolinggo) kwam te vervallen , omdat de houder d a a r v a n , de heer A. STOLL , niet had
voldaan aan de gestelde voorwaarde om vóór uit. J u l i 1894 met
zijne installatie gereed te zijn. De aan den heer DmorJUUl
verleende licentie voor de districten Oedjoengbroeng-koelou en
Oedjoengbroeng-wetan der afdeeling Bandong (Preanger Regentschappen) werd op verzoek i n g e t r o k k e n , en overgedragen aan
den heer A. VISMAN , terwijl die van den heer vos GAFFRON voor
het district Tjilokotot in dezelfde afdeeling werd overgedragen
aan den heer M Hu VAX BEEST HOI.I.E. Gebrek aan voldoend
werkkapitaal heeft echter zoowel dezen o n d e r n e m e r s , als den
licentiehouder voor een ander gedeelte der Preanger Regentschappen (den heer MAAS GEESI EIIANIS . die zijn bedrijf wenschte
uit te oefenen in het district Tjipeudjeuh en in één dessa van
het district Madjalaija), tot dusver belet om aan hun voornemen
uitvoering te geven. Evenmin werd gebruik gemaakt van eene
nieuwe door den resident der P r e a n g e r Regentschappen verleende
licentie aan de heeren B. B. J. CRONK C. S. voor den opkoop en
de bereiding van Liberia-koffie in de districten Tjitjoeroeg en
Tjiheulang der afdeeling Soekaboemi.
Voor andere streken
werden geene licentiën aangevraagd.

22i

[4. 2.J
K.IIUIHHHI veralag- vau 1895. [Nederl. (Oost-) lmliP. |

De in de laatste jaren van bestuurswege genomen preventieve
en repressieve maatregelen . waaronder in de eerste plaats de
aanstelling van buitengewoon politiepersoneel, tot tegengang van
de onttrekking van koffie aan de verplichte levering worden
ezegd reeds veel effect te hebben gehad. Toch zal het — zoo
ericht de directeur van binnenlandsch bestuur — groote
moeite kosten het kwaad geheel te fnuiken. In enkele gewesten
•werden de bepalingen op het vervoer en bezit van kottïe wederom
verscherpt. terwijl eene wijziging van de bepalingen omtrent
de hoeveelheid koffie, die zonder pas mag worden vervoerd
(Indisch Staatsblad 1870 n". 286, aangevuld en gewijzigd by
Indisch Staatsblad 181)0 n \ 116 en 1892 n". 223). in behandeling is, en ook bepalingen met betrekking tot het toezicht op
de bagage van spoorwegreizigers in overweging zijn.
Omtrent de uitwerking der bemoeiingen van het in 1894 tot
tegengang van het bedoelde euvel in dienst gestelde personeel
valt het volgende te melden. In de vier districten van de afdeeling Bandong (residentie Preanger Regentschappen), die aan
Krawang grenzen en waar gedeeltelijke bewaking is ingesteld,
overtrof in 1894 de inlevering in de pakhuizen (37 617 pikol)
de taxatie (33 500 pikol) met ruim 4(»00 j)ikol, terwijl de inlevering in de vier districten van diezelfde afdeeliug. waar geen
buitengewoon personeel werkzaam was. raim 1300 pikol beneden
de taxatie bleef (de inlevering bedroeg namelijk slechts 11 1:32
pikol, terwijl geraamd was 12500 pikol), hetgeen het vermoeden
wettigde', dat uit deze districten, vooral uit Rongga, een
gedeelte van den oogst naar elders vervoerd is. In verband
daarmede werd , nadat in Januari l^.'ö de iudieuststelling van
het bewakingspersoneel voorloopig was bestendigd . dat perSOneel in Mei daaraanvolgende, ouk in verband met de opheffing van het monopolie in Krawang, voor den verderen
duur van 1895 nog versterkt. en wel voor de afdeeliug

1894 het aantal met het toezicht belaste mantri's van 7 op 8, en dat
der oppassers eerst van 39 op 97 en vervolgens op 113 werd
gebracht, voornamelijk ter versterking, ook voor het geheele jaar
1895. van de politieposten op de grenzen van de afdeelingen
Kediri en Blitar (residentie Kediri), werd algemeen de raming
van den oogst door de inlevering overtroffen, en wel het meest
(met ruim 50 pet.) in de districten Toeren . Seuggoro en Karauglo,
waar gedurende 1894 het toezicht voor het eerst in werking
trad. lu Ngantang werd de raming met ongeveer 7000 pikol of
28 |>ct. overschreden, terwijl ook in de districten Pakis en Gondanglegi de meerdere inlevering boven de raming zeer belangrijk
was. In Probolinggo werden door het tijdelijk aangesteld politiepersoneel niet alleen vele aanhalingen gedaan in de districten
Tengger en Gading, maar tevens werd in laatstgenoemd district
de raming (1980 pikol) ver door de inlevering (3652 pikol) overtroffen. YVat de afdeeliug Loemadjang betreft, waar — zooals
gemeld wordt — door toedoen van dat personeel de taxatie
overal werd bereikt, werd in de omstandigheid dat door bedoeld
personeel een al te scherp toezicht bleek te zijn uitgeoefend op
alle met de koffiecultuur in verband staande werkzaamheden,
van gouverneinentswege aanleiding gevonden (Maart 1895) om de
plaatselijke ambtenaren er op te doen wijzen dat, hoewel het uitoefenen van toezicht op den arbeid der bevolking bij de koffiecultuur
nuttig en QOOdig kan zijn . dergelijk toezicht niet uitsluitend mag
strekken ter verkrijging van eene groote koffieproductie, doch
vooral ten doel moet hebben de bevolking bij hare cultuurwerkzaamheden op den goeden weg te leiden , de bezwaren,
welke de dwangcultuur voor haar mocht hebben, zooveel mogelijk te verlichten en de vrijwillige koffieteelt bij haar ingang
te doen vinden, resultaten welke alleen dan kunnen worden
bereikt wanneer het toezicht bezadigd en oordeelkundig wordt
uitgeoefend. en niet ontaardt in overdreven inmenging of verBandong tot Kt mantri's, 29 oppassers en 45 «raken, en voor monnlen dwang. Voor 1895. of zoodanig gedeelte daarvan als
de afdeeliug Soemedang tot 3 mantri's . 7 oppassers en 0' wakers. noodig mocht blijken . zijn zoowel tot tegengang van de ontMet betrekking tot Tagal en Bagelen leidde het gunstig trekkiug van koffie aan de verplichte levering als voor het
resultaat van de in Juni 1894 plaats gehad hebbende toezicht op cultuur. pluk en bereiding in dienst gesteld, resindienststelling van mantri's en oppassers ter bewaking van de pectievelijk voor de districten Tengger en Gading en de afdeeliug
grenzen van Banjoemas en Kadoe (in de bewaakte districten Loemadjang. 10 oppassers. 1 niantri en 4 oppassers en 14 mandoors.
toch werd de taxatie hier en daar belangrijk overschreden) er
Omtrent den in de 14 koffiegewesten voor den westmoesson
toe om de genomen maatregelen voor hef jaar 1895 te besten- 1894,95 opgelegden cultuurarbeid, de keuze van zaadkoffie, de
digen , terwijl in April 1895 ook in de residentie Pekalongan 15 toepassing van bemesting, enz., de blad* en dadapziekten,
mantri's voor hetzelfde doel in dienst werden gesteld.
zoomede omtrent de vooruitzichten van den oogst van 1895, valt
Nadat gebleken was dat in Madioeu de toeleg bestond om het volgende mede te deelen.
groote partijen koffie (door begraving in den grond) te verbergen,
In de bedoelde gewesten telde men bij het einde van het
met het doel om die later clandestien naar elders te vervoeren, plantjaar 1893-94 (uit. October 1894) 3646 bij de cultuur ingewerd het in die residentie , meer bepaaldelijk voor de afdeelingen i deelde dessa's, met 30(>655 cultuurdieustplichtige huisgezinnen.
Madioen . Nguwi en Ponorogo. bescheiden personeel tot tegengang | Uit het algemeen overzicht op blz. 221/222 hiervóór blijkt dat met
van den sluikhandel in koffie, eerst uitgebreid tot 5 man'ri's j nieuwen aanleg en bijplanting tijdens den westinoeson 1894/95
en 6 oppassers, en in het begin van 1*95 tot C mantri's en 13 i slechts belast werden 1789 dessa's met 153 261 gezinnen. Van
oppassers, mede ter bewaking vau de afdeeliug .Magettau. Het i de alzoo voor 1894 95 van die werkzaamheden vrijgebleven 1857
wordt vooreen goed deel aan deze maatregelen toegeschreven dat de dessa's met 153 394 gezinnen. kwamen 458 dessa's (waarvan 188
inlevering in 1S94 (10 145 pikol) 70 pet. meer bedroeg dan waarop in de Preauger Regentschappen en 127 in Pasoeroean) met
zij was getaxeerd (5978 pikol). Het grootste gedeelte hiervan werd 46 680 gezinnen voor vrijstelling in aanmerking, omdat de gegeleverd door de afdeeliug Ponorogo. namelijk 77<>3 pikol (taxatio middelde inlevering gedurende de laatste drie jaren het daar4500 pikol). waarvan uit het district Poeloeng alleen 7660 pikol. voor vastgesteld minimum had bereikt Andere redenen van
Naar aanleiding van hetgeen in Madioen gebleken was, en vrijstelling waren: het aanleggen en onderhouden uit vrijen wil van
omdat werd vermoed dat een deel van den oogst uit sommige van grootere plantsoenen dan gelast was (voor de Preanger
streken van Kediri zijn weg vond naar erfpachtsperceeleu. Regentschappen en meer bepaaldelijk voor de afdeelingen Soewerd het noodzakelijk geacht om ook in laatstgenoemde resi- kaboemi, Bandong, Tjitjalengka en Soekapoera-Kollot, zoodentie maatregelen te nemen tegen onttrekking van koffie aan mede voor de afdeeliug Galoeh in Cheribon); het onderhouden
de verplichte levering, waarom in Maart 1895 een bedrag van van goed geslaagde vrijwillige aanplantingen (voor bijna alle
f 40K) ter beschikking werd gesteld vau den resident van gewesten); de wensch om de bevolking van eeuige dessa's in
Kediri, om daaruit mantri's en oppassers in de verschillende de gelegenheid te stellen de door de bladziekte geteisterde
afdeelingen te bezoldigen, met name in Kediri en Blitar. In tuinen te bemesten en diepe grondbewerking toe te passen
de afdeeliug Modjokerto der residentie Soerabaija , en vooral in (voor de districten Selokaton, Bodja en Oengaran der residentie
de residentie Pasoeroean, werden met het buitengewoon toe- Samaraug, het district Ranoelemongan der residentie Probozicht belangrijke resultaten verkregen. In eerstgenoemd gewest linggo en voor de residentie Kadoe); de tijdelijke ongeschiktheid
werden verscheidene aanhalingen gedaan , waaronder eene van van den grond om weder met Java-koffie te worden beplant
niet minder dan 10 pikol. 1 ) In Pasoeroean . waarin den loop van (voor enkele terreinen in Probolinggo, Bezoeki, Banjoemas,
Madioen en Kediri), — en ten slotte de wenschelijkheid om de
1
> Voor alle gewesten gezamenlijk bedroegen de aangehaalde partjii-n in uitkomsten van de proefaanplantingen van Liberia-koffie van
1894 elechts p. m. 30H pikol, een gering cijfer in vergelijking met dat van eenige dessa's af te wachten alvorens nieuwe bijplanting op te
1893. ad p. ra. 244 pikol, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de leggen (voor Cheribon. Pekalongan, Bezoeki en Madioen). *)

f

oogst, volgens de ingeleverde hoeveelheden, ruim vijfmaal grooter was dan
in laatstgemeld jaar.
Uit sommige gewesten zjjn ook opgaven ontvangen omtrent het aantal
wegens onttrekking van koffie aan de verplichte levering op de politierol of
door den landraaU in 1894 gestraften (inlanders en Chineezen). In Cberibon
beliep het aantal 132, in Tagal 177. in Pasoeroean 150, in Hanjoemas 653
n Kadoe 127. Uit andere gewesten is alleen gemeld dat het getal aanenljjk was.

") Eene districtsgewijze statistiek van het aantal voor het plantjaar
1K95/96 hü de verplichte cultuur ingedeelde des-a*s en het aantal. toen om
verschillende redenen van bjjplanting vrjigesteld. vindt men gedrukt bjj het
rapport van den adjunct-inspecteur voor de koffiecultuur, waarvan sprake is
in noot 1 op blz. 220 hiervóór.

Tweede Kamer.

Kijlagc C.
Koloniaal verslag" van 1895.

Di> verwachtingen, gekoesterd TM de aanplantingen van de
zoogenaamde hybride van Liberia* en Java-kofBe (zie vorig
verslag, blz. 209), werden niet verwezenlijkt. Van bei zaad
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uitgezociite hoornen kunnen worden verkregen. In de behoefte
aan goed Java-kofliezaad zou dan wellicht kunnen worden
voorzien door den aan den wetenschappelijken adviseur voor

is niet meer dan 50 pet. op de kweekbedden ontkiemd, waarvan
nog een groot deel door bladziekte is vernield . zoodat slechts

de koftiecultuur loegevoegden adjunct op te dragen eene zeken
hoeveelheid rijpe bessen van gezonde en krachtige boomeninde

betrekkelijk weinig plantjes naar de daarvoor gereed gemaakte

gouvenieinents-aaiiplantingeii te verzamelen en o p t e koopen tegen
FjB per pikol in de rood e bes , welke dan , tegen betaling, onder toezicht van bestuurswege bereid en verder bestemd zouden kunnen

terreinen konden worden overgeplant. Naar bericht w o r d t ,
staan slechts de kleine ^ i n p l a n t i n g e n onder Boemiaijoe (Tagal),

Oengaran (Samarang), Lempoejjang (Kadoe) en Bandjarnegara
(Banjoemas) vrij goed. Verdere proefnemingen met de bedoelde
variëteit zijn gestaakt.
T e n dienste van de b e p l a n t i n g e n van 181)5 90 werden voor de
plaatselijke inzameling van goede Java-saadkoffie de noodige
gelden (in het geheel t 387) ter beschikking gesteld van de
residenten der gewesten P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , Soerabaija,
Probolinggo. Bezoeki en Banjoemas. terwijl voorts door tusschenkomst van deu gouverneur van Sumatra's Westkust 75 pikol
Padaug-zaad bij particuliere ondernemingen in de Padangsche
Bovenlanden werd ingekocht tegen f' 90 per pikol, geleverd te
l'adaug. De berichten omtrent de met Padang-zaad verkregen
uitkomsten hieven gunstig l u i d e n , hoewel de plantjes in de
kweekbedden en de boornen in de tuinen in dezelfde mate
door de bladziekte worden aangetast als die uit Java-zaad
verkregen.
In de hoogere bergstreken van de residentiën P r e a n g e r Uegentsehappen en Pasoeroean, zoomede in die van Tagal en
Probolinggo wordt bij voortduring als hibiet niet anders gebezigd dan opslag uit bosschen of' t u i n e n , dan wel op kweekbedden gespeende opslag.
T e r verstrekking van Liberia-zaadkoffie , ook voor de vry willige
teelt der bevolking op erven en tegalvelden, werden geleverd
door 's lands plantentuin te Bnitenzorg 5 pikol aan Bagelen en
4 ' i aan Madioen; door de bevolking van de contróle-afdeeling

Lengkong (Soekaboemi) 42 pikol voor de Preanger Regentschappen , Cheribon en Banjoemas, ad f 22 per p i k o l ; door particuliere ondernemingen in P e k a l o n g a u 7 pikol voor Tagal en
P e k a l o n g a n , ad f 05 per p i k o l ; door ondernemingen in Oeng a r a n , Selokaton en Bodja 40 pikol voor .Samarang en Mezoeki.
ad f 65 en f 7ü per pikol: door ondernemingen in Kadoe 7'/ 4 pikol
aan Kadoe en Bagelen , ad f 05 per pikol, en door de o n d e r n e m i n g
Gemampir (Soerakarta) 11 pikol aan Madioen. Kediri enSoerabaija,
ad f 75 per p i k o l . terwijl de p roefaan plant te Kasri in Bangil
(Pasoeroean) 1 pikol voor het district I )jaboeng (afdeeling Modjokerto der residentie Soerabaija) en de bekende uitstekende proefaauplantingen in Loemadjang zaadkoffie voor Probolinggo
leverden.
Herhaaldelijk werden klachten ontvangen over het niet of slecht
ontkiemen van bet toegezonden Liberia-zaad, of over het minder
goed p l a n t m a t e r i a a l , hetgeen werd toegeschreven aan liet slechte
zaad. Ten einde de juistheid van die klachten te kunnen beoordeelen, werden de ambtenaren uitgenoodigd van elke partij zaadkoffie 200 zaden toe te zenden aan den directeur van 's lands plant e n t u i n te B n i t e n z o r g , ten einde de kiemkracht er van te bepalen.
Zoodoende kan eene gewenschte controle worden verkregen
zoowel op b e t geleverde zaad, als — bijaldien het zaad goed blijkt
te rijn — o p de zorg door de ambtenaren aan het uitleggen in de
kweekbedden en het onderhoud daarvan besteed. Ook i s . met
h e t oog o]) de bedoelde k l a c h t e n , en na ingewonnen advies van
den wetenschappelijken adviseur voor de kotiiectiltuur, door
de Indische Regeering het denkbeeld in overweging genomen
om in de behoefte aan goed z a a d . voor zoover d e l.iberia-Koftie
b e t r e f t , te doen voorzien door den aan 's lands plantentuin
verbonden enltuurtuin ( t e T j i k e n m e u h ) , d i e , wat ligging, klimaat
e n bodem a a n g a a t , uitmuntend voor d e l.iberia-kofnecultmir
geschikt is '). Hij dien tuin toch bestaat gelegenheid om de geringe,
t h a n s met Liberia-koffie beplante uitgestrektheid gronda ( l 1 .

worden ter beplanting van ontginningen nabij eene eontroleniff>
woning cd pasangrahan. In Maart 1895 is de directeur van b i n n e n landseb bestuur uitgenoodigd in den bovenbedoelden geest de
noodige voorstellen in te dienen.
Tot liet eigenlijk bemesten van de koffieplantsoeneD. werd
alleen overgegaan , waar in vier- a vijfjarige tuinen de boomen
veel van bladziekte of door te groote vruchtdracht hadden geleden , terwijl aan de met dit werk belasten vrijstelling van bijplanting werd verleend. 2 )
In sommige t u i n e n , aan sterken wind blootgesteld, en in
plantsoenen waar de boomen te snel of spichtig opschoten,
werd het noodig geacht de boomen te toppen. In eenige tuinen
in het zuiden van de aideeling .Malang (Pasoeroean) werd echter
waargenomen, dat de getopte boomen veel meer door de bladziekte
leden dan de ongetopte , en heeft men daarom die b e w e r k i n g gestaakt.In sommige streken ging m e n , in navolging van de op
verscheidene erfpachtsperceelen gevolgde gewoonte, aanvankelijk
met goed SIK c e s . over tot het toppen van Liheria-koffieboomen
op 8 of 10 voet.
Omtrent de voor schaduw in de koffietuinen gebezigde boomsoorten zijn voor dit verslag geen nieuwe bijzonderheden medegedeeld.
Aangaande de bladziekte blijkt uit de ontvangen berichten
over 1894 dat zij in de Preanger R e g e n t s c h a p p e n , C h e r i b o n ,
P e k a l o n g a n , Banjoemas, B a g e l e n . Bezoeki (met uitzondering
van de afdeeling Djeuiber, waar zij in sterke mate heerschteT
Kediri en in de hooggelegen tuinen van Tagal slechts -poradisch
v o o r k w a m , terwijl de lage tuinen in laatstgenoemd gewest vrij
hevig werden geteisterd. Iu Probolinggo weiden slechts enkele
tuinen a a n g e t a s t , doch iu S a m a r a n g . de afdeeling Modjokerto
der residentie Soerahaija, Pasoeroean, Kadoe en Madioen heerschte
de z i e k t e , hoewel niet overal in dezelfde m a t e . algemeen. In
de afdeeling Ambarawa (Samarang) nam zij zoodanig in hevigheid toe . dat de hoornen in den oostmoesson nagenoeg geheel
bladerioos waren. I n Pasoeroean hadden de rijkelijk vruchtdragende aanplantingen het meest te lijden; in eenige tuinen
stierven dientengevolge tal van hoornen, vooral in het distriet
Gondanglegi. Flinke grondbewerking in de vruchtdragende aanplautingen der afdeeling M a l a n g , en hier en daar in die van het
distriet 1 'jaboeng der afdeeling Modjokerto (residentie Soerabaija),
had ten gevolge dat menige aangetaste tuin zich spoedig lierstelde. Ook in Madioen t r a c h t t e men door diepe grondbewerking
de ziekte tot staan te brengen. In Kadoe kwam zij het hevigst voor
in de .fava-koffieplantsoenen, doch in den westmoesson stonden de
boomen weder vrij goed in blad. Over het algemeen hadden de
[iberia-koffieboomen minder van de'ziekte te lijden dan die der
Java-kofBe en herstelden zij zich gemakkelijker. '
Voorts ondervonden gedurende 1894 zoowel de J a v a - als de
Liberia-kofQeboomen bier en daar veel nadeel door de z i e k t e ,
in W e s t - l a v a .haina w e d a n g " , in Midden- en Oost-Java , djamoer o e p a s " , en in Blitar (Kediri , barna p o r o n g " g e n a a m d ,
ten gevolge waarvan de j o n g e onrijpe vruchten geel en zwart
worden en afvallen, terwijl de takken eveneens zwari worden
en afsterven. Een groot deel van liet product gaat daardoor Óf
verloren . of kan alleen als inferieure Dualiteit worden ingeleverd.
Ook de gendon (een boorkever) en de zwarte luis brachten in
Tagal en Pekalongan aan boomen en vrachten veel schade t o e ,
terwijl uit Probolinggo ook weer melding werd gemaakt van de

bouw) nog met 23'/; bouw uit te breiden, zoowel door vervanging
van andere niet goed slagende c u l t u r e s . als door i n k r i m p i n g
van het s a w a h - t e r n i n . N a a r de raming van den directeur van
's lands plantentuin zon op die wijze p. m. 90 pikol zaad van

') Voor de cultuur van Java-koitio en van hare variëteiten is de tuin
weinig geschikt: de lioonn n leve:; <r in 't algemeen kort en produieeren iu
dien korten tjjil nog «reinig vrucht. De in den tuin bestaande zeer beperkte
plantsoenen worden slechts grcoatinueeid om sommige soorten ol' variëteiten
aan te houden, welke niet of zeer uiooieliik elders te \erknjg. n zijn Hoewel
feu gevolge van e n in ander slechts zier geringe hoeveelheden zaad kunnen
worden verstrekt, wordt daardoor toch gelegenheid gegeven om in andere
streken van J a v a , onder betore eouditiën. proeven te nemen met zeldzame
of nieuw geïmporteerde soorten.

Handelingen der Staten-fieueraal. Bijlagen 1895—1896.

i) Op grond van de daaromtrent Uitgebrachte adviezen beefl de Indische
Regeeriag roorSlMQg geen termen kunnen vinden om ganatig te bcachikkea
op eea haar door particulieren eedaan verzoek om eene proef t'- nemen met
de benmllllg der gOBTITiiciuent-kolfietuinen met zoogenaamde aelo-guano.
3

i Ook in herichten over de eerste maanden van 1893 wordt roor sommige

itrekea weder van het zich vertooaes. der bladalckte gewag gemaakt. Ia
Maart werd zij in kerkje m-ite waargenomen in de afdeeling Bataag der
re-ideniie
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residentie 8aa arang, zoodanig dat een groot deel rap den ooget daardoor
verlorea is gegiaa. Ook in het district rakisderaideeling Jlalaii' 11'asoernean)
heelt zij aan den oogst VU eenige uionosoeko-aanplantingcn nogal schade
toegebracht.

[**. 2.]
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oeret-plaag. ')
Omtrent d( over geheel Java verspreide ziekte in de tol beschaduwing dien ade dadupboomen en bet voortgezet onderzoek
dienaangaande van den chef van bel botanisch laboratorium te
Buitenzorg i- reed gehandeld in hoofdstuk k , afd.II, biervóór.
Hier /.ij nog vermeld dal de /.i kte in sommige streken met groote
intensiteit bl ef optreden, vooral in de dj tricten Koeningan
(Cheribon), Nguntang (Pasoeroean) en Gading en Loemadjang
(Probolinggo), terwijl zjj elders (districi Tengger der residentie
Pa oeroeau) afnemende was. Overigens heefl bovenbedoeld onderzoek ook aangetoond dal de hier en daar lbama bereng" genoemde ziekte ook als dadapziekte moet worden beschouwd.
De maandeUjksche ramingen betreffende de vermoedelnke nitkomsten van den gouvernements-koffieoogst van 1895 nebben
»lheid ki'flip in pikola] bij il<> pakhuizen
laaronder ook da aaogehaalile en
verbeurd Terklaarde hoeveelheden "

.laren.

Qonverneinentereaidentien.

l8oerakarta
ra

Preaager
Regentschappen

Pasoi»

l>jok-

Overige

jokarta.

ro-tm

Algemeen
totaal.

'VIT 't geheel weinig schommeling vertoond, 't Hoogst was <li
raming san mr. Januari L895, ad 347700 pikol; 't laagst «lic
van alt. November 1895, ad 322800 pikol. Dit laatste eg f er als
hel waarschijnlijk'!<• aannemende, zal «lus de gouvernements*
oogsl van Java- en Liberia-koffie van 1895 p. tn, Ilnuo pikol
minder bedragen dan die van 1894, welke 363835 pikol in
'slandü pakhuizen bracht, Tol uit. Oetober ls'.'ö waren ingele*
verd 317887 pikol, namelijk in Pasoeroean 135014, in dePreanger Regentschappen 80139, in de overige go vernements*
retndentiên 98825 es in de Vorstenlanden 3909 pikol. Gedurende
dezelfde tien maanden van IS'.'! bad de totale inlevering bedragen 359348 pikol
Over het vijfjarig tijdvak 18901 m 1894 gaf de gouvernementskoffieenltanr op .lava de volgende uitkomsten.

Andere
Totaal der
I n k o o | skoeten
op bi :
llit'/tli emir
hoeveelheid
1 rodoet
prije
[in pi]
gevallen,
'I i nu
aaa de
bijtelUng van
ff rakend tot
overwichten inlever, ar.
in de
en i a
aftrekking
van iniii'ltT—
bevindingen.

betaald.
<•)

Totale
k i > -1 - • u

i,i la&ii
op het

atiand-

product

pakhuixen

gevallen.

op .lava.

f

1890 ,

28 035

:ti ito

SI 164

2 u;o

Dl | g |

Dl 080

f I 149(141

1891 .

SI MS

177 1*1

ItS l i l

I 3 0(1(1

MS '.'s:,

381 048

5 -,-.-. Ml

208 784

219 893

2 877

891 I M

092781

10 I M 171

IS 121

9 1X9

09 037

09 000

I 011 IOC

S 201

163 M l

304 UO'.I

18i)i.

•200 892

1803 .

•>i u\

1894.

77 T.18

•22 -'S3

IS4SSI

911 901

5 410 097

414 330 f I 803 '.178

785 SM
1 101021
355 222
MS 587

Gemiddelde
I rijs waarop
de pikol
Uor.i ai i
hel i louv f
nemen! la
>t laa kwam,
gereken I
tot aan da
ui ing
in <le
af<choep] aktuuzen.

I > brenget van de in
Ne Ierland geveilde
.tsk'.flie van
J a v a per pikol.

Bruto.

Netto

19,48

07.45"

01 S i »

17 22

09,3 i s r

r.3.44*0

II 098 8971

10 89

1.0.5 l°6

00.91*>

1 380 728;

20.08

01.03:9

11,18**

I 25Ü 284

17,18

M.1f

58.53=-

l'j 503 150

i
•1 I ) e laatste hoeveelheden bedroegen in de behandelde vijf j a r e n achtereenvolgen* I M , 397 M l , 211 en 303 p i k o l . meestal inferieure soort. H e t i.igekocht
product l.oliep derhalve: in ISM 95 3 1 7 . in l»9l MO M S . in 1892 092 0 0 2 , in 1893 M T S ] en in I s 9 t 303 532 p i k o l . waaronder aan inferieure soort achtereenvolgens
1252. 9 5 5 ' 10 123. 1182 en 11 101 pikol (in Soernknrta kwamen onder de ingeleverde hoeveelheden in die jaren achtereenvolgens 2 0 3 . 2 0 7 3 , 1 4 3 . 480 en 070 pikol
inferieure koffie voor).
b) Ali 'n uit Boerakarta afkomstig. D e kleine hoeveelheid koffie, w e l k e , volgens noot 2 op b b 210 vaa liet vorig v e r s l a g , in 1894 (voor h e t eerst weder «edert 1889)
uit Djok| ikarta verwacht w e r d , i s . blijkens nader bericht van den resident, door den sultan voor eigen gebruik gehouden.
c)

I n al dt opgegeven j a r e n bedroeg de normale inkoo| sprijs f 15 par pikol {voor inferieure somt de helft)

d) Na af'.rekkiug alleen van de kosten van afscheping. vervoer en verkoop, dus ongerekend de m Indie op het product gevallen kosten , waaromtrent alleen opgaven
p e r oogstjaar bekend rijn (z;e over 1894 bijlage T T hierachter.

De qualiteit van de koffie uit den oogst van 1894 was over
het algemeen goed. hetgeen voor een deel te danken is aan het
in sommige streken (Pasoeroean, Proholinggo. Bezoeki en het
district Poeloeng der residentie Madioeu) door de plukiuantri's
en het andere in dienst gesteld personeel uitgeoefend toezicht.
In de afdeelingen Batang (Pekalongan) en Modjokerto (Soerabai.ja)
en in het district Tengger (Probolinggo) was het product wat
klein van boon. terwijl in de uit Saruarang en de afdeeling
Bandjarnegara (Banjoemas) afkomstige koffie veel witte of drijfboonen voorkwamen. Uit Kediri wordt gemeld dat de qualiteit
in de afdeelingen Kediri, Berbek en Trenggalek bevredigend
was , doch in de afdeelingen Ngrowo en Blitar slecht. De in het
pakhuis te Blitar als 1ste soort ingenomen koffie (82 pikol)
moest later als 2de soort worden afgeleverd , en zelfs deze 2de
soort was grootendeels zwart van hoon , vermoedelijk een gevolg
van het onrijp plukken en van de „djamoer oepas"'.
De kleur der Liberia-koffie was niet overal dezelfde, hetgeen
moet, worden toegeschreven aan de bereidingswijze, welke in
verschillende streken nogal uiteenloopt.
De inlevering van inferieure koffie was in 1894, in vergelijking
met vorige jaren, opmerkelijk groot, vooral in de Preanger Regentschappen, Ta gal. Pasoeroean en Madioen , een gevolg van den vereenigden invloed der genomen maatregelen (toezicht zoowel op
volledigen plak als op de onttrekking aan de verplichte levering).
In enkele pakhuizen in de afdeelingen Bandong (Preanger
Regentschappen), Bandjarnegara (Banjoemas) en Wonosobo
(Bagelen) werd. niettegenstaande herhaald omwerken, in 1894
in geringen graad Bnmtkever geconstateerd. Over snuitkever
in de te Batavia opge.-chuurde koffie zie blz. 228.
Over 't geheel had ile afvoer geregeld plaats: slechts in enkele
gewesten waren hier en daar op ultimo December 1894 nog partijen
') Ulijken-i in H e i 1896 uit lirazilié' o n t v a n g e n ht richten k o n de ziekte
in den koflkebceater a M a a r nog niet als g e w e k e n w o r d e n b e s c h o u w d . n s * M
t o t d a o|iliiifinir v;\n de in Jndië g e l d e n d e verbodsbepalingen t e g e n den invoer
v a n k o l l i e p l a n i i i ! >-ii zaden i n van a n d e r e tropische rubiaceeen uit bedoeld
land (Indisch s t a a t s b l a d 1889 n". 148) n o g niet zal k u n n e n w o r d e n o v e r g e g a a n
( v e r g . noot 2 op blz. MM van "t vorig v e r s l a g ) .

uit den oogst van dat jaar aanwezig.
Terwijl bijna overal kleine overwichten werden geconstateerd,
werd hij den koffie-inkooppakkuisineester van Singgahan (district
Poeloeng der residentie Madioen) een onderwicht van 8',/j pikol
ontdekt. Hoewel deze hoeveelheid beneden de toegestane spillage
bleef, werd toch de overtuiging verkregen dat de niantri oneerlijkheid had gepleegd, waarom hij uit z\jne betrekking werd
ontslagen. In het pakhuis te Bendoengau (afdeeling Trenggalek
der residentie Kediri) werden 2% pikol ontvreemd, terwijl eene
poging daartoe in het pakhuis te Xgetos (afdeeling Berbek der
genoemde residentie) verijdeld werd.
Het aantal gelegenheden tot inlevering van koffie werd in
1894 vermeerderd door de opening van inkooppakhuizen in de
residentiè'n Preanger Regentschappen (te Tjibodas in het district
Oendjongbroeng-koelon der afdeeling Bandong) en Pasoeroean
(te Dinojo in het district Penanggoengan der afdeeling Malang), terwijl de opgaven uit Banjoemas mede een inkooppakhuis meer vermelden. Daarentegen werden in de afdeeling Salatiga (Samarang) 4 pakhuizen , en in de afdeeling Madioen 1
pakhuis ingetrokken of tijdelijk gesloten. soodat er in al de
koffiegewesten van Java gezamenlijk (buiten de Vorstenlanden)
op ultimo 1894 nog bestonden .181 inkooppakhuizen (zonder meer
te rekenen dat in Krawang). Door het overbrengen van eenige
pakhuizen als die te Padalarang, Melangbong en Tjiawi in de
Preanger Regentschappen en dat te Siugosari in Malang naar
de emplacementen van de spoorweghalten op die plaatsen, is het
transport der daar ingeleverde koffie vergemakkelijkt en iets
goedkooper geworden.
In de wijze van inkoop kwam gedurende 1894 geen verandering. De proeven bij het koffie-inkooppakhuis te Sisir (afdeeling ÏNIalaug der residentie Pasoeroean) genomen niet den in
vorige verslagen bedoelden wijzerbalans (bij het afwegen van de
koffie tegelijk moetende aangeven de met de afgewogen hoeveelheid overeenkomende geldswaarde) hebben niet aan de verwachtiug beantwoord. Ook na een speciaal onderzoek, door den
ambtenaar van het ijkwezen ingesteld, gelukte het niet de gebreken van het werktuig te verhelpen.
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Voortgaande op den weg van bezuiniging op de kosten van
het personeel TOOT den ijik<j>>i< van koffie (verg, rorig verslag,
blz. 211) werd in 1894 de betrekking ran kofne-inkooppakhuis*
Dieeflter l)ij I! pakhuizen in Ifadioen opgeheven en «Ie inkoop
opgedragen aan andere, in de nabijheid wonende inlandtchi
ambtenaren of aan tijdelijk personeel. Het denkbeeld om op
nog meer plaateen, «raar «reinig koffie ingekocht irordt, den
inkoop op te dragen aan tijdelijk personeel of aan de I-ij inlandscne hoofden m dienst zijnde magangi (Terg. rorig verslag
t. a. )».) was. tijdens de afsluiting in Jndiê' van de bijdrage roor
ilit gedeelte van het verslag, nog bij den directeur van binneii-

landach bestuur in overweging. Inmiddels is bijgonvernementsbesluit van o .Mei 189ö n . 24 eene uniforme regeling ingevoerd , ingaande met den koffieoogst van 18!'5, betreffende de
renumerahe, toe te kennen aan de met den inkoop van koffie
belaste personen . die niet bepaaldelijk als pakhuismeester zijn
aangesteld. Voor zoover niet reeds krachtens vorige beschik*
kingen een booger bedrag werd genoten . is de rennineratie nu
vastgesteld oj) f <>,8U per pikol ingekochte koffie»
W a t liet reit het te (relde maken van de op J a v a aan het Gouv e m e m e n t geleverde koffie zijn de uitkomsten der in 1894 g e houden veilingen (negen hier te lande en vier te B a t a v i a . g e -

aunenüjk bestaan hebbende uit respectievelijk 200 055 en 100 000
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om

Op

den

voet van bet zooeven b e s p r o k e n g o n v e r n e -

mentsbesluit dd. 28 December 1894 n . 8 elders dan te Batavia
bij kleine partijen te worden verkocht ter voorziening in de
plaatselijke behoefte. Opgaven nopens laatstbedoelde verknopen
kunnen eerst roor het volgende verslag worden tegemoet gezien.
Wat, de uitkomsten betreft der vier groote veilingen te Batavia,
gezamenlijk

bestaan

hebbende

uit

96356 pikol , deze k u n n e n

blijken uit bet volgende overzicht.
Dag.
teekc-

Q*we*t»n

ning
dor
veilingen.

Veil;.11 bte

boa

Gemi.lil eld*
"1 breng*
pikol

Iheid in
pikol »).

1000.
i s Bept

hap] n i [gewon* bereiding
t l . [ W e r t T o d bereiding)
Pasoeroe :i gewon* bereiding]
l d . (W'est-Ind bereiding

i 0M

r 01 s i
01 i » '
0I,<1

-j
lil l i ; i

2.177 a)

00.75
11000

n Oot

1'

P r e a n g e r Regentschappen (<;el d . [Weat-lnd bereiding).
Pasoeroean (gewone bereiding)
l d . (West-In 1. ber*

5 000
1 000
UMI

4 373 a)

f

62.0.1

03,60
60,61
66,01
3

f 02.15
_ 25 0 0 0
pikol) reeds in het vorig verslag (blz. 212) vermeld.
27 Nov. Preaasjef Begon toehappen g**
Evenals in de drie voorafgegane j a r e n werden nog bovendien
5 000
wona Derouunff
i' 61,16
1 000
op verschillende plaatsen van Java en M a d n r a , waar de handel
ld
(West-lu'l. bereiding).
02.5:1
17
870
Pasoeroean gewone b e r e i d i n g
58.05
niet of' niet voldoende in de plaatselijke behoefte aan koffie
1 121't)
l d . (West-Ind bereiding).
63.30*
voorzag, eenige^hoeveelheden inferieure koffie bij kleine partijen
j ; . 000
f 59,53'
van gouvernementswege publiek geveild , ten einde langs dien weg 20 Der.. P r e a n g e r Regen'.v-happen g e
5 001»
f 00,64
afbreuk te doen aan den clandestienen afzet van aan de verld
(West-Ind bereiding).
10*6
60,73*
plicbte levering onttrokken koffie. De verkoopen (bij kavelingen
15 2 8 0
Pasoeroean (grwooe 1> raiding)
16,00
van ' ' | 0 ' ' s °T ' j pikol) bestonden in 1894 (verg. de gespeci1
07H
,?)
l d . ; West-Ind. bereiding .
02,71
ticeerde opgaven in noot e van bijlage YY hierachter)te Rata v i a ,
23 351!
f 58.11»
Saniaraug en Soerabaija uit 5 8 5 , 172 en 901 pikol. gemiddeld tegen
Gezamenlijk. .
08 350
f (iü.GOf
f' 38,30, f 29,90 en f 28 per p i k o l , en op 17 andere gewestelijke
of afdeelingshoofdplaatsengezamenlijk uit 058 p i k o l , welke laatste
a) Naar de verschillende bereidiugsplaatsen was deze hoeveelheid verdeeld als
verkoopen dooreen gerekend gemiddeld f' 29,15 per pikol o p - volgt:
brachten . in 't geheel derhalve 2370 pikol met eene opbrengst
van f 73 719 (tegen 2870 pikol ba 1 8 9 3 , met eene opbrengst van
Op onderstaand* data ia
f 105 534). Hoewel ook in 1894, op de in 't vorig verslag (blz.
1000 te Batavia
geveilde hoeveelheden in
211) bedoelde wijze, hier en daar g e t r a c h t werd te voorkomen dat
pikols)
der door licentiehou- Behaald* middenprijzen per pikol.
BERE1DINGSde koopers bet product toch aan de plaatselijke consumtie ontders bereide <rouvcniementstrokken en n a a r de groote handelscentra uitvoerden , bleken die
koffie uit Pasoeroean.
PLAATSEN.
maatregelen niet afdoende. Bij gouvernementsbesluit dd. 28
December 1894 n . 3 zijn n u echter eenige voorzieningen g e 17
20
18
IS Sept. I 17 Oct. 27 Nov. 20 Dec.
troffen . waardoor men zich vleit dat het doel beter zal worden
Sept. Oet Nrv Dee
bereikt. Om de ingezetenen in de gelegenheid te stellen zich
llflO
zooveel mogelijk naar wensch u i t de bedoelde veilingen te voorzien, Sisir . . .
1709
83
5 f 00.55 f 67.11 f 00 70 f 5 8 . 4 6
303
200
67.50
60.00
320
04.95
523
OOM
is bepaald dat voortaan ook 1ste soort koftie zal worden aangeboden Karangan .
07,20
208
01.30
OM
08
. .
01
M
en d a t de veilingen meer dan eens per j a a r , namelijk eens Ngroto
7X7
6 1 32
r,2.2:,
314
63.55
ïoempang .
205-.
in de drie maanden, zullen worden gehouden; verder dat niet meer kCagoawan .
oo"oo
161
00,10
58.10
OM
1
110
218
05,39
57.57»
mag worden verkocht dan voor de plaatselijke consumtie noodig Wagir. . .
06,71
n
337
619
64,12
01.59
59.77
Ml
"
wordt geacht en tegen voor elke soort plaatselijk vast te stellen Wonorcdjo .
minimum-prijzen , ongeveer overeenkomende met den marktprijs
Gezamenlijk 2577 4373 1101 107O f M 7'. f 06.01 f 63.30» f 02,71
in h e t g r o o t ; voorts zal bij den verkoop de voorwaarde gesteld
moeten worden dat de koffie uitsluitend voor plaatselijke conHier te laude werd gedurende 18l>5 (buiten de Menado-koflie)
sumtie is te bestemmen , zoodat zij alleen met dat doel mag
worden v e r v o e r d , in verband waarmede het aan de beslissing van gouvernementswege ter m a r k t gebracht 22425:! pikol (daar*
van het betrokken hoofd van plaatselijk bestuur werdt overgelaten onder 86 190 pikol uit den nieuwen oogst). Voor elke der negen
al dan niet passen tot vervoer at'te geven. Als toelichting op het veilingen waren de uitkomsten als volgt.
genoemde besluit werd aan den directeur van binnenlandsch b e A a n de k o o stuur nog te kennen gegeven (zie diens circulaire dd. 13 Maart
Gemiddelde op1895 aan de residenten der voor de bedoelde verkoopen in aanVerkochte
pera in reke- lirengst per V: K . G .
Dagteekeniiis.'
m e r k i n g komende gewesten in n". 5015 van bet Bijblad op het
(•trssesd turr ** • hoeveelheid
der
braehte netto kockle
//<•//•<
hotvtelkeidy
veilingen.
Indisch Staatsblad) dat de verkoop zich bepalen moet t o t die
hoeveelheid
lin p i k o l s ) .
plaatsen, waar zulks tot bereiking van het doel (tegengang van
(in K . Ü . ) .
Hrttto. a) Netto.*)
de o n t t r e k k i n g aan de verplichte levering) noodig i s , namelijk ilie
waar de i n g e z e t e n e n , als de gelegenheid tot inkoop van wettige
1895.
koffie o n t b r e e k t , als het ware zijn aangewezen op den inkoop
f 0,5óai
t' 0.51=6
1 489 B86
24 700
•29 J a n u a r i
van clandestiene koftie ; derhalve zou de maatregel beperkt dienen
o.54= 0 !
e..-,o='
1 606 282
•25 0U8**
5
M
a
a
r
t
1
M
QfiV*
0,48*1
te worden tot die afdedingen , waar koftie geteeld wordt die
28 1U
1 BttOSS
1 April
3
0,51 =
0,47«
1 511946»
1506S*
14 Mei
aan de verplichte levering is onderworpen, en tot de aan deze
5
II..M--.
0
.50 •
1 609 754
•25 OS r*
18 J u n i
grenzende afdeelingen en dan alleen in die gevallen dat de
o,51J<
2 5 021»9
1 5 0 0 Ü38
Oy&ftM
<> A u g u s t u s
particuliere handel niet in voldoende mate en tegen ratioueele
0.55=«
0,511*
1 504 1 4 4 '
•?5 0 3 2 M
10 S e p t e m b e r
prijzen voorziet in de behoefte aan koffie van verschillende qiuili0.570.
0,52»4
2 4 032=3
1 147 1 G 4 S
15 O c t o b e r
0
,
5
4
0,505*
teiten. Ten slotte werd nog opgemerkt dat het wenschelnk werd
2 5 144»»
1 52.1 7 2 4
19 N o v e m b e r
geacht den verkoop voortaan te doen geschieden bij kavelingen
van hoogstens ] , 0 pikol.
Gezamenlijk. . . e) 224 253 41 |
13 520 552 , 1 0 , 5 4 * j f 0,50"
De hoeveelheid van gouvernementswege op J a v a te verkoopen
koffie is voor .1895 weder bepaald op 100 000 p i k o l , alles uit
o) Veilingsprijs, verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte
den oogst van dat jaar. Daarvan zouden 1644 pikol worden b e -
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1 pet. veUiaglkOSteB, SOCB verminderd net l'/| pet, korttof voor contante
betaling.
'/) Na aftrekking alleen raa da kotten van aftcheplng, vervoer sa verkoop , du» ongerekend dea lakoossprtji au da vardar in India1 op het product
gevallen kosten.
<) Naar la oogstjaren was da ia I8M verkochte Java* (en Liberia, i koffie1
verdeeld al» volgt:
oogat ISM n:i'.u«, oogstlMS r.i;'.r«. oagatUM IT9WW
en oogst 18'J.r> 80 I W pikol.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Volgens bet jaarverslag van den waarnemenden directeur der
onderneming

was op uit. 1894 eene oppervlakte van 1206 bouws

tzie noot 1 hieronder) met kina beplant, welke plantsoenen ia
totaal bestonden uit 2180000 e. ledgeriana,606OOüe.succirubra,
140 900 c officioalis en 2300 boomen en planten van andere kinasoorten, tegen respectievelijk 2 203 0 0 0 , 010 0 0 0 . 87900 Bil 3900

stuks (beslaande 1137 bouwa)op uit. 1893. In 1894 was dus hetaan-

tal boomen en planten in den vollen grond toegenomen niet 29 400
II:,il in 1802 «Ie toen verkregen buitengewoon gunstige oogat
In de kweekerijen bevonden zich overigens Daar schatting
gelegenheid gegeven om weder in toepaaaing te brengen bet in stoks
oog 252300 ledgeriana- en 345000 suceirubra-plautjea tegen res>
vroegere normale oogstjaren gevolgde stelsel, volgeni hetwelk pectievelijk
207 000 en 740 000 op uit. 1893.
telken jare 80000 pikol Preanger-koffie moest worden aigeVond de vermindering van den voorraad plantjes in de kweekerijen
zonderd o m . in de verhouding van 'A/ln, '" ,., eu 4 | 0 , eerst na
hare oorzaak hoofdzakelijk in afschrijving v m een groot gedeelte der
verloop van één , twee en drie j a r e n herwaarts te worden verSUCCirubra'a , op welker behoud geen prijs was te stellen , omdat toch
scheept om de gouYernementsreilingen van zoogenaamde leg- steels over voort reffeUjk zaad van die soort kan worden beschikt,
koffie te kunnen voormen en was daartoe uit den Preangervermeerdering met 28 400 in den vollen grond Staande planten
oogst van 1892 zelfs ooooo |iikol hieliwnl geworden (verg. hei de
voor een groot deel toe te schrijven aan de beplanting van de
verslag van 1892. bis. 209), in verband mei den uiterst ge- is
reeds in 1890 gekapte, binnen de grenzen der etablissementen en
ringen oogat van 1 8 9 ! is reeds in d a t j a a r d e opgelegde voorraad
tuaschen reeds beplante tuinen liggende terreinen te Tirtasari,
ten verkoop moeten worden bestemd. Ook uit den oogat van
Tjibeureum en Tjibitoang, voor welke nieuwe plantsoenen (welke,
1894 is «reen legkoffie kunnen worden aangi houden. Wel was
met inbegrip van eenige nog slechts plantklaar gemaakte terreinen,
aanvankelijk besloten om p. m. 9000 en p. tu. 12000 pikol van
gezamenlijk 59 bouws besloegen) *) gebezigd werden enten van
den Preanger-OOgat 1894 aan te houden respectievelijk tot in
hoog chinitie-gehalte en verder zaailingen , afkomstig van zaad
1890 en 1897, maar daarvan is moeten worden afgezien, toen
van onderzochte boomen.
bet in het voorjaar van 18l'5 bleek dat de bedoelde koffie,
De in de ravijnen te Tirtasari aanwezige hybriden van ledg;erianatjjdens den opsla"; in ' s l a n d s algemeene pakhuizen te B a t a v i a ,
laailingen, welke op 5- ft 7-jarigen leeftijd in doorsnee slechts 3.5
door uraitkeverwaa aangetast in eene mate die hare verscheping pet. chinine bevatten en wier samenstelling aan alcaloïlen ze ook
reeds aanstonds wenschelijk deed achten . wilde men liet insect
TOOT pliarmaceutisch gebruik ongeschikt maak te f) werden verent
niet op verontrustende wijze laten voortwoekeren.
met eene hybride van hoog gehalte (de hybride n°. 23*). Met diezelfde hybride werden ook verent de succirubra-plantsoenen van
3°. (ioiiveriioiiiciils-kin;! oiulcriiciniiijr.
verscheidene ravijnen te Tjibeureum en Tjibitoeng, voor zoover de
Daar het doel, indertijd met de oprichting der gouvernementsaldaar voor succirubra's minder geschikt was gebleken. Te
ldna-ondenieming beoogd, de invoering nameujk van de kinateelt grond
Kawah Tjiwidei werden een groot aantal in den vollen grond
op J a v a , gezegd kan worden bereikt te zijn, en de voortzetting staande succirubra-planten verent met e ofiicinalis; de aldus
dier onderneming op den tegenwoordige!) voet ook uit een finau- verente planten (c ofiicinalis met succirubra-onderstam) groeien
cieel oogpunt zich kwalijk meer liet verde ligen (zie wat lager no- buitengewoon krachtig.
pens de (inancieele uitkomsten der laatste jaren wordt aangeteekeud),
Ten gevolge van de natte weersgesteldheid in het voorafgegane
is sedert eenigen tijd bet denkbeeld meer op den voorgrond gejaar kwamen in 1894 geen ledgeriana-zaden van enten van ondertreden om 'sGouverneineuts rechtstreeksche bemoeienis met de
zochte boomen beschikbaar, en met het oog op de betrekkelijk
kinacultuur in eene andere richting te leiden , door namelijk de
korte droogte van 1894 viel het te betwijfelen of ook in 1895 w e l ,
gouvernementsplantsoenen geleidelijk in te krimpen en bint.en de
ter vol loening aan de vel-^ aanvragen, zaden van ledgeriana's van
grenzen van een proefstation te beperken, ten einde, meer dan tot
hoog cliitiine-gehalte in veiling zouden kunnen worden gebracht.
dusver het geval w a s , den particulieren kinaplanters als wegwijzer
In Maart 1894 wer len eenige enten, zoomede succirubra-zaden in
en vraagbaak te dienen en tevens de mededinging van het gouveiling gebracht en in September daaraanvolgende nogmaals zaden
vernetnentsproduct op de kinamarkt tot kleinere proportiën terug
van dezelfde kinasoort.
te brengen, üver de wijze waarop dit deukbeeld 't best te verweDe van 1892 af toegepaste wijze van grondbewerking (zie vorig
zenlijken zal zijn , worden nog definitieve voorstellen van de Inverslag, blz. 213) bleek bij voortduring van zeer veel nut te zijn
disebe Regeering tegemoet gezien. Daar intusscheo , wat ook omzoowel voor den bodem als voor de plantsoenen. Bijna alle planttrent de toekomst der onderneming moge worden beslist, in elk
aoenen op de verschillende etablissementen zagen er dan ook frisch
geval een plauten-physioloog daarbij noo lig zal zijn , is voor de
en gezond uit. Placht men tot dusver gedurende den regentijd de
vervulling van een der vaceerende betrekkingen bij de kina-ondertuinen schoon te maken door te » babadden " , d. i. door het onnaming (de adjunct-directeur neemt sedert .Mei 1892 de functiSn
kruid met bet kapmes kort te houden , in den westmoesson 1894/95
van directeur waar) in November 1895 een botanist (dr. J . P. LOTSY)
is men met goed gevolg o ik ten deze tot eene andere methode
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld. Intusacben
overgegaan, door namelijk den bodem met den patjol oppervlakkig
wordt reeds zooveel mogelük gestreefl naar inkrimping van het
los ie m a k e n , zóó dat het onkruid niet alleen wj* den wortel wordt
overig Buropeesch personeel der onderneming. Werd ree Is in October
afgeaneden , maar tevens gelijkmatig over den bodem wordt ver1894, toen een der opzieners 'slands dienst verliet, besloten om
spreid. Door zoodanige bedekking wordt l e t snel opschieten van
die plaats onvervuld te laten , en zulks door <!e etablissementen
onkruid voorkomen en dringt minder water in den g r o u d , wijl
Lembang en Nagrak v lortaan door één soodnnigan beambte te een
groot gedeelte van het regenwater door de bedekking geab-

doen beneeren, in b«t najaar van 189ö is hel toezichthoudend
Buropeeach personeel nog ingekrompen met één opziener en een

élève-opsiener, die, in afwachting van hunne plaatsing bij een
anderen tak van dienst, in het genot van wachtgeld w e r e n g e steld. Het aantal opiieners is daardoor tol ses teruggebracht. Het
inlandach jiersotieel, voor zooveel liet in vasten dienst wordt aan*
genomen, bestond, volgens opgaven van uit. 1894, uit5timmer*
lieden . 3 pakbuismandoors, 20 mandoors, 204 boe Ijangs en 1 be>?iende bij het chemisch laboratorium.
Opgaven omtrent den omvang der onderneming op uit. 1894 op
elk der acht etablissementen, waaruit zij in baren tegen woordigen omvang bestaat, zijn opgenomen in bijlage I5BL5 hierachter, waarin men
thans ook vindt optreteekend — aan de hand van een in Juni 1894 opgemaakt overzicht — de netto oppervlakte der kmaplantsoenen, zijnde
1274 bouws van de totale oppervlakte der acht etablissementen, ad
14(51 bouws. ')
') In deze opgaat telt liet etablissement Tirtasari .groot 2Ï-J bouws, voor eene
met kina bezette oppervlakte van Ml bouws. Daaieahara vermeldt liet jaarverslag der onderneming' "ver 1S'J4 voor gemeld it.ibli-senient I N bouws
kinaplantsoen
en 82 bouws ingenomen als volgt : door boseh- en tegalgrond
.r>6 bouws, door wegen en waterloopcn 16 bouws. door kamponggrond. enz.
10 bouws. Dit verschil, vermoedelijk hieruit ontstaan , dat onder het Ofte

sorbeerd wordt en dus gelegenheid heeft om te verdampen, terwijl
overigens de bodem onder het laagje onkruid steeds poreus blijft

en niet door het regenwater aangeslibt en dus hard gemaakt wordt.
De kosten van deze wijze van onderhoud, bekend onder den naam
van » mapasaen " , be tragen gemiddeld niet meer dan f 3 I f 4
per bouw. ')
Aan bemesting van verschillende gedeelten van tuinen , w a a r d e
beplanting (meest tweede of derde) minder gunstig stond, werd

eveneens veel sorg besteed, en daar er geen mest te bekomen wsa,
moest dit geschieden met niest, afkomstig van eigen vee. W a a r
dan ook weidegronden beschikbaar waren , SOOals o. a. te I,emb a n g , N a g r a k , Tjinjirioean , Tjibeureum en Tirtasari, werden zoovan -J lü bouws aanplant Bekere oppervlakten boseb zjjn medegeteld, die in
de andere opgaaf afzonderlijk zjjn uilgetrokken, is overigens uit de bier te
lande voorhanden gegevens niet t l verklaren.
'• Rovend»u werd, na daartoe in onle te zijn «rebra.'ht, in 1804 opnieuw
beplant het door de rooiing van oude suecirubra-tuinen in 1893 te Tiinjiroean
opengekomen terrein van p. m. 10 bouws izie vorig verslag, blz. -J13).
*) De verschillende werkzaamheden voor bet tuinonderhoud, met inbegrip
van het vangen van insecten, hebben in 181I4 gekost f 13 082, d. i. geuiiddeld f 10,85 per bouw.
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Kiiloniu.il v e r ^ l a ^ van J89Ó.
veel mogelijk veestapel* a a n g e h o u d e n ,

waarvan

de meet MUI dia

etablissementen ten goede kwam, Bepaaldn bemi itingsproeven met
h e t oog oji )JCC alcalol I g e ' i a l i e w e r d e n alleen up hel

itneill

Tjinjiroean genomen.
De schade, door Ineecten vero irzaakt, was in L894 /.•• ir onbeduiden ! .
Wille \:ii!v''iis richt te u veder vernielingen aan ie Tirtaaari en
Tjinjiroean, «loei, te Nagrak, waar zonder gevaar, niet lul oo
o|i liet tioh ophouden vau menscbeo in den omtrek, door eublimaat
vergiftigde aerdvruchten voor il«-y.i•. dieren wa en kunnen rorden
iiedergeleg'1 , hail men er in 't g e h e e l g e e n inst meer v a n .

\ \ a t piraten-ziekten betreft, «oo kwam atam-en tak-kanker in
liet begin en tegen liet einde van 18'Ji alleen voor in een paar
enten-plantaoenen, te Tinasari op smalle bergruggen gelegen,
Zooveel mogelyk werden de aangetaste deelen sv iggeuomeu, geoogit
en het Imut verbrand om verdere verspreiding der ziekte te voor»
komen. Te Nagrak kwam in de enteii-tninen weinig of in bet
geheel geen wortelziekte voor, wel daarentegen in i!e taaiLingen~
plantsoenen.
Up de dagen van J8 en 19 Oetober 1H94 viel er op de etablis»
s'merite:! Tirtaaari, Tjinjiroean, Tjibeureuni eu Tjibitoe -- een
vrij zware asebregen, a:s gevolg van de uitbarsting van den
(.ialoenggoeng. De schade, daardoor aangericht, was vrij onbeduidend; sleeliU moest opnieuw tot eenige gri udb
overgegaan en moesten eenige takken, die door de zwaarte der
daarop verzamelde aseli afgescheurd waren , verwij len
(ii) laatste viT.Mii/.aiikti- een geforceerden oogst vai 726"J i,
kilogrammen drogen bast). Met tiet oog op de shemische -:mi":i stelling van de ssch is het niet onwaarschijnlijk dat de voorJeelen,
als meststof, <ieze vrij geringe nadeelen zullen overtreffen.

Tweede Kamer.

[ N e d e r ! . (Oö*t-) I m l i e . j

waarvan Ie meesl n slechts een kwijnend bestaan voortsleepten,
en welke insgelijks werden weggenomen om de hoornet langzamer*
band eene bladerkroon
vormen, had nog iu Lang niet zijn
oorspronkelijk gehalte aan zwavelzure chinine teruggekregen. 8evatte uamel
97 77u K.G.
o »r»pr nki ijke I •
ne-sulphant,
»oor den In 1892, n-9.; in 1894 uil lezelfdetui
uieuwden bast (achtere
i725* en27726* KG.)
b in j) bedoeld gomidd
. relijk 5.98, 5.66 eu 7.04 pet.
Of nu dit resultaat moet worden toegeschreven aan liet schrapen
op zich zelf, dan wel aan de vijze van schrapei , moet nog door
nadere proeven uil ;emaakt n len, oai . . door de wijze van
schrapen, in 1891 u
izetting o]
takken heefl plaats J
r
medegedeeld; dat bedroeg zelfs '2) a 50 pet. Eo e hoe\
nu 4231* K.G. ledgeriana-bast was afkarn t g uit iu 1868/1869 uil B
lohe zaden
0| ekweekte plantsoenen te Tjinjiroean, en wel
idoorhet
en van zieke takk .
t rooieu vau •' dez roorspron*
e lodgeri
o mede in ziekelijken toestand verkeerden.
Bedoelde partij, meei ndeeU
e , bevatte
:
.
ulpbaat.
Het succirubra-] o
iing van een
paai kwijnende tuinen ";- I
Igevolgde
vau niet-snoeiet il zer tuinen kon daaruit weinig product
• te lergl i
i '.. a 1 M.) verkregen worden;
te en gebroken
n van 1 M. (waarvoor,
ondanks da
imarkt, zei lot j i r>0 per
'/3 K.G. kon bed
erkregeu van 24-jarige hoo«
o 'i ; '!- ;:•• w a r e n i i h u n n

Was in de vier voorafgegane jaren achtereenvolgen* ingezameld
267281, 286101, 309628 en 279 '.»7Nr' K.O. bast, de-oogst van
1X94 bestond uit 295107 Ii.G.'), welke hoeveelheid aanzienlijker
had kunnen zijn indien men er zich met op toegelegd had om
slechts bast van genoegzaam hoog chinine-gebalte in te zin
en dan nog alleen voor zooveel ii<* oogst daarvan, in bet belang
van de plantsoenen iel ven, niet kon worden uitgesteld. On
de 1")04 K.'.i. bast, die in Indifl werd aangehouden ten gebi tik?
bij den geneeskundigen dienst aldaar, beston bet voor de markt
bestemde product van 1894 uit 961025' K.O. ledgeriana-, 18 295'
K.G. auccirubra-, 12270K.G.officinalis-bast en2012K tl ' :ist van
calisava schuhkrafft, gezamenlijk 293603 K.G., inbi
i(volgons handelsberichten) les J4s K.CJ. zwavelzure chiui e ihinine*
Hulphaat). Hoeveel elk der etablissementen tul den oogst bijdr
kan blijken uit de reeds aangehaalde bijlage BHB. Het gemiddeld
gehalte aan zwavelzure chinine van al de verzonden ledgerianabasten (dat iu 1893 over de toen ingezamelde hoeveelheid van 230 044''
K.G. bedragen bal 5,43 pet) beliep thans 6.55 pet. Het hoogste
gehalte werd verkregen uiteen enten-plantsocn, bekend onder den
naam van » Mengsel RioengGoenoeng", zijnde enten van vroeger en
iater .scheikundig onderzochte boomen , waarvan bet product een
gehalte had van 13.05 pet zwavelzure chinine. Met uitzondering van
slechts eene enkele partij ,groot 15271 K.CJ-., welke 3.55 pet. bevatte,
was het laagste gehalte der verzonden partijen p. m. 5 pet. zwavelzure chinine. Het ledgeriana-product bestond bijna uitsluitend uit
bast, vau zieke en onderdrukte hoornen en van onderdrukte takken,
welke nagenoeg geen functie meer uitoefenden en door welker wegneming aan den boofdstam gelegenheid werd ^eo-even zich verder te
ontwikkelen en eene kruin van bladeren te vormen. De vernieuwde
ledgeriana bast, verkregen van de in 1891 geschraapte takken,
Oo ? st tin K.G.,.
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Koloniaal verslag van 1895. [Nederl. (Oost-) ludiö.]
1893 nihil on ia 1891 f 7*5.
b) De aan don geneeskundigen dienst te Hatavia afgestane partijen bestonden uit aehtcreenvolgen* 1607' , 1311 on 1104 K.tt. uit do oognten van 1802, 18!i:i en
1894, waarvoor, naar don in do laatste kolom van bat ftutfs vermelden algonioeneji middonprijs, in kolom 10 eene waarde is in rekening gobrarht van I'(191 ,
f 625 en f 572.
c) Onder de uitgaven in kolom 0 is niets in rekening gebracht wegens pensioenen , verlolKtraktemcnten of wachtgelden , noch ook wegens kosten van overtocht
van herwaarts komend of terugkeerend personeel aan de onderneming verbonden geweest.
dj In 't vorig verslag konden nog slechts voorloopigo gegevens worden benuttigd. Thans zijn definitieve cijfers ingevuld.
4) De opgaven, waarbij een * is geplaatst, zijn van voorloopigen aard en ;'.u!lon wellicht later blijken nog eenige verandering te moeten ondergaan. liet totaal
der in 1894 in Indië gedane uitgaven was verdeeld als volgt: traktementen van het Kuropeesch personeel (met inbegrip van f 1380 wegens reis- en verblijfkosten,
«ch ijfbehoefien en bezoldiging van een laboratorium-bediende) I' 10 M55, kosten van aanplant, inzameling, vervoer van hot product tot aan do haven van aiechcpiu^
iTandjong Priok) f 51 762 en uitgaven voor vernieuwing en reparatie van gebouwen en drooginrichtingen f SÜ30.

In een bij het jaarverslag van den waarnemende» directeur der
onderneming ') gevoegd overzicht worden de uitkomsten vermeld
van verschillende in 1894 door hom als scheikundige gedane alcaloïdbepalingen , die , vooral uit een agronomisch oogpunt , van belang
scneuen. Een 30-tal dergelijke onderzoekingen geschiedden om
na te gaan , of kunstmatige droging al dan niet een nadeeligen
invloed uitoefent op het alcaloïd-gebalte van c. auccirubra of
pharmaceutischen bast. Hiertoe dienden als materiaal stukken
stambast, op verschillende plaatsen gesneden van een lü-jarigen
boom. Het onderzoek leerdo, zooals ook reeds vroeger ten opzichte
van ledgeriana-basten was geconstateerd , dat de aanwending van
kunstmatige warmte tot eeue maxiniuin-temperatuur van 200° V.
geen nadeeligen invloed uitoefent op het alcaloïd-gebalte. Om zeker heid te verkrijgen aangaande bet vroeger uitgesproken vermoeien
(verg. bijlage YY van het Koloniaal Verslag van 1891) dat liet
verwijderen van takken , die nog gelegenheid hebben oin zich te
ontwikkelen, en die nog niet geheel onderdrukt zijn, een ongunstigerj invloed zou uitoefenen op de samenstelling van den bast,
.verden ditmaal een grooter getal analyses dan in 189') met di1
doe] verricht, maar deze bevestigden het vermoeden niet. Evenals
toen hadden deze onderzoekingen betrekking tot busten, gesneden
ter plaatse waar de tak werd weggenomen , en tegelijk met die
wegneming, en tot basten, ter zijde van de outbloote plek eene
maand later gesneden. Om echter na to gaan of, na een langer
tijdsverloop dan van een maand, zich wellicht een nadeelige
invloed zou doen gevoelen, werden bij eene tweede proef de basten
vijf mManden na het wegnemen van de tak keu onderzocht. Ook
hierbij kon geen nadeelige invloed geconstateerd worden. Ten
slotte werd nog eene derde proef genomen , en wel door van een
7-tal boomeu de takken , welke voor snoeiing in aanmerking
kwamen , niet successievelijk , doch alle tegelijk weg te. nemen .
z. g. »direct op stam brengen", om uit te. maken of dit met bet
oog op het alcaloïd-gebalte zonder nadeel kan geschieden. En
ofschoon dit, volgens de uitkomsten van een lts-tal analyses,
geen nadeelige gevolgen heeft, verklaart echter de waarnemende
directeur eene dergelijke behandeling in de practijk sterk te moeten ontraden, omdat, behalve andere nadeelen , de verdere ontwikkeling van den boom er een tijdlang door tegengehouden wordt.
Het onderzoek naar c. officinalis-boonien van hoog gehalte werd
ook in 1894 voortgezet; eei e reeks analyses van een 60-tal exem*
plaren bevestigde opnieuw de reeds vroeger uitgesproken meening ,
dat de buitengewooa hooge cijfers van bet alcaloïd-gebalte, bij
onkele c officinalis aangetroffen , uitsluitend aan individueels verschillen en niet aan de cultuurwijze moeten worden toegeschreven.
Slechts één exemplaar van een 60-tal boomeu, met een chininegohalte van 9.83 pet. , kwam dan ook voor latere voortteling in
aanmerking.
Een paar analyses op bast van een gezonden officinalis-boom en
op bast van denzelfden boom, doch in zieken staat, bewezen opnieuw het wenschelijke om zieke boomen te verwijderen. Niet alleen
toch bleek bet cbinme-gehalte in den bast van den ziek geworden
boom te zijn verminderd , maar tevens was daarin eene geheel
andere verhouding der alcalolden onderling ontstaan
Daar nog geen gegevtjüs voorhanden waren omtrent de verhouding
van het alcaloïd-gebalte van den boom tot dat /.ijoer takken , zoo
werd een begin gemaakt met eene reeks onderzoekingen om te
trachten deze verhouding onder cijfers te brengen. Hij het einde
van 1894 waren de onderzoekingen betreffende dit voor den planter
bij uitstek praetische vraagstuk nog niet talrijk genoeg om uit de
verkregen resultatoc reedu conclusies te trekken.
Overigens werden nog tal van onderzoekingen verricht, welke
betrekking bobben op de toeneming van het alcaloïd-gebalte met
den leeftijd van den boom. Hieromtrent, viel voorloopig nog slechts

') Bedoeld jaarverslag, met de bijlagen, pleegt opgenomen te worden in
het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsen Indie; zie b'jv. het jaarverilag over 1893 in deel LIV van genoemd tijdschrift.

mede te deelen dat de resultaten o. a. het reeds vroeger meermalen
waargenomen feit bevestigden, dat, bij zieke exemplaren, het
oinchonidino-gehalte vermeerdert ten koste van bet chinine-gehalte.
Over de particuliere kina-ondernemingen wordt lager (blz 240/241)
gehandeld. Aldaar is tevens melding gemaakt van de houding ,
welke de Begeering, o. a. met betrekking tot de bestemming van
het product der gouvernements-onderneming , zich voorstelt aan
te nemen, wanneer het. plan der oprichting van eene chininefabriek
op Java tot verwezenlijking mocht komen.
'V'. I.andlioiiwonderncmiiigen uitsluitend op contracten met de bevolking bcrustende, en ondernemingen tot opkoop en bereiding van landbouw producten.
Een gewichtig onderdeel der agrarische wetgeving, namelijk
het zeer gecompliceerde vraagstuk der inlandsche grondverhuringen in de gnuvernementslanden van Java en Madura, waarbij
zoo vele en velerlei belangen betrokken zijn. is onlangs — bij
ordonnantie van 26 November 1895 (Indisch Staatsblad n°. 247)
en bij het tot uitvoering daarvan strekkende gouvernementsbesluit
ild. 5 December d. a. v. II°. 14 (bijvoegsel van de Javasche Courant
van den lOden dier maand)-- op nieuwen voet geregeld, na eene
zeer ampele voorbereiding "), waarbij het er vooral om te doen was
met voldoende zekerheid te weten welke gebruiken bij de landbouwnijverheid van niet-inlanders bestonden en in welke mate
die gebruiken verspreid voorkwamen; wat misbruik moest heeten
en wat dien naam niet verdiende; welke punten bijgevolg voorziening hij algemeens verordening' vereischten en welke aan het
beleid der plaatselijke ambtenaren konden worden overgelaten.
Nadat aldus eene degelijke basis was verkregen, is er naar gestreef 1 daarop eene regeling te grouden, zich aansluitende aanen dus voortbouwende, op het bestaande, voor zoover dat bestaande
uit een gouvernementeel oogpunt te handhaven was. Om de
eindafdoening der zaak niet verder op te houden, werd er van
afgezien de ontwerp-verordening, zooals zij ten slotte naar de
inzichten van den Gouverneur-Generaal (afwekende van die waarvan het lager bedoelde ontwerp MüLLBMBlSTEH uitging) was
samengesteld en nadat daaromtrent overeenstemming met den
Raad van Indifl zou zijn verkregen, door openbaarmaking vóór
de vaststelling een onderwerp van publieke bespreking te doen
uitmaken. Echter zijn eenige deskundigen en gedelegeerde of
andere landbouw-industrieelen in de gelegenheid gesteld om van
het Vóör-ontwerp des Landvoogds kennis te nemen en daarover met
hem vati gedachten te wisselen. »Die behandeling," — zoo laat
do Gouverneur-Generaal zich in zijn de ordonnantie begeleidend
schrijven uit — » waarbij tegen bet concept slechts weinige en van
ondergeschikt belang zijnde bedenkingen werden ingebracht, welke
meerendeels door eene geringe wijziging waren te ondervangen ,
voor zoover ik de juistheid daarvan moest toegeven , en overigens
geen voorziening behoefden, beeft mij de overtuiging geschonken,
niet dat eene regeling overeenkomstig mijne inzichten aanstonds
tegemoet zou komen aan alle van ambtelijke en particuliere zijde
geopperde bezwaren tegen den bestaanden toestand, wél echter dat
zij, met beleid en vooral met belangstelling toegepast, veel ten
goede zou kunnen uitrichten en den weg kan aanwijzen, waarin
later naar aanvulling en verbetering zal moeten worden gestreefd."
Vond het regeeringsontwerp, nadat ook de directeur van binuenlandsch bestuur in de gelegenheid was gesteld om danrover van
zijn gevoelen te doen blijken , zoowel bij dezen als bij de meerderbeid van den Baad van Indië in algemeenen sin instemming, en zulks
ook met bet oog op de bijzondere omstandigheden , waarin een
groot deel der particuliere landbouwnijverheid verkeerde, — de
Gouverneur-Generaal doet uitkomen dat ook onder andere , voor

») Verg. o. a. het verslag van 1893 (blz. 222), dat vau 1894 (blz. 8 8 ,
noot 1 ) , zoomede de noot op blz. 108 hiervóór.

15.2.1
k o l o n i a a l verding van 1 8 9 5 .

«Ie suikercultuur gunstiger, omstandigheden door betn in dete
aangelegenheid geene sndere begioselen souden kunnen zijn voorgestaan dan die waarvan do thans uitgevaardigde regeling uitgaat.
•ongetwijfeld»
IOO si-drijft de Gouverneur-Generaal verder —
»sal de uitvoering de buk van het bestuur in venchilleude streken
van Java, vooral in de eerste
belangrijk verswaren . welk
gevolg door mij geenszins ig voorbijgezien en seker niet licht
geteld wordt., doch op gsene andere wijze te ontgaan was bij
handhaving van den eiacb dat allfc huurcontracten aan de betrokken
hoofden van plaatselijk bestuur ter registratie moeten worden
aangebodso. Maar boe langer ik over de /.aak nadacht . hoe meer
ik haar in details bestudeerde en met deskundigen beaprak , boe
vaster ook mijne overtuiging werd dat geene andere gedacntangang de herziening der grondbuur-regelen sou inogeu bebeerschen
dan aan mijn o n t w e r p t e n g r o n d s l a g

ligt"

Terwijl eene rerhuur-ofdounantie volgens de deiikbetdd'fi van
bet voor dese aangelegenheid in commissie geweest /.ij" Ie li I van
i\en Waad van Indil, den lieer .1. Mi i LBUBI8TBB (sie i>. a. de
noot op bis, 108 hiervoor), naar de overtuiging van den Gouverneur-GeneraaJ, de groote landbouwnijverneid niet alleen onder
zware verplichtingen zou brengen, doch haar wik van ambtelijke
bemoeienissen zeer afhankelijk zou maken , kan de ordonnantie
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van 2I'> N o v e m b e r 1895 g e z e g d worden het uitvloeisel te zijn v a l .
b e p e r k t e r e eisenen, De o r d o n n a n t i e en ile voorschriften van u i t -

voering bepalen er sich toe: voor de industrie de belemmeringen
weg te neme i, welke hare normale ontwikkeling in den wegstaan ; voor de inlaodsobe bevolking die euvels te bestrijden ,
waaraan alleen de wetgever een ein !e kan maken , en voor bel
bestuur de gelegenheid te geven om, door blootlegging en onder
zoek

iler

gesloten

t r a n s a c t i e n , te

w e t e n w a t er o m g a a t en In t

bijgevolg in staat, te stellen om, w;:ar noodig, tusschenbetde te
treden of ns lere voorzieningen van de Regeering uit te lokken.
Ten einde de beteekenis en strekking der nieuwe regeling,
welke li"steun! is met J Maart IK90 in werking te treden , in
het juiste licht te stellen en op die wijze eene rinhtige toepassing
ZOOVHMI doenlijk te verzekeren, la^j het in de bedoeling van den
Gouverneur-Generaal, ten behoeve der ambtenaren en belangheb:.en b-o, eene /
volledig mogelijke toelichting van de thans
uitgevaardigde bepalingen te doen samenstellen en publiceeren.
Inmiddels meent men lat het nuttig kan zijn , te neer plaatse,
volgens den woordelükeu tekst der betrekkelijke urdonnantiOn,
zoo wel de o u d e als de n i e u w e b e p a l i n g e n te laten volgen , w e l k

overzicht sich er gemakkelijk toe leent om de aangebrachte verIn leringen na te traan.

REGELEN omtrent de inlandsche grondverliuringen op Java en M a d u r a ,
sooabi /.ij tot dusver golden ingevolge de ordonnantiën
II :«) Üctober 1«71 (Indisch Staatsblad n« 163),29 Juni
187!» (Indisch Staatsblad n*. 209), 1(5 Februari en 3 Maait
1M»4 (Indisch Staatsblad DOS. 52 en 64),
Art. 1.

zooals zij t h a n s gelden i n g e v o l g e de o r d o n n a n t i e vnn 2<>

November l*:C> (Indisch Maatsblad u°. 247).

Art. 1.

Gronden door inlanders, hetzij krachtens de vierde bepaling der wet van
ö April 1870 (Indisch staatsblad n . 65) in eigendom verkregen, hetzij in
ertV'lijk individaeel gebruik of tijdelijk nis dcelaenooten In ds gemeentegronden
he/.eten. kannen aan iiiel-inlanders worden verhuurd volgaas de iuj deze verordenin^ gestelde regels.
(Zit lager art. 13.) '!
i
Behoudens de attaoaderingea, hj deze ordonnantie gesteld, worden die overeenkomstea beheerscht door de bepalingen van bel Urn-g' rl|)k Wetboek,

Voor liet verharen aan niet-iiilanders van (.'rond. door inlanders, het/ij
krachten! de vierde bepaling der wal van 9 Apnl 1870 (Indisch. Staatsblad
n i, 55) in eigendom verkregen, let/ij in erfeljjk individueel gebruik of als
deelgenooteu in de gemeentegronden, dan «reldoordeseabestuordersalaambt*
velden bezeten, gelden de volgende regelen.
De verhuring van grond, op boog gezag of vrtywillJg met kofnenoomen
beplant. la verluiden.
Behoudens de urhtonderingen. bij deae ordonnantie gesteld. worden de krachteiis het eerate lid van dit artikel opgemaakte huurovereenkomsten beheersebt
door de bepalingen van het Burgeriyk Wetboek.

Art. .'.

Art. 8,

Alt huurders worden alleen toegelaten personen of vereenigingen in Nederland of in Xcderiaudsch-Indifl' gevestigd.

Abt huurders u orden te
. Nederlanders;
Ingezetenen van Si derland :
ingezetenen rati Ni lerlandseh-IndiC;
'. vennootschappen van koophandel, gevestigd in Nederland o f i n X e d e r landsi h-Indië.
Zoowel de huurders iln di verhuurders worden geacht met betrekking lot
de overeenkomsten in hel algemeen domicilie te hebben gekozen ten kantore
van bel hoofd van piaatseiyk bestuar dei afdeeling, waarin de verhuurde
grond gelegen is.

Zij kiezeu met betrekking tot de overeenkomst in bet algemeen woonplaats
in de aMeeliag waarin de «rond gelegen is, tenzij zó zelf in die sJdceling
gevestigd zijn.

Art. .!.

Art. .!.

De verhuur van grond, krachtens de vierde bepaling der wei van '.» April
1870 (Indisch Staatsblad n". 55) in elgendoai verkregea, geschiedt voor niet
langer dan twintig achtereenvolgende jaren.

i>e verhuring geschiedt voor n'nt langer dan:
ii. twintig schtereenvolgeade jaren voor grond, krachtens de vierde bepaling der wet van 9 April lx7o (Indisch Staatsblad n". G5) in eigendom verkregen ;
li. twaalt achtereenvolgende Jaren voorgrond in erfeljjk tndividnrel bezit .
dan wel in eomniuiiail bezit met vaste aandeden
ns voor artbd aangeweceu :
het tijdvak der beschikking door dep deelhebber, en la geea geval voor
langer dan vijf achtereenvolgende jaren . voor grond in communaal bezit n e l
periodieke vcrdeeling of met vaste aandeelen . die niet voor altijd zijn sange wezen :
>/. een jaar (e.q. oogstjaar) voor de ambtsvetden der dessabestnaroVrs,
niet dien verstande dal . ZO ilang de verhuurder zijn recht op den grond uitoefent, de overeeakomst, nut toestemming van het soesa1 van plaatseiyk
bestuur, telkens voor een !:iitk tijdvak . mag verlengd worden. De huurder
is verplicht om mor het tijd' lijk gemis van beschikking over den grond van
hem, die gedurende den loopenden hanrtt*rmttn in de rechten van den verhuurder mocht /(in getreden, eene schadetoosstelliag te betalen in evenredigbeid van de by de overeenkomst i>< dongen baarsom

Art. I.
Grond, in erleljjk individueel gebruik bezeten, wordt voor peen langer
termijn dan trom vij; achtereenvolgende Jaren verhuurd.
Art. "> (ZOMII A.; I U aanaanU hij fi.

-1 MS Mitch Slaaltüad IS7'.»

'. 200).

De deelgenoot in gemeentegrond mag In t hem toegeweien aandeel in dien
grond verhuren voor het tijdvak van zijn genot, doch in geen geval VOOT
langer dan vijl aehtereenrolgende jaren.
Wanneer i!c grond gebezigd wordt VOW de teelt van gewassen, die iloor
den huurder niet kunnen werden geoogst aN lij den grond niet langer dan
éen jaar m zQn bezit beeft, hliju 'ie huurder — ook daar, waarjaariykschn
virdeeling dei gemeentegronden plaats beefl — in het gi nol van den grond
tot na afloop van dien oogst, behoudens zijne vcrpligting nu dengene, die
in de plaats van den oorspronktdyken verhuurder in Int bezit van den
grond treedt. eene sehadeloosstetliog uil ie betalca . evenredig aan de in de
huurovereenkomst bedongen som.

Art. 4.
Verhuring door den deelhebber van MWahgrond in coiunmiiaal bezit met
periodieke verdeeliag of au t raste aandeden . die niet voor altSd /.jjn aangeweien, geschiedt alleen met Instemming van twee derde gedeelte der gesamenlfjke deelgereehUgden in den tut de gemeente behoorenden sawah*
grond.
De verhoring van gromt op dien voet geschiedt len overstaan van eeate

[*. 2.J
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cunmiissie \.in laadsdlenarea. ")
Ingeval door het ontbreken van het bij alinea 1 bedoelde twee derde |Bdeelte der geaamenlQkc teeigereehtigten de rereiaehte Inttemmlag niet is
gebleken, wordt die Instemming geacht verkregen te afa wanneer, nadat
gedurende ('én maand gelegenheid is gegeven ma bij een van te leden der
eot
i>-ie, vermeld In alinea •_'. tegen te verhuring r e n e t aan te teekenen,
daarvan niet door meer dan liet t'-éii telde gedeelte der dei Igorechtigdcn gebrnlk is gi maakt
Waaneer de overeeakomsl aan te rerelsebten da* r ordonnantie bijjkt te
voldoen en geen bedingen bevat, welke in .str(jd ZI;II met de w e t , wordt
daarvan op de akte annteekening gehouden <loor de in ue alinea's 2 eu 'ó
bedoelde commissie.
Art. ',.
Wanneer rerschlllente verhuarders genegen nja hunne la teseltoe desaa
gelegen en een complex vormende gronden aan denselfden huurder te verliurcii , kan voor dat complex met ééne akte V.III overeenkomst worden
volstaan.
Art. (i.
, / , • koer arl. S, Xsle laf.)
Art. C (:n'.nh hel luidde itufttokjt Itdjttk SlflMtd

De overeenkomsten, bij de/e ordonnantie bedoeld, zuil slechts van waarde
Indien zij zijn geregistreerd.
Art. 7.

18'J-I n". 6 t ) .

In i'fiii' overeenkomst tot huur en verhuur van gronden is het opnemen
van een beding v:iu wederinhuur 01 v:ui verlenging ilcr huur. na verloop
tier in Ut' drie voorgaande artiki-lt-n ' gestelde termijnen . verbod) n.

In de overeenkomst mogen niet worden opgenomen:
«. bet beding van uederiiibuiir of van verlenging der huur, na verloop
der in art. .1 raatgMteide lermüiien:
//. bedingen aangaande Int bebouwen van grond ol het leveren van daarop
geteelde g e w a s s e n .

Wanneer de grond reeds verhuurd is. mag het wederinliureii daarvan door
den tegenwoordige!! kaarter dan wel het inhuren van dien grond door andoren
niet plaats vinden dan gedurende do twaalf maanden voorafgaande aan te
expiratie van te loopeadfl overeenkomst
Gronden, die reeds verhuurd zjin , mogen voor liet geheel of een gedeelte
van den daarbij overeengekomen hnui'tjjd niet on nieuw verhuurd worden.

Qeene overeenkomst mag worden gesloten vóór de intrede van het jaar,
voorafgaande aan dat, waarop tg, ingaat.
Wanneer de grond reeds verhaard is. mag het wederiahnren daarvan daar
den tegeawoordlgea hoorder, dan wel het inhuren van dien «rond deer anderen
niet plaats hebben dan gedurende de twaall maanden, voorafgaande aan de
expiratie van te loopeate overeenkomst.
Gronden, die reeds verhaard zijn, mogen voor het geheel ol een gedeelte
van den daarbij overeengekomen hiiuitiTinijn niet opnieuw verhuurd worden.

Art. 1 M I ludittk SltmttkUd 187'.» //3. -.»00.
1'Ü huurovereenkomsten , gesloten krachten! do bepalingen der ordonn intie
vau SO Oetober Ittfl 'SlumltMtd n*. 16S), m a g , op strafte vau nietigheid vau
het beding oi van de betaling, geeae vooruitbetaling van hnnraehal worden
bedongen of gedaan dau over een termijn van één jaar.

Kik" roorailbetaüng van bunrschai mag aiet meer bedragen dan let bedrag
over öéa jaar (c.q. oogutjaar) en aiet pfaua hebben %<K>
' r te intrede van het
Jaar, voorafgaande aan dat, waarop te voornitbetallag betrekking beeft. Ue
vooruitbetaling in strud met dese bepaling is nietig.
Art. 8.

Art. 7 (:n,.a!s krtl'H

lid luUdt ogcrolft luditek SUmltUad 1894 «*. 62).

Van de overeenkomst van huur en verhaar moet eone akte in duplo inde
Xederlandsclie en «Ie MaleUcbfl Of de landstaal worden Opgemaakt ui docr
de beide partijen ondi r u e k n n l . ")

De liandteekening van den verhuurder moet door twee
dessabestuur worden geh^galisecrU.

Hij verhuring van grond \ : langer dan één j;uir (e. q. oogstjaar),
wordt de kaorschat gesteld op een voor alle jaren van den tmurtenafln
gelijk b drug.
liet tijdstip o!' de tijdstippen VOOr de betaling worden in Ue akte dei nvereeakomut vermeld.
Art. '.).
De overeenkomst wordt in de Nederiandsche — voor niet Earopeesehe
hiiuiders ib svevkiezende in de Maleiscbo — en in de budstaai, overeeakomstig door den Gouverneiir-tieueraal vast te stellen n,"dellen h), in geBchrilt gebracht, met dien verstande dat het voor den verhnnrdei bestemd
exemplaar der akte Van de overeenkomst slechts in de landstaal behoeft
te worden opgemaakt.
Hij geschil omtronl den inhoud der aklen van overeenkomst la de in de
landstaal geschreven tekst voor beide partijen verbindend.

leden van het

Art. 8 (anmfi /(.•/ late lid luidde ingerolae ln.l,scli Sl.mlsblwi 18H4 «°. 68).
De akte moet op stratVe van nietigheid der overeenkomst worden geregistreerd.

{Zie ail. G Ksrnür.)
Art. 10.

De registratie geschiedt door het hould van plaatselijk bestuur, binnen
wiens ressort de verhuurde grond gelegen is, die daarvan aanteekeniiig houdt
op ieder exemplaar van de akte.
De huurder is verplicht te akte der overeenkomst, in duplo, binnen één
maand nadat ze is aangegaan aan dien ambtenaar aan te bieden.
Hij gebreke daarvan is de overeenkomst t a n regtawege vervallen.
Art. '.' i.- I/J hei l»fa lul luidde iugti /.. Indisch SltilMtd

Da huurder is verplicht de beide exeaiplaren van do akten der door hem
aangegane overeenkomsten, nadat die Uoor bette partijen zijn oiiderteekcnd
oi'. voor zooveel don verhuurder betreft, van een handmerk voorzien, binnen
een maand, aan het honid vau phiatseljjk bestuur ter registratie aan te bieden
ol te doen aanbieden. {Bt nol. tri. 18.)

I.SK4 /.«. 61 .

De registratie wordt geweigerd, indien te m el-eenkomst . na onderzoek
door de daarmede belaste ambtenaren, blijkt te streden niet de w e t . of se
niet is opg aakt in den vorm, bij art. 7 voorgeschreven.

Dat bestuarsboofd verleent of weigert de registratie nadat een onderzoek
is ingesteld op de wjjze en binnen den tijd als door den liouvernenr-(Jeiieraal zal worden voorgeschreven. <; (Ut ooi. art. 12.)

m Zie nopens de kierb'dotlde wmmiuiln de iij kei fOtufernemettsbesluU 'IJ. f» l>rctmttw 189G n". 14. b.,iiii,l ..;, hl:, i.'to kiervaért rislattUidt Vortetripen lol uil~
intiing ma i/.' iieni'i nerktatrerdonnanlie.
')

Vil den aard der zaak de nrHkttn .1, 4 tn ">.

•) De in hel h"»[d op ie toorooustdt bladzijd. tntftiêmldé trdotmtwlh II. 8 staart
18i)4 iliiili<ih Slnulibhid n". 64) Ifllill tUett «a fa In palen dal ile h'er I W i y — W
nieitre le:ui) •«» arl. 7 , l'le lul. dr MiasaiafSSMwafM niel run ttujnuaith) tuis op
•jrereeitk'<iri\trii <un huur nu ivrhuur. StffJefaJ tddt dra duij irnitrop ile t>ij maal
3 Slairl 18'.t4 i;i teerkina ra» frttnm.

in Èêèéire wndeUen root ét T8$4sttT9t tusMtisx d*- fMngitlrttrde orerersiSMfas :ijn
Ie b>el.'ti, :ijn bij tri ia w ftorftmmdt mmi ttloeldt /tammialisrtlnii
mi *utte
siehl dt' modellen der Itaarasfaa, tmsnelkjk een wamt paar ofsootderliite uitaHsjaa m
an aaaVJ ra i toUediett reritariafs*, IcrtHjl ée Va/i irAe, S endtteket Jttmonntkt
Mdtiir
U dhr timdri-liui,ral.len is feorrttkterd bij tttsnrmfmiafihlffril /'. is
J.inuun lx'JG n'. B.
r) /ie de in noot n i. .
I tiltotriof.

Kljlage C.

\5.

Tweede Kamer.

2.|
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Art. 11.
Ingeval de registratie geweigerd wordt, kan van de beschikking van iiet
hooid van plaatselijk liestaur in I» roep worden gekomen bij den direeteur
van binnenlandsch bestuur.

Ingeval de registralie gewciyerd wordt, kan van die tMUrflIkUng, mits
binnen w ertii n dagen, door tnHehenkOBUl van liet hoofd van plaatselijk bettOU*.
in liooger beroep worden gekomen bij liet hoofd van gewestelijk bestuur.

Art. 10.
He bepaling der drie voorgaande artikelen ia niet verplichtend voor de
verhuring van woonerven, wier grootte een kwart bouw niet te bovengaat. <

.,,
. .,. ., . . .
" "r'*
' *L' ' '

, .
'
Art. IJ.

{Zie art. 'J, Isle lul, hiervMr.)

Da registratie der akte wordt geweigerd:
a. wanneer de overeenkomst niet voldoet aan de voorschriften dezer ordonnantie, dan " c l bedingen bevat, welke in strijd zijn niet de wet:
'/. wanneer de verhuurder geer. recht of vergunning van den rechthebbende
heelt om over den grond te beschikken;
t. wanneer de verhuring niet vrjjwillig heelt plaats gehad;
</. wanneer de gezamenlijke uitgestrektheid der in eene dessa gedurende
een jaar door niet-inlanders in gebruik te nemen «awahgronden, naar schatting
meer bedraagt dan één derde gedeelte der tot het gebied van die dessa b e hoorende sawahvelden en dit niet in overeenstemming wordt geacht niet de
belangen van de inlandsehe bevolking.
Art. 13.
De huurder treedt door de registratie van rechtswege in het bezit van den
grond op den datum van ingang der huur, in de akte vermeld.
Op dien datum wordt de verhuurder gerekend den grond aan den huurder
te hebben geleverd, en deze dien grond in bezit te hebben genomen.
Op den in de akte bepaalden datum, waarop de huur eindigt, treedt de
verhuurder van rechtswege weder in het bezit van den grond, welke tezelfder
t(jd geacht wordt door den huurder aan den grondbezitter te zijn teruggeleverd.
Art. 14.

Art. 11.
het tegendeel is bedongen, alle

De huurder draagt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen, alle
zoowel voorziene als onvoorziene toevallen.

Art. 12.

Art. 15.

De verpligting tot het betalen der belastingen en tot het doen van diensten ,
ter zake van den grond verschuldigd , biyit rusten op den verhuurder.

De verplichting tot het betalen der belastingen en tot het doen van diensten,
ter zake van den grond verschuldigd, blijft rusten op den verhuurder.

De huurder draagt, tenzü uitdrukkelijk
zoowel voorziene als onvoorziene toevallen.

Art. 16.
Waar op den grond grensteekenen voorkomen, is de huurder verplicht die
merkteekenen ten genoegen van het hoofd van plaatselijk bestuur in goeden
staat te houden, zullende, bij niet voldoening aan dit beding, door genoemd
bestuursliool'd, op kosten van den huurder, in de herstelling en het onderhoud kunnen worden voorzien.
Art. 17. <•;
Op den gehuurden grond mogen geene loodsen, schuren of andere opstallen
worden gebouwd, welke, overeenkomstig de daaromtrent door den Gourerneur-tïeneraal te geven instructicn d), worden beschouwd als geheel of gedeelteiyk te kunnen dienen voor ondernemingen van landbouw of inrichtingen
van nijverheid. ;/«• aai art. I S , 2de M 3de lid.)
Voor andere doeleinden mogen geene gebouwen, loodsen, schuren of andere
opstallen op den gehuurden grond worden opgericht dan na vorkregen schrifteljjke vergunning van het hoofd van plaatselijk bestuur. {Zie ook art. 18, '2de
3de lid.)
Art. 13 ( r i l l t hel luidde ingevolge art. 3 RM Indisch Staatsblad 1879 »°. 209).
De verhuur van grond, bij de gouvernements-cultures ingedeeld, of door
de inlandsehe bevolking vrijwillig met koffij beplant, is verboden op]straffe
van nietigheid.

'Zit 'irt. 1, '2de lid, Uenóór.)

Art. 18.
Niet inlanders, die grond als bedoeld in art. 1 beplanten ol op andere wijze
gebruiken zonder eene op den voet dezer ordonnantie geregistreerde overeenkomst te hebben aangegaan, worden gestraft met eene boete van f 50
(vijftig uul.ltn) tot f 100 I/TH honderd qnlden).
Op dezelfde wijze wordt gestraft h u , die zich schuldig maakt aan overtreding van het bepaalde bjj art. 17.
De bij het ontdekken van de bij de voorgaande alinea bedoelde overtreding
aangetroffen gebouwen , loodsen , schuren, werktuigen of gereedschappen en
landbouwproducten worden in beslag genomen en kunnen by het veroordeelend
vonnis verbeurd worden verklaard.
Art. 14.

Art. 19.

Under inlanders worden in deze ordonnantie niet verstaan de met hen
gelijkgestelde personen.

Onder inlanders worden in deze ordonnantie niet verstaan de met hen geïykgesteldc personen.

r) DU artikel is bij uttioniu inf reeds dadelijk in rerking aftrede*, dat is op 29
November 1895 (1/117 ran afkondiging der ordonnantie): de overige be/ialinien gelden eerst
ra/i 1 Maart 1890 af.
d)
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Zie § 14 ran de in noot a bedoelde „Voorschriften".
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Art. 15.
Deze ordonnantie is alleen , behoudens liet bepaalde bij het tweede lid van
art. 27 van het Reglement op het beleid der Regeering van NedcrlandscliIndië , van toepassing op .lava en Madura.
Van deze toepassing zfln echter uitgesloten de in erfelijk individueel gebruik
bezeten gronden, die hehooren tot in particulier eigendom afgestane hinderden.

Art. 20.
Deze ordonnantie is, Ijelioudeus het bepaalde bjj het tweede lid van art. 27
van het Reglement op het beleid der Regeering TOB Nederlandschlndlë, alleen
van toepassing op Java en Madura.
Van die toepassing zijn echter uitgesloten :
a. de aan inlanders toebehoorende gronden, deel uitmakende van in particulier eigendom afgestane landerijen ;
b. woonerven, gelegen op de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen
{Zie uri. lü hiervóór,) en op andere door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen plaatsen .
welke te beschouwen zijn als eentra van handel of nijverheid.
Overga ngsbe/ia lingen.
Met uitzondering van de eenjarige huurovereenkomsten betreffende gronden,
die door den huurder in 1800 in geliruik zullen worden genomen, moetende
overige vórtr den dag van afkondiging dezer ordonnantie aangegane, doch niet
geregistreerde overeenkomsten, binnen drie maanden na die afkondiging, aan
het betrokken hoofd van plaatselijk bestuur ter registratie worden aangeboden ,
nadat zjj zooveel mogeljjk in overeenstemming zfjn gebracht met de bepalingen
van deze ordonnantie.
Afwijkingen, die naar het oordeel van den met de registratie belatten ainbtenaar niet tot nadeel van den verhuurder zullen leiden, beletten de registratie van bovenbedoelde overeenkomsten niet.
Voor het in stand houden der bjj de afkondiging dezer ordonnantie op den
gehuurden grond aanwezige loodsen, schuren of andere opstallen moet. binnen één maand na de inwerkingtreding van art. 17, vergunning worden gevraagd aan het hoofd van plaatselijk bestuur.
Die vergunning wordt schriftelijk verleend en blijft van kracht voor den
tijd gedurende welken de grond is gehuurd, waarop de loodsen, schuren of
andere opstallen zijn gebouwd.

Andere organieke regelingen met betrekking tot de particuliere
landbouwnijverheid zijn — na de reeds in 't vorig verslag (blz. 88)
besproken voorloopige bepalingen , beoogende het tegengaan van
de oprichting van suikerfabrieken, wanneer daarvan voor den
inlander nadeelige gevolgen geducht worden (Indisch Staatsblad
1894 n°. 8 7 ) , — voorshands niet te vermelden , deels omdat de
Indische Regeering tot de conclusie is gekomen d a t , voor zooveel
tot hiertoe gebleken i s , beperkende voorschriften ten aanzien van
het in werking brengen van andere ondernemingen dan die voor
de bereiding van suiker overbodig zijn te a c h t e n , deels omdat het
in Indië nog een punt van overweging uitmaakt of de zoogenaamde
w e r k - en leveringscontracten ten behoeve van de landbouwnijverheid (waaromtrent, blijkens het medegedeelde op blz. 88 van 't
vorig verslag, den residenten in Juli 1894 mede eenige vraagpunten ter beantwoording waren gesteld) nadere voorziening
vorderen, met geheele of gedeeltelijke terzrjdestelling van de
bepalingen in Indisch Staatsblad 1838 n". 50 en 1863 n°. 152.
Met betrekking tot het vraagstuk der verdeeling van het irrigatiewater tusschen de suikerriet" en indigo-velden en de a a n plantingen der bevolking ten behoeve van haren eigen landbouw
heeft de Indische Regeering in 1894 (gouvernementscirculaire
dd. 19 Maart 1894) eene afzonderlijke enquête gelast, in het
bijzonder om zich te doen inlichten nopens den invloed van de
suikerrietteelt op de irrigatie en den inlandschen landbouw. De
uit deze enquête voortgevloeide rapporten en adviezen der g e westelijke bestuurders waren , volgens berichten van September
1 8 9 5 , sinds kort bijeen en maakten te Batavia een onderwerp
van studie uit.
Suikerondernemingen.
Op het einde van 1894 en in het begin
van 1895 werden, bij de onverwachts ingetreden sterke daling
der suikerprijzen, dcor belanghebbenden bij de suikerindustrie op
Java , zoowel tot, het Opperbestuur als tot de Indische Regeering
tal van adressen ingediend , houdende verzoek om de genoemde
industrie te steunen in haar streven o m , door verlaging der
productiekosten en verhooging der opbrengst, zich in den feilen
strijd tegen de in menig opzicht bevoorrechte fabricage van ueetwortelsuiker staande te houden. Üe Regeering meende in deze
hare hulp te moeten beperken èn tot tijdelijke schorsing — voor
het tijdvak 1 J u n i 1895 t/m uit. Mei 1896 — van het uitvoerrecht op suiker (f 0,15 per 100 K.G.), tot welke schorsing betrekking had de op blz. 199 hiervóór reeds vermelde wet van
20 April 1895, èn tot verlaging, voor zooveel betreft het product
uit den oogst van 1895, van het speciaal abonnementstarief voor
den afvoer van suiker langs de staatsspoorwegen op Java (verg.
blz. 165 hiervóór).
Ten einde, zoo noodig, in het belang der bevolking van bestuurswege een zeker tegenwicht te kunnen doen uitoefenen tegenover de mogelijkheid dat de bezuinigingen , waartoe de crisis de
suikerfabrikanten noopt, voor een onevenredig deel gezocht worden
op de den inlander in verschillenden vorm ten goede komende
betalingen (huurprijzen , arbeids- en transportloonen, prijzen van
materialen , enz.), achtte de Indische Regeering het noodig op

dit p u n t , bij eene circulaire van 21 Februari 1895, de aandacht
der residenten te vestigen , met uitnoodiging om haar op de hoogte
te houden van de mate waarin de inlander blijkt betrokken te
worden in de tegenwoordige, voor de Javasche suikerindustrie,
moeielijke omstandigheden.
Voor zooveel de in deze rubriek te bespreken suikerondernemingen
betreft, namelijk die uitsluitend berustende op overeenkomsten
met de bevolking , namen er aan de suikercampagne van 1894
154 d e e l , zijnde 2 meer dan in 1893. Tegenover de sluiting van
de fabriek Lawang in Pasoeroean — die in 1893 slechts gedurende
korten tijd eenig opgekocht riet had verwerkt — stond de opening
van 2 nieuwe fabrieken , met namen: Krebet in Pasoeroean, die
mede uitsluitend opgekocht riet verwerkte en daarvan eene productie van 3400 pikol m a a k t e , zoomede Kepatian in Madioen , die
100 bouws riet tot 6000 pikol suiker vermaalde, terwijl het bedrijf
hervat werd bij Rendeng in J a p a r a , waar van p. m. 410 bouws
riet 25 600 pikol suiker verkregen werd.
Voor elke der bedoelde 154 ondernemingen vindt men de voor
den oogst van 1894 beplante uitgestrektheid, de verkregen productie en het getal arbeiders vermeld in bijlage DDD hierachter,
in welk overzicht niet meer zijn genoemd , als zijnde reeds sedert
verscheidene jaren buiten exploitatie gebleven , de ondernemingen
Tjigobang, Waled en Kalimaro in Cheribon en Pinggirsari in
Kediri.
Van al de 154 in werking geweest zijnde fabrieken —waarvan
er 83 behoorden aan naamlooze vennootschappen en 71 aan bijzondere personen (42 aan Europeanen , 25 aan Chineezen en 4
aan Europeanen en Chineezen gezamenlijk) — wordt in de aangeliaalde bijlage DDD de productie gesteld op 6 682 952 pikol,
zijnde in verhouding tot de beplante uitgestrektheid (in rond
cijfer te stellen op 77 700 bouws) dooreengenomen ruim 86 pikol
per bouw Van 71 fabrieken wordt uitdrukkelijk vermeld dat
het opgegeven productiecijfer uitsluitend de geproduceerde hoofdsuiker betreft, en in verband daarmede wordt voor deze fabrieken
nog afzonderlijk opgegeven eene productie van 169 081 pikol
stroopsuiker en van 293 164 pikol zaksuiker. ')

i) In het te Soerabaüa verschijnende tijdschrift „Archief voor de Javasuikerindustrie" (atlevering van 1 Maart 1895), waarin echter de hooger bedoelde op kleine schaal werkende onderneming Krebet in Pasoeroean niet is
opgenomen , werd de suikerproductie van 1894 [zaksuiker builen rekening gelale
berekend te hebben bedragen:
voor 153 van de 154 hierbedoelde (op contracten met de bevolking berustende) ondernemingen
6 569 791 pikol (405 759 ton)
voor 27 ondernemingen op buurlanden in de
Vorstenlanden (daarbij Padokan en Harongan
als 1 onderneming geteld) en voor de 2 eigen
fabrieken van het hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis in Soerakarta
1 15G 743 „ ( 71 442 „ )
voor 7 ondernemingen op erfpachtsgronden.
225 950 „ ( 13 955 „ >
en voor 5 ondernemingen op particuliere landerijen
80199 „ ( 4 953 „ )
8 032 683 pikol (496 109 ton),

15. 2.J
Koloniaal verslag van 1895.
Voor het meerendeel besloegen de b e p l a n t i n g e n 4 0 0 tot 6 0 0
b o u w s p e r f a b r i e k , n a m e l i j k bij 0 7 f a b r i e k e n ; 114 f a b r i e k e n h a d d e n
elk eene grootere uitgestrektheid b e p l a n t , namelijk meer dan 000
t o t 7 0 7 b o u w s , t e r w i j l v o o r e l k e d e r 2H o v e r i g e g e w e r k t h e b b e n d e
fabrieken de b e p l a n t i n g e n u i t e e n l i e p e n vau 8 8 tot 3 0 5 b o u w s
T e r w i j l in 1 8 0 3 ; J 0 o n d e r n e m i n g e n e e n e g e m i d d e l d e p r o m o t i e
p e r b m i w v e r k r e g e n v a n 1 0 0 p i k o l s u i k e r of d a a r b o v e n ( W a t o e -
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t o e l i e s in B o e n b a t y a h a d t o e n d e h o o g s t e p r u d u e t i e , n a m e l i j k 1 3 8 , 8 3
p i k o l per b o u w ) , w a s z u l k s in J 8 0 4 m e t i!4
fabrieken
het geval :
2 2 m a a k t e n t u s s c h e n 1 0 0 . 0 5 e n HO.'if» p i k o l g e m i d d e l d per b o u w ,

0 huwden 113J39 en 119.09, 6 tostonen 121 en 100.73, terwijl
1 (Tjomal in Tagal) zelfs 154.10 pikol per buuw verkreeg.
Uit het volgende overzicht kan blijken hoe in elk der veertien
gewesten de in 1803 en 1894 verkregen uitkomsten uiteenliepen.
I S 'i 4.

G E W E S I

Cberibon
Tagal
Fekalongan
Samaraug
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
JProbolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Jladioen
Kediri

K N.

Aantal
Totale
suikerfabrieken
die gewerkt suikerproductie
hadden, en
waarvan de (buiten stroopgebruikelijke
gegevens
cii zaksuiker).
ontvangen /.ijn.
13

to

. . . .

Totalen

5
4
II
3
39
18
14
II
5

152

Gemiddelde productie per bouw.
Laagste
en hoogste cijfers
der verschillende
ondernemingen.

Aantal
Totale
suikerfabrieken
die gewerkt
suikerproductie
Bij doorslag hadden , en
waarvan de
voor al de
(buiten stroopgebruikelijke
onder nemingen.
rrefrevens
en zaksuiker).
ontvangen zijn.

41J :.i:i
587 450
HO 579
Hl 970
517 5:19
5i 8i9
2 0112 413
513 045
709 5*1
440 731
153580
31 129
232 095
481 771

40.93
«0.32
57.97
83 08
70.50
27.24
«.10
51.23
54 05
42."i8
02 50
31 93
(il.90
24.93

a
,.
.,
.,
.,
.
„
..
„
.,
„
„
,.
..

104 00
124.43
125.00
1141.1
108.73
iiii N
138.83
108 83
I1S.M
Il5.it
09.23
38.82
111.30
113.28

JI.W
•Ml
92.87
93.53
94.40
40 14
98.87
a) 73.43
97.79
b) 84.14
04.70
34 93
93.20
85 52

13
10
5
4
12
3
33
18
14
11
5
12

433 050
024 0HI
255 397
11:, 61:.
553 042
41892
1 957 435
500 820
071 537
475 000
144 702
73 104
240:: II
480 050

6 G09 765

24 93 a

118.83

c) 88.01

154

0 082 952

(iemiddelde | roductie per bouw.
Laagste
en 1. 1' g*te cijfers
der verschillende
ondernemingen.

' B i j doorslag
] voor al de
ondernemiugeu.

M.M

JO.4»

04.43

104.M

121.0O
154.10
114.90
74.72
80.20
02.44 , 108.79
18 33
50.18
13 09
I2J..I9
34.8C
M II
52.43
10800
50.42
123.97
73.35
4l.fi
87.03
50.03
IfrLM
40.01
110.10
41.03

87 M

IS.33 a 154.10

4

t]

76 60
S9.5S
33.2»
!>:..-7
69.81
88.72
81 71
17.11
71.37
16.341
81.08
>>•'•."'j

a) D i t gemiddelde heeft, evenals de opgaaf in de voorgaande kolom . betrekking tot 17 ondernemingen, omdat van de fabriek Lawang niet blijkt hoeveel bouws
riet zijn verwerkt.
i

Betreft 10 van de II ondernemingen, omdat uit de voorhanden opgaven de gemiddelde productie per bouw niet is na te gaan ten opzichte van de fabriek Kabat.

e) Berekend over 150 van de 152 ondernemingen (verg. de twee voorgaande noten), welke 150 fabrieken gezamenlijk 74 294 bouws riet verwerkten.
i\

Betreft 17 van de 18 ondernemingen, zijnde van de fabriek Krebet niet opgegeven hoeveel bouws riet zijn verwerkt.

t'

Berekend oier 153 ondernemingen, welke gezamenlijk 77 602 bouws riet verwerkten.

Het riet werd hoofdzakelijk verbouwd op daartoe van de bevolking gehuurde .sawahs en slechts in enkele gewesten voor een
klein gedeelte op (bevloeibare) tegalvelden. ') Ten behoeve van de
fabriek Klidang in Pekalongan was het riet uaeerendeels geplant
op gronden dour de Batangsche regentenfamilie in agrarisch eigendom bezeten, welke de ondernemers van Klidang voor twiotig
jaren hadden gehuurd (en van welke gronden een ander gedeelte
benuttigd werd ten behoeve van de in dezelfde handen zijnde
indigo-onderneming Bieder of DepokK De fabrieken Tjipiring in
Samarang en üjeroekwangi (of Bandjaran) in Japara beschikten
ten behoeve van hare beplantingen, behalve over huurgTonlen
van de bevolking, ook over erfpachts*ronden , namelijk de eigenaren van üjeroekwangi over de hun toebehoorende erfpachtsperceelen 1'andansili en Temon en die van Tjipiring over gronden
behoorende tot het erfpachtsland Sindang-Boelak-Gebanganom ,
daartoe van de erfpachters gehuurd.
In het verslagjaar bewogen zich de huurprijzen van sawahs —
per bouw en per oogstjaar — meerendeels tusschen f '25 en f 5 5 ;

doch blijkens nadere, niet aldus gespeeiliceerde opgaven (zie bel n". van 15
April 1895 van gemeld tjidschrilt), waarbij nog is medegeteld 1 fabriek iverinoedeljjk in Djokjokarta), die in de vroegere opgaat vergeten w a s (productie
48 983 pikol), en waarbij overigens voor 165 van de 194 zooeven bedoelde
fabrieken van definitieve g e g e v e n s kon worden gebruik g e m a a k t , welke voor
een aantal fabrieken eene hoogere productie aanwezen dan aanvankelijk b e rekend w a s , moet bet genoemde totaal van 8 032 G8.'i pikol hoofdsuiker v e r boogd worden tot 8 136 542 p i k o l , en w a s bovendien aan zaksuiker no_r
gemaakt 920 959 p i k o l , dat is in 't geheel ( t w e e pikol zaksuiker gelijkstellende met één pikol hoofdsuiker) 8 597 022 pikol (530 988 ton). Deze productie
zou , ten deele volgens benaderende berekeningen , verkregen zön van 93 453
b o u w s netto of (de w e g e n en slooten door en om de riettuinen mederekenende) van 104 lt">3 b o u w s bruto. Vergeleken met de gelijksoortige opgaven
over 1 8 9 3 , waarop in 't vorig verslag (noot 1 op blz. 215) gedoeld werd
(ad 8 442 950 pikol, verkregen van 83 718 bouws n e t t o ) , w a s derhalve in
1894 Java's totale suikerproductie (ongerekend de suikerbereiding voor de
inlandsche markt) slechts 154 072 pikol (of ruim 1.8 pet.) meer dan in 1 8 9 3 ,
niettegenstaande de netto beplantingen waren toegenomen met 9735 b o u w s
(dat is met ruim 11.6 pet.)
Voor den oogst van 1895 berekent gemeld tijdschrift (aflevering van 15

prijzen heneden de f '25 werden besteed : in Madioen (waar zij bij
eene enkele fabriek zelfs tusschen f G,5r> en f 15 bleven); in
Maart 1895) den omvang der beplantingen op 9 8 1 M bouws netto en 1 0 9 0 2 3
bouws bruto, en zoowel uit aanmerking van de grootere uitgestrektheid waarvan geoogst zou worden als met bet oog op den gunstigen stand van het
r i e t . meende men voor (lat Jaar ito vermoedelijke productie t e kunnen schatten
op 9 8 8 6 9 0 0 pikol ( 6 0 7 4 4 1 t o n i ; verg. de aflevering van 1 November 1896.
Voor zooveel uit de reeds voorhanden bertohteo is na te gaan , zouden in
1895 4 tabrieken voor t e e r s t g e w e r k t hebben, doch zouden 2 van de overige,
in afwachting vau betere suikerprijzen , tijdelijk g e d o t e n zijn geworden en
het riet, waarover zij te hesclukken hadden, van de hand hebben gedaan of
b(j naburige fabrieken hebben doen vermalen. Xa afloop van de campagne
van 1896 zouden echter een aantal ondernemingen ophouden met malen (in
Oetober 1895 w a s dit reeds vernomen ten aanzien van een B-tal ondei—
nemingen I.
In aansluiting aan de opgaaf te dier zake verleden jaar medegedeeld o v e r
bet afscheepjaar 1893/94, laat men thans volg. n eene aan dezeltde offleieele
opgaven als toen ontleende vergelijking van de Miik'-r-uitvoeren van J a v a
in bet tijdvak 1 Juli 1894 t/m. 30 Juni 1895.
Bestemming
Bestemming
(volgens opgaven der
(volgens opgaven der
afsehepers).
afsehepers).
1893/94 1894/96
1893,94
Nederland . . .
6 845
2 107
Per transport
161433
Engelsch Kanaal
Engelsch-Indië
8 339
(voor orders 1 .
119 001
46 728
I'ort Saïd ivoor or
Engeland . . .
9 100
19 798
ders)
99 J90
Frankrijk . . .
6 302
7 390
S i n g a p o r e . . . . 22 716
Spanje
. . . .
10 186
H o n g k o n g . . . . 155 354
n
ld. (voor orders)
5 189 China
18 280
1 355
Overig Europa .
18 575
Australië . . . .
;;74.j.i
488
Amerika . . .
53 929
18 342
Naar elders . . .
1 409
Transporteeren.
161433
I62U0O
. 499 174
Totalen .

1894 '.'•'.
162 900
•.' 4o:>
104
32
139
9
34

141
363
323
649
301
17
492 099

') Ten aanzien van een aantal ondernemingen , ook van die w e l k e niet
of niet hoofdzakelijk op overeenkomsten met de inlandsche bevolking berusten , z o n ten behoeve van het in de voorgaande noot bedoelde tijdschrift ook
opgaven ingekomen omtrent de hoeveelheid riet gemiddeld per b o u w geoogst,
en w e l ten aanzien van 166 ondernemingen, die voor den oogst van 1894
beschikt hadden over 81 744 . n e t t o b o u w s " , zjjnde ongeveer 7'8 van de nettooppervlakte der beplantingen bü alle 195 ondernemingen gezamenlijk. Aan
een op die gegevens gebaseerd o v e r z i c h t , voorkomende op blz. 362'363 van
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Rembaog ^n Cberibon (met aan minimum van respectievelijk t'14
en f 20) en enkele malen ook. in SoerabaNa en Paaoeroean. In de
beide laatstgenoemde gewesten werd echter vrij algemeen de grem
van f .").") overschreden. Ten gevolge van de folie concurrentie, die
de fabrieken noopte, de door baar gevormde raijons te verbreken,
werd aldaar somtij Is tot respectievelijk f 110 en f L30 besteed.
Ook voor Hagelen en Bezoeki W >rden b e d r a g e n boven d e f 5 5
v e r m e l d . Voor t e g a l g r o n d e n w o r d t in den r e g e l m i n d e r b e t a a l d ,
e c h t e r voor die b e s t e m d t o t h e t k w e e k e n v u p l a a t r i e t in h e t
g e b e r g t e veelal meer. De l a n d r e n t e blijft, voor zoover b e k e n d ,
s t e e d s voor r e k e n i n g van den v e r h u u r d e r . In de o n g u n s t i g s t e g e v a l l e n b e d r a a g t deze o n g e v e e r '/, t o t bijna de helft van den
huurprijs.
In den r e g e l w e r d ook in 1894 het riet v e r k r e g e n door de volden
t e doen b e w e r k e n en h e t riet t e doen p l a n t e n e n o n d e r h o u d e n d o o r
in d a g - of t a a k loon b e t a a l d e a r b e i d e r s .
O v e r e e n k o m s t e n t o t l e v e r i n g van r i e t , g e d e e l t e l i j k in v o o r s c h o t
t e betalen , w e r d e n a a n g e g a a n in Cheribon , in J a p a n , in Hem b a n g ,
in Madioen en in K e d i r i . O p k o o p t e r v e r w e r k i n g v a n door i n l a n d e r s voor eigen risico g e t e e l d riet k w a m , b e h a l v e in P a s o e r o e a n
( K r e b e t , zie blz. 2 3 4 ) , ook voor in C h e r i b o n e n in J a p a r a . De e i g e n a r e s der fabriek B e n d o k e r e p in l a a t s t g e n o e m d g e w e s t s l o o t overe e n k o n i s t e n m e t i n v l o e d r i j k e i n l a n d e r s hetzij dessahoofden of a n d e r e n
t o t de b e b o u w i n g v a n de door h a a r g e ' i u u r d e g r o n d e n , t e r w i j l zij
h a r e r z i j d s z o r g d e voor de v e r s t r e k k i n g v a n p l a n t m a t e r i a a l en m e s t stoil'en '). D e b e t a l i n g g e s c h i e d d e per p i k o l ingeleverd r i e t , w a a r o p ,
n a a r m a t e de b e w e r k i n g v o r d e r d e , v o o r s c h o t t e n w e r d e n v e r l e e n d .
O v e r e e n k o m s t e n voor g r o n d b e w e r k i n g , a a n p l a n t en o n d e r h o u d
v a n het riet ( z o o g e n a a m d e c o n t r a c t s b e w e r k i n g i w e r d e n , t e g e n f 8 5
a f 20d p e r b o u w , a a n g e g a a n in C h e r i b o n , J a p u r a , Soerabaija ,
P a s o e r o e a n . P r o b o l i n g g o , B e z o e k t , Madioen en K e d i r i ; c o n t r a c t e n
voor het p l a n t k l a a r m a k e n v a n den g r o n d w e r d e n g e s l o t e n d o o r
s o m m i g e fabrieken in Soerabaija en door de fabriek S o e m b e r k a r e n g
in P r o b o l i n g g o , t e r w i j l in de beide l a a t s t g e n o e m d e g e w e s t e n ook
ploegcontracten voorkwamen.
De g e d u r e n d e h e t v e r s l a g j a a r over het a l g e m e e n d r o g e w e e r s g e s t e l d h e i d w a s , over h e t g e h e e l g e n o m e n , zoowel g u n s t i g voor de
t u i n e n a l s voor h e t f a b r i e k s w e r k . L e d e n in d e a f d e e l i n g Koedoes

der
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residentie J a p a r a , in de a f d e e l i n g M a l a n g der

residentie P a -

soeroean en In Probolinggo de riettuinen wel eenigasina onder
de te langdurige droogte, in de afdeelingen Sidoardjo en Djomb a n g d e r residentie Soerabaija h a l d e n zij d a a r e n t e g e n m i n of
meer van den regen t e lij len , terwijl in Bezoeki en B a n j o e m a s
d e o p een zeer n a t t e n tijd g e v o l g d e d r o o g t e , g e v o e g d bij t e
l a t e b e s c h i k k i n g over de g r o n d e n , n a d e e l i g e n invloed had op
h e t b e s c h o t , d » t in die g e w e s t e n d a a r d o o r aanzienlijk g e r i n g e r
w a s d a n in 1 8 9 3 , hoewel d a a r v o o r e e n i g e c o m p e n s a t i e werd g e vonden in een tfoed s u i k e r g e h a l t e van h e t n e t .
U i t g e n o m e n in de a f d e e l i n g Modjokerto der residentie Soerabaija,
w a a r h e v i g e r e g e n s d e v e r w e r k i n g van liet riet g e d u r e n d e e e n i g e
w e k e n v e r h i n d e r d e n , w a s overal e l d e r s de w e e r s g e s t e l d h e i d g e d u r e n d e den maal-tijd zeer g u n s t i g .
Bij ettelijke f a b r i e k e n w e r d n o c h t a n s t e l e u r s t e l l i n g o n d e r v o n d e n ,
w a t de o p b r e n g s t a a n s u i k e r betreft. U i t h e t ov.-rzicht op de voorg a a n d e bladzijde blijkt dan ook d a t in de m e e s t e g e w e s t e n h e t
a l g e m e e n middencijfer d e r v e r k r e g e n p r o d u c t i e per b o u w m i n of
meer l a g e r w a s in 1 8 9 3 .
A a n g a a n d e de g r o n d b e w e r k i n g k a n w o r d e n m e d e g e d e e l d d a t
Bezoeki h e t eenige g e w e s t i s , w a a r h e t » broedjoelan " - s y s t e e m
n o g t e n volle in z w a n g blijft, h e t g e e n w o r d t t o e g e s c h r e v e n a a n
de o n g e s c h i k t h e i d van de a l d a a r b e s c h i k b a r e a r b e i d e r s voor h e t h a n teeren van den patjol. De e n k e l e t u i n e n in g e n o e m d g e w e s t , v o l g e n s
het > Reijnoso"-ste.lsel a a n g e l e g d , zijn b e w e r k t g e w o r d e n door a r b e i d e r s u i t de afdeeling K r a k s a ü n der r e s i d e n t i e P r o b o l i n g g o .
Toch
heeft ook in l a a t s t g e n o e m d g e w e s t h e t » b r o e d j o e l a n " - s y s t e e m n o g
d e o v e r h a n d ; d a t van Reijnoso v i n d t e r op g r o o t e s c h a a l a l l e e n
t o e p a s s i n g nij de t w e e fabrieken in d e afdeeling L ^ e m a d j a n g . I n
Pasoeroean treft m e n d e t o e p a s s i n g d e r beide m e t h o d e s in o n g e v e e r
g e l i j k e m a t e a a n ; in Soerabaija de » b r o e d j o e l a n " - m e t h o d e s l e c h t s
d a a r , w a a r over veel p l o e g v e e k a n w o r d e n b e s c h i k t . Bij d e t o e p a s s i n g van h e t »Reijnoso"-stelsel m a a k t m e n in d i t l a a t s t e g e w e s t de p l a n t g e u l e u zoowel m e t den patjol a l s m e t S. B. N . p l o e g e n .
I n d e a f d e e l i n g R e m b a n g d e r g e l i j k n a m i g e r e s i d e n t i e , w a a r de
o u d e w e r k w i j z e ook n o g w e l w o r d t g e v o l g d , b e g i n t men deze
meer en m e e r t e v e r l a t e n , en in de overige s u i k e r p r o d u c e e r e n d e
g e w e s t e n , voor zoover n i e t reeds g e n o e m d , v i n d t u i t s l u i t e n d h e t

den jaargang 1806 vaa gemeld orgaan der Javasche suikerfabrikanten, ontleent men de volgende gewestelyke gemiddelden.
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Totalen

Rendement
i pikol zaksuiker
gelijkstellende
met 1 pikol
hoofdsuiker).

5
4
11
15
10
B
•2
I
42
19
14
11
C
16

821
9»:;
960
700
784
778
901
668
niet opgegeven
id.
971
730
913
913
738
941

81.4
100.1
98.3
75.2
81.5
77.1
95.4
59.5
72.4
41.9
95.3
72.7
88.2
83.0
84.3
81.2

5.4
15.0
10.5
1.3
8.5
6.5
f>.0
8.8
10.5
5.6
10.1
10.7
10.2
12.4
9.2
13.4

11
53
UI

•_»4

44
98

899
803
901

92.5
81.5
86.2

10.6
6.8
10.8

10.88
10.58
10.13

195

166

875

85.8

9.7

10.36

n

West-Java
Midden-Java
Oost-Java

Aantal
Per bouw netto aanplant werd in 1894 verkregen:
ondernemingen
waartoe de
opgaven in de
pikols
pikols
volgende k o pikols riet.
lominen betrekhoofdsuiker.
zaksuiker.
king hebben.
10
9
6
I
9
18
14
B
2
2
35
16
14
9
6
16

i:>

Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Midden-Java Soerakarta
Djokjokarta
Banjoemas
Bagetea
Rembang
.Soerabaya
Pasoeroean
. Probolinggo
Oost-Java
Hczoeki
I Madioen
[ Kediri
West-Java

Totaal
der
ondernemingen.

Na er op gewezen te hennen hoezeer het herekende „rendement'" voor
sommige gewesten , vergeleken Sij andere, uiteenloopt en dat het — omgeslagen
over al de bedoelde 106 fabrieken — neerkwam op 10.36 pet. (over 1893 voor
140 fabrieken op 10.51 pet.), besluit de redacteur, de heer J. D. Konus, zjjne
conclusicn aldus: „Hoewel dit rendementsenfer, vergeleken by eenige jaren
geleden, reeds vrjj wat is toegenomen, zien we toch, wanneer we letten op
de hooge cyt'ers in enkele residenties verkregen , dat in deze richting nog
heel wat verbetering mogelijk in. Minstens evenveel is evenwel de gemiddelde
rietproductie voor verbetering vatbaar; eene opbrengst van slechts 875 pikol
per netto bouw over geheel Java is veel te klein j vooral wanneer we in
aanmerking nemen de talrjjke fabrieken, waar meer dan 1000 pikol per
bouw verkregen wordt, dan wordt het duidelijk, dat óf de rietproductie
aanmerkelijk kan worden verhoogd , óf vele gronden bebouwd worden , die

10.24 pet.
11.40 „
10.79 „
10.84 „
10.93 „
10.34 „
10.90 „
9.57 „
niet opgegeven
id.
10.34 pet.
10.68
10.21
9.84
12.43
9.45

ten eenenmale ongeschikt zjjn voor rietcultuur, ongeschikt vooral by de
tegenwoordige lage prijzen. We hebben dus de keuze om door betere grondbewerking of betere bemesting (of betere rietvariëteiten) de rietproductie te
verhoogen , dan wel de minder geschikte gronden niet meer voor de rietcultuur
te gebruiken".
l
) By eene gouvernementscirculaire van 11 Mei 1895 isaan degeweateiyke
bestuurders op Java en Madura (die van de Vorstenlanden en Batavia uitgezonderd) medegedeeld dat het deelnemen door dessahoofden (niet dus door
de overige dessabestuurders) aan de bewerking van gronden voor anderen
tegen loon en ook het presteeren door hen van fabrieksarbeid, hetzy de
arbeid door het dessahoofd persoonlijk , dan wel door zyne pantjens wordt
verricht, behoort te worden tegengegaan.
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!{i'ijn(iso"-stcisi'i toepassing, IOO ooodig min of maar gewijzigd
naar d« plaatselijke omstandigheden. De onderneming KlaHngin

de residentie Batavia , met namen in de afdeelingen Tangerang
en Baitensorg. Ook ging men in 1894, in verband met het gede afdeeling 1'atti der residentie Japura werkte ook in < 1894 reedkomen van de spoorwegverbinding tusschen \Vest- en Oostmet den stoomploeg, terwijl in Ie iifleelmg Koedoes van hetzelfde J a v a , in verschillende afleelingen der residentie Preanger Regentgewest proeven werden genomen met Iiuropeesehe ploegen. I n l i e t schappen over tot het aanleggen van bibiet-aanplantingen , aan
reeds genoemde gewest Bezoeki bedient men zich voor net ploegen welke industrie aldaar, vooralsnog bij wijze van proef ondernomen,
zoowel van Kuropeesche als van inlandsche werktuigen.
men eene hooge vlucht meende te mogen voorspellen (zie ook het
In alle gewesten werden , nevens inheetnsche natuurmeststoffen zooeven gezegde nopens het thans nog a!sserehvrij te beschouwen
(deze laatste echter niet in Bezoeki en Bagele i, waar ze niet in gebied). Ter uitplanting in Kendal (Samarang) werd in 1894
voldoende hoeveelheid te verkrijgen zijn), kunstmeststoffen aange- plantriet aangevoerd van Mauritius. Op de onderneming Kremboeng
w e n d , voornamelijk zwavelzure ammonia. Onverwerkbare stroop in Soerabaija was door den administrateur een varifiteiten-tuin aanvond als meststof toepassing bij enkele ondernemingen in Che- gelegd, met het doe! om door het kweeken van verschillende
rib in , Samarang en Madioen.
rietsoorten na te gaan welke soorten het best bestand zijn tegen
Molenwater werd krachtens toegekend recht nog gebezigd door de serehziekte. Tot dusver bleken het Loethers- en het Fidji-riet
G fabrieken in Cheribon, 1 fabriek in Japara en 2 fabrieken in in dat opzicht het meest te voldoen, daar van die rietsoorten zelfs
Probolinggo.
de 41e en 5de generatie serehvrij waren.
Water voor injectie en voeding der installaties w a s , naar den
Moest in het vorig verslag (blz. 216) gerapporteerd worden
maatstaf der daarvoor uitgegeven gouvernementsbesluiten, steeds dat registratie der grondhuur-contracten voor het meerendeel nog
behoorlijk te bekomen, uitgenomen een enkelen keer in den oost- niet plaats had , thans kan te dezen aanzien op een belangrijken
moesson in Hagelen.
vooruitgang worden gewezen , hetgeen in hoofdzaak werd toegeüver aanzienlijke schade, door de serehziekte aangericht, werd schreven aan de vrijstelling der huurcontracten van het zegelrecht
alleen uit Bezoeki geklaagd. In T a g a l , S a m a r a n g , Hembang, (ordonnantie van 20 April 1893; Indisch Staatsblad n". 112). s ) In
Bagelen en Madioen trof men deze plaag sporadisch aan , en in 1894 toch gingen de eigenaren of beheerders van 36 suikerSamarang bovendien, l.oewel in zeer geringe mate , de onder de fabrieken (10 in T a g a l , 4 in Pekalongan , 4 in S a m a r a n g , 3
namen >rood-rot" en »rood-suot" bekende schimmelziekten.
in Pasoeroean, 2 in Bagelen, 3 in Madioen en 10 in Kediri),
Ter erlauging van gezond plantmateriaal ') legden vele suiker- benevens een aantal bibiet-ondernemers s) over tot de registratie
fabrikanten (in de meeste gewesten) bibiet-tuinen (aanplantingen van a! hunne grondhuur-overeenkomsten, terwijl dit voor een
van riet voor stekken) in het gebergte aan en op uitgebreider deel der bedoelde contracten gescbielde van de zijde van 19
schaal dan vroeger; dikwijls zelfs in andere gewesten en voor suikerfabrieken (7 in J a p a r a , 4 in Bezoeki en 4 in Kediri, en
verscheidene fabrieken te zamen onder beheer van één of meer door 1 in elk der gewesten Cheribon, R e m b a u g , Pasoeroean eu
de gezamenlijke deelnemers bezoldigde opzieners.
Madioen). Slechts in Soerabaija, Probolinggo en Banjoemas
Ten einde de bepalingen tot tegengang van de verspreiding der werden nog geen huurcontracten geregistreerd, hoewel in eerstserehziekte (zie laatstelijk Indisch Staatsblad 1893 n°. 256), waarbij genoemde residentie eenige waren aangeboden. Als een hinderpaal
o. a. de residentie Cheribon onder de besmet verklaarde streken voor de registratie werd aldaar de omstandigheid aangevoerd dat
is gerangschikt, geen beletsel te doen zijn voor het beproeven in de grond in den regel jaarlijks verdeeld wordt en de verhuur plaats
de tot gemeld gewest behoorendeafdeeling Galoeh van eene bibiet— heeft vóór de verdeeling. Zooals reeds werd aangeteeker.d in hoofdindustrie, waartoe eenige industrieelen het voornemen hadden, stuk «V van dit vsrslag (zie blz. 107 hiervóór) zouden de in 1893
welk plantriet, om per spoorweg zijne bestemming in Midden-en voor de suikercultuur van de bevolking gehuurde gronden eene
Oost-Java te bereiken , voor een deel door de serehvrije residentie oppervlakte hebben beslagen vau 93 485 en in 1894 van i04 425
Preanger Regentschappen zou moeten worden vervoerd, werd bij bouws, waarvan in eerstgemeld jaar slechts voor 2 4 5 1 , doch in
ordonnantie van 24 December 1894 (Indisch Staatsblad n°. 281) 1894 voor 21 343 bouws de huurcontracten ter registratie werden
gemelde afdeeling Galoeh, w a a r , volgens deskundig oordeel, het aangeboden.
klimaat het optreden of het verspreiden der ziekte niet in de hand
Voor de registratie der werk- en transportcontracten viel nog
zal werken, voor de toepassing der aangehaalde bepalingen ge- weinig neiging te bespeuren. Alleen in Bezoeki werd de registratie
voegd bij de laatstelijk als serehvrij aangemerkte gedeelten van vrij veelvuldig gevraagd; voor de overige gewesten bepaalde zij
J a v a , zijnde de residentiëu Bantam, Batavia, Iv ra wang en Preanzich in 1894 tot eenitre karrencontracten in Tagal en Soerabaija
ger Regentschappen , zoomede de afdeeling ilalang der residentie
en tot de fabrieksarbeid-contracten der suikeronderneming SempalPasoeroean en de residentie Probolinggo Tegen deze uitbreiding van
de zoogenaamd serehvrije streken werd te minder bezwaar gezien , wa lak in Pasoeroean.
Ter voorkoming van kwade praktijken der karrenverhuurders
wegens de geïsoleerde ligging van de afdeeling Galoeh , als zijnde
door hooge bergruggen gescheiden zoowel van het laagland van werd door den resident van Pasoeroean bij keur van 26 April
Cheribon als van de insgelijks niet serehvrije residentie Banjoemas. 1894 de registratie van voertuigen voor goederen en producten
geregeld en bij die van 5 Maart te voren (/.ie beide gewestelijke
Met het oog op de meer en meer verkregen ervaring dat de van verordeningen in de Javasche Courant van 13 Juni 1894) de ueregeeringswege bevolen voorzorgsmaatregelen niet hebben mogen staande keur van 1883 omtrent den overgang van vee aangevuld
beletten dat in sommige der zooeven genoemde streken zich toch met bepalingen nopens de verhuur daarvan.
sereb geopenbaard heeft, zoodat in het najaar van 1895 moest
In 1894 was voor ongeveer de helft van de op Java aanwezige
geconstateerd worden d a t , behalve de afdeeling Galoeh , de resideutie Preanger Regentschappen en de afdeeling Buitenzorg der suikerfabrieken , namelijk voor 88 daarvan, aan den lande weder
residentie Batavia vermoedelijk de eenige streken op Java zijn , betaling te doen ter zake van de helft van den cijns wegens de
waar de serehkwaal zich nog niet had vertoond, werd het van tiet voor de oogstjaren 1887 t/m 1891 ten behoeve van die fabrieken
hoogste belang beschouwd dat van regeeringswege zooveel mogelijk bewerkstelligd geweest zijnde gouveruementsbeplantingen, voor
getracht worde dien toestand te bestendigen. Daarom zijn bij welke helft den eigenaren uitstel is verleend bij de wet van 25 l)eordonnantie dd. 5 October 1895 (Indisch Staatsblad n". 217), naar cember 18SC (Indisch Staatsblad 1887 n°. 34). In 1894 hadden
aanleiding van een adres vanwege liet algemeen syndicaat van zij namelijk het derde '/, gedeelte van het nog verschuldigd besuikerfabrikanten op J a v a , nadere en strenge bepalingen uitge- drag te voldoen. Bij het einde des jaars waren alleen de eigenaren
vaardigd om te trachten de serehziekte buiten genoemd gewest eu der fabrieken Minggiran en Menang in Kediri achterstallig, doch
de bekte aangrenzende afdeelingen te houden en verder om in die hun achterstand werd in den loop van 1895 geïnd. Het Gouverstreken zelf het ontstaan eu c. q. het zich verder verspreiden van nement had toen ter zake van cijns , verschuldigd door de vroegere
contractsfabrieken , nog te vorderen f 846 5 2 0 , waarvan in het
de ziekte te voorkomen.
najaar van 1895 moest worden betaald f 4 2 3 260 4) en in het
Omtrent het kweeken van plantriet als afzonderlijke industrie najaar van 1896 dezelfde som.
vermelden de over 1894 ontvangen berichten, d a t , nevens de
bibiet-ondernemingen in Malar.g (Pasoeroean), welke sinds jaren
"i Bjj de op blz. 231/233 hiervóór in haar geheel overgenomen nieuwe verhuuraan verscheidene Europeanen een ruim bestaan bezorgdeu , derge- ordonnantie dd. M November 18U5 (Indisch Staatsblad n". 247) is het in gelijke ondernemingen ook in Tagal en Kediri in werking bleven , bruik nemen van gromt van inlanders door nict-inlan Iers zonder geregistreerde
op straffe van geldboete, enz. verboden.
terwijl er in Tagal eene tweede was bijgekomen. Voor den uitvoer overeenkomst,
3
) Bovendien de eigenaren of beheerders van 22 van de 25 indigo-ondernaar Midden- en Oost-Java werd ook veel plantriet gekweekt in
' ) De onderneming Tjipiring in Samarang erlangt goede bibiet door van
daartoe uitsluitend bestemd r i e t , telkens wanneer liet twaalf geledi.igen heeft
gemaakt, liet toplid at te nemen en uit te planten.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

neniingen.
*) De voldoening van het jaarlijks aan te zuiveren '/s gedeelte der uitgestelde schuld moet geschieden in vier geluke termijnen op of vóór 15 September, 15 October, 15 November en 15 December. Keeds kan worden
aangeteekeud dat alle termijnen van 1895 volledig zjjn aangezuiverd.
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In mindering

van <le oude schuil der vier onder één beheer

Met uitzon lering van do residentie Probolinggo, waar thatM

staande fabrieken Ardjowinanffon, Glagamldang, Paroengdjaiia bijna uitsluitend gebruik gemaakt wordt van tegulvelderi , wordt
en Gempol LnCberibon, laatstelijk nog ten bedrage van f 7i> 54u,'2') in de tabak produceerende gewesten deze cultuur zoowel op sawahs
(verg. vorig verslag, Llz. 217), werd in 1K94 mets afbetaald.
De ingevolge de ordonnantie van 9 April 1894 (Indisch Staatsblad n". 87) op Java en Maduru vereischte bijzondere vergunning
van den Gouverneur-Generaal tot bet in werking brengen van
ondernemingen voor de bereiding van suiker op den grondslag
van overeenkomsten met de bevolking werd in bet tijdvak van
11 April 1894 (dag der inwerkingtreding van bedoelde ordonnantie)
tot bij het eiude van dat jaar aangevraagd in 10 gevallen, één
van welke aanvragen (betreffende eene in Samarang op te richten
fabriek) echter inmiddels werd ingetrokken. Van de 15 alzoo te
behandelen aanvragen (respectievelijk betrekking hebbende op
1 fabriek in T a g a l , 1 in Japara , 3 in Sauiarang , 3 in Pasoeroean ,
1 in Probolinggo , 4 in Bezoeki. 1 in Banjoemas en 1 in Kediri)
waren er op 1 Augustus 1895 4 afgedaan , doordien op één toestemmend , op drie afwijzend werd beschikt. Bij gouvernementsbesluit dd. 28 Januari 1895 n°. 47 werd namelijk ingewilligd de
aanvrage voor bet in werking brengen van de hooger reeds genoemde nieuwe (vooralsnog uitsluitend opgekocht riet verwerkt
hebbende) onderneming Krebet in Pasoeroean (voor het planten
en verwerken van suikeriiet in de gelijknamige dessa van het
district Gondanglegi der afdeeling Malang). De inwilliging geschiedde met terzijdestelling van de door een andoren ondernemer
tegen de aanvraag ingebrachte bezwaren, welke ongegrond waren
bevonden. De aanvragers, die hunne verzoeken afgewezen zagen,
hadden voor het in werking brengen van suikerfabrieken (2 in
de afdeelicg Demak der residentie Samarang en 1 in de afdeeling Japara der residentie van dien naam) gronden op bet oog:
a. in en nabij de dessa Moedal van het district Ijaniboeng;
b. in en nabij de dessa Penawaugan van het district Alanggar,
en c. in de dessa Batealit van het district Japara. Voor a en b
grondde zich de afwijzing (gouvernementsbesluit dd. 13 Mei 1895
n°. 6) hierop d a t , in afwachting van de in de afdeeling Deraak
eventueel tot stand te brengen verbeteringen in de watervoorziening
gedurende de droge maanden des j a a r s , met het oog op de belangen der inlandsche bevolking voorshands bezwaar bestond tegen
de toelating aldaar van suikerondernemingen; wat c betreft (welke
aanvraag werd afgewezen bij gouvernementsbesluit dd. 21 Juli
1895 n°. 18) was gebleken dat ten behoeve van de beoogde onderneming over geen voldoend irrigatiewater viel te beschikken,
terwijl ook geen voor de suikercultuur geschikte gronden aanwezig waren.
Tabaksonderneminqen.
Als uitsluitend berustende op overeenkomsten met de inlandsche bevolking worden in de over 1894
ontvangen opgaven (zie bijlage E E E hierachter), als op Java b e staande, 53 tabaksondernemiugen vermeld, namelijk 1 in T a g a l ,
21 in Probolinggo, 20 in Bezoeki, 4 in Banjoemas , 1 in Kadoe
en 6 in Kediri. Terwijl van de 47 ondernemingen , van welke in
de opgaven over 1893 sprake w a s , de onderneming Slamat in
Banjoemas (welke reeds toen niet meer gewerkt had) in 1894
ophield te bestaan , worden voor 1894 7 nieuwe vermeld (3 in
Probolinggo, 2 in Bezoeki, 1 in Banjoemas en 1 in Kediri).
Evenals in 1893 bleef ook in 1894 van 1 onderneming de productie aan het bestuur onbekend , terwijl er zeer enkele, hetzij
in beide jaren hetzij in één d a a r v a n , tijdelijk gesloten waren.
Vandaar dat de proluctieopgaven, vermeld in hel staatje hierond e r , betrekking hebben tot 44 ondernemingen (verbeterde opgaaf)
n 1 8 9 3 . en tot 48 in 1894.
1894.

1803.

GEWESTEN.

Tagal

Aantal
Verkregen
Aantal
Verkregen
onderne—
hoeveelheid tabak
ondernehoeveelheid tabak
mingen
(in K.G.).
mingen
(in K.G.).
waarvan
waarvan
productieKrossok productieKrossok
BladBladopgaven zijn
(kcrf- opgaven zijn
(kerftabak.
tabak.
ingekomen.
tabak).
tabak). ingekomen.
5 000

1

2 221

816

Probolinggo. .

is

1 299 077 1 090 993

20

1 479 888

C97 103

Bezoeki

. . . .

18

3 025 000 4G37 000

20

2 207 500 3 5C5 000

Banjoemas . .

|

185 000

137 500

3

225 500

221 500

5

2.-.0 000

448 750

4

15 000

190 730

1

Totalen

44

3 500

5 302 577 G 310 243

48

3 930 109 4 681 155

als op tegalvt'lden gedreven. In de residentie Bezoeki werden de
akten der grondhuur-overeenkoinsten meest alle aan het, bestuur
ter registratie aangeboden. In laatstgenoemd gewest verbouwen
enkele ondernemers ook tabak op hunne erfpachtsperceelen. ')
De weersgesteldheid van 1H94 was over het algemeen van o n gunstigen invloed op den a a n p l a n t , zoodat de oogst, wat quantiteit a a n g a a t , niet zoo g u n s t i g uitviel als in 1893. Was in
Probolinggo, doordat de oogsttijd nog in den regentijd viel ,
wederom een gedeelte van de tabak op het veld verregend , ia
Tagal en Kediri deed vooral de langdurige en felle droogte in
den oostmoesson veel schade aan bet gewas.
Sommige ondernemers bleven hunne pogingen om de qualiteit
van het product te verbeteren voortzetten door het ontbieden van
Deli-zaad en door kostelooze verstrekking aan de inlandsche planters van de voor rekening der ondernemers daarvan verkregen
kweekplantjes. In Bezoeki trachtten de ondernemingen het product
te verbeteren, o. a. door do grondbewerking en het onderhoud
van het gewas onder Europeesch toezicht te stellen ; dit streven
werd echter belemmerd door de voorkeur , die de inlandsche planter
geeft aan den arbeid ten behoede van de minst eischende onderneming. Waar de bewerking van de gronden geheel aan den i n landschen planter wordt overgelaten , zooals o. a. in Kediri en
Probolinggo, laat het onderhoud der tabaksaan p l a n t i n g e n ' t meest
te wenschen over. In genoemde twee gewesten werkt in dit opzicht
nadeelig de gemakkelijke afzet van krossok.
Uitgenomen één geval in Probolinggo, hadden schuurbranden
uitsluitend in Bezoeki p l a a t s , die meest alle aan kwaadwilligheid
te wijten waren.
In de afdeeling Malang (residentie Pasoeroean) had weder opkoop
van tabak voor de Europeesche markt plaats door sommige industrieelen (zoowel Europeanen als Chineezen), zonder dat zij
daartoe eigenlijke ondernemingen vestigden. ')
In verscheidene streken , meer bijzonder in de afdeelingen Limbangan (Preacger Regentschappen), Batang (Pekalongan), Ledok
(Bagelen), de gewesten R e m b a n g , Kadoe, er.z. zijn ook van veel
beteekenis de teelt en de opkoop van tabak voor de inlandsche
m a r k t ; verg. daaromtrent het medegedeelde in de bijlage, b e hoorende bij de rubriek •»Binnenlandsche handel" van afd. V van
dit hoofdstuk.
') De statistiek betreffende den landbouw op erfpachtsgronden (zie de op
blz. 240 bedoelde bijlage FFF) vermeldt voor de residentie Bezoeki 6 erfpachtsondernemingen, waar tabak wordt geteeld. Sommige daarvan bestaan
uit verschillende perceelen. Bedoelde 6 ondernemingen zyn alle in handen v:in
vennootschappen of particulieren, die tevens voor het meerendeel de tabaksondernemingen bezitten, waarvan hierboven sprake is. Slechts ten aanzien
van 4 der bedoelde erfpachtsondernemingen zijn productie-opgaven bekend,
namelijk voor Nogosari, Klatakan , Petoengredjo en Toegoesari gezamenlijk
niet meer dan 38 500 K.G. bladtabak en 26 500 K.G. krossok. In andere gewesten dan Bezoeki wordt op zeer kleine schaal tabak geteeld op erfpachtsgronden, namelijk — voor zooveel biykt — bjj 1 onderneming in Cheribon,
1 in Samarang en 3 in Probolinggo, terwijl het bovendien uit de voorhanden
gegevens niet is op te maken of dit product wel voor de Europeesche markt
is bestemd.
") Ook in Rembang schijnt dit het geval te z(jn. Uit dat gewest toch
kwamen, blijkens niakelaarsberichten, in de verkoopjaren 1894/1895 uit den
oogst van 1894 hier te lande ter markt 5721 „pakken " krossok en uit Malang
(Pasoeroean) 1054 .pakken" idem, alles naar het schijnt niet afkomstig van
gevestigde ondernemingen, welke tabak niet meer opbracht dan f0,10 a
f0,143'., per ",'j K.G.
Van gevestigde ondernemingen op Java, hetzij uitsluitend berustende op
overeenkomsten niet de bevolking, hetzij beschikkende over gronden door het
'iouvernenient in erfpacht afgestaan ot over huurlanden in de Vorstenlanden ,
leverde volgens diezelfde niakelaarsberichten de oogst van 1894 84 611 „pakken"
bladtabak en Gl 958 „pakken" krossok op, waarvan de verkoopwaarde beliep
respectievelijk f5482800 en f2392200. Hierbij de zooeven bedoelde 6775
pakken krossok uit Kembang en Pasoeroean met eene verkoopwaarde van
f 1160001 verkrjjgt men voor de uit den oogst van 1894 naar Europa verscheepte Java-tab;ik een quantum van 153:144
pakken, met eene opbrengst
van f 8 millioen, d. i. gemiddeld
f0,305 3 per '/» K.G. By een gemiddelden
4
prijs van achtereenvolgens f0,33 en f0,26' hadden de oogsten van 1892 en
189.'! (rcspectieveiyk 179350 en 219957 „pakken") opgebracht respectievelijk
f10160 000 en f10 216 000. Bezoeki en de Vorstenlanden, waar meer dan in
de overige gewesten aan het product zorg wordt besteed, deelden in de bovenvermeldc opbrengst van f 8 millioen voor respectievelijk f3911 300 en f2 089 400.
Over 't geheel echter was aldaar de qualiteit van het gewas 1894 niet naar
wensch uitgevallen, zoodat de behaalde pryzen, ofschoon gunstig afstekende
by die voor Java-tahak uit andere gewesten verkregen, toch weder lager
waren dan de reeds belangrijk gedaalde prijzen voor het gewas van 1893
gemaakt. Bladtabak uit Bezoeki bedong thans gemiddeld f 0,43 per '/; K.G.,
evenals bladtahak uit de Vorstenlanden, terwyi
het Vorstenianden-product van
189.1 (bladtabak) nog had opgebracht f0,475enBezoeki-bladtabak,oogst 1893,
f 0,46 per Vj K.G.
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Omtrent de .-igar<'ii- en sigaretten-industrie in de afdeeling I in 1«93 en van 5221 bouwt in 18!)4 , in elk dier jaren eene proTemanggoeng der residentie Kadoe zijn de ontvangen belichten in ductie maakten van respectievelijk 130 397 en 132 o03 K.G. indigo.
hoofdzaak gelijkluidend met die in 't vorig verslag (bil. 217),
behou lens dat voor de grondstof minder BOOM prijzen dun in 1893
IS.'-i.
1«>3.
werden besteed. Ook blijkt thans dat ook *er hoof Iplaats Magelnng
Aaleel inBeplant* Pro- BapkaU Pro.
van genoemd gewest bedoelde industrie wordt gedreven.
Gewi itta.

Ondernemingen voor het pellen van rijst en voor hel bereiden van
cassave. De opkoop van padi van de inlandsche bevolking door
rijstpelmolenaars, doorgaans Chineezen , tot voor weinige jaren
een zeer winstgevend bedrijf, is in den laatsten tijd, zooals uit
de Preanger Regentschappen vrordt gemeld, minder loonend geworden ten gevolge van de gedaalde rijstprijzen , gevoegd bij afneming van den uitvoer van het artikel naar Singapore , in verband met de lagere noteering van den dollarkoers in de Strait<Settlements. Daarbij kwam dat, door scherpe concurrentie van de
zijde der diverse opkoopers (in 1894 waren in de Preanger Regentschappen 38 rijstpelmolens in werking) en het op waarde houden
van hun product door de inlandsche verbouwers, de inkoopprijzen
der padi betrekkelijk hoog waren. De bedoelde 38 molens (waarvan
er 33 aan Chineezen behoorden , 2 aan Europeanen, 2 aan naamlooie vennootschappon en 1 aan een inlander) leverden in 1894
af 169 696 pikol rijst, tegen 131595 in 1893. In Krawang, waar
37 opkoopondernemingen gevestigd waren , werkten in 1894 niet
minder dan 129 rijstpelmolens of 25 meer dan in 1893, welke
119 335 pikol rijst afleverden (verkregen van 245 215 pikol padi).
Slechts één van de bedoelde 37 ondernemingen was in Europeesche
handen; de andere behoorden alle aan Chineezen toe. Het getal
rijstpelondernemingen in Bantam bleef 3 bedragen, waarvan er
weder slechts 2 in werking waren (één te Sempoe in deafdeeling
Serang en één te Tjiomas in de afdeeling Pandeglang), beide het
eigendom van Chineezen. Bij de derde onderneming (te Tembong
in de afdeeling Serang) liepen de exploitatiekosten te hoog om ,
bij de lage rijstprijzen , met voordeel te kunnen werken. Omtrent den
opkoop of den afzet der pelmolenaars in Bantam zijn geen cijfers genoemd. In Cheribon werd door de Europeesche firma, die aldaar eenige
rijstpelmolens bezit, opgekocht en verwerkt 89 800 pikol padi,
terwijl door eene andere Europeesche firma en door een aantal Chineezen in hetzelfde gewest respectievelijk 26 500 en 195 000 pikol
verwerkt werden. Nopens de ter hoofdplaats Pasoeroean bestaande
rijstpellerij van weinig beteekenis, behoorende aan ten Chinees,
zijn geen productieopgaven ontvangen.
Ondernemingen voor de bereiding van cassavemeel (tapioca) vindt
men meerendeels in de Preanger Regentschappen, namelijk 7, en
verder 1 in Cheribon en 1 in Kediri, doch van de 7 eerstbedoelde
stonden er in 1894 4 stil, deels doordien voor de tapioca geen
loonende prijzen konden worden gemaakt, deels wegens gebrek
aan werkkapitaal. Terwijl in 1893 de 7 cassave-ondernemingen in
de Preanger Regentschappen 112577 pikol meel afleverden, bedroeg de productie in 1894 (voor 3 daarvan) slechts 39 350 pikol.
Het meel wordt via Batavia naar Singapore uitgevoerd. Ook bij de
cassavemeel-fabriek in Cheribon ging in 1894 veel minder om dan
in 1893, toen 16 220 pikol cassave werd verwerkt tot 4500 pikol
tapioca, terwijl in 1894, toen de ondernemer zijn inkoopsprijs
verlaagd had , hetgeen het aanbod belangrijk deed afnemen, slechts
p. m. 4000 pikol door hem werden verwerkt, gevende eene productie van p. m. 1200 pikol tapioca. Nopens de exploitatie der
cassave-onderneming in Kediri is niets gemeld.
Indigo-ondernemingen. Uitgenomen één onderneming (de eenige
in Baujoemas), welke gesloten werd wegens staking van het bedrijf, werkten in 1894 op overeenkomsten met de bevolking (dus
ongerekend de op sommige particuliere landen in de residentie
Batavia en op vele huurlanden in de Vorstenlanden gedreven
indigo-industrie, waarover lager sub 6°. en 1Q.) ') dezelfde mdigoondernemingen als in 1893, doch van twee daarvan (in Kediri),
welker exploitatie, ten deele door verandering van eigenaar, eerst
in een later gedeelte des jaars begon , kon tijdens het bijeenbrengen
van de opgaven voor dit verslag nog geen productie worden opgegeven , terwijl ook niet blijkt over hoeveel bouws aanplant zij
beschikten. Vandaar dat, terwijl in 1893 van al de te dezer plaatse
te bespreken 26 indigo-ondernemingen de uitkomsten konden worden
opgegeven, zulks voor 1894 slechts met 23 van de 25 het geval is Uit
het volgende overzicht kan blijken dat, over 't geheel genomen,
de in beide jaren verkregen uitkomsten niet veel verschil opleveren,
daar diezelfde 23 ondernemingen, bij een aanplant van 5266 bouws
') Op erfpactatsgronden worden, voor zooveel blijkt, alleen indigo-aanplantingen aangetroffen by twee ondernemingen , die in handen zjjn van Chineezen, namelijk Soedimoro in Probolinggo en Bagendoel in Kediri.
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Verreweg het meerendeel dezer ondernemingen behoort aan
naamlooze vennootschappen en slechts één (Soembernilo in Pasoeroean) is in handen van een Chinees.
In den regel zijn het sawahs die door de ondernemers voor de
indigoteelt gebezigd worden en die zij van de bevolking huren voor
twaalf maanden (of drie snitten) tegen f 15 af 25 per bouw, welke
huurprijs bij het aanhouden voor een vierden snit (veertien h. zestien
maanden) met f4 a f 10, voor een vijfden snit (achttien maanden)
soms met f 15 wordt verhoogd. In Pasoeroean wordt de indigocultuur voornamelijk gedreven op te voren voor rietcultuur gebezigde gronden. De huurovereenkomsten voor de indigocultuur
zijn in 1894 alle geregistreerd, behalve voor de 2 Blitarsche ondernemingen en de eenige indigofabriek in Rembang.
Over het algemeen was de weersgesteldheid niet van ongunstigen
invloed op het gewas en viel de oogst bijna overal bevredigend uit;
in Pekalongan leed het gewas in geringe mate van rupsen. Aldaar
en in Samarang werd dan ook dooreen nog geen 20 K.G. per
bouw gemaakt; daarentegen was het algemeen gemiddelde in
Madioen en Kediri respectievelijk 25 en 28 K.G.; bij de eenige
onderneming in Rembang 30 en bij de twee in Pasoeroean bijna
34 K.G. per bouw, welke beide laatste gemiddelden, zooals in
handelsberichten wordt opgemerkt, tegenwoordig als eene zeer
gunstige opbrengst mogen worden aangemerkt, nu de Guatemalaplant, die in de laatste jaren uitsluitend op Java wordt verbouwd,
van lieverlede minder grondstof gaat afwerpen. Proeven door den
directeur van het proefstation >Midden-Java" in 1895 genomen,
om uit de Natal-plant door middel van eene nieuwe werkwijze een
veel hooger rendement aan kleurstof te verkrijgen , beloven, naar
hetgeen tot dusver vernomen is, quantitatief goede uitkomsten. De
qualiteit der volgens dit procédé bereide Natal-indigo was echter nog
niet gelijk aan die van de Java-Guatemala, die om hare eigen-
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aardige fijnheid van deeg <m kleur in den handel zeer gewild is.
Omtrent de voor het product bedongen prijzen vindt men alleen
uit Kediri bericht dat liet f 3,50 i'i f4,25 por Amsterdamsch pund
opbracht.
Opkoop tan thee. De in den omtrek van sommige der op erfpachtsgronden gevestigde thee-ondernemingen in de Preanger
Regentschappen, met name in de districten Tjitjoeroeg en Djauipang Tengali der afdeeling Soekaboemi, door de bevolking op
hare eigene gronden aangelegde theeplantsoenen, welke blijkens
het vorig verslag bij het einde, van 1893 eene gezamenlijke oppervlakte besloegen van 430 b o u w s , worden voor haar van lieverlede
van meer beteekenis , daar in 1894 p. m. 289 bouws vruchtdragend
waren , tegen 168 bouws in 1893. In 1894 werden bij een viertal
erfpachtsondernemingen de geoogste natte bladeren opgekocht tegen
3*/j a 5 cent per '/, K.G.. en wel bij Parakansalak , Tendjo-Aijoe,
Sindangsari en Fasir Telaga Warna het product van respectievelijk
1 2 0 , 8 9 , 74 en 6 bouws. Op die wijze verkregen bedoelde ondernemingen respectievelijk 179 0 6 2 , 73 7 0 8 , 72 625 en 52">0, o f g e zamenlijk 330 645 K . 6 . t h e e , terwijl in 1893 onder de productie
dor drie eerstgenoemde ondernemingen ter zake van aldus opgekocht
product begrepen was 186 709 K.G. thee, afkomstig van voormelde
168 bouws. Wanneer men nagaat dat de tuinen zijn aangelegd
op gronden, die < ingeschikt zijn voor sawahs , en zij bij goed onderhoud minstens 25 jaren lang product leveren , dan kunnen de
voordeelen van de rijstcultuur in de afdeeling Soekaboemi, die
jaarlijks zooveel arbeid vereischt, bij verre na niet gelijkstaan
met de resultaten tot nu toe door de bevolking reeds verkregen
van haro theecultuur; het wordt dan ook zeer waarschijnlijk
geacht dat in de naaste toekomst in de Preanger Regentschappen
het vrijwillig planten van thee door de bevolking in belangrijkheid
zal winnen. Men berekent dat een bouw theeplantsoen den bezitter
eene bruto winst oplevert van ongeveer f 75 'sjaars.
In de afdeeling Limbangan van genoemd gewest vindt bereiding
van thee plaats — uitsluitend voor den binnenlandschen handel — op
de inlandsche ondernemingen Tjigosang, Pasir Tjitjoeroeg en Tjig e d o e g , welke bestaan uit respectievelijk 1 6 , 2 ' ; , en 4 bouws
erfelijk individueel bezeten grond. In 1894 werden op deze ondernemingen bereid 2657 K.G. thee, tegen 2501 K.G. in 1893, welk
product op de passars door rondventers verkocht werd tegen een
vasten prijs van f 0,40 per K.G.
Andere ondernemingen.
De twee pel "etablissementen te Kraton
en ter hoofdplaats Pasoeroean in de afdeeling en residentie Pasoeroean, voor de bereiding van de door particulieren geteelde koffie,
verwerkten in 1894 respectievelijk 27 453 en 50 000 pikol koffie,
tegen 7085 en 4000 pikol in 1893. Over de op licentie werkende
ondernemingen voor de bereiding van aan de verplichte levering
onderworpen koffie is gehandeld op blz. 223 hiervóór.
Hij enkele tabaksondernemiiigen wordt ook kapok van de bevolking opgekocht; dit was het geval in Tagal en Kediri. In eerstgeineld gewest beliep de in 1894 opgekochte hoeveelheid door den
eigenaar der tabaksonderneming Lebaksioe of Jomani 22 000 Amst.
pond, tegen 25 000 Amst. pond in 1893. Wat Kediri betreft,
waar een der bedoelde opkoopers ook handelt in katjang en djarak,
zijn te dezer zake geen verdere opgaven ontvangen. De eigenaar
der boengkil- en katjangnlie-fabriek Wedari in Japara kocht omstreeks 4 millioen kapokvruchten van de bevolking op , en verkreeg
daaruit 530 pikol (66 250 Amst. pond) gezuiverde kapok en 1000
pikol pitten. Deze pitten, met nog 3000 pikol pitten van Chineesche
kapokleveranciers verkregen, werden te Wedari verwerkt tot 400
pikol olie en 3400 pikol boengkil. De ondernemer bezat bovendien katjang-aaiiplantingen op van de bevolking gehuurde g r o n den, welke aauplantiugen 2000 pikol katjang opleverden, welke
verwerkt werden tot 400 pikol olie en 1200 pikol boengkil. De
teelt van katjang wor It echter van de zijde dezer onderneming
voorloopig gestaakt, uithoofde, naar gemeld wordt, de eigenaardige wijze van oogsten door de bevolking een groot gedeelte van
het product zou doen verloren gaan.
5°. Landbouw op gionden door het Gouvernement in erfpaclil uf
in huur afgestaan.
Bedroeg het aantal landelijke ondernemingen, gevestigd op gronden door het Gouvernement in erfpacht of in huur afgestaan, bij
het einde van 1893 5 8 8 . gezamenlijk beschikkende over 351 082
bouws, afgestaan in 1322 perceelen, gedurende 1894 vermeerderde
het aantal der bedoelde ondernemingen tot 645, gezamenlijk beschikkende over 378 071 bouws. afgestaan in 1416 perceelen. Bovendien telde men op uit. 1893 118 en op uit. 1894 142 nog in

[Xederl. (Oost-) Iodië.]

ontginning Ie brengen erf|iachtsy/wc««fc« (gezamenlijk groot respectievelijk 36 372 en 45 502 bouws), waarvan op genoemde tijdstippen niet bleek of zij bestemd waren om zelfstandige ondernemingen te vormen dan wel om bij reeds bestaande ondernemingen
te worden getrokken. (Bij benadering zouden de laatstbedoelde 142
perceelen gezamenlijk 82 ondernemingen kunnen vormen.)
Onder de bovenvermelde 645 ondernemingen vindt men er 28
(gezamenlijk uitmakende 36 perceelen of 9172 bouws), die niet
voor eigenlijken landbouw , maar voor veefokkerij , weideplaats of
uit anderen hoofde niet voor cultuur-doeleinden gebezigd werden,
dan w e l , na vroeger beplant te zijn geweest, sedert korteren of
langeren tijd verlaten waren. Van sommige daarvan was de toestemming van het Gouvernement gevraagd tot minnelijke ontbinding
van het erfpachtscontract. Eene gewestelijke samentrekking der
over 1894 ontvangen opgaven vindt men in bijlage F F F hierachter. ')
Bij het meereudeel der 617 ondernemingen, waar de door het
Gouvernement in erfpacht of in huur afgestane gronden bepaaldelijk voor den landbouw in exploitatie zijn, legde men zich,
hetzij uitsluitend, hetzij in vereeniging met andere c u l t u r e s , op
de teelt van J a v a - en Liberia-koffie t o e , namelijk bij 471 van de
6 1 7 , doch onder die 471 ondernemingen waren er 126, waarvan
óf geen opgaven waren o n t v a n g e n , óf die nog geen product o p leverden.
Waar koffie niet het eenige product u i t m a a k t e , vond men
daarnevens één of meer der volgende voortbrengselen voor de
Europeesche m a r k t , a l s : k i n a , t h e e , cacao, suikerriet, peper,
enz., terwijl op deze of gene koffie-ondernemiug ook wel gewassen
voor de inlandsche markt werden verbouwd.
De overige voor den landbouw in exploitatie zijnde erfpachtsondememingen , ten getale van 146, waren dus die waar men
zich niet aan de koffieteelt wijdde. Van deze werd er omstreeks
een derde deel uitsluitend of hoofdzakelijk dienstbaar gemaakt aan
cultures voor de inlandsche m a r k t , a l s : padi, d j a g o n g , katjang,
groenten, aardappelen, enz. In de andere gevallen maakte men
werk van één of meer der hooger genoemde cultures voor de
Europeesche markt (andere dan koffie).
De koffieproductie was in 1894 belangrijk grooter dan in het daaraan voorafgegane jaar (zie het staatje op de volgende bladzijde); evenwel bleef de opbrengst in de meeste gewesten beneden de r a m i n g ,
vooral in Pasoeroean , Madioen en Kadoe , waar de bladziekte aanmerkelijke schade aanrichtte.
Door de ongekende daling van de kinaprijzen was het getal
kinaoudememingen, dat nog met eenig voordeel kon werken,
g e r i n g ; van lieverlele werden dan ook kinatuineu verlaten, soms
met het doel om tot de theecultuur over te gaan. Voor zooveel
ter zake opgaven zijn verstrekt, dat is voor 71 van de 96 erfpachtsondernemingen waarvan blijkt dat zij kinaplantsoenen bezaten , wordt de door de kinatuineu ingenomen oppervlakte opgegeven als op uit. 1894 nog te hebben bedragen 11452 bouws.
Over 1893 werd voor 80 van de toen opgegeven 100 kinaondernemingen het met kina beplante gedeelte der erfpachtsgronden
gesteld op 12 700 bouws.
Van de zijde der particuliere kinaplanters is in den laatsten tijd
herhaaldelijk overwogen of eete op Java op te richten fabriek,
ter verwerking van de aldaar geoogste basten tot chinine, vol- \ j
doende levensvatbaarheid zou bezitten. Voor zooveel voor dit d e n k beeld de steun der Kegeeriug werd ingeroepen , heeft, deze zich
in beginsel niet afkeerig betoond, — onder voorbehoud dat daarop
bij de Indische begrooting gerekend zij — om den gouvernementsoogst van kinabast aan de eventueel op te richten fabriek ter
verwerking te geven, ter verkrijging op die wijze van de voor
's lande dienst in India benoodigde cbinine (mits van de als geneesmiddel gevorderde hoedanigheid), die het Gouvernement tot
dusver geregeld uit Europa betrekt. Mocht dan de productie
van de gouvernements-kinaonderneming eventueel niet voldoende
zijn om al de voor 's lands dienst benoodigde chinine te leveren,
dan zou het ontbrekende van de Indische houders van bereide
chinine kunnen worden gekocht Een verzoek van de heeren
H. J. VAN PREHN C. s., dd. Ambarawa 24 Juli 1895, om op
nader overeen te komen voorwaarden eene overeenkomst met beu
aan te gaan voor de verwerking van de basten der gouvernementskinaonderneming in eene door hen op Java op te richten chininefabriek , kon echter vooralsnog niet in gunstige overweging worden
genomen , omdat de aangeboden monsters zwavelzure chinine — bij
wijze van proef volgens eeue door genoemden adressant u i t g e vonden methode op de kinaonderneming Langenhardjo in Sama') Over het in 1894 aan canon verschuldigde en betaalde bedrag worden
opgaven aangetroffen op blz. 111 hiervóór; omtrent den aanslag der crfpachtsperceelen in de verpondingsbelasting zie blz. 201 en bijlage TT.
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Tweede Kamer.

Kolonie»] ver>iag van 1890. [Neder). (OoeU) India.]
r a n g herei I
bij onderzoek in bei s c h e i k u n d i g - l a b o r a t o r i u m v a a
d e n militiiiren pinnMViinditfOH dienst te Batavia w a r e n g s b l e k e n
niet geheel te voldoen aan do bij de N e d e r l a n d s c b e P h a r m a c o p a e a

kregen.

(3de editie, lHHii) voor swavelzurechinine gestelde eisenen. Terwijl
den a d r e s s a n t e n van bet r a p p o r t i w a a r i n de u i t k o m s t e n van h e t
onderzoek w a r e n n e d e r g e l e g d , voor zooveel noodig , weid mede—
d e e l i n g g e d a a n , werd h u n tevens te k e n n e n g e g e v e n f g o u v e r n e - '

.!c/.ellde c u l t u u r

en

Regentschappen, wat het eau tal tbeeonderneningen betreft, dong
d a t g e w e s t n o g in meerdere m a t e n a a r den v o o r r a n g , v e r m i t s
a l d a a r a l l e e n 4 7 v a n de 50 o n d e r n e m i n g e n , w a a r de t h e e e i i l t u u r op
erfpaciitstrronden w o r d t g e d r e v e n , w e r d e n a a n g e t r o f f e n . Met v e r wijzintr n a a r h e t g e e n d i e n a a n g a a n d e v o o r k o m t in de noot f op
blz. 2 2 0 van 't v o r i g v e r s l a g , k a n w o r d e n a a n g e t e e k e n d d a t de
o o g s t e n d e r n i e u w a a n g e l e g d e a a n p l a n t i n g e n v a n A s s a m - t h e e in
de b o o g e r g e l e g e n s t r e k e n der. P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n g a a n d e w e g
t o e n e m e n en d u t die t o e n e m i n g o p w e e g t t e g e n den t e r u g g a n g der
p r o d u c t i e van . l a v a - t h e e in de l a g e r g e l e g e n s t r e k e n , w a a r d e
p ' a n t s tenen van J a v a - t h e e m e e r en m e e r w o r d e n verwisseld met
Liberia-kofBeboomen. D i e n t e n g e v o l g e w a s de t h e e o o g s t van 1804
(zie het e e r s t v o l g e n d e staatje) vrijwel s t a t i o n n a i r g e b l e v e n . W a t
de m e t t h e e b e p l a n t e u i t g e s t r e k t h e i d d e r ei f p a e h t s g r o n d e u b e t r e f t ,
d i e n a a n g a a n d e zijn voor 7 o n d e r n e m i n g e n (alle in de P r e a n g e r
R e g e n t s c h a p p e n ) g e e n cijfers b e k e n d (ook o v e r lrS'.M niet). De 4 3
overige bezaten o p u i t . 1804 1 0 ¥ 6 9 b o u w s t h e e p l a n t s o e u , welk
t o t a a l , o p uit. 1 8 9 3 , bij 40 o n d e r n e m i n g e n , bedroeg 9907 b o u w s .
I n deze t o t a l e n deel Ie de r e s i d e n t e P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n op
u i t . 1804 (voor 4 0 o n d e r n e m i n g e n ) m e t 9 1 3 0 b o u w s , en op u i t .
189IJ (voor 37 o n d e r n e m i n g e n ) niet 8 7 0 8 b o u w s . S o m m i g e van de
l a a t s t b e d o e l d e 4 0 en '.Ti o n d e r n e m i n g e n bezaten voorshands n o g

slechis kleine aanplantingen (V8 a 10 bouws).
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werd goden
Weid O l ' n o p e n s d e

oogstjaren.

ineiitsijesluit dd. 12 December 1895 n: 6) dat de Kegeering genegen
w a s b a t verzoek in nadere o v e r w e g i n g t e n e m e n w a n n e e r de boe*
danigfaeid van d e door hen bereide c h i n i n e g e h e e l in overeenstem*
m i n g zou blijken te, zijn met de bovenbedoelde eiseben. Ook v e r k l a a r d e de B e g e e r i n g h e t te z u l l e n op prijs stellen indien van de
zijd»! d e r a d r e s s a n t e n eene proef g e n o m e n w e r d met do b e r e i d i n g
v a n z o u t z u r e c h i n i n e , w e l k e e v e n e e n s zou m o e t e n voldoen a a n de
d a a r v o o r bij de a a n g e h a a l d e P l t a r u i a c o p a e a a a n g e g e v e n eischen.
W a r e n e r van de Mi e r f p a c h t s o n d e r c e m i n g e n , w a a r m e n op u i t .
1894 n o g k i n a - a a n p l a n t i n g e n aantrof', a l l e e n (57 in de P r e a n g e r
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i') Hieronder, voor loovael blijkt, voiir il ondernemingen 12 802 pikol Java
kollie in da boornaebil (gelijk t- stellen niet lo ('>7ii pikol bereide koffie] en voor
28 ondernemingen 1202 pikol I.il>eria-kofiie [waaronder i pikol in «Ie hooroaehil).
M P ) Inaartisn ( ) vermelde cijfers wijzen het aantal ondernemingen aan, waar
in het opgegeven jaar niet of noy niet geoogst werd.
r) Hieron.ler voor 17 ondernemingen s u s pikol (Java-)kofBe in de hoonuchil
[gelijk te stellen n a t l'.ss pikol berenla kofliej en voor 44 ondernemingen S850
|iikol Libcria-küftie.
H) lfierond;r v..or in oodernemiogea •ïfir,i pikol (bijna gehsel Java—)koiBa in
.Ie hoornschil [gelijk te stellen met Jlilt) pikol bereids koffie), en voor 30 ouder—
nemingen 6814 pikol Liberia—koflie. liovemlien is van l onderneming', dio voor
500 pikol in het totaal meetelt, .Ie productie aan Liberia-kofHe niet aifzonderlijk
opgegeven.

Dat de e r f p a c t i t s g r o n d e n s l e c h t ! in b e t r e k k e l i j k o n b e d u i d e n d e
m a t e worden d i e n s t b a a r g e m a a k t a a n de teelt van s u i k e r r i e t en
e) Volgens ItandaauVi'aiilan loadao ia de jaren lsor». I8'.H en tsor, te A m t a b a k bleek r e e d t u i t het m e d e g e d e e l d e in de ••niier—paragraaf 4 ' ,
ster.hnn voor particuliere rekeaing zijn gereOd on lerataande hoeveelheden .lavi—
kinahast (in K . G - ) , hoofdzakelijk afkomstig van erfpachtaonderneoüngen
aldaar,
hiervóór (zie de noot op blz. 2-14/43 > en n o o t 1 o p blz. S&J8).
Van de t e e l t van s u i k e r r i e t v i n d t men in ' t g e h e e l voor 18 doch ten ileele ouk van particulier.' lunderijeu in W e a t - J s v a en van buurgronden
in de Vorstenlanden.
e r f p a c h t a o n d e r n e m i n g e n g e w a g g e m a a k t , en s l e c h t s 7 d a a r v a n
Inh .'.i.leude aan
schijnen t e v e n s te zijn i n g e r i c h t voor d e v e r w e r k i n g van h e t r i e t ,
I'eilings.
Ledfr»SucciAu. Ie re
Totaxl
ehminaaolpnaat
Offid.
riatia.
jaren.
rubra.
soorten.
K ti.bast.
na i~.
(mede in BL.Gr.).
n a m e l i j k d e e r f p a c u t s o n d e r i i e m i n g e n D j a t i p i r i n g (of b l e n d e r ) en
1 Stl.1
i 174/in
in in
n:, .n
30i/m
I38/B1
se*i/m
K a d h i p a t t e n in Clv.'ribon, A l k m a a r in P a s o e r o e a n , zoomede de
18.1»
i IM .n
5."rm
335,01
3 037'in
i S9/m
114/in
vier v o l g e n d e in K e d i r i : Koei.jonmauis (of G a m b i r r e d j o ) , k o e \ s a 1 8 IS
3 Ü3C/IU
.'1 in
: i i in
894 in
i ï'.ii'ni
207/Tn
rassau (of B r e n g g o l o ) , K e n t j o n g en W o n o b o t o (of Baron), s o m m i g e
f) l i e r o n d e r in \%'M 7i'. SIO. in 1x93 ISti'O'.i en in 18!» I 880648 K . G . . bij
van w e l k e fabrieken ook riet v e r k r e g e n v a n a a n p l a n t i n g e n b u i t e n
3 a l onderaammgen verkreg^u door 0|ivo>;i van natte bladerea van eigen lii-.-.j de e r f p a c h t s g r o n d e n . In den p r o d u c t i e s t a a t der erfpachtsonderneplauis .enen dar hevolking (verg. blz. 210 liiprviór .
D e hoeveelheden (in K.G.) en de II.M emining der in 1S03 en I8Ü4 uil J a v a
m i n g e n (bijlage F F F h i e r a c h t e r ) s c h i j n t het. op die wijze v e r k r e g e n
veracbeepte partijen Java— ea ftmsia MIMI l.e.lro.'gen ala volgt:
p r o d u c t voor d e e e n e fabriek wel en voor d e a n d e r e niet te zijn
Volgens opgaven v a s de
Volgens de ofricieele
m e d e g e r e k e n d , zoodat dan ook de p r o d u c t i e van 2 2 5 950 p i k o l , j
Soekahoeniische Land—
algemecue hati.J.1.' •
voor de bedoelde 7 o n d e r n e m i n g e n v e r m e l d in de e e r s t a a n g e h a a l d e
stutisti'k.
bouwverecniging.
n o o t , d e w e r k t d i j k h e i 1 meer zal nabij k o m e n d a n het cijfer d a t
1893.
1894.
1883.
1894.
men lager zal aantreffen. O v e r i g e n s vond h e t op e r f p a c h t s g r o n d e n
naar Xederlan 1
1881881
2 421092
I i ..1050
1986*97
Bagaland
2 005 891
I 344 7.'.l
980'J73
5 8 : 7 i!
g e t e e l d e r i e t — bij de o v e r i g e 11 o n d e r n e m i n g e n die in de over
.. Singapore
107 753
115 475
149 MS
1894 o n t v a n g e n o p g a v e n m e t een g r o o t e r of kleiner a a n t a l b o u w s
244
300
22
2o.-.
„ elders .
13 878
10 115
riet v o o r k o m e n — zijn w e g n a a r de o n d e r 4 ° . bedoelde f a b r i e k e n ,
Totalen
3 955 801
2 7JJ718
4 os.' :i25
8 712 37(1
hetzij t e r v e r w e r k i n g , hetzij om a l s p l a n t r i e t te d i e n e n .
De p r o d u c t i e van cacao n a m in 1894 op de e r f p a c h t s o n J e r n e j) O n d e r de [opgegeven productie is begrepen aan krossok (kerftabak) ia 1892
39 8 7 5 . in 1893 53 950 en in 1891 2s 375 K . G . Zie o v e r i g e n s , w a t 1894 betreft,
m i n g e n w e d e r e e n i g e r n i a t e t o e ; zie h e t v o l g e n d e staatje.
noot 1 op blz. 238 hiervóór.
G e w e s t e l i j k e o p g a v e n o m t r e n t de in l b O i o p d e erfpachtslandeu ')
k) Deze proluctie is niet uitsluiten! van de erfpachtsgronden a f k o m s t i g ; zie
g e o o g s t e h o e v e e l h e d e n der v o o r n a a m s t e u i t v o e r p r o d u c t e i ; en omwat daarover zooeven (in de uiededeelingcn aan het staatje voorafgaande) is get r e n t de b e p l a n t e o p p e r v l a k t e (voor 5 5 2 v a n d e 617 voor land*
sagtL H e t in 't vorig verslag opgegeven productiecijfer voor 1894 was 7100 piko!
b o u w d o e l e i n d e n reeds of n o g in e x p l o i t a t i e zijnde e r f p a c h t s o n d e r te h o o g , cu behoorde betrekking te hebben tot 7 en niet tot 8 on lerneiningen.
n e m i n g e n een t o t a a l a a n w i j z e n d e van 1 6 9 2 3 5 h j u w s ) zijn v e r z a i) Voor COOVer het bij ds hieibedoelde ondernemingen geteelde suikerriet niet
m e l l in de m e e r g e n o e m d e bijlage F F F .
als plantriet d i e n d e , is de daaruit verkregen productie begrepen in de opgeven
T h a n s v o l g e , w a t de p r o d u c t i e b e t r e f t , eene driejarige recapider suikerfabrieken, werkende op overeenkomsten met de bevolking, bedoeld in
talatie,
w a a r b i j t e v e n s is a a n g e t e e k e n d v a n hoeveel o u d e r n e m m - de onder "paragraaf 4*, W a t 1894 betreft, geldt een en ander slechts voor 10 ondern e m i n g e n , daar van de ciljachtsondernemingen Alkmaar in 1'asocroeau en W o u o g e n n o p e n s de u i t k o m s t e n d e r e x p l o i t a t i e <j:eei\ o p g a v e n zijn i n g e boto ui K e d i r i , die eigen suikerfabrieken bezitten, da productie iu 't geheel met
k o m e n en van hoeveel o n d e r n e m i n g e n n o g geen p r o d u c t werd veris o p g e g e v e n , en de suikerproductie van 128 pikol, welke volgens bijlage F i ' F

') Krachtens lniurtitel werden nog slechts bezeten de perceelen Ooonoeng
Poentaug in Bantam waar 10 pikol koffie, en Taaali Laijapan in Cheribon
waar raim U0O0 pikol padi werd geoogst.
IJandelingeD d e r S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen 1 8 9 5 — 1 8 9 6 .

bij de koftieonderneming Sarang lialimoen in de riaangSI Regentschappen z u
zijn v e r k r e g e n , vermoedelijk niet voor de Europeesche m a r k t bestemd zal iiju
g e w e e s t , en daarom ook ni t in gemelde onder-paragraaf 4"., noch in de boveu
opgegeven productie van 90 219 pikol is ïnedcgelcld.

H e t o p de e r f [ a c h t s o n d e r n e m i u g e n

henoodigde w e r k v o l k

werd,
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evenals in vorige jaren. grootendeela uil de omliggende dessa's
betrokken, en in den Oosthoek ook uit Maluru en de Vonten*
landen. Gebrek aan werkvolk deed zich uver 't algemeen weinig
gevoelen. Alleen door da erfpachten in deafdeeling Djeuiber dar
OtWttTIV,
residentie Besoaki werd nu en dan geklaagd over de moeielijkbeid
om ia voldoende mate koelies te verkrijgen, betgean in de ont* j
vangen berichten wordl toegeschreven aan de omatandigheid dat I
op ve'e ondernemingen de arbeiders genoodzaakt waren om in
pondoka aamen te wonen. Van de voorloopig HUL,' slechts vuurde Bantam . .
jaren 1894 en 1895 den erfpachtera in Ooat-Java t>i_j gouvernement! Batavia . .
.
besluit VHU 7 Juli 189» n: i11 aangeboden gelegenheid om voor rKrawaag.
iiirihon. .
<Iü floer hen in Midden»Javm, voor den <luur van den pluktijd,
in dienst genomen werklieden tegeu verlaagde prijzen P T urkaarteu
te erlangen! werd volgene berichten van bet voorjaar van 1895,
looals reeds werd aangestipt op blz. 165 biervddr, voorsbandageen
noemenawaardig gebruik gemankt.
De dagtoonen voor mannen liepen uiteen van f 0,12'j (in SaTiftrang) tot f 0,45 (in Soerabarja), welke prijzen echter gedurende
den oogsttijd gewoonlijk booger zijn en in laatstbedoeld geweal
zelfs wel stegen tot 1 1 . Voor vrouwen waren de loonen lager.
Door op taak te werken , kouden de arbeiders meer dan liet gewone dagloon verdienen. Overeenkomsten velden weinig met de
arbeiders gesloten; alleen geschiedde dit hij sommige erfpaebta*
ondernemingen in de afdeeling Keudal der residentie Saruiirang
(namelijk hij die waar de teelt van padi hoofdsaak i») en bij ernige
weinige erlpaehtsonderneiningen in de residentie üêsueki, waar
de koelies voorschotten verlangden.
(i°. Laaaasaa *f baéea umi autiraliem in Ngeassai Kfratasa.
Voor zooveel uit de voor dit verslag ontvangen opgaven betref*
fende de in handen van Europeanen en van niet-Europeanen zijnde
particuliere landerijen is af te leiden, kwamen er in 1894 in de te
dien opzichte bestaande verdeeling de volgende veranderingen. 'J
In Samarang gingen drie aan Europeanen toebehoorenda landen
uver in banden van übineezen, terwijl dit in Batavia met één
land het geval w a s , waartegenover de in handen van Europeanen
zijnde lauden iu laatstgenoemd gewest met vijf vermeerderden,
welke te voren aan niet-Chineeache vreemde oosterlingen toebehoordeu. Bovendien ging het in .lapaia gelegen land Öoemhring.
waarvan een Chinees eigenaar was, over in banden van een
Europeaan.
In het volgende overzicht zijn de gebruikelijke gewestelijke opgaven omtrent de uitgestrektheid, het zielental en de verpondings*
waarde der particuliere landerijen bijeengebracht.
Aantal

Aantal

Uitat;.
strekt-

OBWXRSV.

land''

betd der

landerijen
rijen. iin bouwa).
I . A \ IM lil.1 I V

Bantam .
Batavia .
Krawang.
Cberibon.

.
.
.
.

Tagal •

•

•

1

-

108
1
Q

1

Samaraag

.,) 11
1

.lapara
. .
Soerabajja
1'asoeroean .

'<
1

129

'Ie zaïm n .
B.

Bainainai
Japara
Soerabajja

einde van
1804.

VAN

Kr

Geaehatte waarde naar
welke de aaaalae dei

Ki:r

Pasooroean .
Alpemrene totalen
over J8:U . . . . '

568 M 9

139

Tagal. . .
Samarang
Japara . .

I
10

.

Over 1891 warei
de cijfers . . . .

481

l

800000
19914684
2 7oo ooo
2 948 760
424000
1 866920
110 000
28? 061
700000

l 8» 160806

l'lUM.KZKN.

;

Ut 7 3 0
900
2818
:tK
8 700

62"
000
680
000
923

(iesiliatte waarde na:ir
welke de aanslag der

particuliere Innderni n in
dr verpondfag Ji

59 508
ooo 742
184 879
146 711
1.1 r,29
Cr. 121
I 978
4 6 l-j:s
8 886

1 668967

hinkend.

l.AT IE.

APITI

48 796

MI in 000
38 161 T!I8

.: 1,0011011

ï 948 750
184 ooo
." 664 600
156 000

:t 188 160
700(100

SCO

l 63 686307

1623400

63 728 936

I
II)

De

landen

BajOOBg

en

(iiineelak,

in

't vorig I H a l s g als één land

aangemerkt, moeten als twee atsondertyke landerijen werden bearhouwd.
») Volgena het vorig verslag bedroeg dit getal 61804. Dit groots veracht!
is bierdoor ontstaan dat in 1898 ds bevolking van het land Sajoong abindr
velijk tweemaal werd opgegeven.
• Onder dit aantal zijn niet meer begrepen de landen licdagan en Balan
n". 918, Ier gezamenlijke uitgestrektheid van 28 bsaws, die gehlskes zijn
niet als eigenlijke particuliere landerijen, maar als gewone elgeu(lomtipcrceclcu te moeten worden aangemerkt.
•I) Verbeterde opgaat
Het boofdpreduet van bet grootste ileel der particuliere landerijen is en blijft de padi. waarvan de opbrengst in 1MI4 sou zijn
te stellen op ruim (> millioen pikol, tegen ongeveer ü 1 /. niillioen
pikol in 1893. Deze eijl'ers bezitten rchter een zeer hennderei d
karakter (voor sommige landerijen is de opbrengst btrekeiid moeten worden naar het aandeel van n u padi-oogst, hetwelk aan den
landheer moet worden opgebracht). Verdeeld over de verschillende
gewesten doen zich de verzamelde opgaven. ook wat betreft de
niet padi beplante uitgestrektheid , voor als volgt:
MSI padi beplante uitgestrektheid
(in bouws).

binderijen ,

gelegen

18Ü3.

berekend.

IIOITANIN.

337 110 4 6 6 4 0 4
84 0 8 0
30083
n 7.12 1 8 9 8 9
10.>
341
5 750
32 878

rflen.

particuliere lainleri en in
de verponding s

1 113 638 916814
1 AS

lande

Particuliere

r
I J 7'.i;> , >'.i 508
492047 484 993
300000 164 7'.if.
257 240 14(1 741
:J 8:»:t
1 ö 689
13868 ») 4 0 893
1 900
4 631
7 869
698
:i 388
861

LlMOKI.llN

1H7
1
(\ 25
1
80

Batavia

/.eten.n
hij liet

Mrekt
/ • t i in n
beid di r
hij lul
l;uideri|i n
'inde rail
(in houw - '.
1 H'.M.

S48 710
:isr. 080
240
KAS
20 n08
OOh
804
861

Sner.'ibaija

Aantal
opge-

Ultge-

Aantal

Krawaag
Cberibon
Tagal

Bamaraag
Japara
Soerabajja
1'asoeroean
Totalen.

.

IS'14.

Haar seaattiag
verkregen padiproductie (in pikulsi.
18'J3.

14 600
1H7 OJI
46 281
38493
1 896
16621
640
._, 25]
:.7l

15 -J71
l'.H 0 7 0
45 7!'5
60 127
1 'JOO
13890
880
•• :i4:i
57'J

888600
:i 044 800
668 800
«75 1100
28000
145 100
1 300
43 -J0o
20 000

.•ii8-.'7;i

:i-Jl 811

S :>i-2 100

1894.
0)

.-ii;4!>00
M 87.J 100
688600
1 019 800
.in i

1)

120800
2 •JOO
:t'.i i o n
15 OOO

0 ooi' ;>oo

()
Door den nvervluedigen ong.-t in 1.S'J4 weiden de rijstprijzen zeer
g e d r u k t , zoodat de landheer van Tiikandi zieh verplieht zag de al koopsom
(algemeen betaalt men op ds particuliere landen in Bantam de tjoeké in
geld) te verlagen van 1' 0JÏ6 tot f 0,20 per bos van 11 katti droge padi (zie
noot 3 op blz. 222 van bet vorig verslag).
M Van 7 landerijen w a s de padiprodiutie onbekend , dewijl geen productie
in natura werd ontvangen.

Als tweede gewassen zijn katjang, djagong , ketella en komkom.
mera wel de belangrijkste te noemen , welke gewassen dan ook
C. L A > D E K I J I > - l Ui ISSSBS
op het grootste deel der landerijen geteeld worfen.
69
18 047
4'» 846
l' 1 608 587
Batavia
In de residentie Batavia bestaan tal van particuliere landen ge1 481
0 830
1 Hó 000
Samaraag
•150
bed uit grasvelden of klnppertuinen , terwijl ook van de in de
ó 876
Bm rabatta
>
211 185
onmiddellijke nabijheid der hoofdplaats Soerabaija gelegeu lande»
.'.I \»0
l . aaaaaa •
•i
20 5_'4
1" 1 902 77:'
riji-n verscheidene uit een landbouwkundig oogpunt van minder
l-olang zijn , daar zij geheel worden ingenomen door Chinessehe
begraafplaatsen of door de-su's en kanipongs. welke zoo dicht
•) Fn de voor het vorig vendag ontvangen opgaven tras verzuimd melding j
bevolkt
zijn dat mime woonerven geheel ontbreken. Bovendien
tn maken van den overgang uil handen van een r.iiro|ieaan in die v u een
Chinees van het land Baagleo (146 bouwa) . gelegen iu de araeeiiag staden ' komen op bet land Kandjeran in de residentie Soera? aija , gelegen
VoemeUcn van JB^tavii
aan de ku.-t van Straat Mudura , talrijke vischvijvers voor, die
T.

2;iiivn .

824

184 792

648696

i 88688830
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door <le opge/.etenen worden geëxploiteerd j tij betelen liij wijze van
huur eeoe geldelijke belasting u u den Inidheer en benouden
daarvijdi' de volle beschikking over Ie opbrengst dier vijvers
Zooals reeds in 't vorig ver#lag (bis.-222) werd berinnerd , zijn
er van al de particuliere landerijen slechts ruim een 100-tal , die
producten voor de Europeesche markt opleveren, en wel boofdzakelijk koffie, suiker en thee. Ot productiecijfers over 1894 bepalen
zich (verg. bijlage GGG hierachter) tot de volgende hoeveelheden :
2.'}996 pikol koffie (daaronder, voor zooveel blijkt, :J'20 piko]
Librria-kofBe), geoogst op 62 luiden , gezamenlijk, naar tbana
wordt opgegeven , nel 15 §69 bouwa koffieplaiilaoen, van welke 5*^
landen er ."(7 gelegen zijn in de afdeeling Buiteuzorg (Batavia), die
gezamenlijk 13549 pikol ] reduceerden (daaronder 130 i ikol Liberiakofh'e);
85 122 pikol suiker, waarvan voor ".> hinden aan auiker voor |
den uitvoer geschikt (Ketanggoengan-West inTagal, Kedawoeug i
in Pasoeroean , en Djagir of Ngagel, Karab en Ketintang in Soc- |
rabaya) (>28()ü pikol, verkregen van 838 bouwa riet (gemiddelde
productie dus ruim 75 |<iko) per bouw), en voorlOlaudeu (waarvan 11 in de afdeeling Tangerang der residentie Batavia) 22262
pikol , verkregen van 2242 bouwa riet (gemiddelde productie dus
nog geen 10 pikol per houw); — voort* leverden de afdeelingeu
Tangerang en Buiteuzorg belangrijke hoeveelheden suikernetstekken on eb) aerehvrij plantriet te dienen ten behoeve van
suikerondernemingen in Midden' en Ooat-Java; ')
875850 K.G. thee (voor Tjikandi-üedik in Bantam met 93 louwa
Lhee-aanplant-, Tjikoja in de reeds genoemde afdeeling Tangerang,
w a a r p. m. 125 Louws m e t t h e e zijn beplant , en een 18-tal l a n d e n

in Buiteuzorg met ongeveer 3700 bouwa theetuinen);
en

eindelijk

47 862

K.G.

kiinhist

(voor
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ge turende 189i niet geopend, terwijl 4 ondernemingen haar zelfitsndig bestaan verloren dot* insmelting bij andere, en 1 gel eel
ophield te werken, doordien de gronden aan de betrokken apanage»
houders werden t e r u g g e g e \ en. Bij het einde vuil 1894 beliep dien-

tengevolge het aantal ondernemingen. ala bedoeld bü Indisch
staatsblad 1884 n°. 9 , juncto 1891 u'. 255. in 't geheel 185. In
Boerakarta namelijk v e r m i n d e r d e om de voormelde r e d e n e n h e t
a a n t a l van 141 tot 136 ( h i e r o n d e r 10 in het M a n g k o e N e g o r o s c h e
g e b i e d ) , terwijl in D j o k j o k a r t a het a a n t a l , e v e n a l s op u i t . 189)1,

49 bleef hedragen
In beide gewesten werden meergronden bngehuurd dan wegens
afloop

van

l i g e n a a n p l a n t en uit 100 h o u w s a a n p l a n t , door de o p g e z e t e n e n
b e w e r k s t e l l i g d z o n d e r b e t a l i n g , m a a r t e g e n on b e z w a a r d g e n o t
van 900 b o u w s s a w a h s . Uit deze 4 0 0 h o u w s riet werd 3(i 0 0 0
p i k o l s u i k e r v e r k r e g e n , d e r h a l v e g e m i d d e l d 9 0 pikol per b o u w .
O p b e t land K e d a w o e n g (Paaoeroean) w e r d e n 8 2 h o u w s m e t s u i k e r r i e t b e p l a n t , u i t welk riet 5 5 0 0 pikol s u i k e r werd v e r v a a r d i g d ,
d. i. g e m i d d e l d r u i m 67 pikol per b o u w . E c h t e r bezat de o n d e r -

nemer nog aanplantingen buiten de grenzen van zijn land, waaromtrent echter geen cijferopgaven ontvangen zijn.
Op enkele Buitenzorgsche landen gii g men er toe over de theeplantsoenen te vervangen door aanplantingen van Liberia •koffie.
Omtrent den stand der herziening van het reglement op de
particuliere landerijen in West-Jnva (Indisch Staatsblad 18IJ6 i.°. 19)
zin voor dit verslag geen radere berichten ontvangen.
Ten aanzien van het indertijd aan de orde gestelde denkbeeld
om een deel van bet groot particulier landbezit in West*Java
door aankoop in bet hezit van den Staat terug te brengen , is de
Begeering tof de conclusie gekomen dat bet geen aanbeveling
verdient om , waar zooveel behoeften va:i meer algen.ecu belang
op bevrediging wachten, aan do verwezenlijking van dit denkbeeld,
waarmede groots geldelijke offers zouden zijn gemoeid , den voorrang toe te kennen.
7C. Landbouw op verliiuirilc landen in Suerakatla en Djoljokarta.

huur

aan

<le i u l a u d s c b e

o n d e r n e m i n g e n in B o e r a k a r t a met 1037
n u t 20« h o u w s t o e n a m . *)

rechthebbenden

werden

en bij die iu

Djokjokarta

Productieopgaven over 1893 en 1S94 voor elke onderneming i.het bijzonder, voor zooveel betreft suiker, indigo, tabak en koffie
zijn vermeld in bijlage G G G van dit versla;.
B e n i g e a n d e r e o p g a v e n , tot a l l e ondernemingen

namenlijk

betrekking hebbende, volgen hieronder.

Aantal

Uitgestrektheid
(in liouwsi van

onderne- de aan Earopea
iieu verhuurde
iniiigen
gronden , r»or

Jaren.

(polyeM

foarrei 4t
ttilttl»lrnrnl,"lllslill

de l ' a i n a n o e k i i n - en

Tjiaaaemlanden in Krawang en 2 landen in Buitensorg, wonlende
op 2 andere Buitensorgsche binden (Nanggoeng en Scekaradja) de
kinatuinen niet meer geëxploiteerd.
Voorts worden op enkele landerijen aanplantingen van tabak,
indigo, cacao en muskaatnoten aangetroffen: voor 2 landen m
Krawang en Saniaraug vindt men eene productie opgegeven van
6285 K.G. tabak ; de irdigo-aanplantingen — op 17 landerijen in
de afdeeling Tangerang — leverden '.il 298 K.G. indigo op; de cacao—
aanplantingen gaven eene productie van M723 K.G., terwijl op
11 landen in Batavia, 1 in Krawang en 1 in Bamarang denotenaunplantingen opleverden 15 741 K.G notemuskaat en 1290 K.G
foelie Ten slotte valt nog te vermelden dat 3 buiden in Buitenzorg
eene peperproductie gaven van 102:5 K.G.. terwijl op 2 hinden
in laatstgenoemde afdeeling en 1 land in Krawang vogelnestjes
werden ingezameld, ten gezamenlijken bedrage van 2107 K.G.
Ten opzichte van den voet waarop op de particuliere landerijen
de suikercultuur gedreven wordt, zijn de ontvangen Inrichten
nagenoeg gelijkluidend aan die, voorkomende op bis. 2i2 van 't
vorig verslag. De rietaanplantingen waren het belangrijkst op
Ketanggoengan-West (Tagal), bestaande uit "00 bouwa vrijwil-

de

teruggegeven, zoodat de in huur beseten uitgestrektheid bij de

,1e
re;islers).

lUiut

tiet bestuur
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Soemkarta,
189.1 .

.

141

//) -J7i

m

1S94 .

.

136

r) 272 264

1 205 294

f

1 207 217

8 7 8 7 8 d>ii 139
ondernemingen).
./) 43 198 (hj) 133

ondernemingen).
Djokjokarta.
1893 .

.

49

M 698

1894 .

.

49

.) 98806

f

678 419
«81 648

17 908 (hjj 49
ondernemingen).
17 853 iliij 4 9

ondernemingen).

i/) Dit laatste was nog liet geval bjj 4 ondernemingen in Boerakarta.
Overigens waren, hoven de hiiursom in geld, leveringen in natura aan d
Inbindache verhuurders verschuldigd bij 15 ondernemingen aldaar en bjj 31
in Djokjokarta. Die leveringen waren van zeer uiteenloo|ienilrn aard. Hehalve
uit vijst (laatstelijk 1107 pikol in Soerakarta en 8221 pikol in Djokjokarta)
kollie en suiker trcspei tieveljjk 36 en 85 pikol, enkel in Socrakarta', b e stonden /ij uit sommige artikelen voor huishoudelijk gebruik, diverse vruehten en cel waren, kippen, eenden, klappers, klappen en katjangolie, arénsnikcr, groenten, giaa, betelbladeren, gedroogde bloemen, setjang (eene
vcrt'stoi), petroleum en kaarsea.
b)

Verbeterde opgaat'.

r) In 1894 werden .biigehnurd" !138 bouwa, terwijl wegena veistrnking
van de huur 1101 bouwa aan de inlandsche verhuurde™ werden teruggegeven
Van het opgegeven aaiit.il huiirgrcpdf n warm in het 8f ( FCI boei ar p^t bird
gelegen p. m. 267 000 en in het Maagkec Negoiotch gtbied p. m. f000
bouws.
d\ Verscheidene ondernemingen b e g o n n n in 1894 nieuwe ko!tie-en eaeaoaanplantingfn aan te legden. A'aidaar het vry belangrijk verschil met de
opgaat' van uit. 1S93.
e)

Bijgeliuurd wtrden in 1894 208 bouws.

Eene vergelijking van den oogst van 1894 met de in de vier
voorafgegane jaren verkregen uitkomsteD vindt men, voor zooveel
de geteelde hoofdproducten betreft, in het volgende overzicht.

Nieuwe landbouwondcriiemiiigen werden in de Vorstenlauden
') De ingevolge de aangehaa'de staalsbladin vereiachte voorafgaande ver') Volgens berichten vaa het najaar van 1895 had zich in riotaanplaiitingunning van den (Jouverneur (ieneraal om toegelaten te worden tot het
gen onder Tangerang de serchziekte vertoond , doch was de aldoeling Buiten
zorg weder anekvrQ (verg. vorig imlag. Ma. 889, noot 2 , SOMMES blz. 2.!" huren van gronden voor den lanbouw in de hieibodoelde gewestcu werd
in 1894 verleend in 11 gevallen.
hiervóór).

214

[S.
Koloniaal verslag vnti 189;'

18'.»it
1891
1N99
lX'J.'i
1804

M i ! 96 1
897 548
899 998
437 18»
in.i:i7".

Hoerakarta.
989 684
;
820914
87U l * n
s) 998 18»
17:i 768
Djokjokarta.
988 774
'
978 198
SIS 814
910938
196 788
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hm te schrijven. De quiiliteit was echter bevredigend.
Over de pogingen van den directeur van het proefstation »Midden.lava" om uit bet indigogewas een honger rendement aan kleurstof
te verkrijgen , is gewag gemaakt op blz. 239/240 hiervóór.

1
1
1
1
1

063 984
1*1 868
886 699
li.'.l -J7--'
-isr, . u t

x :i7*
87 689
i -i «'.ir.
M 908
98 894

Op de belangrijkheid vnn de teen van tabak voor de Boropee-

-elie markt op de buurlanden is re ids gewezen in noot 2 op blz. 238.
De straks aangehaalde bijlage, (5(i(i doet zien dat in 1894 in Soera*
karta 2 7 , in Djokjokarta 3 buurlanden tot de productie bijdroegen.
De tabaksveldan hadden weder van bla Huizen en kevers te lijden.
De koffienanplantingen ' ) , alleen van l>eteekenis op de buurIS'.IÜ
474 7:">
86
•11 980
landen in Soerakarta , wierpen in 1894 een zeer goeden oogst af.
•05 6M
17 -r.ii
1891
81
Op verscheidene buurlanden in laatstgenoemd gewest werd ook
IH'.f.»
844 UW
86 760
M
werk gemaakt van do teelt van cacao. Wezen de opgaven over
lil 01 II
71
1898
899 WO
1S93 voor 14 landen op eene productie van 214 954 K.(5. cacao,
71 7 XSS
108
1894
98 949
o) Verbeterde opnaai, liet blijkt namelijk il:it in 't vorig VPrdag lil/. 988, in 1894 klom do hoeveelheid — voor 19 landen — tot 287 562 K.(ï.
Voorts vindt men voor enkele buurlanden in Soerakarta nog
tweede noot u) aan de juistheid der toen npgagBVea imli*;<>- pmdnetie van
ile onderneming i::mti\varii:t — Tarnein Anoin over 1898 b-recht is gi-iwijlehl. eenige productie opgegeven van notemuskaat (en foelie), peper (ook
Die productie toch beliep 8181 K.(i., terwjjl in de verleden jaar ontvangen staartpeper) en kapok , en wel tot hoeveelheden van gezamenlijk
statistiek daarvoor bij vergissing 89009 Iv.lJ. was uitgetrokken.
respectievelijk 3750 K.O. , 2204 pikol en 89(5 pikol. De op zeer
De in het staatje opgegeven suikerproductie v.-m 1894 was enkele Boloschs buurlanden bestaande kinaplantsoenen werden,
afkomstig van dezelfde 2'J op buurlanden gevestigde fabrieken els wegens de Inge bast prijzen , niet geëxploiteerd.
in 1893 in werking waren gewefSl, namelijk 13 in Soerakartaen
Met betrekking tot de in de residentie Soerakarta nog vereischte
16 in Djokjokarta, met een aanplant (voor een paar fabrieken
regelingen betreffende de verplichte diensten der opgezetenen ten
daarbij een geschat cijfer aannemende) van respectievelijk 5473 ')en behoeve van de landhuurders en de exploitatie der op de huur7517 bouws, tegen 5052 : ) en 7"i79 bouwi (volgens verbeterde
landen gevestigde ondernemingen waren, tijdens de afsluiting En
opgaven) in 189:5. Derhalve werd in 1894 in Soerakarta dooreen
Indifl van de niededeelingen voor deze onder-paragraaf, de in de
genomen gemankt 7:5.7 pikol per b o u w , do<*h in Djokjokarta 95.5 tweede helft van 1894 aangevatte nadere onderzoekingen, waarop
])ikol per bouw, welke gemiddelden in 189:5 halden bedragen in 't vorig verslag (blz. 224) gedoeld werd , nog niet afgeloopen.
respectievelijk 84.5 en 915 pikol per bouw. Onder de 29 fabrieken
Op andere dan verhuurde gronden heeft man in Soerakarta en
waren er in 1894 9 , welker goiniddalde productie per bouw 100
Djokjokarta ook enkele suiker- en indigo-ondernemingen, die —
pikol en daarboven bedroeg (bij Klntji in Djokjokarta Iteeff dit
gemiddelde zelfs tot 129 pikol); 3 maakten tusscheo de 90 en ouder Roropseseh beheer — voor rekening van inlandsche prinsen
100, 4 tusschen de 80 en 9 3 , 8 tuasebeo de, 70 en 8 0 , 4 tusschen en grooten geëxploiteerd worden.
In Soerakarta komen als zoodanig in aanmerking de suikerd e (50 en 7 0 , terwijl Sedajoe in Djokjokarta gemildeld niet. meer
fabrieken
Tjabunadoe (of efalang Djiwaa) en Tasikmadoe-Madoedan 55 pikol per bouw verkreeg.
Naar de uitgestrektheid der aan plantingen was de verdeeüng ronggo (of K a r a o g Anjar), welker productie over 1894 beliep 3G 521
als volgt: 1 fabriek (Sewoegaloer) verwerkte 7 i 7 bouws r i e t , :i en 50 9S3 pikol, verkregen respectievelijk van 500 en 550 bouws
fabrieken verwerkten elk meer dan 600 bouws t/m 049 bouws, eigen aanplantingen, benevens van circa (54 000 pikol riet, afkomstig
van de bij genoemde ondernemingen van Kuropeesche landhuurders
voor '5 liep het cijfer tassehen 501 e:i GOO, voor 7 tusKben 4 H
in
onderhuur genomen perceelen T a w a n g , Djetisen Wonolopo, en
en 5 0 0 , voor 0 tusseben :501 en 4 0 0 , voor 5 tassehen 201 en 300
voorts van 2000 pikol opgekocht riet van het buurland Kebak.
b o u w s , terwijl 1 fabriek 200 bouws riet verwerkte.
Overigens maken de ontvangen opgaven nog van een 13-tal Verder de indigo-onderneming Mojoretno (of Metesseh), welke van
buurlanden g e w a g , waar meestal op kleine uitgestrektheden sui- 430 bouws aanplant 5000 K.O. indigo verkreeg. Deze drie onderkerriet geteeld werd, hetzij als plantriet, hetzij ter verwerking op nemingen behooren aan het hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis.
Het product zijner kofiie-nanplantingen levert be loeide prins
andere ondernemingen, o. H bij de 2 fabrieken in Soerakarta,
die door ht>t hoofd van het M.mgkoe-Xegnroschc Huis voor eige i aan het Gouvernement. De bladziekte heeft in de laatste jaren de
rekening worden geëxploiteerd. Ten aanzien van een der h u u i - productie der Mangkoe Negorosche kofllelanden zeer doen achterlanden — Gondangrawé in laatstgenoemd gewest — vindt men uitgaan. Voor de toekomst wordt dan ook het meeste heil gezocht
aangeteekend dat daar de rietaanplant (I bouw) plaatselijk werd in de teelt van Liberia-kofiïe. Java-koffie wordt in de lagere
streken (beneden de 2000 voet) uiot meer bijgeplant. Ten einde
verwerkt door middel van een Chiueeschen suikermolen.
Ter vermijding van het gevaar, dat m e n , door bibiet van elders de Mangkoe Negorosche financiën , hij zeer geringe oogsten , voor
te betrekken , geïnfecteerde stekken zou invoeren , hebben eenige verlies op de koflielevering te vrijwaren, is bij de Indische begroolandhuurders besloten hun T 1 uit riet op andere wijze te verkrijgen ; ting voor 189(5 gerekend op eene nieuwe regeling van den inkoopsdeze beginnen nu het planten met eigen materiaal weder voor te prijs, in dier voege dat de eersto 1000 pikol voortaan zullen
staan. Hunne proeven worden gezegd voorloopig een bevredigend worden betaald met f 3 5 per pikol, de tweede 1000 pikol met
4
resultaat op te leveren. De groote meerderbei 1 der ondernemers f 30 en de overige met den bestaanden prijs van f 2(5,66 per pikol ).
eenter blijft van meening. d a t , bijaldien geheel werd afgezien Tegen 3152 pikol in 1893, werd in 1894 uit het Mangkoe Nevan het importeeren van plantriet, de serehziekte spoe lig we Ier gorosch gebied aan den lande geleverd 4860 pikol koffie. Op de
Mangkoe Negorosche koffiegronden wordt ook cacao geteeld. Daargroote afmetingen zou aannemen.
omtrent zijn evenwel geen productie-opgaven ontvangen.
In vergelijking niet voorgaande jaren was de riet-oogst op verIn Djokjokarta vindt men 3 voor inlandsche rekening'gedreven
scheideue ondernemingen quantitatief laag te noemen (verg. het
indigotabnekeo, met namen Pakem , Pengasih en Wonotjatoer.
overzicht Lehoorende tot noot 1 op blz. *35,'236 hiervóór), doch
De productie van deze drie fabrieken beliep in 1894 respectievelijk
voor een deel werd dit goedgemaakt door e e n , over 't geheel
4056, 49(56 en 2408 K.G. indigo, verkregen van 400, 595 en 114
genomen , vrij hoog sapgehalte , terwijl verbeteringen in de fabribouws aanplant.
c a g e , voornamelijk door het aanschaffen van verbeterde toestellen
en machinerieën , het hare er toe bijbrachten dat vele ondernemingen
B. Boschwezen.
in 1894 nog winsten maakten , zij het ook beduidend lagere dan
in 1893.
Boschioezen. Ten gevolge van de voortgezette grensregeling,
De uitgestrektheid der indigo-beplantingen bedroeg voor de de verbeterde opmeiiugen en nadere berekeningen onderging de
buurlanden in Soerakarta 9351 bouws, voor die in Djokjokarta djatibosch-oppervlakto in 1894 in de meeste van de 13 bosch10 (524 bouws. Ter verwerking op het buurland Tempel in laatst- districten (houtvesters-afdeelingen) de vermeerderingen of verminde»
genoetnd gewest waren bovendien in de residentie Kadoe 158 bouws ringen , vermei 1 in het volgende staatje.
met indigo beplant op gronden die van de bevolking gebuurd
') Daar kolfie , eaeao en peper op de buurlanden algemeen door elka»r
waren. Dat de indigopro luctie van 1894 in de Vorstenlanden
ongunstig afstak bij die van vorige j a r e n , wasaun de rupsenplaag worden geplant, terwijl men aldaar somtijds langs de wegen en voetpaden
kapok- en notemnskaatboomen vindt aangeplant, is niet wel op te geven
hoe groot de oppervlakte is, die voor elk van die cultures in gebruik is.
') Hierbij niet gerekend de beplantingen bij 7 hmironderneuiingcn, ten
*) Het ligt in de bedoeling diezelfde regeling tegelijkertijd ook in te
bedrage van 275 bouws, waarvan liet riet deels voor stekken diende, deels
voeren met betrekking tot de aan den lande geleverde koiiie uit het gebied
pp andere dan een der hiervóór genoemde 'J'.i fabrieken werd verwerkt.
van den soesoebnenan en uit Djokjokarta. üe vin daar verkregen hoeveeN
*) Als voren wat betreft 502 bouws rielaannlant I>jj 0 huuroudernr uringen. heden zijn echter van weinig beteekenis (.verg. bijlage YY hierachter).
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zijn opgenomen sub IV van de reeds aangehaalde bijlage HHH.
Buiten de kosten voor onderhoud wer I voor de in 1893/94 tot
stand gebrachte wildhoutbeplantingen uitgegeven f 29 0 6 6 , zijnde
Op
uit.
NAMEN
gemiddeld f 17,82 per hectare. Gerekend over het kalenderjaar
1893 aandjatiboschwezig dja, areaal dcr- 1«94 werd aan de wildhout-herbos.-ching ten koste gelegd f 5 2 828.
DKIt
tibosch- vermeer»
halve de
daaronder ook de uitgaven voor de cultuur van gotahpertja ea
areaal (in
onderstaanB O S CII D I S T R I C T E N. hectaren).
derd
caoutchouc pro luceerende hoornen nabij Tjipetir in het district
derd
de opperTjitjoeroeg der afdeeling Soekaboemi (residentie Preanger Regent(hectaren), (hectaren'. vlakte (in
hectaren).
schappen). Met deze c u l t u u r , waarover mede nader gehandeld
wordt in bijlage H H H , kon in 1894 slechts op zeer bescheiden
15 082
schaal worden voortgegaan , omdat de oorspronkelijk aangelegde
15 674l/ 4
Preanger Regentsch. - Krawaug.
73/«
23 8 9 « / 4
23 94(.'/ 4
Choribon-Tajral
53'/i
plantsoenen , die eerst in 1890 onder het beheer van het bosch15 753» 4
15 738',',
15
Pekalongan-Kendal
wezen kwamen , in veel te wijd verband zijn aangelegd , reu ge85
301'/»
85 762
Samarang-Vorstenlanden . . .
400>;volge waarvan die plantsoenen telken jare , na verwijdering van
6 COC
1 215
5 391
Kadoe-Bagelen-Banjoemas . .
25 845
25 042',',
202>,',
•lapara
het zich op de groote tusschenruimten welig ontwikkelende on! 0 4 573 s / 4
104 573 s / 4
Rcmbaog-Blora
kruid , met jong plantmateriaal moeten worden aangevuld ter
125 169'/ 4
125 169»/«
Toeban-Bodjonefforo
verkrijging van een behoorlijk gesloten stand. De voor nieuwe
97 032
97 032
Zuidwest Rembang-Ngawi . .
cultuur beschikbaar blijvende bibiet laat dan ook , ondanks aan5:i 542» 4
53 916
Madioen
373'/<
25 902'/ 4
Kediri
25 84<S»/4
55I/vulling uit 's lands plantentuin , nog geen groote uitbreiding der
(il 673
61 580
93
Soerabaija-Pasoerunan-Madura .
bestaande plantsoenen toe.
14
8
5
4
'
.
12
298
2
556'
»
Probolwggo-Bezoeki
«
Buiten de Preanger Regentschappen kregen verschillende houtvesters de beschikking over »marcotten" van caoutchouc-boomen,
C53
942»/
\ in hectaren
2 199
654 5I7',' 4
2 773Vi
4
Totalen I in bouws
921 406
3 908
3 098
922 216
met opdracht om die aan te kweeken als moederboomen voor de
eventueele latere verspreiding van die boomsoort.
Hoewel ten gevolge van gebrek aan personeel de boschinrichMet de zorg voor en het toezicht op het planten van schaduwtings-werkzaaraheden niet zoo krachtig konden worden voortgezet booinen langs wegen (in 1895 — zie n°. 5019 van het Bijblad op
als wenschelijk w a r e , blijkt het toch reeds dat in de bosscheu , het Indisch Staatsblad — overgegaan op de ambtenaren van het
die door het aanleggen van sleuven, wegen en paden meer t o e binnenlandsch bestuur) bleef in 1894 nog het personeel van het
gankelijk zijn g e m a a k t , en die welker grenzen door duurzame
boschwezen belast. Deze beplantingen eischten in laatstbedoeld
grensteekens zijn verzekerd, beter tegen diefstallen en clandestiene jaar eene uitgaaf van f 16 719.
ontginningen kan worden gewaakt. Ook het zuiveren der bosschen
van dood en omvergevallen h o u t , het wederbeplauten zoowel van
Boschinrichting.
Bij de uitbreiding, w e l k e , voor zooveel het
uitgekapte jaarperceelen als van leege plekken in de bosschen of
beschikbare
houtvesterspersoneel
zulks toeliet, in de laatste jaren
van geschonden boschgedeelten, dit alles is oorzaak — zoo bericht de directeur van binnenlandse!} bestuur — dat op gestadigen gegeven is aan de verschillende werkzaamheden op liet gebied
der boschinrichting (afbakening , o p m e t i n g , kaarteering , indeeling
vooruitgang , in 't algemeen op eene verbeterde boschgesteldheid
en beschrijving) deed zich te meer de wenschelijkheid gevoelen
kan gewezen worden.
om te zorgen dat in verschillende boschdistricten daarbij zooveel
mogelijk op dezelfde wijze en overeenkomstig een vast plan worde
Djaticultuur. Gedurende den westmoesson 1893/94 werden in de te werk gegaan. Ter bevordering hiervan werd in J u n i 1894 —
verschillende boschdistricten 2337 hectaren (of 3279 bouws; met het werd reeds ter loops in 't vorig verslag aangestipt — een van
djati beplant, namelijk 1913 hectaren, uitmakende uitgekapte en
buiteiilandsch verlof teruggekeerde houtvester der 1ste klasse, in
niet voor natuurlijke verjonging vatbare boschperceelen , en 424 afwachting van eene iu overweging zijnde reorganisatie van den
hectaren , uitmakende bij het bosch-areaal ingelijfde terreinen die dienst van het boschwezen , tijdelijk boven de formatie in activionbegroeid waren of waarop het bosch in ontrelderden staat ver- teit hersteld, ten einde, onder de bevelen van den inspecteur van
keerde (verg. de opgaven in bijlage HHH sub I hierachter). Het het boschwezen , te worden belast met de leiding en het toezicht
aanleggen van deze plantsoenen kwam te staan op f 62 6 6 4 , dat. over de inrichting der djatibossehen. ") Als resultaat van dezen
is gemiddeld op f 26,90 per hectare , waaronder niet zijn begrepen maatregel kwam o. a. al spoedig eene instructie voor het opmaken
de kosten van onderhoud , die ten laste van het volgende cultuur- van de definitieve bedrijfsplannen tot stand. Zoodanig definitief
jaar zijn te brengen. De totale in 1893 leeggekapte djatiboseh- bedrijfsplan zou waarschijnlijk in 1895 worden voltooid met beoppervlakte , bestemd om te worden gereboiseerd , bedroeg 2343 trekkiug tot het belangrijke complex Noord-Kradenan in de
hectaren. Dat niet die geheele uitgestrektheid in 1893/94 voor afdeeling Grobogan irsidenlie Samarnng), groot p. m. 4000 hecherbeplanting kon in aanmerking komen , vond zijne oorzaak in taren, Voorts werd een aanvang gemaakt met een nauwkeurig
gebrek aan personeel bij het beheer van te groote boschdistricten. onderzoek naar den bijgroei van de djati plantsoenen, welke in
Gerekend over het kalenderjaar 1894 beliepen de gezamenlijke deu loop iler laatste 20 jaren zijn aangelegd.
uitgaven ten behoeve van de djaticultuur f 104 7 5 8 , daaronder
Omtrent hetgeen in de meeste boschdistricten gedurende 1894
ook de uitgaven in het tweede halfjaar 1894 gedaan ter uitvoe- op hel gebied der boschinrichting gedaan w e r d , vindt men bijring van werkzaamheden, belioorende tot hot cultuurplan 1894/95. zonderheden sub IV van de reeds aangehaalde bijlage H i l H . Ten
behoeve van bedoelde werkzaamheden werd in totaal uitgegeven
Andere beplantitigcii tanwege het boschwezen. De hierbedoelde (zie de specificatie op bh. 247) f 9 1 6 3 5 , onder velke som ook
begrepen zijn de kosten van taxatie en ringen van de in de eerste
beplantingen met niet-djati houtsoorten, beoogende herbewouding
om klimatologische en hydrologische redenen , of ook wel iu het twee jaren op uit te besteden boschperceelen te vellen hoornen,
welke kosten door de aannemers aan den lande worden t e r u g belang van grondverbetering, besloegen ge turende bet ciiltuurjaar
:
1893)94, voor zooveel g e s l a a g d , 163] hectaren et'229S b o u w s , betaald. ) In vier van de dertien bosebdutricten (Preanger Regentscbappen-Krawang,
Pekalongan-Kendal. Zuidwest Bembangverdeeld over een viertal boschdistricten , waarvan , voor irrigatie
Ngawi en Madioen) kon san boschinrichting weinig of niets worden
doeleinden in Bagelen , alleen 14^5 hectaren in het boserrdistrict
Kadoe-Bagelen-Banjoemas. Iu Oost Bazelen , waar de bedoelde herg- gedaan. Wei werden voor die districten voorloopige bedrijfsplannen
bewoudii.g in het bronnengebied van sommige rivieren reeds van. ingediend, doch deze konden nog niet worden goedgekeurd.
1888/89 dagteekent. begint zich het nut van dien maatregel reeds
te doen gevoelen. Niet alleen kunnen de dessa's , in wier nabijheid
de jonge bosschen gelegen zijn , over genoeg water besebikken
i) Vermits de Inspecteur voor de uitoefening van z.ine t,:,,k met betrek>
om hare suwahs jaarlijks uit te breiden , maar bovendien is reeds Icing tot de verschillende enden leden van het boschbel r tot dusver alle
een verhoogde waterstand tijdens den ooslmoesson in enkele der technische assistentie miste, wenl van deu bedoeMra te Batavia geplaatsten
bedoelde rivieren merkbaar. In elk der boschdistricten Cberibon- houtvester ook nu en dan •.vhruik geaaaakt voor werkzaamheden, die, strikt
T a g a l , Samarang-Vorsrenlanden en Soorahaija-Pasoeioean-Madura genotaea, niet tot ds boechinrichaag behooros. In December 1896 Is echter
inspecteur de noodige technische bfjstaad verschaft, en wel door nog op
besloegen de nieuw tot stand gebrachte wildhoutbeplantingen, den
gelijken voet een tweede houtvester (eea der Sde klasse) tUdêiyk t" zijner
voor zooveel geslaagd, tussofien p. m. 5 0 , 52 en 44 hectaren.
beschik hing Ie stellen, ea wel om beealpsaatn te zijn la de controle vsa
In enkele andere boschdistricten werd mede nog wildhont, als: het werk en om al zulke werkzaamheden te verrichten als de inspecteur hem
zon opdragen.
sonokling en tembesoe , a a n g e k w e e k t , doch op zear kleine schaal.
Verdere bijzonderheden omtrent de zoogenaamde wildh m t c u l t u u r
") In 18'.'4 werd uit dien hooide gestort t' 10 076.
Iu 1894 ten gevolge
van de gren8rt'^.hngen, enz.
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Exploitatie
der djatien wMhoutbosschen.
Van <le 61 ') op
uit. 1893 bestaande contracten voor dra nankap van hout in
'slands b o n o b e n , V U T T U er 411 de leegkapping en 1<S het zuiveren

lager), konden de perceelen Brabo en (Jenggeng slechts tegen
niet onbeduidend lagere pachtsommen worden toegewezen dan
waarvoor zij oorspronkelijk waren g e g u n d , een g e v o l g , deels
van gemis aan concurrentie, deels van de omstandigheid dat aan
gedeeltelijk uitgekapte perceelen een betrekkelijke achteruitgang
in waarde is toe te schrijven. Ilaarentegen werd voor het zuiveringsperceel Toijong eene hoogere retributie dan bij de eerste uitgifte bedongen.
Nadere bijzonderheid) omtrent de verschillende houtkaponderminingen (met uitzondering van die op enkele buurlanden in
Soerakarta, waaromtrent slechts gegevens omtrent de. productie
zijn gemeld) zijn opgenomen in de meergemelde bijlage 11 IIH.
De totale productie der verschillende houtkap-ondernemingen
(alles ter vrije beschikkii g van de exploitanten , uitgenomen een
deel der productie van het perceel Ngleboer in Kembang) *i was
in de laatste vijf jaren als v o l g t :

en uitdunnen van perceelen betroffen, liepen er in 1894 12 (9
voor

leegkapping

ra

3 voor zuiveren en uitilunnen) ten einde.

Daarentegen werden ïm uitbetteding of berbeetoding 18 nirawe
perceelen (waarvan 17 leegkapperceelen en 1 iniveringaperceel)
uitgegeven, waarvan er 11 in handen kwamen van nieuwe onder'

nemers i(i Europeanen ra 4 Cbineexen), terwijl voor 7 perotelen
contracten werden gesloten met een tweetal natunlooze vennooteebappeo , die reeda een aantal andere peretelen exploiteerden. Bij

het einde van lr<94 bedroeg derhalve liet aantal houtkap-on lerneïningen (van w e l k e er bij 1 de exploitatie nog moest beginnen en
bij 1 , waarvoor liet contract in 1*95 k w a m te eindigen , de bijna
afgeloopen exploitatie werd gestaakt) (17, / o n d e r daarbij te rekenen
de boscbexploitaties op buurlanden in de residentie S >erakarta.

Van die 67 ondernemingen betroffen er 51 de leegkapping van 45
pereeelen , bestemd om in bcseli te worden herschapen , en van 6
zoogenaamde af'bakeningsperceelen, I cstemd om uit bet bosehareaal afgeschreven te worden, terwijl 16 ondernemingen betrekking hadden tot het zuiveren en uitdunnen van perceelen. Die 67
bosehperceelen wpren in handen van 28 contractanten, namelijk
3 naamlooxe vennootschappen (1 voor 19 en de beide andere elk

1890
1891
1892
1893
1894

voor 9 pereeelen), 14 Europeanen (11 elk voor één en 3 elk voor

H< utkapondernemingen waarvoor do contracten in 1894
zijn in werking getreden.

Gewesvu.

N A A M

gebied:

het

BOSCnPERCEEL.

in

con-

in

hec-

Retributie per te
verkrijgen

van

VAN BET

bouws tract.
taren.

1892.
in eigen beheer bij wijze van
cultuurmaat regel . . .
. .
in eigen beheer voor 'slands
dienst
krachtens licentie (door dé bevolking en door particulieren) .

Aau den lande verschuldigd.

mrincta-

JaarM*. tim- stapelinerhout
van 5 SI mjter
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Behalve de in het staatje genoemde perceelen werden in 1894
nog uitbesteed enkele nieuwe perceelen , waarvoor zich geen gegadigden voordeden, en verder vier reeds in exploitatie zijnde
perceelen, niet namen Brabo en (5enggeng in Samarang en Pokah
(alledrie leegkap-perceelen), zoomede het zuiveringsperceel Toijong,
dit laatste, evenals P o k a h , gelegen deels in Samarang, deels in
Soerakarta, voor welke vier perceelen, alle in één h a n d , wegens
wanbetaling v m den in stai.t van faillissement geraakten ondernemer , de contracten werden ontbonden. Terwijl voor het nog
leeg te kappen gedeelte van Pokah zich geen gegadigden voordeden (wat ten aanzien van die exploitatie sedert is beslist, blijkt
') üp blz. 225 van het vorig verslag is slechts melding gemaakt van 60
contracten. Later bleek dat het in 181)3 afloopend contract voor een der
leegkap-perceelen (het perceel Djaboeng in Soerabaya) tot medio 1894 was
verlengd.
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Aankap vau rasamala-hout in de Preanger Regentschappen.

Hoewel de uitvoer van djati-timmerhout naar buiten Nederlandsch-lndie in 1894 weder eenigszins toenam *), bleven de houtcontractanten eene zeer gewilde markt voor hun product vinden op
Java zelf. Ondanks de uitbreiding, welke ook weder in genoemd
jaar aan de geregelde exploitatie der djatibosschen werd gegeven,
bleek de ruimere voorziening der houtmarkt dan ook geen invloed
uit te oefenen op de inschrijvingssommen , die voor de in u i t b e steding gebrachte perceelen verkregen werden, terwijl de h o u t prijzen , afgezien van enkele geringe slingeringen , nagenoeg slationnair bleven (verg. het overzicht sub 111 in bijlage HHH). W a n neer er sprake kon zijn van eenige daling der prijzen , dan be-
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LEEGKAPPERCEELEN.
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Djati- brandhout (in stnjielineters).
Gouvernement*.
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Soerakarta.
190 239
44 907
ISO 931
niet opgegeven
l i l 162
52 901
:inii 766
36 305
IOI 463
48 968

B u i t e n deze hoeveelheden ( v e r k r e g e n door exploitatie i n g e v o l g e
c o n t r a c t ) w e r d in d e l a a t s t e d r i e j a r e n ( o v e r 1 8 9 0 e n 1 8 9 1 zijn
geen aldus gespecificeerde opgaven voorbanden) n o g g e k a p t :

twee perceelen), benevens 11 Chineezen (9 elk voor één en 2 elk
voor twee perceelen).
Hieronder volgen eenige opgaven omtrent de hooger bedoelde
nieuwe perceelen.

Vitgestrekthcid van het Duur

Djati-timmerhout (in M').
Gouvernement*'
landen
Soerakaita.
71 968
13 851
79 51(1
niet opgegeven
9.1 52.',
10 559
116 520
4 638
127 070
9 Ö3ï

*) Het contract voor dit perceel, dat geëxploiteerd werd op den voet van
levering aan den lande, voor zooveel namelijk betreft de h o u t w e r k e n , die
geschikt bleken voor aanwending door het departement der m a r i n e , liep in
1894 ten e i n d e , doch werd verlengd tot uit. Slaart 189.r>. In de jaren 1890,
1 8 9 2 , 1893 en 1894 (over 1891 ontbreekt de opgaaf) betrok de marine uit
•Ngleboer achtereenvolgens 2 8 3 2 , 2 4 4 5 , 1017 en 2727 M3 timmerhout.

j
;
i
;
I
i
;

' ) 17 626 M*, tegen 12 228 M 3 in 1 8 9 3 , volgens opgaven van het denartement van financiën te Iiatavia. Blijkens de v a n w e g e dat departement uitgeg e v e n jaarlijksche handelsstatistiek, waarin voor het artikel „Hout (scheepsb o u w - en timmer-)" alleen de waarde wordt o p g e g e v e n , beliep deze in totaal
over 1893 f 3 7 4 489 en over 1894 f 5 4 7 010. De uitvoer naar N e d e r l a n d ,
Frankrijk en Singapore verminderde respectieveljlk van f 92 945 (in noot I
op blz. 226 van het vorig verslag is abusievelijk f 9 2 2 4 5 opgegeven), f 24 325
en f 1522 tot f 80 9 9 0 , f 4700 en f 3 7 0 , terwijl die naar Zuid-Afrika van
f 2 6 1 5 5 7 tot f 460 950 steeg. Naar andere landen schijnt in 1894 geen uitvoer van Java-djatihout te hebben plaats gehad.
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paalde zich die uitsluitend tot hout van aanzienlijke afmetingen
en misschien tot dwarsliggers ').
Op de L'i'iiiukkt'lijkhi'id , waarmede over 't algemeen voor het
meerendeel der aangeleiden perceelen ondernemers waren te vinden,
maakten echter enkele perceelen , waarvan het grootste gedeelte
bestaat uit hosch , dat door vroeger ongeregeld aankappen bijna
geheel ontredderd is en dus weinig hout bevat, eene uitzondering. Dit was het geval met het perceel Ngawoer-Hantal c. a. in
Sitinarang, het perceel Karan^rajoriig-Luraiigan c. a. rleels in
Sainarang , deels in Soerakaita gelegen , zoomede niet het nog
niet gekapte gedeelte van het hiervóór reeds genoemde perceel
Pokah. Niettegenstaande aanbestedingen waren gehouden driemaal
voor het eerste , tweemaal vcor het tweede eu eenmaal voor het
derde perceel gelukte het niet gegadigden te vinden, waarvan de
verklaring hierin scheen gelegen dat hij de groote houtcontractanten , die tegenwoordig hijna geheel de kleine concurrenten van
de markt hebhen gedrongen, ue gemigdheid ontbreekt om zich
voor dergelijke weinig belovende exploitaties in nieuwe ondernemingen te steken. Daar de hoornen op de terreinen , die voor aankap
in de eerste twee jaren bestemd waren, reeds sedert meer dan
twee en drie j i r e n waren doodgeringd , en het hout dientengevolge
in qualiteit begon achteruit te gaan , gebood 's lands belang dat
met de velling niet langer werd verwijld , ook om te voorkomen
dat de terreinen, waarop de doode stammen zich bevonden, te
zeer verwilderden , hetgeen de wensehelijke weder beplanting met
jong djatiplantsoen hoe langer zoo lastiger zou maken. NVilde men
de zaak niet laten rusten . dan scheen de eemge uitweg hierin
gelegen dat de exploitatie in eigen beheer werd ter hand genomen,
b a a r ook de RegèrTring hier te la; de van oordeel w a s , dat in het
onderwerpelijk geval termen aanwezig waren om af te wijken
van het beginsel dat de djatibosschen geëxploiteerd worden door
tusschenkomst der particuliere industrie, werd de Koninklijke
machtiging verleend om de boschperceelen Nyanoer-Hantal c. a.,
Karangrajoeng-Larangan c. a. eu Pokah geheel of gedeeltelijk
van gouvernementswege te doen exploiteeren , eer.e machtiging
welke de mogelijkheid laat o m , nadat de daarvoor in a a n merking komende jaarperceelen der bewuste bosschen in eigen
beheer zullen zijn leeggekapt, nogmaals eene aanbesteding voor
de overblijvende gedeelten te beproeven. Tot de bewuste afwijking
van art. 8 van het boschreglement (Indisch Staatsblad 1N74 n ü . 110)
is sedert besloten bij ordonnantie dd. 6 Augustus l r 9 5 (Indisch
Staatsblad n°. 1Ü7). Het ligt in de bedoeling o m , alvorens het
uit deze gouvernements-exploitatie te verkrijgen hout publiek te
doen verkoopen, te doen onderzoeken in hoever daarvan voor
's lands werken gebruik kan worden gemaakt.
Baten en lasten. Zooals blijkt uit het hier volgende, op degewone wijze door den dienst van het boschwezen opgemaakte,
overzicht van de balen en lasten van het boschbeheer over 1894
(waarbij echter onder rie »lasten'' geen rekening is gehouden met
pensioenen , verlofstraktementen of opleidingskosten), blijft degeldelijke opbrengst sterk stijgende. Sedert uit. 1888, toen het aldus
berekende voordeelig saldo f 80 230 bedroeg, was dit op uit. 1894
reeds geklommen tot f 1 199 4 9 3 , terwijl voor 1895 op een nog
aanzienlijk hooger bedrag wordt gerekend.
Baten.
1°. Gestort door contractanten met vrije beschikking over het gekapte hout:
a. wegensdehun terleegkuppingafgestane / hetzij aan jaarlijkiljatiboschperceelen (zoowel te herbos- \ sche vaste pachtschen perceelen als bij de grensregeling I som . hetzij aan
der bosschen afgesneden boschterrei- \ retributie in vereen , zoogenaamde af bakenings| e r - ( h o u d i n g t o t d e g e ceelen)
I kapte houtmassa f a) 945 782,22
b. wegens het zuiveren van djatiboschperceeleu (aan retributie
als voren)
a) 584 011,48
2°. retributie voor krachtens vergunning gekapte houtwerken
door niet-inlanders
9 910,36
3°. idem door inlanders
. . .
20 802.69
r
4'. zuiver rendement van op vendutie verkocht hout . . . .
i) 39 160.46
5'. geregulariseerde waarde van aan het departement der marine
verstrekt djatihout, afkomstig van de bosch exploi tatio Ngleboer.
76 585.23
6°. idem van het aan de departementen der burgerlijke open—
Transporteeren f

1676 318,44

>) Balken van 4 en 5 M. lengte en 18 tot ."!0 c.M. z w a a r t e bleven voortdurend tot goede prjjzen zeer gezocht. Voor vierkant beslagen houtwerken
van 3 en 4 M. lengte werd in 18i)4 door het wapen der genie f 4 4 . 9 0 , en
voor die van inecr dan 6 M. lengte f 57,70 betaald, een en ander per M s .
en geleverd te Soerabaya. Dwarsliggers van 2 M. lengte, bü 22 op 12 c.M.
z w a a r t e , werden gemiddeld tegen f 31 per SP. verhandeld. Hierbü dient
e v e n w e l in 't oog gehouden te w a r d e n , dat de vermelde prfjzen alleen gelden
voor hout zonder g e b r e k e n ; en-gros-prijzen zijn uit den aard der zaak lager.
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Per transport f

bare werken en van oorlog verstrekte hout, verkregen door
nankap op last of op andere wijze
7e. tariefswaarde van ten behoeve van het departement van
binnenlaudsih bestuur op last gekapt hout. doch niet g e r e g u luriseerd
8°. awiere ontvangsten, o. a. retributie voor liet afstaan van
hout op erfpachtsperceclen en pacht, der Kinwangsehe strnndbosschen
Totaal der baten

.

1-7.; 318.44
102 772.41»
101 I30.li1)
13 010.30

. f

1 9»3.

L u l t e n.
i°. Kusten vnn nieuwe djnti- eti wildlioutplaiitsnei.en I
a. djaticultuur
f
b. wildhoiitcultuur
2". uitgaven voor de inrichting der bosschen:
a. grensregeling, afbakening, kanrteering, enz. der djati—
bosschen en t :ix:tl ie van nieuwe hoseh| ere' e Vu . . . .
b. inrichting, aanleg en onderhoud van w e g e n , paden.
bruggen en iiideelinos.sleuven .
3°. uitgaven voor het kappen en sleepen vnn hout:
a. voor het in eigen beheer kappen en sleepen vnn hout .
b. uitbetaald aan den contractant voor den nanknp van houtwerken ten dienste der marine in het boschperccel Xgleboer
4°. uitgaven voor personeel en diversen:
a. traktementen van den inspecteur, de houtvesters en de
adspirant-houtvesters
h. idem van de opzieners
c. r e i s - . verblijf- en transportkosten van het | ersoneel. .
d. kosten der bosch| olitie en v:m veriler inlandsen personeel
(schrijvers. roeiers. oppasser»)
f. kosten van tijdelijk personeel .
f. schrijfbehoeften en hureauhuiir.
Totaal der lasten

. . .

Totaa! der baten (zie hiervóór)

. . .

Voordeelig verschil

.

.

f

104 757.60
f) 69 MT.IS
11(71,87
44 063,49'
;:i ''81.25
74 730.97
01 100.00
:iu 050,00
Cl 233.41
74 064.00
67 857.36
1617.10
703 774.40*
1 903 207.73»

.</) f 1 199 493.27

a) Onder de | osten I" a en b (te zanien f I 1(0791.70) zijn tevens de volgende
ontvangsten begrepen : f 19(19,67 o-stort door landhuurders in Soerakarta . wien
het op hunne innden aanwezige djatihout is afgestaan ; f 8202,31 aan retributie
voor het ter beschikking van den ondernemer van Xgleboer (Hembang) verbleven
hout; f 1937.51» wegens achterstallige pachtsommen en retributie ; f 972.50 wegens
boete ; f 3000 als schadeloosstelling voor buiten de perceelgrenzen gekapte booinen : f 300 (in mindering van later verschuldigde pachtsom) wegens liet tellen van
eenige bcomen door een der houtcontractanten in een eerst later aan de beurt
komend jaarperceel: f 10 075.72 wegens rest tut ie — door een 17-tal contractanten voor pas uitgegeven perceelen — van door het boschpersoneel gedane uitgaven voor het ringen van de eerste jaarperceelen en (of) het vellen en bekappen
van stammen of houtwerken, gediend hebbende bij de taxatie der houtina-sa
zoomede f 3588 wegens door *en tweetal contractanten betaalde vergoedingen ter
zake vau het niet schoon afleveren van de leeggekapte jaarperceelen.
b) Hieronder is begrepen de zuivere opbrengst van de publiek verkochte,
door de politie achterhaalde houtwerken.
c) Ten laste van dezen post is weder gebracht hetgeen is uitgegeven (in 1894
f 16 719.31') voor het planten van sehaduwboomen uu.gs de w e g e n . hetgeen vroeg e r in onbetaalden heerendienst door de bevolking geschiedde.
d) De berekende . . b a t e n " en . . l a s t e n " over de laatste vijfjaren waren als
volgt:
Méér baten
Baten.
Lasten.
dan lasten.
1890
f
990 028.42»
f
497 534.51
f
492493.91*
1891
912 599.52
U ( 479,63
3S3 120.89
1892

1217 274.18

621442.43»

5958:11.74»

1893
1894

1603097.77
1903 207.73»

174 719,19»
703 774.40»

1028 387.57»
1 199 493 27

Ten opzichte van bovenstaand overzicht valt op te merken dat
onder de » baten " drie posten [sub 5 ° . , ü°. en 7°.) zijn opgenomen,
die geen directe contanten in 's lands kas brachten, gezamenlijk
ad f 280 488,22°, terwijl onder de «lasten" zijn verantwoord twee
niet ten dierste van liet bosch wezen gestrekt hebbende uitgaafposten (sub 1°.4 en 3°. b), te zamen een bedrag uitmakende vau
f 144 278,52. Houdt men hiermede rekening, dan wordt bet totaal
der > baten " f 1 90X 2f>7,73» — f 280 488,22» = f 1 622 779,51
en dat der «lasten" f 703 774,46° — f 144 278,52 =
559 495,94*
waardoor als effectief batig saldo (onder voorbehoud van het hierboven medegedeelde met betrekkiug tot het niet in rekening brengen van pensioeuen , enz.) een bedrag overblijft van . . . . f 1 0(53 283,66'
Verdere mededeelingen. De overweging hier te lande van de in
den loop van 1895 door de Indische Kegeermg ingediende voorstellen aatigaaude de herziening van het reglement op het beheer
van 's lands bosschen (Indisch Staatsblad 1874 n°. 110) heeft zeer
onlangs aanleiding gegeven om met den Gouverneur-Generaal omtrent verschillende onderdeden der voorgedragen regelingen in nader
overleg te treden. In afwachting van de algemeene herziening
werd intusschen art. 50 vau bedoeld reglement bij Indisch Staatsblad
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1894 n ° . 2 4 5 a a n g e v u l d In dien z i n , d a t de afgifte van de passen
t o t d e k k i n g v a n h o u t t r a n s p o r t e u door o n d e r n e m e r s , direct u i t h e t
bosch of v a n do v e r z a m e l p l a a t s n a a r a n d e r e plan tsen dan d e s t a p e l p l a a t s , b e h a l v e door de d a a r m e d e t o t d u s v e r belaste h o u t v e s t e r s
of d o o r dezen a a n t e wijzen b o s c h b e a m b t e n , ook zal k u n n e n g e s c h i e d e n door a n d e r e personen , m e t w e l k e Inatsten in de eerste
p l a a t s bedoeld zijn de haltechefs d e r s t a a t s s p o o r w e g e n . Deze m a a t r e g e l bleek wenschelijk met liet o o g o p d e o m s t a n d i g h e i d d a t de
b o s c h b e a m b t e n niet alleen d i k w i j l s veraf w o n e n van d e afvoer»
h a l t e n van d e n s p o o r w e g , m a a r ook m e e r m a l e n op t o u r n e e z i j n ,
w a a r d o o r h e t tijdig verkrijgen v a n passen zeer w o r d t b e m o e i e l i j k t ,
en de o n d e r n e m e r s s o m s u i e t in s t a a t w a r e n om aan g e d a n e
spoedbestellingen gevolg te geven.
O p u i t . 1894 bestond het personeel voor d e n t e c h n i s c h e n d i e n s t
van h e t b o s c h w e z e n u ' t 1 i n s p e c t e u r , 4 h o u t v e s t e r s d e r 1 s t e , 6
der 2de en 12 der 3 d e klasse (onder w e l k e I n a t s t e n de 4 D u i t s c h e
F o r s t - A s s e s s o r e n in tijdelijken d i e n s t ) , b e n e v e n s 2 a d s p i r a n t - h o u t v e s t e r s , t e r w i j l zich 1 h o u t v e s t e r d e r 2de k l a s s e m e t verlof bier
te l a n d e b e v o n d , w i e n s verlof ( v e r g . v o r i g v e r s l a g , blz. 227) o p a i e u w w e r d v e r l e n g d (tot u i t . S e p t e m b e r 1896) in v e r b a n d m e t
zijne tijdelijke v e r b i n t e n i s a a n den v o o r b e r e i d e n d e n c u r s u s voor de
o p l e i d i n g van a a n s t a a n d e b o s c h a m b t e n a r e n bij ' s R i j k s l a n d b o u w s c h o o l
te W a g e n i n g e n .
V a n h e t in dienst zijnde personeel b l e v e n ook in 1 8 9 5 , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g e n van 1894 of v r o e g e r (zie vorig v e r s l a g , blz. 227),
t w e e h o u t v e s t e r s d e r 1 s t e , één d e r 2de e n één der 3de klasse
(sedert t o t de 2 d e k l a s s e bevorderd) met. bijzondere o p d r a c h t e n bel a s t , n a m e l i j k respectievelijk m e t de v o o r b e r e i d i n g van een g e r e g e l d b o s c h b e h e e r in de g e w e s t e n L a m p o n g s c b e Districten , P a l e m b a n g e n B a n k a , m e t de leiding van en h e t t o e z i c h t o p d e w e r k z a a m h e d e n voor de b o s c h i n r i c h t i n g , m e t de l e i d i n g d e r reboisatieproef in W e s t - B a g e l e n en m e t h e t o n d e r z o e k der boschboomflora
van J a v a ( v e r g . o m t r e n t deze l a a t s t e a a n g e l e g e n h e i d blz. 135
hiervoor). O p h e t e i n d van 1895 w e r d n o g een h o u t v e s t e r tijdelijk
boven d e formatie w e r k z a a m g e s t e l d en wel te Batavia om d e n
i n s p e c t e u r b e h u l p z a a m t e zijn ( v e r g . n o o t 1 o p blz. 2 4 5 hiervóór).
V a n de 4 j o n g e l i e d e n , die in 18ü5 h u n n e o p l e i d i n g t o t t e c h n i s c h
a m b t e n a a r van het boschwezen a a n ' s H i j k s n e r b a r i u m t e Leiden
voltooiden ( v e r g . vori^r v e r s l a g , b l z . 227), k o n d e n er slechts 3 h u n n e
b e s t e m m i n g v o l g e n , d a a r een v a n h e n n o g vóór zijne i n s c h e p i n g
overleed. I n o p l e i d i n g zijn e r n o g 8 , w a a r v a n er t h a n s 4 a a n de
g e n o e m d e r i j k s i n s t e l l i n g te L e i d e n s t a d e e r e n en de o v e r i g e eerst in
J u l i 1895 zijn a a u g e n o m e n .

C.

Veeteelt.

Ma d e reeds in vorige verslagen o m t r e n t den veestapel o p J a v a
en M a d a m g e d a n e iii-de l e e l i n g e n b e v a t t e n de b e r i c h t e n , d a a r o m
t r e n t d i t m a a l o n t v a n g e n , w e i n i g n i e u w s . De g e z o n d h e i d s t o e s t a n d
\:iii liet vee en van de p a a r d e n g e d u r e n d e 1894 waa in a l g e m o e n e u
zin zeer b e v r e d i g e n d t e n o e m e n . W e l deden zich hier d a a r g e v a l l e n
TOOT van m i l t v u u r , : n o n l - en k l a u w z e e r , h i l v u u r , e n z . , m a a r de
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sterfte d a a r a a n w a s , in v e r h o u d i n g tot het a a n t a l zieke beesten ,
n i e t van b e t e e k e n i s ( v e r g . blz. 120 hiervóór).
Over g e b r e k a a n voedsel viel d o o r g a a n s niet t e k l a g e n . In de
afileelingen O e n g a r a n en K e n d a l der residentie S a m a r a n g g i n g
m e n voort proeven te n e m e n m e t h e t v e r b o u w e n — o m t o t veevoeder te dienen — van de s n e l g r o e i e n d e k a t j a n g of soeoek
w a s p a d a . In e e n i g e afdeelingeu van de P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n
leed h e t vee e r onder d a t de w e i d e g r o n d e n m e e r en m e e r w o r d e n
v e r m e e s t e r d door d e l a n t a n a - of t j e n t e - s t r u i k .
De b e v o l k i n g doet
daartegen niets
De p r o e f n e m i n g m e t a a n m o e d i g i n g v a n c a s t r a t i e in de P r e a n g e r
R e g e n t s c h a p p e n w e r d v o o r t g e z e t . N u vele p a a r d e n g e c a s t r e e r d
z i j n , w o r d t de n o o d z a k e l i j k h e i d s t e r k gevoeld aan betere d e k h e n g s t e n d a n w a a r o v e r de S o e n d a n e e s in den r e g e l t e b e s c h i k k e n
h e e f t ; voorstellen o m de b e v o l k i n g d a a r a a n te h e l p e n , w a r e n i n d e n
a a n v a n g van 1895 in o v e r w e g i n g .
In J a n u a r i van hetzelfde j a a r werd van g o u v e r n e m e n t s w e g e
a a n l e i d i n g g e v o n d e n o m bij e e n e c i r c u l a i r e v a n den d i r e c t e u r v a n
b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r de g e w e s t e l i j k e b e s t u u r d e r s o p n i e u w t e
d o e n wijzen o p h e t n a d e e l d a t voor h e t b e h o u d v a n een g o e d
p a a r d e n r a s g e l e g e n is in h e t g e b r u i k v a n t e j o n g e p a a r d e n . Met
h e r i n n e r i n g a a n h e t strafbare h i e r v a n , als d a a r s t e l l e n d e (zie n°. 3 2 4 5
v a n b e t Rijblad o p h e t I n d i s c h S t a a t s b l a d ) e e n e o v e r t r e d i n g v a n
a r t . 3 , n°. 1 3 , v a n h e t a l g e m e e n p o l i t i e - s t r a f r e g l e m e n t voor
E u r o p e a n e n en van a r t . 1 , n°. 1 5 , van d a t voor i n l a n d e r s , w e r d e n
zij u i t g e n o o d i g d ook d e a a n d a c h t der i n l a n d s c h e hoofden o p dit
p u n t t e vestigen bij g e l e g e n h e i d van de m a a n d e l i j k s met dezen
te houden bijeenkomsten.
T e oordeelen n a a r d e door t u s s c h e n k o m s t van d e i n l a n d s c h e
hoofden v e r z a m e l d e o p g a v e n o m t r e n t h e t o p u i t . 1 8 9 3 ( o p g a v e n
van j o n g e r e n d a t u m w a r e n n o g niet bijeen) in de v e r s c h i l l e n d e
g e w e s t e n van J a v a en o p M a d u r a a a n w e z i g g e t a l buffels , r u n d e r e n
en p a a r d e n , w a s over ' t g e h e e l g e u o m e n h e t cijfer d e r l a a t s t e n
in 1 8 9 3 weder v e r m i n d e r d , doch viel w e d e r t e wijzen o p t o e n e m i n g
van den buffel- en vooral van den r u n d s t a p e l . O p M a d u r a e n in
de residentiën Bezoeki e n P r o b o l i n g g o g i n g d e t o e n e m i n g v a n h e t
a a n t a l r u n d e r e n g e p a a i d m e t v e r m i n d e r i n g van het a a n t a l b u f f e l s ,
h e t g e e n w o r d t t o e g e s c h r e v e n a a n de voorliefde van d e n M a d u r e e s
voor h e t r u n d . O p m e r k e l i j k g r o o t w a s w e d e r de t o e n e m i n g v a n
liet a a n t a l r u n d e r e n in h e t d i s t r i c t T e n g g e r der residentie P a s o e roean . w a a r h e t in de j a r e n 1890 t / m 1892 reeds w a s g e k l o m m e n
v a n 3 2 3 4 t o t 8 3 9 2 , en o p u i t . 1893 w o r d t o p g e g e v e n te h e b b e n
b e d r a g e n 12 2 1 3 . U i t K a d o e w o r d t b e r i c h t d a t de b e v o l k i n g z i c h
v a n b u f f e l s , en bovendien v a n p a a r d e n o n t d o e t om r u n d e r e n in
de p l a a t s t e k o o p e n . D e o o r z a a k is hier d a t de w e i d e g r o n d e n
s c h r a a l zijn en het r u n d s p o e d i g t e v r e d e n is.
De cijfers per g e w e s t op u i t . 1893 v i n d t m e n in h e t v o l g e n d e
o v e r z i c h t , d a t a l s g e w o o n l i j k t e v e n s eene b e r e k e n i n g b e v a t o m
de v e r h o u d i n g v a n den veestapel en h e t a a n t a l p a a r d e n t o t h e t
zielental te doen k e n n e n , en vorder eene s t a t i s t i e k v a n h e t a a n t a l
v o e r t u i g e n voor p e r s o n e n - en g o e d - r e n vervoer.
Aantal beesten gemiddeld
per 1000 zielen.

Buffels.

GEWESTEN.

Runde-

.Aantal voertuigen
voor:

Xe
Paarden.
> Buffels.

Runde-

Paai-

Te

den.
'IT '00

m

Batavia
Kiawaag
Preanger Regentschappen
boa
Tagai
Pekalongan
Bamarang
Japara
Rembana
Boerafaana .
, au
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemaa
Bagelea

L89 600
«»MO
Ut MO
187!
ISS MM
72 200
"»'
138 MO
S46400
185 »M
S '"''
17
101 100
sr
> 100
'

Djukjokarta
.arta
Madioaa
Kediri
Madon

IC i"0

"'• WO
189 4U0
156 400
III6M
-C> *oo
Totalen op uit. 1S93 . . .
1892 . . . .

2 IT! 1""
2053500

1 500
11 soo
i 20(1
la 1O0

2 100
j SM
7 Mo
'.'8 7U0
I SOO
1 12 100
225 100
884 50 I
I SS 000
IST 600
77 700
110 300
04 100
130 000
1|| 600

1; i'aiu
22 800
:. raio
4 0 000

ia M O
17
I
19
8
36

100
100
100
700
100

:;.; 7011

110 sin)
5:il200

:.2 000
:u 400
60 100
11 600
10 4110
• 700
S 200
21 9ii0
11 r.00
30 400
:n 000

2 459 400
2 415 8 9 0

528 800
533 100

138 7 M

los :ioo

149
103
102
112
125

I M 0110
2:12 S M
:i20 .oio
810 M O
IS4 800
591 000

IM
128
151
141
191
04
10
9
24
88
04
62
in:
159
144
182
18

11
G
5
1
I
14
08
I
in
10c
237
281
302
04
80
120
1C4
97
lil
94
343

1 oor. 300
S G02 400

109
109

99
99

227
72
284
108
172
ss
3:17
143
•ie:,
801

2ii'l
71111
400
100
sou
600
700
700
800
TOO

2:': M O
104 100
3:14 700
I M •'•"'I

S M SOO

10
19
14
23
12
15
10
l:i
9
28
17
54
r.i
84
11
8
13
10
II
20
20
19

21

101
195
1«2
140
138
1 r,o
158

IM
IM
810
187
:HM

351
470
1o:i
152
2111

; ersonen- | goederenvervoer,

vervoer.

G54
4 57G
35G
1 897
1 :on
993
0:13
1 777
2 3:12
1 400
4 383
2 981
1 799
I 848
657

1 975
4 790
1 140
1 082

IM

1 IM
301
427
814
500

302
380

I 587
1 750

229
230

34 M l
32 2G7

IM
274

0 381
4 853
3 188
4 133
1 208
1 573
13375
II 470
10 320
10 115
I OM
I 207
95
5 251
4 415
1 :ir,2
5 577
400
I M 592
105 200

[5.

liijlage C.

t\

Koloniaal verslag van 1895.

In 't vorig verslsg (blz. 228) kwam ook eene statistiek voor
omtrent liet aantel in de verschillende gewesten voor de slachtbank
bestemde runderen , buffels «MI puurden, en zulks volgens eene
voorhanden opgaaf over 1892. Thans zijn dienaangaande slechts
uit eau viertal gewesten eenige gegevens over 1894 ontvangen.
Voor de gewone consumtie in de residentie Batavia werden in
gemeld juar (faalaobt 66:i6 runderen en 14 898 buffels; welke ^retallen voor Pasoeroem worden opgegeven te zijn geweest :!'S341

en 1150 (vun het slachten van paarden wordt hierinj geen gawag
gemaakt)

In Hagelen zouden in 1894 zijn geslacht 14 278 runderen,

9840 buffela en 289 paardan, en in Madioen 8370 runderen,
11207 buffels en 311 paarden. In laatstgenoemde residentie kwam
ter hoofdplaats Madioen en op de afdeelingshoofdplaats Ponorogo
een abattoir tot s t a n d , terwijl op de andere ufdeelingshoofdplaatsen aldaar dergelijke algemeene slachtplaatsen mede in werkiiiLT zouden komen.
De handel in paarden en ander vee was in 1894 over het algemeen niet minder levendig dan in vorige jaren. Echter was op
Madura, ten gevolge van het heersenen van mond- en klauwzeer,
de veehandel eenigen tijd g e d r u k t , terwijl om dezelfde reden op
de anders druk bezochte veemarkt te Koedoes (Japara) niet zooveel
omging als gewoonlijk. In Bagelen werd eene nieuwe veemarkt
ingesteld te Hroemo-tengah (afdeeling Ledok).
Alleen met betrekkiDg tot Pasoeroean en de afdeeling Galoeh
der residentie Cheribon is de in- en uitvoer van vee onder cijfers
gebracht. In eerstgenoemd gewest zouden in 1894 zijn ingevoerd
1195 buffels, 46 690 runderen en 3366 paarden , terwijl uitgevoerd
werlen respectievelijk 4 0 4 , 23 311 en 2849 stuks
Uit gemelde
afdeeling Galoeh werden 3234 buffels en 1181 paarden naar de
Preanger Regentschappen uitgevoerd , waar tegenover een invoer
stond van 1539 buffels en 479 paarden. Ter hoofdplaats Batavia
werden 4815 runderen van buiten Java ingevoerd, en wel van
Bali 1331 , uit de Molukken 40 en uit het buitenland 3444 (2413
uit Singapore en 1031 uit Australië). Ook werden te Batavia 9!)6
overwalsche paarden aangebracht (715 van Soemhawa, 68 van
Flora* i 55 van Makasser, evenveel van Soemba, 39 van Hali eu
64 van Australië). In Cheribon werden mede overwalsche paarden
ingevoerd; evenzoo in Ta g a l , Pekalongan , Probolinggo , Samar a n g , Soerabaija en Madura. Veel vee werd uit Rem bang naar
omliggende residentiën uitgevoerd, en uit Madura, behalve naar
Java , ook naar Horneo en de Molukken.
De in de door Madureezen bewoonde streken gebruikelijke
stierenraces (kereppan) oefenen — bij de bekende voorliefde van
den Madurees om zijn vee goed te verzorgen — een prikkel uit
om fraaie stieren te fokken. Voor dergelijke wedloopen , in 1894
op Madura te houden, werd f 1500 subsidie uit 'slands kas toegestaan.
Bij elke kereppan werd aldaar, als eerste prijs, aan den eigenaar
van het mooiste en best loopende span een fraaie stier toegekend,
onder voorwaarde dat hij het dier gedurende 2 a 3 jaren als dekstier ter beschikking moest stellen van de bevolking. Verder werden voor het jaar 1894 aan de Buitenzorgsche en Preanger-wedloopsocieteiten weder de gebruikelijke subsidies van f 5000 en f 2000 toegekend. Bovendien ontvingen de Japarasche race-club,deSidhoardjosche wedloopsocieteit, de Malaugsche hurddraverij- en renvereeniging,
de wedloopsocieteit Mataram te Djokjokarta en de wedloopsocieteit
der Vorstenlanden te Soerakarta elk eene subsidie van f 1000,
terwijl ook voor inlandsche wedrennen en daarmede gepaard
gaande tentoonstellingen van paarden en 7ee in de residentiën
Bantam en Bagelen gelijke subsidies werden toegestaan. Inlaatstgemeldc residentie gingen de wedrennen echter niet door. De
subsidies werdsn verleend met bepaling dat minstens de helft
moest worden besteed voor prijzen en premiën en dat zoo mogelijk
een deskundige (paarden- of veearts dan wel een officier van een
der bereden wapens) zitting moest hebben in de jury's.
De vraag is bij de Indische R e g e r i n g gerezen of deze subsidies
inderdaad wel strekken tot bereiking van het daarmede beoogde
doel: aanmoediging van de paarden- en veeteelt, en of het geen
aanbeveling zou verdienen dat doel door andere middelen te bevorderen. Hieromtrent was het advies gevraagd van den directeur
van binnenlandsch bestuur.
Vee- en paardenfokkerijen van particulieren worden het meest
gevonden in de Preauger Regentschappen ; het verkrijgen van mest
en van trekkrachten voor de transporten is daarbij het hoofddoel.
§ 2.

Bnüenbezittingen.

<i. Landbouw.
1°. Eenjarige gewassen.
R ij s t c u 11 u u r.
De uitkomsten van den padi-oogst waren in 1894 in de verHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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schillende gewesten buiten Java en Madura over het algemeen vrij
gunstig te noemen. In sommige streken viel zelfs op een

overvloedige*) oogst te «rijten, o. a. in de Lampongsche Districten,
«raar in het binnenland het product dikwerf onverkoopbaar bleek
wegens de booge vervoerkosten naar de hoofdplaats, waar rijst
goedkooper van Batavia en Hautain kon worden aangevoerd.
In eeoige afdeelingen der residentiën Benkoelen, \Vesterafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Horneo viel
de padi-oogst door verschillende omstandigheden bepaaldelijk slecht
uit. Bvenaoo in bat Kateman-gebied der residentie Riouw , op de
Bangi-eUanden (residentie Menado) en hier en daar op Timor en
Rotti. Op de twee laatstgenoemde eilanden moesten weder vele
sawahs onbeplunt blijven, omdat niet in voldoend aantal over
karbouwen kon beschikt worden ter bewerking van de velden.
Verwikkelingen tusschen de oerghoofden in de oostelijke b e r g streken van Flores waren oorzaak dat ook daar vele sawahs braak
bleven.
Waar rijstgebrek, dan wel sehaarschte van andere voedingsmiddelen ontstond , werd daarin hoofdzakelijk voorzien door aauvoer van elders, ten deele ook doordat andere voedingsgewassen ,
zooals djagong en aard vruchten , de rijst vervingen; op de reeds genoemde .Sangi-eilanden o. a. was het de bereiding van copra , welke
de bevolking de middeleu verschafte om rijst te koopen.
Buitengewone maatregelen van bestuurswege om in de behoefte
aan voedingsmiddelen dan wel aan zaadpadi te voorzien , waren
in 1894 alleen noodig voor de door overstroomingen geteisterde
streken van de afdeeling Gorontalo; aldaar werct in Augustus
1894 door het bestuur een renteloos voorschot van f 2500 verstrekt
voor aankoop van voedingsmiddelen gedurende den eersten tijd en
v.>or de aanschaffing van zaadpadi. Voorts werd voor de S a n g i eilanden , waar de rijstoogst mislukte ten gevolge van eene groote
muizenplaag, door tueeehenkomst van het bestuur 48 pikol zaadpali in de Minahassa. ingekocht en door de hoofden van de verschillende rijkjes verdeeld , daar er bijna geen bibiet was.
Productie-cijfers worden in de meeste gewestelijke verslagen
niet genoemd ; op Banka en Billiton zou in 1894 respectievelijk
110 680 en 40360 pikol rijst zijn verkregen, zijnde aanmerkelijk
meer dan in 1893. Ter Sumatra's Westkust wordt de rijstcultuur
genegd in verschillende streken achteruit te traan. Aanzienlijk zijn
de hoeveelheden rijst, die dut gewest in de laatste jaren geregeld
uit de Btraita-Settlements betrekt. Vroeger was die invoer onbekend ; althans in de Padangsche Boven- en Benedenlanden.
Omtrent den in- en uitvoer van rijst en padi in de verschillende
buitenbezittingen zijn de cijfers te onzeker om te worden medegedeeld. W a t er tusschen genoemde gewesten en vreemde havens
in bedoelden handel o m g i n g , kan blijken uit de algemeene handelsstatistiek. De daaraan ontleende totaal-opgaven vindt man in
noot 1 op blz. '^15 hiervóór.
In de ontvangen berichten wordt het volgende gemeld aangaande
pogingen tot verbetering van de rijstcultuur. Op Banka, waar de
cultuur grootendeels op ladangs (droge velden) gedreven w o r d t ,
werden in de districten Toboali en Merawang wederom meer valden
voor den natten rijstbouw geschikt g e m a a k t ; ook op Billiton ,
waar vele lage terreinen, die gedurende een deel van het jaar
moerassig zijn , zich uitstekend voor den sawahbouw eigenen ,
werden met gunstigen uitslag gronden in sawahs herschapen. De
blijkens het vorig verslag in het landschap Bambas der Westerafdeeling van Hornet genomen proeven met vreemde soorten van
zaadpadi gaven nog geen gunstige uitkomsten. De uit Tebidah
verkregen padi toch slaagde alleen in Boven-Sambas , terwijl het
van Java (Cheribon) ontvangen padixaed te laat werd a a n g e b r a c h t ,
zoodat het uitzaaien en uitplanten op een minder gunstig tijdstip
moest plaats hebben. Met het verkregen product zijn echter wederom
nieuwe proefvelden beplant. In Bonthaiu (Celebes) begon deze en
gene landbouwer niet goed gevolg Maros-rijst als zaadpadi te
bezigen. In de Minahassa(Meuado) zijn het vooralsnog hoofdzakelijk
enkele hoofden , die zich aan het nemen van proeven tot verbetering van de paditeelt laten gelegen liggen , en dat het Gouvernement die pogingen aanmoedigt, kan o. a. blijken uit de zending
van een paar hunner naar de Preanger Regentschappen om kennis
te nemen van de wijze , waarop aldaar de rijst— en andere cultures
worden uitgeoefend (verg. blz. 26 hiervóór). Over verdere bestuursbemoeiingen om het peil van den landbouw in de Minahassa te
verheffen , wordt in Indie nog overleg gepleegd. In 1894 werden
in de Minahassa met geldelijken steun uit 's lands kas voorbereidende werkzaamheden verricht voor eene afdamming en normaliseering van de Tondano-rivier, ten einde deze over eene lengte
van ongeveer 5 K M . meer geschikt te maken voor een behoor1 ijken afvoer van water uit het meer van dien naam in het belang
der irrigatie. In den drogen tijd van 1895 (Augustus-October>
hoopte m e n , door vereenigde krachten, het werk tot uitvoering
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te brengen. Door bel dietrictahooffd van Bonder werd met behulp
van beorendlenatplichtigen een stuwdam gemaakt In de Noai-rivier,
door welk werk ettelijke bouwe rawahs werden aangewonnen. In
de afdeeling Djembrana op I-s11 i ging de bevolking voort met het
a a n l e g e n van sawa'nvelden , waartoe in de aangrenzende afdeeling

Boeleleng reeds alle beschikbare terreinen zijn in bealaggenomen.
Blijkens liet vorig verslag (bil. 229) liet het zich a-inzien dat
in Boven-liidragiri (residentie Riouw en onderhoorigheden) de bevolking der landstreek '1'iga I.oeroeng een aanvang SOU maken met
den Mwabbouw ; hiervan is eehter om verschillende redenen niets
gekomen ; men scheen aldaar op te zien tegen den arbeid en
tegen den aankoop van de benoodigde landbouwgereedacbappen ,
terwijl het inlandsch bestuur nog niet bij machte (wellicht ook
niet genegen) was om de onkosten daarvan te dragen. In de zoogenaamde Rantau 1'andjang (Beneden-Indragiri), waar de grond
zeer vruchtbaar is , werd echter uitbreiding aan de cultuur gegeven.
Voor zoover daaromtrent gegevens inkwamen , laat men hier een
overzicht volgen van de laagste en hoogste rijstprijzen gedurende
1894 volgens de mar.ndopgaveri uit sommige buitenbezittingen.
Suma- l Padangscho Benedenlanden
tra'8
Padangscho Bovenlanden .
Westkust ' Tapanoli
Beukoelen
Palembang
Riouw en onderhoorigheden . . . . .
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo
Cetebes en onderhoorigheden
Amboina
Timor
Bali en Lombok. . . .

.
.

.
.

.

.

.

Marktprijzen per pikol rijst.
Hoogste.
Laagste.
t 5,75 a f 0,50
f 5,00 a f 6.00
5,50 „
7,00
4,50 ,,
0 00
7,00 .,
«,50
5,00 ,.
7.50
10.00
1.00 ,.
C.00
7.00 „
10,00
3.50 ,,
5.00
f 3,00 ,. $ 4.25 $ 2.00 „ S 3.00
f 7,00 „ f 8,00
f 3,00 „ f 4.00
7.00 „
8,00
4,50 .,
5,00
5,75 ..
7,50
3.00 .,
4,50
0,00 .,
15,00
3.00 ..
4.00
7.80 .,
0.00
2.00 ,.
3,50
7,00 ,,
0.00
0,00 ,,
7,00
8,00 „
10,00
5,00 .,
7.00
0,00 „
7 00
5,00 „
0,00

Tabakscultuur.
Ten aanzien van de in sommige gewesten der buitenbezittingen
voor Europeesche rekening gedreven tabaks-industrie zijn over 1894
de volgende berichten ontvangen.
Ter Oostkust van Sumatra waren van de groote uitgestrektheden g r o n d s , door de inlandsche zelfbesturen in concessie afgestaan (over de in 1894 tot stand gekomen nieuwe en de in
dat jaar vervallen concessie-contracten is gehandeld op blz. 115
hiervóór), voor den oogst van 1894 met tabak beplant (naar berekening) 27 571 bouws, en zulks ten behoeve van 111 onderne*
mingen (7 minder dan in 1893 en 24 minder dan in 1892), welke
aanplantingen (981 bouws meer dan in 1893 eu 1356 bouws meer
dan in 1892) gezamenlijk produceerden 284 477 pikol (tegen in 1893
246 281 en in 1892 209 222 pikol), derhalve dooreen genomen
ruim 10 pikol per bouw (welk gemiddelde in 1893 geweest was
ruim 9 en in 1892 circa 8 pikol per bouw). Over de verschillende i
landschappen waren de cijfers van 1894 verdeeld als volgt (voor
elke onderneming in het bijzonder zie bijlage J J J hierachter).
Aantal
ondernemingen,
waar in 1894
tabak
werd geoogst.

Afdeelingen.

1 Rijk vu n Deli . .
1 Delische landschapn»li
Pen Pa lang en
Veiu
< Bedagei. . . .
f Rijk van Laugkat.
1 Rijk van .Serdang.
Batoe liara

40

Beplant"
uitgestrektheid
(in bouws)
naar
schatting.
I3C90

"Verkregen
productie
van
tabak (in
pikols).

1 924
6 072
2 006
437
2 506
270

15 960
Tl 407
24 941
3610
19 864
1 547

.

111

27 571

284 477

Over 1893 waren deze totalen

118

26 590

246 281

.

.

industrie in Deli worden thans ingesteld bij eene (tijdelijke) nieuwe

afdeeling van 'alanda plantentuln te Buitensorg. Ten vervolge op
liet daaromtrent aangeteekende op bis. 136 138 hiervóór is nog te
vermelden dat dr. J. VAK BHKDA DU H A A N , die reeds sedert vrij
geruimen tij 1 met botanische onderzoekingen over Deli-tal.ak was
belast geweest en bestem 1 werd om als chef der nieuwe afdeeling
op te treden, van zijne reis naar Europa, waarheen hij tijdelijk
vertrokken was om naar een scheikundige om te zien , en de noodigc
Inkoopen te doen , in het voorjaar van 1895 in Indië is teruggekeerd. Dientengevolge wordt hij thans op chemisch gebied bijgestaan door dr. A. VAN BUI.KKT, laatstelijk directeur van het rijk.-;land bouw proefstation te Groningen.
Uit het volgende , aan handelsberichten ontleende , overzicht van
de voor do tabak uit de verschillende afdeelingen van het g e w e s t ,
oogsten 1893 en 1894 , op de Nederlandsche markt (werwaarts weder
schier al het product ten verkoope kwam) behaalde middenprijzen
kan blijken van welke geldelijke beteekenis de tabaksindustrie ter
Oostkust van Sumatra ir>.
Oogst 1893.
HERKOMST
VAN HET

PRODUCT.

Oogst 1894.

(ieGeAantal midAantal midTotaal
Totaal
.. pak- delde
..pak- delde
van liet
van het
ken "
VC1ken"
verii 70 koop- waarde1 "0 koop- waardebedrag
bedrag
K.G.
prijs
K.G.
prijs
netto. per'/« (ongeveer). netto. per '/. (ongeveer).

K.G:

Rijk van Deli . . . .
Af- Dclisclie
landschappen
deePadangen Hedageia)
ling
Rijk van Langkat. .
Deli.
Kijk van Serriang. .
Afdeeeliug Batoe Bara b). .
Assahan c). . . .
„
Laboean Batoe
(landschap Bila)
Diversen (uit Deli en P a dang, Langkat, enz.) . .

KG:

83 053 f 1.57» 120 335 000

97 114 f 1,31» f19 433 000

5 193
42412
17 135
1 597
11 242

10
47
17
I
11

1291
463

1,11
1,54*
0,88
0,87

877 000
9 985 000
3 120 U00
214 0C0
1 493 000

0,71

130 000

1 073

0,33

51 00»

21 000

1 910

0,34

98 000

IJS

0,33»

455
721
014
37
958

102 386 f 1,40* f30181 000 190:

Bovendien werden naar
Breinen verscheept uit somniige der bovenbedoelde afdeelingen

0 500

1.01

998 000

1 777

0.85
1.32
0,89»
0.59
0,76

1 350 000
9 lilOOOO
2 417 000
214(100

1 383 000

f 1.19» f34550 000

0.90

240 000

a) D e tabak uit het landschap Padang behaalde gremi.ldeld : oogst 1893 f 1 31.
oogst 1894 f 0.94» per '/j K . G . ; voor de Bedagei-tabaU waren deze gemiddelden
achtereenvolgens f 0,885 en f 0.83».
b) D e oogst van 1893 werd verkregen van 3 ondernemingen . waarvan de
onderneming in het landschap Batoe Bara een gemiddelden prijs maakte van f 0.75»,
die in het landschap Tanujoug f 1.25 en die in het landschap Tandjong Kasan
f 0 89 per ' / i K.G. Voor den oogst van 1894. toen eerstbedoelde onderneming
niet werkte. verkregen de twee andere gemiddeld per '1^ K.G. f 0.95 en :' 0.61 .
terwijl eene in het mede tot de afdeeling Batoe Bara bohoorende landschap P a goewaran heropende onderneming voor haar product slechts f 0,32 per ',. K G.
bedong.
O Op 250 pakken na in 1893 en op 504 pakken Da in 1894, verkregen van
eene onderneming in het landschap Kwaloe . was al het product afkomstig van
ondernemi. gen in het landschap Assahan. H e t Assahan-product oogst 1893 b e dong gemiddeld f 0.87, dat uit den oogst 1894 f 0.77. terwijl de Kwaloe-tabak
uit oogst 1893 f 1,10 behaalde, en uit oogst 1894 f 0,09, alles per '/z K G.
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10
30
II
3
10
1

Totalen.

hij desa als bot voornaamste deel van het tabaksplanten. Botaui•obe en obemiaebe onderzoekingen betreflende de tabaks cultuur en

Over het algemeen zou in 1894 niet duurder zijn gewerkt dan
in 1 8 9 3 , daar de dollarkoers gedurende het geheele jaar in het
voordeel der planters is geweest.
Aangaande de werkkrachten bij de ondernemingen zie lager
blz. 259 onder 3°. De bibietziekte vertoonde zich niet in zulk eene bevige mate als in 1893 en 1892. Werd vroeger de zorg voor de bibiet
dikwijls overgelaten aan ondergeschikten, in den laatsten tijd
maakt de planter van zijne zaadbeddingen veel werk , en beschouwt

De Sumatra-tabak wordt nagenoeg uitsluitend via SiDgapore en
slechts voor een zeer klein gedeelte via Pinang naar Europa verscheept. Via Singapore gingen in 1893 137 878 en in 1894 158 789
pakken, van welke hoeveelheden door stoomschepen van de
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij naar Batavia werden ingenom e n , om van daar met de booten der Maatschappijen » Nederland"
en » Rotterdamsche Lloyd " herwaarts te worden gebracht, achtereenvolgens 35 011 en 40 034 pakken, dus telkens ruim 25 pet.
Van de partijen, die rechtstreeks van Singapore herwaarts kwamen ,
werd een deel vervoerd met de onder Nederlandsche vlag vareDÜe
stoomschepen der Maatschappij > Oceaan''.
De in den loop van 1893 in het op Sumatra gelegen landschap
Indragiri (residentie Riouw eu onderhoorigheden) geopende tabaksonderneming Gading, bedoeld in het vorig verslag, leverde niet
de uitkomsten o p , die men er van verwachtte. De oogst bedroeg
248 pikol van 90 velden (80 bouws), dus slechts iets'meer dan 3
pikol per bouw. Kchter worden de productiekosten gezegd gering
te zijn, zoodat men verwachtte dat bij eenigszins redelijke prijzen
de kosten wel gedekt zullen worden. De ondernemers lieten dan
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ook den moed niet zakken HU waren voornemens voor den OOgst
van 189.') nog 20 velden meer in exploitatie te brengen. Het in
18!)3 hier te lande verkochte product vnn Onding (169 pakken)
heeft echter den zeer geringen prijs van f 0,1G per V» K.G. o p -

cultaur te worden dienstbaar gemaakt. <>ok de erfpachter vun
Kalimoeng (zie vorig verslag, bis. 231) onthield iich daarvan.
Wel bad deze in den aanvang vun 1894 een deskundige uit Deli
in dienst genomen om met de bevolking te contractaerea voor

gebracht. Van de overige door het inlandsch bestuur n n Indraglri

bet planten

uitgegeven c mcessie-contracteii werden er in 1894 verscheidene
ontbonden (verg. blz. 115 hiervóór).
I
In Palembang werd op twee erfpachts-nndernemiugeu tabak TOf» 1
bouwd, doch één daarvan (Helijannaland in de afcleeling OgunKonimering Ilir-Hli lab) iiezat sleciits enne kleine proefaanplanting
(2 bouws), terwijl de andere (Tanah Priok i n d e afdeeling Tehing
Tinggi) vun 170 bouws p.m. 1000 pikol oogstte (in 1893 — van
78 bouws — 669 pikol). Van den oogst van 1893 bij Tanah Priok
werden, volgens handelsberichten, hier te lande 426 en te Bremen
42 pakken verkocht respectievelijk tegen f 0,81 en f 0,V5 per 'A
K.G , terwijl de oogst van 1894, voor zooveel betreft de hier te lande
te gelde gemaakte 610 pakken, f 0,94 per '/, K.(j. kon bedingen.

plotseling ontslag van dezen persoon werd de opkoop spoedig gestaakt.

Van de vele inlandsche concessiön in het landschap Sdmbas
(residentie Westerafdeeiing van Borneo) — zie blz. 115 hiervóór—
schijnt er in 1894 niet meer dan één (Soebah) voor de tabakscult u u r in exploitatie te zijn geweest, welke van 22 bouws aanplant
80 pikol tabak verkreeg. Omtrent den verkoopprijs van dit product
zijn geen opgaven bekend.
In de gouvernementsafdeeling Amoenthai der residentie Zui Ieren üosterafdeeling vun Borneo werken eenige tabaksondernemingen
deels op erfpachtsgrunden, doch hoofdzakelijk op overeenkomsten
met de bevolking. Zoo werd in het district Laboean Amas door
de bevolking van de kaïnpong Moerong 50 bouws kaïnponggrond
voor één jaar kosteloos afgestaan aan de Cultuurmaatschappij
Amandit, welke, naar het schijnt, de nieuwe onderneming Boeuga
Djanar vestigde. Ook werd door eene Duitsche firma, mede op den
voet van overeenkomsten met de bevolking, eene nieuwe tabaksonderneming geopend to Mahi en Soemping. De bezittingen der
op uit. 1893 gesloten onderneming Senoentoen gingen over in
handen van den gemachtigde der bedoelde firma Van de op eene
naamlooze vennootschap (de Cultuurmaatschappij Kmaroem) overgegane ondernemingen Tandjoengen Kinaroem, welke gezegd worden
met den oogst van 1893 goede zaken te hebben gemaakt, werd
de eerste eenigszins uitgebreid. Insgelijks werd in eene naamlooze
vennootschap (Je Amandit-Tabak-Maatschappij) ingebracht de onderneming ÓwargoPoero, welke hare tabaksaanplantingen op erfpachtsgronden van 15 tot 60 bouws uitbreidde. Overigens vindt
men in de ontvangen berichten nog gewag gemaakt van eene onderneming Amandit, uitsluitend berustende op overeenkomsten
met de bevolking, toebehoorende aan eene Nederlandsche firma,
en van eene ten name van de reeds genoemde Cultuurmaatschappij
Kinaroem ingeschreven erfpachtsonderneming voor de teelt van tabak,
met name Oejah, terwijl de sluiting, na afloop van den oogst van
1893 , bericht wordt van de op erfpachtsgronden gevestigde tabaksonderneming Pandam. Productie-opgaven zijn aan het bestuur
slechts bekend geworden voor Tandjoeng, Kinaroem, Swargo Poero,
Amandit, Boenga Djanar en Oejah, ten bedrage van p.m. 6 6 5 ,
4 1 5 , 650, 3 1 2 , 167 en 48 pikol, in 't geheel derhalve 2257 pikol,
ongerekend de productie der onderneming te Mahi en Soemping.
Over 1893 was mede voor 6 ondernemingen, waaronder toen ook
medetelden Senoentoen en Pandam (verg. vorig verslag, blz. 231),
eene productie gemeld van 186 000 Amst. ponden of van p.m.
1500 pikol. Luidens handelsberichten waren uit den oogst van
1894 aan Tabak uit de afdeeling Amoenthai in Europa ter markt
gekomen 1709 pakken hier te lande en 120 pakken te Breinen ,
welke hadden opgebracht f 207 000 en f 10 000, dat is gemiddeld
f 0,795 en f 0,55 per V. K.G. De behaalde prijzen liepen voor de
verschillende ondernemingen zeer uiteen, en voor de onderneming
Amandit vindt men tweeërlei middenprijs vermeld, welke juist het
hoogste en het laagste bedrag vertegenwoordigen (respectievelijk
f 1,37* en f 0,24). Dezelfde handelsberichten maken ook gewag
van den verkoop hier te lande van 11 pakken, afkomstig uit het
rijk Koetei. Deze t a b a k , welke de sultan van Koetei had doen
toekomen aan den vertegenwoordiger der Steenkolen-Maatschappij
Oost-Borneo, bedong, ofschoon niet deskundig behandel i, f 0,55
per '/, K.G.
In de Minahus.su (residentie Menado) vond opkoop van tabak
voor de Europeesche markt plaats vanwege de MeDado T a b a k Maatschappij, waaromtrent alleeu blijkt dat zij 500 pikol naar
Europa verscheepte, welk product — luidens handelsberichten —
niet veel aanlokkeiijks vertoonde, en dan ook slechts eene zeer
beperkte waarde had. Diezelfde Maatschappij bezit ook erfpachtsgronden (het perceel Karoa), doch deze schijnen niet aan de tabaks-

vun door hem op te Icoopen tabak , maar door het

Ten opzichte van de door de bevolking voor eigen rekening ge-

dreven tabakscultuur valt het volgende aan te teekenen.
In de Psdangsohe Bovenlanden wordt het gewas met zekere

voorliefde verbouwd. De Paijakombo tabak staut als de beste soort
bekend. In Tapanoli is de cultuur sleobtl vun eenige beteekenis
in de afdeeling Pudung Lawas en in de onderafdeelingen GrootIfandbeling en Sipirok. Uitgevoerd werden van Sumatra's W e s t k u s t ,
schier uitsluitend naar Singapore en Pinang, 5190 pikol , ter
waarde van ruim f 280 000.
Omtrent de lïanau-tubak in Palembang wordt bericht dat in
1894 belangrijk meer dan in vorige jaren geoogst werd en dat
het product van goede qualiteit was. Oogstcijfers werden niet genoemd ; de prijs was f 100 per pikol. In de Redjang Leboug* en
Bindang Streken viel het gewas bevredigend u i t , maar waren de
prijzen laag. Er kon niet meer bedongen worden dan f 20 ;ï f40
per pikol. Naar buiten Nederlandseh-lndie, uitsluitend naar Singapore, werd van Palembang uitgevoerd 1336 pikol t a b a k , ter
waarde van f 74 260.
In de afdeelingen Boeleleng en Djimbrana der residentie Bali
: on Lombok is de tabaksteelt na de njst- en de koffieeultuur eene
belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking. In Djembrnna
wordt de teelt steeds uitgebreid. Het artikel wordt uitgevoerd
naar Makasser en Singapore.
In de overige gedeelten der buitenbezittingen w o r d t , anders dan
voor eigen gebruik, door de bevolking van de tabakscultuur weinig
werk gemaakt. Hier en daar is de productie zelfs niet voldoende
om zonder invoer van buiten het gewest in de behoefte te voorzien.
Zóó werd in de Westerafdeeiing van Borneo in 1894 ingevoerd van Singapore en Java p. m. 1600 pikol; Benkoelen krijgt tabak zoowel
uit Korintji als uit de Lebong- en Moesi-streek in Palembang en
ook uit Java. De invoer in Atjeh van Java , Padang en Pinang
wordt ge.-chat op 250 pikol 'sjaars. Singapore voerde in 1894 naar
Riouw uit voor eene waarde van f 9151.
De berichten over den o o g s t , die de tabak»-aanplantingen der
bevolking in 1894 afwierpen , luidden over het algemeen gunstig.
In den regel wordt tabak als tweede gewas geplant in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo . zoomede in het district Bantik
(Minahassa) , doch in laatstgemelde streek neemt de teelt af wegens
de concurrentie van de J a v a - en de Bali-tabak. Daarentegen viel
uitbreiding waar te nemen op Noord-Flores en in het district Galela
(Noord-Halmaheira) ten gevolge van de groote vraag naar het
artikel.
Andere

éénjarige

gewassen.

De oogst van d j a g o n g , welk gewas in een deel derMolukken en in de residentie Timor, zoomede in enkele anderestreken
(zie vorig verslag, blz. 232) het boofdvoedael van de bevolking
u i t m a a k t , viel in 1894 bevredigend u i t , uitgenomen op T i m o r ,
waar ten gevolge van de overvloedige regens in de maanden
Maart en April het gewas gedeeltelijk mislukte. Meestal wordt de
djagong op droge velden geteeld en slechts bij uitzondering op
sawahs na den rijstoogst. Men plant deze graansoort of tusschen
de padi in , dan wel nadat deze gesneden is , ook wel in afzonderlijke tuinen. Veel werk wordt door de bevolking van deze cultuur
niet g e m a a k t ; alleen o p d e A r o e - , Key-, Tenimber-en Zuidwestereilanden (residentie Amboina) wordt er nogal zorg aan besteed.
Nopens den aanplant van andere voedingsgewasssn dan padi en
djagong bevatten de verslagen nog het volgende :
Niet overal slaagden de pogingen om de teelt van k a t j a n g
k e d e l e h bij de bevolking in zwang te brengen. In de Lampongsche Districten bleek het product niet gewild , ook niet in den
vorm van t e m p é ; hetzelfde deed zich voor in het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden. Daarentegen scheen in Palembang de
teelt van deze peulvrucht wel in den smaak te vallen, zoodat er
meer en meer uitbreiding aan gegeven werd. In de afdeeling Banda
der residentie Amboina en in de oostelijke districten van de afdeeling Boeleleng (Bali en Lombok) wordt het gewas mede verbouwd.
Op Billiton wordt naast de padi hoofdzakelijk c a s s a v e als
voedingsgewas geteeld. Valt de padioogst mee, zoo wordttapiocameel uitgevoerd ; valt die oogst tegen , dan wordt de cassave voor
een groot deel verbruikt. In 1894 werd werd 423 pikol tapiocameel van Billiton uitgevoerd, tegen 500 in 1893.
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Omtrent s u i k e r r i e t ,

Ieftp ft l en i n li i g o valt in hoofdzaak

niet endere mede te deeleo dan hetgeen vorige verslagen dianaan*
gaande beb&lien.
2". Nicl-eenjarige gewasucn.

Koffiecultuur
(aan de verplichte levering onderworpen).
S u m a t r ft'l W n t k a i t. De voorberei ling vo ir de invoering
VU .ene hoofdelijke belasting in dit gewest (zie bit. 232 van liet
vorig verslag, zoumede blx. 206 hiervóór) is nog niet beëindigd.
In verband daarmede bleef ook ten aanzien van de gouvemementskofliecultuur in dit gewest het status quo nog gehan Ihaafd.
Bqna uitsluitend bepaalt zich bedoelde cultuur tot de residentie
Padaugsche Bovenlanden , ofschoon ook Haar enkele streken zijn
waar zij niet of slechts op zeer kleine schaal bestaat, zooals in
de onderafdelingen Loeboe Sikaping en Bondjol (afdeeling Loeboe
Sikiiping), VII Kotta of Sidjoendjoeng (afdeeling Tanah Datar),
Moeara Laboeh (afdeeling X l l i en IX Kotta) en Pangkallan-Kamj)ar (afdeeling L Kotta). In de Pa langsche Denedenlanden , waar
de c u l t u u r alleen in een klein deel der afdeelingen l'ainau en
Priaman wordt aangetroffen, is zij van luttel beteekenis , terwijl
zij in de residentie Tapanuli alleen in de afdeeling Mandhelingen
Angkola o]) eenigszins noemenswaardige schaal gedreven w o r d t ,
daar de aanplantingen elders in genoemde residentie onbeduidend
zijn ; dit geldt inzonderheid voor de afdeeling Siboga , en overigens voor de afdeelingen P a d a n g LftWftl, waar de teelt is vrijgel a t e n , doch alleen de verplichte levering bestaat, en Toba en wlindong, waar beide zijn vrijgelaten.
Kadere opgaven betreffende den omvang der gouvernementskofliecultuur ter Sumatra's Westkust vindt men in bijlage KKK
hierachter. De daarin vermelde cijfers nopens het ftftntft] vruchtdragende boomen in de verschillende bij de cultuur betrokken afdeehngen bij het einde van 1894 worden intusschen zeer ouvertrouwbiiar genoemd, als berustende op ruwe schattin-jen (verg.
wat daaromtrent in 't vorig verslag, blz. 2 3 3 , is gezegl) Daarbij
doen zich voor enkele afdeelingen belangrijke verschillen voor met
de over 1893 verstrekte gegevens (bijlage LLL van 't vorig verslag), welke verschillen niet zijn toegelicht. Bij samentrekking
van <!e thans ontvangen schattingen verkrijgt men een totaal van
7 4 ' millioen vruchtdragende boomen, zijnde 2* millioen meer dan
het totaal op uit. 1893. Daarin zouden de Padaugsche Bovenlanden
deelen »OOT <>97 millioen (op uit. 1893 66* milli.>en),de Padangsclie
Benedenlanden voor l 6 millioen (op ulr. lt<93 15 millioen) en de
residentie Tapanoli voor 3 ' millioen fop uit. 1893 4 millioen).
BijplanTing.'n halden als gewoonlijk plaats, uitgezonderd in die
streken WftftT de bevolking met moeite de thans bestaande a a n plantingen kan onderhouden of waar de grond dan wel bet klimaat
voor de koffiecultuur minder gunstig is. Vrijwillige uitbreiding der
beplantingen viel, volgens de ontvangen berichten, op te merken
daar waar het telen van koffie den planter voordeel geeft. Uit «Ie
Pftdangsche Bovenlanden wordt dit medegedeeld ten aanzien van
enkele streken in Paijakombo uifdeeling L Kotta) en ten aanzien
van de Danau-districtsn (afdeeling Agam), en uit Tapanoli met
betrekking tot enkele IcampongS van Sipirok (afdeeling Mandbeling
en Angkola). In de tot laatstgemelde afdeeling behoorende onderafdeeling Groot-Mandheliug, zoome Ie in de Padangsclie Bovenlanden
werden enkele plantsoenen afgeschreven, hetzij wegens ouderdom
der boomen, hetzij wegens eene minder gelukkige keuze van terrein
Tegen fi 047 911 boomen in 1892/93 , werden in den westmoesson
van 1893,94 bijgeplant (5 489 393 boomen, enkel in de Padangsclie
Bovenlanden en Tapanoli (respectievelijk 5 319 952 en I1G9 441).
Kweekbeddingen treft men in de Padaugsche Bovenlanden slechts
zeer zelden, in Tapanoli alleen voor de Liberia-koffie aan. Voor
nieuwe tuinen en voor inboeten gebruikt men opslag uit de oude
t u i n e n , welke echter niet vooraf op kweekbedden overgebracht,
doch onmiddellijk in de tuinen overgeplant wordt. Hierbij gaat
men echter niet met de noodige zorg te werk, daar oude en jonge opslag door elkaar gebruikt wordt. In sommige streken van Paijakombo
en van de afdeeling Batipoe (Padaugsche Bovenlanden) gebruikte
men jonge plantjes, die te Tanah Dataren te Agam gekocht waren.
In de residentie Tapanoli, voor zooveel betreft de onderafdeeling
Sipirok en een gedeelte van de onderafdeeling Klein-Mandheling,
Oeloe en Pakanten , laat het onderhoud der tuinen over 't algemeen
weinig te wenschen over; daarentegen was in de onderafdeeliugen
Angkola en Groot-Mandheling van genoemde residentie, zoomede
in de Padangsche Bovenlanden voortdurende aansporing van bestuurswege noodig, zelfs voor het hoogst noodzakelijke onderhoud, vooral
in die streken waar de hoofdenen bevolking weinig ingenomenheid
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met de koffiecultuur betoonen en de gronden naar hun gevoelen
beter voor andere cultures waren te gebruiken.
Waar óf de grond óf liet klimaat niet voor de gewciie koffie
geschikt is , als bijv. in Bondjol , IJoea en .Sidjoendjoeng (Padaugsohe Bovenlanden), een deel van Angkola en Mandbeling en
Siboga (Tapanoli), wordt de bevolking aangespoord tot het telen
van Liberia-koflie , welke soort hier en daar wel toekomst heeft. Ter
uitbreiding van de i n p l a n t i n g e n werd weder Liberia-zaadkoffie
verstrekt, daartoe van Java ontboden , afkomstig deels uit 's lands
plantentiiin te Buitenzorg, deels uit de afdeeling Soekaboemi
(Preanger Regentschappen)
De kofüeoogst van 1894 viel zeer ongunstig uit. Hevige en
langdurige regens in de eerste maanden van het jaar sloegen veel
bloesem en jonge vruchtjes af, terwijl ook aan het rijpen en aan
den pluk de weersgesteldheid niet bevorderlijk was. In 's lands
pakhuizen werden slechts 26 038 pikol ingeleverd, een cijfer dat
lager was dan in een der laatste dertig jaren. ') Gedurende het
tijdvak 1864 t/m 1893 toch was de inlevering het laagst in 1886,
1889 en 1891 , maar niettemin werd i:i die jaren nog verkregen
respectievelijk 48 2 1 1 , 48 336 en 44 834 pikol. Reeds kan worden
aangeteekend dat gedurende 1895 bij 's lands inkooppakhuizen ter
Sumatra's Westkust ontvangen werd in totaal 40 897 pikol. Zoowel over laatstgenoemd jaar als over de vijf voorafgegane jaren
vindt men de levering voor de noofdonderdeelen van het gewest
opgegeven in het volgende staatje.
Ingeleverde hoeveelheden koffie (in pikols).

ONDKRDEKLEN

van het

gouvernement Sumatra's
Westkust.

Padaugsche Henedenlanden
Padaugsche Bovenlanden .

Totalen

.

.

1890.

1891.

1892.

1893

1894.

1895.

2 867
31 744
10 439

1 888
35 619
7 327

2 258
49 02U
8 482

3 5'-.2
45 088
8 074

912
19 934
5 192

2 016
30 980
7 901

05 050

44 831

59 766

50 724

26C38

40 897

761

445

1 667

1 250

459

Onder deze totalen was begrepen aan koffie 2de soort

(niet opgegeven)

In de wijze van bereiding kwam geen verandering. In de Padangsche Bovenlanden waren eenige weinige handpelmolens in
gebruik , doch alleen in den druksten tijd en overigens voor de bereiding van Liberia-koffie. De op het in 1894 ingeleverd product
gevallen kosten wegens inkoop als anderszins, gerekend tot aan
den opslag in de pakhuizen te P a d a n g , beliepen (verg. bijlage
KKK hierachter) f 547 4 4 5 , d. i. gemiddeld f21,025 p e r pikol.
In 1893 was dit gemiddelde f 18,84.
Te Padang werd het product door het Gouvernement te gelde
g e m a a k t , weder in vier veilingen. Het product van 1894, voor
zooveel nog in datzelfde jaar verkocht, ten bedrage van 23 719
pikol, bracht gemiddeld o p : voor koffie 1ste soort f 64,67, voor
2de soort f 35,56 en voor Liberia-koffie (ruim 17 pikol) f 36,03
per pikol. De veilingen van 1895 leverden onderstaande uitkomsten o p .
Tijdstippen
der
veilingen.

Soort
der
koffie.

Opbrengst

Hoeveelheden (in
pikols .

in 't geheel.

Gemiddeld
per pikol.

1895.
16 Maart

1ste
2de
Liberia

31 December

. . . .

Totalen.

.

.

9 625
160
0<°

f

719 583,75
6 240,00
339,52

f

74,76'
39.00
53.05

late
2de
Liberia

15073
200
8

1 136879.30
7 420.00
416,80

7542<
37.10
52,10

1ste
2de

11 375
220

839315,55
7 380,00

73.78 5
33,54 5
72,17»
34,20
50,85

1ste
2de
Liberia

7 065
110
7«o

509 941,50
3 762,00
396,63

1ste
2de
Liberia

43 138
690
22 2 0

f 3 205 720,10
24 802,00
1 152.95

f

74,31»
35,94«
51.93*

43 8 5 0 "

f 3 «31675,05

f

73.69»

') Voor zoover na te gaan, had onttrekking van koffie aan de verplichte
levering niet op eenigszins groote schaal plaats. Daar echter in de afdeeling
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In ilo practijk deed zich de leemte gevoelen dat liet verbod om een uitleverend gewicht van 5 9 " K.O. per pikol, f 0,92 per pikol.
ter Suinatra's Westkust koflic zonder pas la vervoeren (art. 3 van
Bruto bracht het hier te lande in 1894 verkochte product f 0,70"
Indiscli Staatsblad 1893 n°. 218) geen uitzondering toeliet voor per '/j K G . o p . d. i. berekend over het gewicht bij afscheep
kleine hoeveelheden, zoodat bijv. koffie, hij een winkelier gekocht f 8.'i,44 per pikol , en berekend over het zooeven vermelde uitvoor eigen g e b r u i k , in hoe klein gewicht ook, niet strafi'eloos leverend gewicht f 83,42' per pikol. De in 1895 (in de Octoberongedekt mocht worden vervoerd. < >m hieraan te gemoet te komen , reiling) hier te lande van gouvernementswege te gelde gemaakte
werd vervoer zonder pas ook toegelaten voor bereide of on bereide sfenado-koffle behaalde f 0 , 8 1 " per '/: K.O. De toen geveilde
koffie tot eene hoeveelheid van ten hoogste één k a t t i , vervoerd
hoeveelheden bestonden uit 993 84 pikol (uitgeleverd hebbende
op plaatsen door liet betrokken hoofd van gewestelijk bestuur UU 58 0765 K.O.), namelijk 6 7 " pikol uit den oogst van 1892, 8 8 8 "
te wijzen, met dien verstande echter dat voor koflie in de roode pikol uit dien van 1893 en 37 45 pikol uit dien van 1894.
schil een zesde van het gewicht in aanmerking wordt genomes
Koffiecultuur
(ordonnantie van 3 Augustus 1895; Indisch Staatsblad n". 163).
(niet aan de verplichte levering onderworpen).
M i n a h a s s a (residentie Menado). Sedert de mededeelingen in
a. I n l a n d s e h e t e e l t .
't vorig verslag (blz. 233) heeft met de Indische Regeering een
nader overleg plaats gehad omtrent de maatregelen, waarmede
Onder de gewesten der buitenbezittingen, w a a r d e bevolking
in het belang zoowel van 's lands schatkist als van de bevolking
VOOï eigen rekening op min of meer uitgebreide schaal de koffieeene eventueele loslating van het gouvernements-kofliemonopolie
cultuur drijft, zijn in de eerste plaats te noemen Benkoelen,
in de Minahassa zou dienen gepaard te gaan. De Hegeering vleit
P a l e m b a n g , Celebes en onderhoorigheden en Bali en Lombok.
zich dat deze aangelegenheid bij de vaststelling der Indische be- Behoudens enkele streken , waar eenige meerdere zorg bij dit begrooting voor 1897 tot oplossing zal kunnen worden gebracht.
drijf valt te bespeuren , laten echter — zoonis in vorige verslagen
Van de pogingen , in de laatste jaren van bestuurswege in het reeds uitvoeriger is vermeld — de aanleg en het onderhoud der
werk gesteld om door vrijstelling van verplichte hijplantiug en plantsoenen, en evenzeer pluk en bereiding, over 't algemeen te
door verhooging van den inkoopsprijs (van f 16 tot f 25 p'-r pikol) wenseben over. Dat slechte aanleg en verzorging der kolficbepIande cultuur onder het thans nog werkende stelsel van verplichte tingen van invloed zijn op den levensluur der boomen, kan o.a.
levering op te beuren , liet zich in 1894 — en volgens rarae " i t - blijken uit hetgeen betreffende Benkoelen wordt g e m e l d , dat
vangeu berichten ook in 1895 — weinig of geen uitwerking namelijk in de bovenlanden van de afdeeling Kroë, waar de koffie
waarnemen. Over 't algemeen nam de lust om vrijwillig bij te ijler dan elders in het gewest wordt uitgeplant en het onderhoud
planten nog zeer weinig toe.
minder te wenschen overlaat, de boomen eerst gemiddeld na 15
Voor zooveel de in bijlage KKK hierachter opgenomen statistiek jaren ophouden vruchtdragend te zijn , terwijl in andere streken
der plantsoenen vertrouwen verdient (wat voor enkele districten van het gewest reeds na 5 of 6 jaren de opbrengst het onderhoud
wel betwijfeld mag worden) ' ) , zou op uit. October 1894 het aantal niet. meer loont en de aanplantingeu verlaten worden. In de bergboomen in op hoog gezag aangelegde tuinen hebben bedragen streken van dat gewest werden hier en daar op vrij belangrijke
6 006 500 en dat in vrijwillige of onder dien naam bekend staande schaal nieuwe aanplantingeu van gewone koffie aangelegd, zoodat,
aanplantingen 11059 5 0 0 , totaal 17 066 000 boomen, terwijl die naar het zich liet aanzien, de productie van Benkoelen-koffie over
totalen voor 1893 waren opgegeven als 4 343 800 en 11980 000 ee.' paar jaren aanzienlijk zou toenemen. Voor de strandstreken
te zatnen 16 323 800. Het aantal vrucht dragende hoornen zou "re- in Benkoelen blijft men goede verwachtingen van de Liberia-koffie
klommen zijn in de gouvernementstuinen van 2748600 tot 3630 800 koesteren, tot welke teelt, wegens de voortdurend lage peperprijzen, vele bezitters van peperplantaoenea overgaan. Dequaliteit
en in de overige plantsoenen van 3 657 000 tot 5 199 500.
Omtrent den toestand der plantsoenen meldt de resident dat die der reeds in kleine hoeveelheden in de afdeelingen Seloems en .Manna
der gouvernementstuinen door bladziekte , enz. treurig is t e noemen geoogste Liberia-koffie liet, ten gevolge van de slechte bereidingsen dat zij binnen weinige jaren grootendeels zullen moeten worden wijze , nog veel te wenschen over; de boonen zijn gebroken ,
afgeschreven. Het geoogste product is dan ook grootendeels af- coodat het product weinig marktwaarde bezit (slechts f 25 per
komstig van de »pasini-" (vrijwillige) aanplantingen der bevolking. pikol). Voor eene behoorlijke bereiding van deze koffiesoort werd
De oogst van 1894 was uitermate gering. In 't geheel werd eeu modelpulper verstrekt, die in iedere afdeeling was of zou
slechts ingeleverd ruim 725 pikol, terwijl in de vier voorafgegane worden nagemaakt.
jaren 1S90 t/m 1893 was verkregen achtereenvolgens 9 6 0 , 4 1 1 4 ,
Uit Palembang wordt gemeld dat de koffieteelt zich nog steeds
7257 en 3703 pikol. Bijzondere radenen voor dien a c h t e r u i t g a n g ,
langzaam uitbreidt; evenwel wordt bij de keuze van gronden
buiten de vele regens tijdens do vrucbtzetting en het rijpen der
onoordeelkundig te werk gegaan. In streken, waar veel sawabs
bessen en de in vele plantsoenen heerschende. bladziekte, worden
zijn en ook geschikte korflegronden voorkomen, vereischt het eene
niet opgegeven. Ook de uitkomsten van 1895, ofschoon wel niet nauwlettende zorg van de bestuursambtenaren om er voor te
zoo bijzonder ongunstig als in 1894 en 1890, zijn toch ver h - waken dat degenen, die in bet bezit zijn van sawabs, deze niet
neden de productie van 1891 , 1892 en 1893 gebleven. In 't ge- onbebouwd laten ten einde hunne krachten geheel te v
i i de
heel is namelijk in 1895 bij ' s l a n i s inkooppakhuizen in de -Mikofüeteelt.
Ten
gevolge
van
aanmoediging
van
bestuurswege
benahnssa ontvangen eene hoeveelheid van 1886 pik<>!.
gint ook in de daarvoor geschikte streken ran Palembang de
De hiervóór reeds vermelde bijlage KKK bevat o. a. eene speciteelt van Liberia-koffie meer bijval te vinden , y - iral in de affleatie n n de in Menado op het product gevallen kosten . ook
deeling OganOeloe, waar de reeds bestaande Liberia-tuinen in 1894
nu echter ongerekend die wegens afpakking en verroer uit de eene ilinke uitbreiding ondergingen.
inkoop- naar de strand pakhuizen aldaar. Daaruit blijkt d a t , als
[n de gouvernementalanden van Zuid-Celel
It de koffie»
een gevolg van de zeer kleine inlevering, <ie kosten per pikol in
cultuur voornamelijk gedreven in de afleebngen Z
1894 kwamen te staan op gemiddeld ruim f 40 per pikol , tegen
districten. Uitbreiding der plantsoenen viel meer bijzonder in het
ruim f 3 1 , gevallen op bet product van 1893, welke cijfers e r g
« h e gedeelte van eeratgemelde afdeel g ea
ion.
verhoogd moeten worden niet de snoeven bedoelde kosten van
Overigens komen de berichten omtrent de
p Zuidafpakking en afvoer. De verdere kosten, zijnde die van aflading
e s , zoomede op Bali overeen met die in 't vorig verslag (blz.
uit di' (trandpakhuizeu in Menado, van vervoer herwaarts ] er
234).
zeilschip en van opslag en verkoop hier te lande, bedroegen, voor
De prijzen op de plaatsen van opkoop l>e;. 'i per pikol uiteen
zooveel betreft de in 1894 hier te lande geveilde gouvernements
als volgt: in Benkoelen van f 4<i tot f 50 (te Mokko Mokko werd
Menado-koftie (zie bijlage NN van dit verslag), berekend naar
uitsluitend Koriiitj'i-kofiie tegen f 45 a f 50 per pikol verhandeld);
in Palembang van f 47,50 tot f52,50 (voor het eerst werden 7
Tobfl en SiUndODg do bevolking vrije beschikking heef: over de door haar
pikol
Liheria-koflie naar de hoofdplaats Palembang afgevoerd en
geteelde kofte ea daarvoor ïaeer ontvangt daa de prijs, dien liet Ooarerae:• verkocht tegen f 5 0 per pikol); in Zuid-Celebes kon tot
ment betaalt , is <le verleiding wel jroot om uit de tuihurige streken , nis
f 56 per pikol worden bedongen, terwijl de opkoopers op Bali
Manfioeiniiaiijj of Lombaag (ondeiafileeling Sipirok) kollie derwaarts te vervoeren, liet la 1894 aangehaalde ,. n verbeurd verklaarde product (ruim 40
gemiddeld f 50 besteedden. Het verschil tusschen de prijzen op
pikoli was dan ook uitsluitend uit Sipirok afkomstig. In 1891, 1893en 1893 de plaatsen van productie en die in de havens van afscheep is
bestonden de gezamenlijke aanhalingen uit re-pertievelijk 11, 115 en T2S pikol.
gewoonhjk niet veel grooter dan de kosten van afvoer; de opkoopers (tusscbenpersonen) genieten voor hunne moeite slechts
') Zoo bjjv. wordt thans voor liet district Tondano-Toulian (nfilccling
Tondano) opgegeven dat de aanplantinsren op hoog gezag bestonden uit
een gering commissieloon.
r
3 697 4.>:i boomen en de overige nanplantitigen uit 3 188 600 boomen, terwfl
Over 't algemeen moet de oogst beter zijn geweest dan in 1893.
die tweeërlei categorie van aanplantingcn in de statistiek over de twee voonl'Volgens de ontvangen opgaven zouden geduren !e 1894 zijn uitjjegane jaren voorkwam met respectievelijk '.179 110 en 1 3--'3 400 boomen op
uit. October lS'.iJ, en met 1011590 en 1 24G 100 boomen op uit. October 1893. gevoerd
te Benkoelen (hoofdzakelijk naar Batavia en Padang)
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.
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4607, te Palembang (voor een klein deel naar Batavia en overigeni
naar Singapore) 23376, te Hakasser (bijna geheel rechtstreeks
naar plaateen buiten Nederlandscb-Indié, voornamelijk naar Neder*
land en Singapore) 56b20, en te Boeleleng op Bnli (hoofdzakelijk
naar Singapore en voor een klein deel tuur Boerabaya) 34000
pikol, tegen respectievelijk 6800, 14800, 28600 en 21000 pikol
in 1H\YA. De van Makasser en Boeleleng uitgevoerde koffie bestaai
ten deeie uit product van inlandsobe .staten op Celebei en Bali.
Terwijl in 1894, tooals gezegd, van Makasser 56 520 pikol werden
uitgevoerd, werden op 'ii- hoofdplaats aaugebraeht 43650 pikol,
waarvan 12200 uit Düly (Portugeesch Timor).
In andere gewesten der buitenbezittingen heeft de teelt van
koflie al> vollueultuur nog weinig te beteekenen.
De oogst in de Lampongsche Districten (van aauplantiugen van
gewone koffie i voornamelijk in de afdeelingen Toelang Ba wang,
Bepoetih en Sekampong) werd voor 1894 geschat on 600 pikol,
welk producl deel» overland naar Palembang werd afgevoerd,
deels te TelokBetong naar Batavia werd verscheept. De bereiding
laat echter veel te v/enschen over, zoodat de bevolking hoogstens
f 3D a f 35 per pikol kan bedingen. De Liberia-aanplantingen
zijn nog te jong om vrucht te dragen. Uuk hier gaan velepaperplanters tot de teelt van kofiie , vooral Liberia, over, welke laatste
soort goed gedijt. Weder bracht de bevolking duizenden plantjes
in den grond, deels zelve door naar aangekweekt uit zaden door
'slamls plantentuin verstrekt, en deels afkomstig van kweek*
bedden door de ambtenaren aangelegd.
De bevolking van Sutnatra's Oostkust plant voor eigen gebruik
eenige kofiie op hare erven. Ook begonnen)aldaar enkele inlanders,
voornamelijk in Berdang, tuintjes van Libem-koffie aan te leggen.
Aan de bevolking van Ie afdeeling Laboean Batoe werd vangou*
vernementswege koste!" m V2 pikol zaadkoffie van deze soort verstrekt voor het nemen van proeven.

Tot welke uitkomsten de in 't vorig verslag besproken verspreiding van Liberia-xaden onder de bevolking van Boven-In Iragiri
(residentie IJiouw en on lerhoorighelen) heeft g e l e i d , is in de over
1894 ontvangen berichten nog niet gemeld.
In Arjen , waar de coogenaamde bergkoffie slechts voorkwam
in enkele d r zuidelijke landschappen ter Westkust (zie vorig verslag , blz. ~iö), begitit men zich meer algemeen op de teelt van
Liberia-kol ie toe te leggen. Was dit tot voor korten tijd alleen
in Djolok Ketjil ter Oostkust het g e v a l , thans kan worden vermeld dat de meeste landschappen ter Oost- en ook enkele ter
Noordkust het voorbeeld van Djolok hebben nagevolgd. Gedurende
1894 werd van Djolok Ketjil 11 pikol Liberia-koffie naar P i s a n g
uitgevoerd. Men verwacht dat de teelt van deze koffiesoort in de toekomst veel tot de welvaart der bevolking van die streken zal bijdragen. Aan de bevolking ter Westkust, die daartoe aanzoek had gedaan,
werd van gouvernementswege 2 pikol Liberia-zaadkoffie verstrekt.
Op Banka werd nog niets geoogst, maar de in Merawang en
in Muntok gedurende 1893 en ook weer in 1894 aangewende pogingen met Liberia-koffie , waartoe zaden uit 's lands plantentuin
waren beschikbaar gesteld , slaagden vrij goed.
Ook op Billiton werden kweekbedden aangelegd van Liberiazaad , O]) gelijke wijze van Buitenzorg verkregen. De te verkrijgen
plantjes zouden l a t e r , onder toezicht van de districtshoofden , door
de bevolking in tuintjes worden gepoot. Op het eiland Mendanau
zijn door Chineezen vrij uitgestrekte plantsoenen van Liberiadioffie
aangelegd , die gunstig staan.
Uit de Westerafdeeling van Borneo wordt gemeld dat in bijna
alle afdeelingen van dat gewest de cultuur van gemelde koffiesoort
bij de bevolking meer en meer i n g a n g vindt. Reeds verscheidene
aanplantingen droegen v r u c h t , en voor zooveel het product niet
voor zaadkoffie gebezigd werd, kochten Chineezen het voor de
consumtie op.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo worden Liberiakoffieplantsoenen aangetroffen op een paar plaatsen in de afdeelingen Martapoera, Bampit en Barabei, doch de productie was
nog van weinig beteekenis. In Koetei bezit de sultan en zijne
familie een aanplant van p. in. 130 000 hoornen , die zeer goed
staan. Ook daar heeft men van die cultuur wel verwachtingen.
In de residentie Menado wordt ook daar waar niet de verplichte
levering bestaat, d. i. buiten de Minahassa, van de koffiecultuur weinig
werk gemaakt. In Gorontalo wordt voornamelijk eenige pagger*
en kampongkoffie geteeld ; het product wordt in kleine hoeveelheden aan handelaren en verbruikers verkocht. Omtrent de koffiecultuur in de staatjes , bewesten de Minahassa ter noordkust van
Celebes gelegen , vindt men alleen vermeld , dat Bolang Mongondo
eenig product voor den uitvoer levert, d a t , niettegenstaande er
niet veel concurrentie is bij den opkoop, toch in ongesorteerden
staat met circa f 50 per pikol wordt betaald.

De berichten aangaande de hier en daar op de eilanden Ainboina,
S a t a r o e a , Ceram en BoSPie (residentie Ainboina) Instaande kleine

koffleplantaoenen zijn gelijklui lend aan het verleden jaar medegedeelde (/ie

vorig

verslag,

blz. 235). Overigens worden thans

cijfers betreffende het aantal boomen genoemd, bedragende voor
Anihoina '21 300, Saparoea lil 8'»0, de afdeelingen Wahaai, Ainahei
en Kayratoe op Ceram respectievelijk 630, 4670 en 17 800 en de
afleiding Kajeli op Boeroe 1350. Ter aanmoediging van de teelt,
van Liberia-koffie op de Key-eilanden w-rd 2 1 /, pikol /.Hadkoffie
uit 's lands plantentuin ter beschikking van de bevolking dier
eilanden verstrekt.
In de residentiën Ternate en Timor laat de bevolking zich weinig
of niet met de koffieteelt in. Uit eerstgemelde residentie wordt
bericht dat eenige inboorlingen van i\ti>> Banggaai-archipel kleine
aanplantingen bezitten, doch daarvan weinig voordeel trekken
«regens onvoldoende verzorging van de tuinen.
IJ. P a r t i c u l i e r e

kof f ieon d e r n e m i n g e n .

Bvenals op Java worden ook in de buitenbesittingen de meeste
on erfpachtsgronden gevestigde land bouwondernemingen hetzij uitsluitend , hetzij nevens andere gewassen, aan de koffiecultuur dienst*
laar gemaakt. Volgens de over 1894 ontvangen opgaven (zie bijlage
.1.1.1 hierachter) beliep het aantal der bedoelde koffieondernemingen ter
Sumatra's Westkust 17 (13 in de Padangsohe Bovenlanden, 2 in de
Padangacbe Bene lenlanden en 2 in Tapanoli), 2 ') in Benkoelen , 3 in
de Lampongsche Districten (1 meer dan in 1893), <> in Palembang
(3 •) meer dan in 1893), 3 in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Hor' eo (1 meer dan in 1893), 1 in Zuid-Celebes (in Bonthain)
en 8 in Menado (1 s ) meer dan in 1893) Uitgenomen de ondernemingen ter Sumatra's Westkust en in Menado en de onderneming in Bonthain (Uelebes), welke bijna alle reeds sedert verscheidene jaren in exploitatie zijn (hoewel voor het meerendeel
nog geen z>er voordeelige uitkomsten afwerpende), dagteekeneu
die in de overige gewesten eerst van de laatste jaren , zoodat bij
de meeste aldaar de plantsoenen (deels g e w o n e , deels Liberiakoffie) nog niet of zoo goed als niet vruchtdragend waren. Dit
tocli was het geval bij 11 van de 14 koffieouderrjemingen in de
gewesten Benkoelen, Lampongsche Districten, Palembang en
Zuider** en Oosterafdeeling van Borneo, welke 11 ondernemingen
gezamenlijk 1737 bouws met koffie hadden beplant. Reeds eeniger*
mate produceerden Soebaii Aijam in Palembang (300 pikol) Aijer
Pringan-Aijer Priokan in Benkoelen (50 pikol) en Soengei Besar
in de Zui ier- en Oosterafdeeling van Borneo (15 pikol), bij welke
drie ondernemingen de koffie beplantingen respectievelijk 500, 2 7 7 .
en 17 bouws besloegen. Bij 16 van de 17 ondernemingen ter
Sumatra's Westkust (van Loeboe Gedaug-West met 100 bouws
aanplant is noch over 1 8 9 3 , noch over 1894 de productie opgegeven) waren in 1893 4243 en in 1894 4312 bouws met koffie
beplant, en van de reeds vruchtdragende plantsoenen bij die ondernemingen werd in 1893, volgens nadere opgaven, geoogst 12 774,
doch in 1894 slechts 6696 pikol. In deze productie deelde de onderneming Boekit Gompong alleen voor achtereenvolgens 4120 en
2100 pikol. Bij Bakoengan (Zuid-Celebes), met. 200 bouws aanp l a n t , en bij 4 van de 8 ondernemingen in Menado, met 1318
bouws a a n p l a n t , beliep de productie in 1894 respectievelijk 451
en 1056 pikol, zijnde van de 4 andere ondernemingen in laatstgemeld gewest ditmaal noch het cijfer van a a n p l a n t , noch dat
der productie opgegeven. Over 1893 was een en ander slechts
voor 1 onderneming in Menado het g e v a l ; voor de 6 andere werd
toen 1873 bouws aanplant gemeld, en voor 4 van deze eene productie van 1980 pikol. Op Bakoengan (Zuid-Celebes) werd in
1893 slechts 26 pikol geoogst.
Op g r o n d e n , indertijd door de inlandsche hoofden van hetland*
schap Pangkallan Kotta Baroe (Padangsohe Bovenlanden) aan een
particulier afgestaan, vóórdat dat landschap onder geregeld bestuur
werd g e b r a c h t , is de onderneming L a n g San gevestigd. Aldaar
werd in 1894 84 pikol koffie geoogst.
Onder de weinige ondernemingen , die in de buitenb j zittingen
(alleen in de Lampongsche Districten , Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo , Menado en Amboina) geheel berusten op overeen') Hierbij Aücr Pringan en Ajjer Priokan, in dezelfde handen, als één
onderneming rekenende, terwijl die pcrceelen in "t vorig verslag als 2 ondernemingen waren g«teld.
•) Op blz. 235 van *t vorig verslag was één onderneming te weinig opgegeven.
») Doordien het voor de koffie- en notencnltuur gebi zigde perceel Poene
gesplitst werd in 2 ondernemingen : Senawegka en Karapatan.
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komsten met de bevolking, en onder de mede slechts in sommige
buiten bezittingen aangetroffen wordende particuliere landerijen of

Ook in de afleiding Karimon

gaven alleen vermeld met betrekking tut Tanaubang i n S s r d a n g ,
waar toen 35 pikol Liberia-koffie werd ingezameld (7 pikol meer
dan in 1893). In liet landschap Sambal (Westerafdeeling van Bomen)
vindt men koffleplantsoenen op twee ondernemingen, doch ook
in 1894 scheen daarvan img niet geoogst te zijn , daar alleen
opgaven zijn gemeld nopens de productie aan peper of aan peper

waren geweest 85 300 en 4900 pikol.
In de residentie Menado wordt de klappercultuur het meest ge*
dreven Op de eilanden van de Sar.gi-groep ; zij slaagt aldaar uit-

begint de uitvoer van copra meer

beteekenis te krijgen.
Voor bet gouvernemeui Atjeb eo onderhoorigbeden, waar in
tuinen zijn er zeer weinige, waar koffie geteeld wordt, en dan
nog op y.tio onbeduidende schaal «fat de productie tiofa hoogetena Groot-Atjeh , ter Noordkust en in sommige landschappen der V\
tot enkele pikoli bepaalt Voor looveel opgaven ontvangen wer- kusi de klapperteell van veel belang is, kan mede on toeneming
den, lijnde ejjfera over 1894 nog van minder beteekenis dun die van den uitvoer van copra geweten worden. Tegen 2839 pikolin
1893, wcnl.'o in 1894 uaar Pinang uitgevoerd 12081 pikol (o.a.
ovor 1893 in 't vorig verslag genoemd.
Van de krachten
intracten met inlandsehe bestuurders van Telok Semawé 6986, van Olehleh 3103 en van TampatToean 126]
in de residentie Oostkust van Sumatra gevestigde landbouwonder* pikol).
nemingen zijn er enkele, waar de gronden hetzij uitsluitend,
\ nu beteekenis zijn ook de klapperaanplantingen in verschillende
hetzij nevens andere cultures, aan de teel! van Liberia-koffle gedeelten dor retidentifio Westerafdeeling en Zuider en Oosterafworden dienstbaar gemaakt De» • proeven geven goede verwach* deeling van Bomeo. Volgens de handelsstatistiek zou in 1894 naar
ting, en hier en laar gaat men tot uitbreiding van de aanplan* Singapore zijn uitgevoerd: uit eeratgeno
.est 115 71)0 pikol
tingen over. < )og.stcijfers wor>len in de (jver 1894 ontvangen op- copra en uit het andere 20990 pikol, welke hoeveelheden in 1893

en kapok van diezelfde üniconiiutorroinmi verkregat. Met betrek*
king tot twee iimlere , krachtensconceasiocontracten metinlandsehe
bestuurilers , werkende land bouwondernemingen, de onderneming
Victoria op het eiland Battam (residentie Uiouw en onderhoorig*

heden) en de onderneming der Batjan-exploitatie-lfaatscbappy op
het eiland Batjan (residentie Ternate) valt. wat de koffieproduetie
betreft, op vooruitgang te wijzen, daar hij de eerste de productie
toenam van 15 tot 70 pikol Liberia-koffie en bij de andere van
217 tot 4<i0 pikol gewone koffie. De aanplantingen dezer laatste
onderneming bestonden uit 47"J 100 Java-koffieboomen. waaronder
329 500 driejarige en oudere boomen, en verder uit 77 400 Liberiakoffieboomen , bijna alle nog te jong om reeds vruchtdragend te
zijn. Vooral laatstgenoemde soort belooft op Batjan te slagen;
Java-koffie biedt er tegenover den ongestadigen regenval minder
zekerheid. In het gouvernement Celebes en onderbiorigheden , en
wel op het eiland Soembawa, kwam in J u n i 1894, krachtens
een in 1893 door het Europeesch bestuur goedgekeurd concessiecontract met het inlandsch bestuur van Sanggar (verg. vorig
verslag, blz. 96), de landbouwonderneming Tambora in werking , waar de teelt van koffie wordt on lernomen voor rekening
van eene te Soerabaija opgerichte naamlooze vennootschap, op
welke de oorspronkelijke verkrijger de concesi-ie heeft overgedragen. De aan het Sanggarsch bestuur verschuldigde ctins bedraagt
f 2000 'sjaars.
Klappercultuur.
Bijna zonder uitzondering maken de gewestelijke verslagen
melding van meerdere of mindere uitbreiding die aan deze cultuur
is gegeven , hetzij, zooals bepaaldelijk gemeld wordt voor de Zuideren Oosterafdeeling van Bomeo , door de bevolking uit eigen bew e g i n g , hetzij dat deze daartoe door het bestuur wordt aangemoedigd.
Het aantal klapperboomen is voor de meeste gewesten niet op
te geven. Ook worden in ceu regel geen cijfers gemeld nopens den
omvang der uitbreiding Alleen is bericht dat in 1894 op Ban ka
het aantal boomen van 270 000 werd gebracht op 295 900 . en dat
op Billiton c. a. werden bijgeplant p. m. 50 000 boomen. Op Billiton zelf zijn bijna alle daarvoor geschikte gronden reeds met klappers
beplant en verhuren vele eigenaren het vruchtgebruik er van aan
Chineezen voor den tijd van vijfjaren. Op Saleijer (gouvernement
Celebes en onderhoorigheden), van welk eiland de kuststreken op
weinig uitzondering na zich als een onafzienbare klappertuin voordoen , geschiedt de aanplant elk jaar bij tienduizenden. Voor de
residentie Amboina wordt het aantal boomen, met uitzondering
van de Aroe-eilanden en Dammer, van welke streken geene opgaven i n k w a m e n , geschat op 1104 700. Uit de Lanipongsche
Districten wordt gemeld d a t , sedert de in 1889/1890 ter hoofdplaats
in grooten getale aangeplante klapperboomen vruchtdragend waren
geworden, de handel in van Bantam aangevoerde klappers merkbaar
verliep.
In Riouw vindt men de cultuur in 't groot alleen in de afdeeling Poeloe Toedjoe , omvattende de eilanden in de Chineesche Zee.
Hier en daar worden de boomen er verhuurd aan Chineezen , die
suiker bereiden uit het sap der bloemkolven. Ook inlanders in de
nabijheid der hoofdplaats Taudjong Pinang houden zich met deze
industrie bezig. In de genoemde afdeeling Poeloe Toedjoe is echter
vooral belangrijk de handel in copra (gedroogde klappers). Van
daar werd , volgens het gewestelijk verslag, in 1894 naar Singapore uitgevoerd 115 265 pikol copra, tegen 64 551 pikol in 1893.

stekend io de laaglandenen in vulksnischen bodem , terwijl de aan*
plantingen zich grootendeels bebben berst el ! van de schade , aan*
gericht door de uitbarsting in Juni 1892 van den vulkaan Awoe
op Groot-Sangi. tip oe Talaut-eilanden trof m e n , een tiental jaren
geleden, den klapperboom nog niet aan. Thans heeft de cultuur
daar niet alleen ree.Is ten grooten omvang, doch wordt zij er ook Steeds
uitgebreid. De noten dienen op beide eilandengroepen bijna uitsluitend
voor de bereiding van copra, welk artikel wordt van de hand gezet aan
Cbineescbe handelaren en door dezen wederom verkocht aan Europeesche firma's te Menado en Makasser, die het artikel van de
afscbeepplaatsen op de eilanden rechtstreeks per zeilschip naar
Europa verzenden. Met het oog op den tegenspoed, welken de
teelt van muskaatnoten blijft ondervinden door ziekte in de a a n plantingen , is ook de bevolking der Minahatss meer en meer het
nut van de klapperteelt gaan inzien, en in de streken, die voor
die palmaoort niet te hoog gelegen yijn . vindt men reeds belangrijke klapperaanplantingen , die gaan leweg worden uitgebreid.
De uitvoer van copra uit de Ifinabaasa (waaromtrent evenwel geen
cijfers zijn gemeld) moet reeds niet onbeteekeuend zijn. Van de
Sangi- en Talaut-eilanden werd in 1894 verscheept, gerekend tot uit.
November, 55 473 pikol copra, terwijl toen in de pakhuizen nog
ter verscheping gereed lag een voorraad van 36 000 pikol.
De oogst schijnt in de verschillende gewesten bevredigend geweest te zijn en de weersgesteldheid aan den groei der boomen
bevorderlijk. Productiecijfers kunnen niet worden opgegeven. Bij
uitzondering vindt men met betrekking tot liet hiervóór reeds genoemde eiland Saleijer bericht d a t , naar ruwe schatting, aldaar
jaarlijks p. in. 30 millioen noten zouden worden ingezameld. (De
uitvoer van Saleijer wordt opgegeven in 1894 te hebben bedragen
44 600 pikol copra , 6700 pikol olie en p. m 2 millioen versche noten.)
Op vele plaatsen hadden de aanjdantingen te lijden van klapperrotten, snuit- of boorkevers, wilde varkens en beren. Meer bepaaldelijk
was dit het geval in sommige streken van Atjeh, Indragiri (Riouw),
Banka en Billiton. Van Sumatra's Westkust wordt gemeld dat de
kever, die aldaar in de afdeeling Priaman (t'adangsche Benedenlanden) groote verwoestingen onder de klapperaanplantingen had aaugericht, verdwenen was nadat men de aangetaste hoornen omgekapt en vernietigd had. De op Banka aangewende pogingen , om de
varkensplaag door middel van een phosphor-vergif te keeren , leden
schipbreuk. Er wordt naar een meer afdoend gif gezocht.
De handel in versche noten benevens in klapperolie en copra
was ook in 1894 over het algemeen levendig te noemen. W a t dit
laatste artikel betreft, werden reeds in de voorgaande mededeelingen
enkele cijfers genoemd, tot aanvulling waarvan hier nog verwezen
moge worden naar het medegedeelde in de noot op blz. 216/217
hiervóór. In de Lampongsche Districten was de lage prijs der copra
oorzaak dat dit product, zelfs bij inkoop van de noten tegen f 1.50
de 100 s t u k s , geen winst gaf. De prijzen Ier noten bewogen zich
meestal tusschen f 1,50 a f 2,50 per 100 s t u k s , ofschoon in sommige
streken ook wel tot f 4 a f 5 moest worden betaald. Copra gold
te Padang gemiddeld f 6 per pikol, welken prijs de Chineesche
opkoopers ook op de Sangi-eilanden besteedden. Te Pontianak
(Westerafdeeling van Bomeo) kon voor het artikel 4 ' / , dollar per
pikol worden bedongen.
In Groot-Atjeh wordt slechts op zeer kleine schaal klapperolie
g e m a a k t , omdat men zich daar voor de bereiding van spijzen
liever bedient van het uit Britsch-Indie aangevoerd rundervet.
Voor verlichting is de klapperolie bijna algemeen door de petroleum
verdrongen.
Sagocultuur.
Het zou slechts eene herhaling zijn van het in vorige verslagen
voorkomende door hier te vermelden waar, in welken omvangen
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tot welk doel de sagopalm in den Indischen Archipel voornamelijk
benuttigd wordt. In de residentie Riouw en onderlioorigheden,
zoomede op BilKton werd weder veel sago bijgeplunt. De uitbreiding
in de Riouwsche landschappen op Sumatra's vasten wal (uitgeuomen Indragiri) en op do eilanden van Riouw Lingga zou echter
van meer beteekenis Jtijri, wanneer allaar niet bestond het monopoliestelsel, krachtens hetwelk alle sago aan M M bepaalde kongsi
— in de afdeeling Karimon aan die te Meral — moet geleverd
worden. In Indragiri, waar de planter vrij is in den afzet van
zijne sago, komt dit aan de ontwikkeling van deze gemakkelijke
en voordeelige cultuur blijkbaar ten goede. De blijkens het vorig
verslag op het eiland Battam (Hiouw-Lingga Archipel) in op
richting zijnde fabriek voor de bereiding van sago kwam in den
loop van 1894 in werking; al de sago van de landschappen
Kateman en Gaoeng op Sumatra's vasten wal wordt daar geleverd.
Te Singapore, waar de uit Riouw afkomstige afgewerkte sago
wordt verkocht, was de verkoopprijs in het begin van 1894 $ 65
per kojang van 40 pikol, welke prijs in den loop van liet jaar
daalde tot $ 45, om in December te sluiten met $ 50.
De uitvoer van het artikel wordt opgegeven te hebben be Iragen :
voor Riouw en onderhoorigheden ongeveer 6000 kojang, voor
Billiton 400 pikol en voor de Westerafdeeling van Borneo 20 600
pikol.
Van de bladeren van den sagopalm worden hier en daar atappen
vervaardigd. De marktwaarde van dit materiaal liep per 1000
stuks uiteen : in Riouw van $ 4 tot $ 10 en in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo van f 5 tot f 7. In het district Manggar
op Billiton werden p. m. 15 000 stuks sago-atap ten gebruike in
andere districten van de hand gezet.
In sommige der overige buitenbezittingen wordt van den sagopalm mede veel profijt getrokken. Bijzondere opgaven ter zake
zijn ditmaal niet te verstrekken.
Pepercultuur.
Als een gevolg van de aanhoudend lage prijzen en van overpmluctie gaat deze cultuur er over 't algemeen niet op vooruit.
De berichten uit Benkoelen en de Lampongsche Districten gewagen
van bare toenemende verwaarloozing. (Jok in sommige Atjehsclie
kustlandschappen werken die oorzaken naleelig op de verdere
behartiging van de peperteelt. Daarbij hadden vele eigenaren van
pepertuinen zoowel in de Atjehsclie kustlnnusehapj en als in
ïamiang (Oostkust van Sumatra) in 1894 te kampen met gebrek
aan banden voor het volledig inzamelen van den oogst (verg.
blx. 6 hiervóór). In Groot-Atjeh scheen nu echter hier en daar
tot het planten van peper te worden overgegaan in streken waar
de cultuur tot nu toe niet bestond. In Riouw werd in 1894 de
verdere achteruitgang dar cultuur eenigszins gestuit, doordien
het aan de b
meerdere waakzaamheid mocht gelukken hel
onttrekken van de productie aan den geldschieter (zie vorig verslag, blz. 2:47) eenigermate te fnuiken. Gebrek aan bouwgrond
wordt gezeg I de planten op de Biouw-Lingga'ache eilanden te
en nieuwe tuinen aan te leggen in moerasgronden . die door
draineering voor de cultuur geschikt moeten worden gemaakt;
deze üultuurwyxe heeft echter dit bezwaar, dat bij springvloed
het zeewater, bij gemis aan waterkeeringen, het land overimt, waardoor dikwijls aan liet peperplantsoen groots schade
wordt toegebracht. In het reeds genoemde landschap Tamiang
de cultuur voortdurend achteruit, zoowel door den lagen
prijs van bel product als door de herhaalde beschadiging der
tuinen door bandjirs; de peper wordt allaar door de teelt van
imuskaat vervangen. ()p Banks houden de Chineezen hunne
pepertuinen aan . doch de inlanders verlaten die of veranderen ze
i:i gambier •aanplantingen; lage marktprijzen, in verband met de
vele zorgen die de cultuur vereischt, zijn ook hier oorzaak van
vnrwaarloozing. Op Billiton gingen de peperaanplantingen in
he; district Tandjong Pandan ook in 1894 erg achteruit; aldaar
w . !t geklaagd over de scha ie door witte mieren aan liet gewaa
_-ebracht Uit de Westerafdeeling van Borneo wordt gemeld dat
de lage marktprijzen van uitbreiding der cultuur terughielden.
Ondanks den honger besproken achteruitgang der cultuur viel

voor de gewesten Atjeh en onderhoorigheden , Lampongsche
Districten en

Riouw en onderhoorigheden op belangrijke cijfers

van productie of uitvoer te wijzen.
In eerstgenoemd gewest werd minder geoogst dan in 1893;
toch werd meer uitgevoerd dan in eenig vorig jaar, tendeeleals
gevolg van de openstelling van tot nu toe gesloten peperhavens,
van waar opgeschuurde voorraden van vorige oogsten werden
verscheept. Volgens opgaven van den gewestelijken gouverneur
zouden de peperuit voeren van de Noord - en Oostkust (omtreut
die van de Westkust ontbreken de gegevens) in 1894 niet minder

hebben bedragen dan 8428 kojangs '), welke hoeveelheden afkomstig waren uit de volgende landschappen:
Padif met Aijer Lshoa. JCndjosng en Pantsl Radja). •
Me'nloe

Baaulaaga
Paaangan

Klnempan<rDoca
Talok Sumawe
Nawang
.Visum
Tjuenda
Baji,e
Gedoeng
Tandjoiijf Semanloh . . . .
Tranxjiorteeren

48i.n
;)H.8i

Kcrti
Simpaiig Olim

1'er transport

Djolok Ketjil
Bagob

2087,33
88,97
171,07»

4i.H0
3,85
1.10
31.10
4.65
2,50
0.03
1770

Djolok Hcsar
Edi Kctjil
Edi Besar
Peduwu Ucsar
So?n(»ei Raija
Perlok
Madjapahit
I.angsar

72,52»
006,85
2002.03»
118,60
778,93»
1585.47»
78,30
40.35

IMM1
225.05

2087.33

15,40
182,25

Totaal

X428.68»

De prijzen. , waartegen de Atjeh-peper in 1894 verhandeld werd ,
liepen per pikol] voor witte peper (welke slechts zelden door
Atjehers bereid wordt) van $ 18 tot $ 20 , voor zwarte van $ 6
tot $ 8 , gevende, in verband met den gemiddelden dollarkoers,
een doorsneeprijs van respectievelijk f 28,75 en f 11,50.
In de Lampongsche Districten zou naar schatting de peperoogst
van 1894 zijn te stellen op ruim 80 000 pikol, doch de uitgevoerde hoeveelheid beliep minder, omdat een deel van den oogst
dojr de planters werd aangehouden in de hoop op verbetering
van prijzen in den aanvang van 1895. Te Batavia toch gold de
Lampongsche peper niet meer dan fS per pikol, en dientengevolge
konden de opkoopers niet meer dan f5,ó0 a f7 per pikol besteden.
Aan product uit de residentie Riouw en onderhoorigheden werd
uitgevoerd 41425 pikol, dus weder minder dan in 1893, toen
de hoeveelheid 42 630 pikol bedroeg, tegen 63 300 pikol i:; 1892
en 66183 pikol in 1891. De gemiddelde prijzen waren iD 1894
iets gunstiger dan het jaar te voren, namelijk van zwarte $ 8 1 /. ,
en van witte $ 18 per pikol.
Benkoelen leverde aan peper niet veel meer op. Daarbij was in
de binnenlanden het product vaak onverkoopbaar. Als uit dat
gewest uitgevoerd , wordt slechts opgegeven eene hoeveelheid van
413 pikol.
Van Ban ka (waar de Chineezen van buniu pepertuinen 2060
pikol oogstten) werd uitgevoerd , op weinig na alles naar Singapore , 8461 pikol, voor het grootste deel product van vorige jaren.
De uitvoer uit de Westerafdeeling van Borneo beliep 1170 pikol.
De weinige Europeesche ondernemingen , waar in meerdere of
mindere mate, meestal als bijcultuur, werk van de peperteelt
wordt gemaakt, vindt men in de gewesten Oostkust van Sumatra ,
Benkoelen, Lampongsche Districten , Wester- en Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo. In laatstgemeld gewest bezitten
peperplantsoenen de pas gevestigde erfpachtsondernemingen Soengei Ta boek en Padang Ramoenia, doch product werd aldaar
nog niet verkregen. Van de particuliere peperplantsoenen ter

Oostkust van Sumatra, op sommige tahakaondernemingen bij
wijze van proef aangelegd, zijn geen opgaven ontvangen. Bij

twee ondernemingen in (lat gewest, Lau Boentoe in het la::dschap Langkat en Louisaburg (erfpachtsonderneming) op het eiland
Bengkalis, schijnt de pepercultuur hoofdzaak; de productie beliep
er respectievelijk 1726 en 243 pikol, tegen i 140 en 194 pikol in
1893. De onderneming Sakong in bet landschap Sambaa (Wetter*
afdeeling van Borneo) oogstte in 1894 voor 't eerst (10 pikol)
en op de onderneming Lembang aldaar bedroeg de productie
(ad 320 pikol) het dubbele van de in 1893 verkregen hoeveelheid. In Benkoelen treft men peperplantsoenen aan op de k"ffie(erfpachta-) onderneming Aijer Pringan-Aijer Priokan en in de
Lampongsche Districten op de koffieonderneming Tandjong Karang
(bestaande uit van de bevolking gehuurde gronden). Beratgetnelde
onderneming produceerde 70, de andere 800 pikol, tegen respec»
tievelijk 75 en 1000 pikol in 1893.
Cultuur

van m u s k a a t n o t e n e n van
n a g e l en.

kruid-

Ter Westkust van Sumatra is de cultuur van muskaatnoten
slechts in enkele streken van beteekenis. Werd er hier en daar,
luidens de ontvangen berichten , uitbreiding aan gegeven , over 't
algemeen hielden de lage marktprijzen van nieuwe aanplantingen
') Vullens het jaarveistag van on< coasolaat-generaal te Piaaagover 18M
beliepen aldaar de peper-invoeren uit Atjeh (mei inbegrip van ÏCCO pikol uit
de aan Atjeh grenzende landschappen Tsraüïag en Troeinon) 194481 pikol,
zijnde meer dan in ccnig jaar te voren. Daarvan I W verscheept : van de
Oostkust 140 547. van i e Ko rlkust [met l'oi loe YVeh) 861M en van de
Westkaal (vanwaar de zuidelijke staatjes leivendien naar Padang uitioeren)
19 029 pikol.

Hijlage C.
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terug. Volmol de Jaarlykache algemeene handelsstatistiek van
Nederlandjcn-Indifl werd in 1894 van Sumutra's Westkust naar
buiten Nederlandach-Indifl uitgevoerd (voor ruim Vs deel naar Nederland) 15730 pikol notemuskaat en 770 pikol foelie ter waarde
van t 4 0 6 4 0 0 , tegen 5270 en 890 pikol in 1893, ter waarde van
f 660000 T« Padang werd voor de noteinuskaut f 4 0 II f 7 0 , TOOT
Ie foelie f 75 a f 100 per pikol betaald.
In Hen koelen is de notencultuur van weinig' beteekenis. Ter

hoofd]>laats bereidt men muikaatnotenolie. Het gewestelijk verslag
vermeldt alleen de uitgevoerde hoeveelbelen noten en foelie( bedragen hebbende — zoowel ter hoofdplaats als op andere beven*
plaateen in bet gewest — in 't geheel :;iet meer dan retpeotieveüjk 103 en 5 pikol. Beide artikelen, evenals de bedoelde olie,
vonden bun weg naar Padang en Uatavia.
Ten einde aan de bevolking der Lampoogeebe Districten plant-

materiaal te verschaffen voor liet beproeven van de teelt van muo*
kaatnoten waren door de zorg der ambtenaren in vrij grooten
getale kweeknoten oitgepoot, tlaartrm zoowel van Bande als van
Batavia ontvangen, doch /.ij kwamen niet tot outkieming.
Uit sommige landschappen der residentie Oostkust van .Sutnutru ,
waar inlanders en Cnineezen notenaanplantingen bezitten , zouden
in 1X94 naai de Straita-Settlemeota zijn uitgevoerd 2785 pikol boten
en 387 pikol foelie, ter waarde, volgens bet ban lelaveralag , van
f 2 8 0 6 0 0 ; bet product bedong te Pinang en Biogapore goede
prijzen.
Eene Europeesehe notenonderneming in de afdeeling Hatoe Hara,
Ie onderneming Limau Manie, wordt gezegd bevredigende u i t komaten op te leveren. Hoeveel daar geoogst werd , blijkt niet.
Van sommige lanJacbappen ter Oustkust van Atjeh werden in
1894 naar Pinang verscheept, blijkens opgaven van den gewestelijken gouverneur , 93 pikol noten en 33 pikol foelie. Oe van Atjeh's
Westkust uitgevoerde hoeveelheden bleven onbekend. ')
In de Miuahaaaa (Menado) , waar de cultuur van noten sedert
tientallen van jaren <!e belangrijkste w a s , dreigt zij gebeel teniet
te g a a n , als gevolg van eene (vermoedelijk door schimmelparasieten
veroorzaakte) ziekte, die de booinen doet kwijnen en afsterven. De
y.iekte wordt gezegd zich vooral in de laaglanden uit te breiden
en niet te zijn te beteugelen. In de notenplantsoenen op de Sangieilanden vertoonde zich tot nu toe deze ziekte niet. De e u l t u u r is daar zeer loonend, ook doordien liet product meer gezocht is dan de Minaliaaaa nnlan In de maanden Januari t/m
November 1894 werden van de Sangi-eilanden uitgevoerd (naar
Menado) 798 pikol muskaatnoten. Met inbegrip van bet product van
Sangi bedroegen de verschepingen van Menado gedurende het
geheele jaar 1894, volgens het gewestelijk verslag, 3783 pikol
noten en 545 pikol foelie (volgens de algemeene handelsstatistiek
van Nederlandsch-ludiö respectievelijk 3170 en 560 pikol). Op
de Talaut-eilanden, van waar nog geen notemuskaat wordt uitgevoerd, verkeert de cultuur in een stadium van ontwikkeling.
De prijzen der noten liepen (vermoedelijk te Menado) van f 45 tot
f GO, die der foelie van f 65 tot f 80 per pikol. Ten opzichte van
de residentie Amboina vermelden de ontvangen berichten dat de
34 specerijperken on de Handa-eilanden in 1894 opleverden 6733
pikol noten i n - en 4212 pikol noten uit den dop, dat is, de eerst
opgegeven hoeveelheid herleid tot noten uit den dop, in 't geheel
8701 pikol noten (tegen 11085 pikol in 1893) en verder 2162 pikol
foelie (tegen 2789 pikol in 1893). De vier erfpachtslanden op de
eilanden Pisang, Rozengain en Hliun (afdeeling Han la) wierpen
eene productie af van 3030 pikol noten in den dop (gelijk te stellen
met "2020 pikol noten uit den dop) en 77 pikol foelie. Luidens het
gewestelijk verslag zou uit de afdeeling Handa in 1894 aan deze
specerij zijn uitgevoerd voor eene waarde van f 532 000, waaronder
voor f 45 000 aan foelie. In de overige afdeelingen van het gewest
zouden de uoten-aanplantingen der bevolking, die in 1894 weder
uitbreiding ondergingen (het aantal booinen wordt opgegeven tot
205 770 te zijn geklommen), opgeleverd hebben, te oordeelen naar
de cijfers vau uitvoer, 2165 pikol noten en 185 pikol foelie. I n d e
meervermelde handelsstatistiek wordt, als uit de residentie Amboina
(dus met inbegrip vau de afdeeling Handa) naar buiten NederlandschIndië in 1894 uitgevoerd, opgegeven eene hoeveelheid» van 6900
pikol noten en 2770 pikol foelie, ter waarde van f 913 450. De
marktprijzen per pikol liepen van f 40 tot f 50 voor de noten en
van f 80 tot f 90 voor de foelie.
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ingezameld, leverde de bundel daarin, tengevolge van deaanmerkelijk g-edaalde marktprijzen, slechts zeer matige winsten op. De
een paar jaar geleden vanwege het sultansbestuur van Tidore uitgevaardigde bevelen , ten doel hebbende bet beschadigen vau da booinen
bij den pluk te voorkomen, worden gezegd op Oost-Halmaheira
(en goede te werken. Op Zuidwestelijk Nieuw-tiuinea stoorden de
inboorlingen zich aan die bevelen minder, doch schenen zij uit
eigenbelang reeds iets zorgvuldiger bij de inzameling der noten

te werk te gaan. De particuliere notentuinen op Ternate breidden
zich meer en meer uit. De oogst was, ten gevolge van de natte
weersgesteldheid, minder voordeelig dan in 1893 Voor een 7-tel
dezer ondernemingen, gevestigd op gronden door Europeanen in
eigendom bezeten, wordt eene productie opgegeven van 133 pikol
noten uit den dop en 19 pikol foelie» Nopens de notenplantsoenen,
welke de Butjan-exploitatie-Maatsehappij op een deel van haar

concesaieterreiu op Batjan bezit, is alleen gemeld dat zij op uit.
1894 uit 7000 booinen bestonden. Van de productie blijkt niets.
I); uitvoeren van noten en foelie uit de residentie Ternate zouden
in 1894, volgens de handelsstatistiek, bedragen hebben, d. w. z.
de uitvoeren rechtstreeks naar buiteu Ne lerlandsch-lndie, respectieveUjk 640 en 130 pikol, een en ander ter waarde van ruim
f 70 1)00. Volgens opgaven van den resident behaalden de gekweekte
noten op de Europeesehe markt f 0,65 a f 1 per lL K.G. De wilde
noten, waarvan p. in. 300 pikol te Ternate ter markt kwam , werden aldaar verhandeld tegen f 18 per pikol.
In aansluiting aan de verleden jaar gedane opgaven over 1891,
1892 en 1893 , teekent men hier ten slotte nog aan dat de getameniyke uitvoeren van noten en foelie uit NeiJerlaudsch-Indiü,
nagenoeg uitsluitend uit de buitenbezittingen , volgens de Nederlandsch-lndische handelsstatistiek van 1894, in dut jaar eene
waarde vertegenwoordigden, wat de uitvoeren naar Nederland
betreft, van f 1 0 4 1 3 5 3 , en wat die naar vreem Ie havens betreft,
van f 1204 010, in 't geheel derhalve f 2 245 363, tegen f 2 741 600
in 1693. =)
Omtrent de kruidnagelteelt bepalen zich de ontvangen mededeelingen weder enkel tot de residentiën Henkoelen en Amboina.
In de Ommelanden van Benkoeleu en in de grensdistricten der
afdeeling Kroë hadden hier en daar kleine bijplantiugen p l a a t s ,

doch in andere afdeelingen van het gewest bleef uitbreiding achterwege. Aldaar vertoonde zich eene ziekte in de kruidnagelplaut*
aoenen, veroorzaakt door wormen, die wortels en stam der boomeu
doorknagen, ten gevolge waarvan de bladeren afvallen en de
booinen spoedig sterven. In de residentie Amboina wordt. wegens
de te bedingen lage prijzen (in 1894 niet meer dan f 18 ii f 20
per pikol), de kruidnagelcultuur meer en meer verlaten en tot de
heter loonende teelt van notemuskaat en van klappers overgegaan.
Daarbij droegen in 1894 de boomeu weinig vrucht. In beide gewesten
nam de uitvoer van kruidnagelen af: volgens het gewestelijk verslag
van Henkoelen zou van de hoofdplaats en van Hintochan zijn verscheept eene hoeveelheid van 84 pikol, terwijl de resident van
Amboina 512 pikol opgeeft, ter waarde van f 10 210. Het aantal
hoornen bedroeg einde 1894 in de afdeeling Amboina 67 429
en in de ufdeeliug Saparoea 264 830.
Andere

n ie t - e e u j a r i g e

gewassen.

In de residentie Teruate , waar in 't wild groeiende noten worden

Gambier. In sommige streken van het gouvernement Sumatra's
Westkust en in zeer enkele gedeelten van Benkoelen en Palemhaug wordt de gambierheester met zekere voorliefde aangekweekt.
Voor laatstgemeld gewest worden nopens productie of uitvoer
geen cijfers gemeld. Te Benkoeleu beliep de uitvoer vau gambier
in 1894 ruim 24 pikol en te Padang (naar Pinang en Java) 5904
pikol. Te Padang werd het product verhandeld tegen f 25 a f 30
per pikol. Van meer beteekenis is de productie in de residentie
Riouw, waar bij voortduring Chineezeu zich aan deze cultuur
wijden. W a t op de voorgaande blz. ten aanzien van de Riouwsche
peperplantages is opgemerkt aangaande de hinderpalen, die in
het gewest den bloei van die cultuur in den weg s t a a n , en aangaande hetgeen gedaan is om deze, zij het dan ook al niet met
volkomen succes, uit den weg te r u i m e n , geldt ook voor de
gambiercultuur. Bijzonderheden vallen niet mede te deelen. Iu het
gewestelijk verslag van Riouw wordt de uitvoer van gambier opgegeven als in 1894 te hebben bedragen 103 116 pikol, tegen
95 712 pikol in 1893 (volgens de algemeene handelsstatistiek

') Voor zooveel de Westkust-staatjes naar Pinang uitvoerden, werden
blijkens het in de voorgaande noot bedoelde consulair verslag aldaar slechts
kleine hoeveelheden noteniuskaat en foelie van Atjeh's Westkust ingevoerd
(respectievelijk 18 en 6 pikol); van Atjehsche landschappen ter Oost en Noordkust echter '298 pikol noteniuskaat en 86 pikol foelie en van Tamiang (residentie Oostkust van Sumatra) respectievelijk 57 en 4 pikol.

5
) De hoeveelheden hier te lande aangevoerd beliepen , volgens makelaarsopgaven, in 1894 1052 201 K.G. noten en 314 767 K.G. foelie, en in 1895
respectievelijk 986 280 en 284 085 K.G. De prijzen waren ia beide jareu
stationnair (verg. vorig verslag, blz. 228, aoot 3).

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

258

[*.

2.]

Koloniaal verslag van 1895. [N'ederl. (Oost-) Indie.]
respectievelijk 11(1500 en 101700 pikol). De gemiddelde prijzen dan in 1893, namelijk 337 pikol ter waarde van f 1 3 4 8 0 , tegen
waren ieta gunstiger d u in 1893, en wel voor 1ste, '2de, 3de 321 pikol In 1893. In de Minabaua (residentie Menado) doet de
bevolking bijna niets meer nan do teelt van eaciio wegens eene
en 4de soort $ 13.5(1, $ 12.25, $ 11 en $ 9.50 per pikol.
Op Bankii breidt de c u l t u u r , die nmir het oordeel van den ladert jaren in de plantsoenen lieerseliende ziekte , waartegen men
resident voor het eiland de volkscultuur Lij uitnemendheid ItM machteloos schijnt te staan. Er zal nu nog beproefd worden of
•worden, zich gaandeweg uit. Zij valt meer en meer in den smaak verwisseling van zaad mogelijk eene goede wending teweegbrengt.
der bevolking, en wel als gevolg hiervan dat de toeneming van Te dien einde waren van bestuurswege cacaovruchlen uit 's lands
het aantal kokerijen den p l a n t e n een behoorlijken afzet der plantentuin ontboden en de pitten in het district Langowan uitgatnhierbladeren verzekert. Trof men in 1892 en 1893 op Baoka geplant. Voor zooveel blijkt leverden de cacaoplantsoenen , die in
achtereenvolgens 3 6 9 5 9 0 0 en 6 502 150 gambierlieesters aan en enkele aan Europeanen te Menado toebehoorende tuinen worden
g i n g toen het aantal kokerijen vooruit van 12 tot 3 2 , met eene aangetroffen, niet meer dan 177, K.(r. o p , terw:jl het erfpacht*
productie van respectievelijk 2220 en 2197 pikol, bij liet einde land Tanaw in de afdeeling Menado , waar als hijcultuur (neveni
van 1894 werd liet aantal heesters geschat op 10 245 200 met 44 koffie) oaoao is geplant, 4*/i pikol cacao produceerde.
(echter nog niet alle in werking zijnde) kokerijen en eene pr<>In de afdeeling Djembraoa op Mali, waar vroeger ook de beductie van 4911 pikol. De uitvoer van Baiika-gamhicr, hoofd- volking eenig werk maakte van de teelt van cacao, doch thans
zakelijk naar Java en Palembang, steeg van 845 pikol in 1892 aan de aanphiiiting"ii geen zorg meer besteelt, wordt de cultuur
tot 1703 in . 1893 en tot 2842 pikol in 1894. Voor het product ook gedreven op het lan I Tjandi Koesoema , bij welke onderneming ,
kon echter gemiddeld slechts f 23 per pikol worden bedongen , aan Europeanen toebehoorende, de cacaoproductie gemiddeld 100
terwijl in 1893 de prijzen van prima qualiteit tot f 30 liepen. pikol 'sjaars bedraagt, welk product via Java wordt verscheept.
De bevolking zette tegen c-en vasten prijs van f 1 per pikol de
Bij wijze van proef zijn ook op enkele landbouwon innemingen
bladeren van de h a n d ; bovendien bezorgde de gam bierindustrie in de residentie Oostkust van Sumatra cacao-aanplantingen aangehaar nog het voordeel dat zij op de ondernemingen geregeld legd , waaromtrent echter geen verdere bijzonderheden zijn gemeld.
werk kon bekomen , zoowel voor het verrichten van koeliedieusten Even min is in de voor dit verslag ontvangen berichten gewag gemaakt
als voor de levering van brandhout.
van de cacaoplantsoenen , die de onderkoning van Riouw indertijd
Van bestuurswege wordt de cultuur ook op Billiton aangemoe- had doen aanleggen op Poeloe Basing (afdeeling Tandjong Pinang
d i g d , o. a. door het verstrekken van goede zaden , verkregen uit der residentie Riouw en onderhoorigheden). De ondernemer, die
'ê lands plantentuin. Enkele Chineezen betrokken ganibierzaden en in Oost-Ceram (residentie Amboina) gronden van de bevolking in
plantjes van Kiouw en .Singapore en lieten die op het eiland Men- h u u r heeft en daarop o. a. mede cacao had doen p l a n t e n , zond
danau nabij Selat Nassi in den grond brengen; ook zonden zij eenige over 1894 geen opgaven in. In 1893 verkreeg hij 23 pikol cacao.
landgenooten naar Riouw om zich aldaar op de hoogte van de
cultuur te stellen.
Diversen. Over do productie van k a n e e l wordt in d e c u l t u u r In de Westerafdeeling van Borneo is de teelt alleen bekend in verslagen der buitenbezittingen alleen gehandeld met betrekking
de landschappen , welke de tegenwoordige afdeeling Sambas uit- tot het gouvernement Sumatra's Westkust. Van Padang werd in
maken. Aldaar viel eenige uitbreiding van de teelt waar te nemen. 1894 naar buiten Mederlandsch-Indië uitgevoerd 13 730 pikol cassia
In het landschap Meliou (afdeeling Tajan) groeit de ganibierheester vera (kaueelkassie of Chineesche kaneel), ter waarde van f 164 877 ,.
in het wild. Het artikel dient hoofdzakelijk voor verbruik binnen tegen 11 192 pikol in 1893, ter waarde van f 138 784. De prijzen
het g e w e s t ; echter had ook eenige uitvoer plaats naar Java en te Padang liepen in 1894 van f 9 tot F 12 per pikol. Overigens
Singapore; naar laatst>>emelde haven werd in 1894 60 pikol ver- vermeldt de algemeene handelsstatistiek nog dat te Makasser aan
scheept; hoeveel naar Java werd uitgevoerd, is niet bekend. Van eigenlijke kaneel werd uitgevoerd in 1893 7 0 , doch in 1894 278
Singkawang werden binnen het tolgebied verscheept 1370 pikol. pikol, respectievelijk ter waarde van f 2514 en f 10 026.
Te Sambas gold gambier gemiddeld $ 16 per pikol.
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden is ter NoordDe Europeesche onderneming Lorrong in Sambas produceerde 60
k u s t de teelt van den p i n a n g p a l m de belangrijkste cultuur
pikol.
na den rijstbouw. Blijkens het jaarverslag van ons consulaat-generaal
Kapok.
In algemeenen zin wordt aau de teelt van kapokboomen te P i u a n g , waar de Atjehsche pinangnoten meestal ter markt
door de bevolking weinig of geen aandacht geschonken. Slechts k o m e n , steeg de invoer van het artikel te dier plaatse uit Atjeh
enkele gewesten maken hierop voor deze of gene streek eene u i t - en Tamiaüg in 1894 van 63 702 tot 104 759 pikol, waarvan alleen
zondering; verg. wat daarover in 't vorig verslag (blz. 239) gezegd van Telok Semawé was verscheept 72 057, van Segli 17 164, van
is met betrekking tot Palembang, Celebes en de Zuider- en Ooster- Edi 13 796 en van andere Atjehsche kustplaatsen, zoomede van
afdeeling van Borneo. Ook op Nias wordt kapok ingezameld en Tamiang (Oostkust van Sumatra) 1722 pikol. De prijzen waren
in kleine hoeveelheden naar Sumatra's vasten wal uitgevoerd. Even- gedurende 1894 minder aan fluctuatie onderhevig dan die van de
eens wordt op kleine schaal kapok geoogst in de afdeeling Goron- peper; zij bedroegen, volgens het gewestelijk verslag, voor pinang
talo (residentie Menado); het artikel wordt daar echter niet in ruwen boelat gemiddeld % 6, voor pinang tjang $ 15 a $ 20 per pikol.
staat verkocht, doch eerst na te zijn opgemaakt tot matrassen. Ter Oostkust van Sumatra wordt de c u l t u u r , behalve in de reeds
Van Palembang werd naar Singapore uitgevoerd 815 pikol. De genoemde onderafdeeling T a m i a n g , op eenigszins uitgebreide schaal
prijzen bewogen zich te Palembang tusschen f 3 a f 6 per pikol. slechts gedreven in de afdeeling Batoe Bara, zoomede in de onderIn de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd de kapok afdeeling Beneden-Langkat. Uit Batoe Bara was de uitvoer in 1894
verhandeld tegen f 1,25 a f 1,75 de 1000 vruchten. In de gewes- bijzonder groot, namelijk volgens het gewestelijk verslag 1762
ten Oostkust van Sumatra en Westerafdeeling van Borneo wordt pikol. Te Tandjong Poera (Langkat) wordt het product, dat door
kapok van Singapore ingevoerd (in 1894 respectievelijk 326 en Chineesche opkoopers naar Pinang wordt gebracht, verkocht tegen
210 pikol). Bij twee Europeesche ondernemingen in het landschap gemiddeld % 1 per petroleumblik. Als naar Pinang en voor een
Sambas van laatstgenoemd gewest wordt kapok als nevencultuur kleiner gedeelte naar Singapore uitgevoerd, worden in de algemeene
a a n g e k w e e k t , één dier ondernemingen (Lembang) verkreeg een handelsstatistiek van Nederlandseh-Indie" over 1894 de verschepingen
van pinangnoten voor alle havens van de residentie Oostkust van
eersten oogst van 2 pikol.
Ten einde de bevolking op Billiton in de gelegenheid te stellen Sumatra (daaronder dus de uitvoer van Tamiang) opgegeven als te
kapok-aanplantingen in de nabijheid der kampongs te ondernemen , hebben bedragen 11 167 pikol.
Ook op Billiton wordt de pinangpalm door de bevolking aangewerd van bestuurswege 1 pikol kapokzaden , afkomstig uit 's lands
' p l a n t e n t u i n , onder de hoofden der vijf districten verdeeld. In het kweekt en zelfs veel in de kampongs aangetroffen; de uitvoer aan
landschap Indragiri (residentie Riouw en onderhoorigheden) was noten naa/ Singapore bedroeg volgens het gewestelijk verslag in
aan diegenen onder de bevolking, welke op aanmoediging van het 1894 450 pikol.
Uit Palembang en uit de Westerafdeeling van Borneo werden
bestuur de teelt van Liberia-koffie zouden beproeven, aangeraden
om den kapokheester als schaduwboom te kiezen , in de verwachting in 1894 naar Singapore uitgevoerd respectievelijk 25 580 en 5130
dat dit aanleiding kon geven om later ook kapokvruchten in te pikol pinangnoten. In het gouvernement Celebës en onderhoorigheden heeft het product van den pinangpalm mede als uitvoerartikel
zamelen.
eenig belang; de pinangnoten van daar vinden veel aftrek op de
Cacao. Te oordeelen naar de ontvangen berichten worden cacao- Kleine Soenda-eilanden, en worden o. a. te Saleijer door den handel
aanplantingen van de bevolking in eenigszins noemenswaardige opgekocht tegen f 0,25 de 1000 stuks.
mate alleen aangetroffen op het eiland Amboina. Het aantal booTen opzichte van de teelt van s i r i h en m a n g k o e d o e is
men aldaar zou in 1894 zijn vooruitgegaan van 50 800 tot 53 7 0 0 ,
terwijl de hoeveelheid uitgevoerde cacao mede iets meer bedroeg weinig meldenswaardig bericht. Geregelde aanplantingen van sirih
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vindt men op sommige plaatsen in de afdeeling Pontinnak en oinmelanden (residentie Westerafdeeling van Boraeo)| het product
wordt niet alleen plaatselijk, doch ook en voornamelijk te I'ontianak
ter markt gebracht. Op Saleijer (Celehes en onderhoorigheden) is
sirih een voornaam uitvoerartikel. Aldaar werden in 181)4 ruim
1000 pikol verhandeld ter verscheping naar elders; de prijzen liepen
van f 0,50 tot f 7,50 per pikol.
Op de Talaut-eilanden (residentie Menado) is niangkoedoe een
eenigszins belangrijk uitvoerartikel. Dat overigen! de teelt van dit
gewas met den achteruitgang van het wev •• met eigen g e wonnen garens gelijken treil h o u d t , behoeft wel geen betoog
Omtrent de a r e n cultuur ter Sumatra's Westkust wordt in liet
gewestelijk verslag opgemerkt dat het gebruik van idjoek (een der
producten van den arénpalm) op vele plaatsen vermindert domhet toenemend gebruik van gegalvaniseerd ij/.er als dakbedekking.
Op Banka onderging de teelt van den arènpalm eeuige uitbreb
d i n g , hoofdzakelijk voor de bereiding van arènsiiiker; bed tot
nog toe invoer van dit artikel van Palembang plaats gevonden ,
de vraag daarnaar wordt al minder en minder, iiaar liet Bankafabrikaat nagenoeg voldoende is voor de behoefte en zelfs in
kleine hoeveelheid reeds kon worden uitgevoerd.
Op Billiton , waar het aantal arènbooinen geleidelijk was afgenomen , zoodat het in 1893 nog slechts 4200 bedroeg , was het
bestuur in laatstgemeld jaar met de hoofden overeengekomen dat
voortaan elk gezin een zeker aantal boomen per jaar zou bijplanten. Dientengevolge was bij het einde van 1894 het aantal boomen
' geklommen tot ruim 110 000 (daaronder 5300 volwassene).
In de Westerafdeeling van Borneo vinden vele Dajaks in de bereiding van arèusuikereen dink middel van bestaan. Benige uitbreiding
van de arèncultuur viel waar te nemen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, waar cle boom ook op woonerven geplant
wordt.
tf i p a h wordt bijna in alle kuststreken aangetroffen; op Borneo
zelfs zoo overvloedig dat o. a. van 13andjermasin kadjangmatten
in belangrijke hoeveelheid naar Java worden uitgevoerd. Ter Oostkust van Sumatra , waar , naar schatting , jaarlijks 35 millioen
welits voor dakbedekking noodig zijn, wordt dit materiaal in
groote hoeveelheid aangevoerd van Perak (Malakka), wijl plaatselijk niet geheel in de behoefte kan worden voorzien. In de afdeeling Indragiri der residentie Riouw en onderhoorigheden verkreeg
de inzameling van nipahbladeren voor het vervaardigen van atap
zoowel voor binnenlandsch gebruik als voor den uitvoer naar
Singapore eene belangrijke uitbreiding; alleen ten behoeve van
de in Indragiri geopende tabaksonderneming Gading werden door
de bevolkiug in de binnenlanden en door eenige daarvoor in dienst
genomen koelies 150 000 stuks atap geleverd. De prijs per 1000
stuks bedroeg aan de monding der Indragiri-rivier $ 12 en t e R i n g a t
* 20.
Aangaande de cultuur van b a m b o e is slechts aangeteekend
gevonden dat de bevolking van Billiton , op raad van het bestuur,
met het aankweeken van dit gewas een begin had gemaakt. De
omstandigheid dat op Billiton bamboe niet als materiaal voorden
inlandschen huisbouw gebezigd w o r d t , is echter aan de uitbreb
ding dezer c u l t u u r niet bevorderlijk.
In het gewestelijk verslag van Riouw en onderhoorigheden
wordt nog g e w a g gemaakt van de teelt van a n a n a s voor den
uitvoer op de onderneming Victoria op het eiland Battam (productie in 1894 100 000 s t u k s ) , van welke teelt ook de op het eiland
Lingga aanwezige Bankaneezen begonnen werk te maken.
"Wegens de lage marktprijzen werd in de residentie Benkoelen
weinig c a r d a m o n opgekocht, zoodat deze cultuur geen uitbreiding ondervond, en men zelfs in de ommelanden van Benkoelen
het product niet inzamelde. De uitvoer bedroeg in 1894 55 pikol.
In de afdeeling Deli (residentie Oostkust van Sumatra) werd
eene proef genomen met het aankweeken van r a m e b .
3°.

Arbeiders op ondernemingen van landbouw.

Veranderingen in den staat van zaken met betrekking tot de
regeling van de rechten en verplichtingen der werkgevers en der
van elders afkomstige werklieden vielen ook in 1894 niet voor.
Over eene sedert 1 Januari 1895 tot stand gekomen wijziging in
het reglement op het rechtswezen in de residentie P a l e m b a n g ,
hoofdzakelijk ten doel hebbende de berechting van overtredingen
der koelieordonnantie in de binnenlanden van het gewest te b e spoedigen en gemakkelijker te maken, is reeds gehandeld op blz.
79 hiervóór.

Evenals in 1893 werden in 1894 in twee van Ie twaalf gewesten

voor welke zoogenaamde koelieordonnantiên bestaan , namelijk in
Benkoelen en Celebes en onderhoorigheden , geen werkovereen*
kosten aan bet bettuur ter registratie, aangeboden. In de tien andere
•Ier betrokken gewesten werden, te oordeelen naar de door de
werkgevers aan registratiegeld gestorte sommen (f 1 per werkman),
bij geregistreerd contract in dienst genomen in lN9.'i 47 738 en in
1W4 51 130 werklieden, sooali nader blijkt uit b t t volgende over*
zicht:
Sumatra's Westkust
LiiniTJMUgsche Districten

Palembang

Sumatra's Oostkust
Riouw en on<lerhoori<rhe<len
Westeralileelinpr van BoflMO
Zuiiler- en Ousterafdeeling' van Borneo
Mena'lo
Amhoina
ïernate

f

«893.
37(i
178

t na

43 590
1 052
7
301
73
557
312
Totalen 1 47 73S

f

189*.
215
292

375

47 704
1 32*
14
272
72
572
232
f 51 130

De ondernemers ter Oostkust van Sumatra verkrijgen de henoodigde werkkrachten hoofdzakelijk door directe immigratie uit China.
De te dien aanzien , eenige jaren geleden . in het lever: geroepen
regeling werkt naar wenecb en komt op bet volgen Ie neder.
Het Delische Planterscomité heeft te Medan een immigrantenbureau opgericht, waaraan alle leden i!ier vereeniginghunneaanvragen om koelies richten. Dat bureau heeft zijne agenten t e Swatow (China), in overleg met wie de aanvragen worden uitgevoerd door werving in China en overzending naar Deli niet laartoe
opzettelijk gehuurde en ingerichte stoomschepen. Het aantal der
met een schip tegelijk overgevoerde Chineezeu bedraagt meestal
tusschen de 200 en 400. Na hunne aankomst te Belawan (Deli)
worden de immigranten per spo rtrein naar Medan vervoerd en te
dier plaatse onder dak gebracht in de daarvoor bestemde lokalen.
Gewoonlijk één of twee dagen later wordt er met hen gecontracteerd. Van bestuurszijde zijn daarbij tegenwoordig de tolk voorde
Chineesche taal en een der Chineesche officieren, om te zorgen dat
gecnerlei dwang op de aangebrachten wordt uitgeoefend. Zijn
er onder hen d:e lichamelijk niet geschikt worden geacht om ter
Oostkust van Sumatra den kost te verdienen , dan worden zij met
hetzelfde schip naar Swatow teruggezonden. Zulks geschiedt ook
met personen, die beweren tegen hun zin te zijn overgevoerd. Zij
die wel ter Oostkust van Sumatra willen blijven , maar niet op eene
onderneming willen dienstnemen , zijn vrij om te gaan waar zij
willen, mits zij kunnen aantoonen in staat te zijn een ander bestaanmiddel te vinden. Dezelfde schepen , die de koelies aanbrengen ,
worden ook gebezigd voor het vervoer van hen die na afloop van hun
werkcontract naar China terugkeeren.
Gedurende 1894 werden (in 19 reizen) rechtstreeks uit Swatow
te Belawan aangebracht 5994 koelies (tegen 5462 in 1893), onder
welk aantal zich 477 » l a u k e h s " (reeds vroeger op Sumatra in
dienst geweest zijnde koelies) bevonden , die na een kort verblijf
in China naar Deli terugkeerden, ei: die 1935 nieuwelingen medebrachten , welke laatsten op de ondernemingen werkcontracten teekenden. Van de overige 3582 aangebrachte Chineezen teekenden 3386
werkcontracten op het immigranten-bureau te Medan , vestigden
zich 94 man in winkels of als groenten planters, terwijl 102 man ,
na een kort verblijf in Deli, naar China terugkeerden. In de
Straits-Settlements werden nog voor den arbeid ter Oostkust van
Sumatra aangenomen 857 Chineesche immigranten , terwijl er u o g
245 op eigen kosten via de Straits-Settlements uit China kwamen ,
die op de ondernemingen contracten teekenden. Bovendien werden
161 immigranten, die op eigen risico per zeilgelegenheid van
Haiuan (China) naar Deli waren g e k o m e n , door bemiddeling van
het immigranten-bureau aan werkcontracten geholpen. Met inbegrip van de teruggekeerde > l a u k e h s " werden dus aangenomen
7061 Chineesche immigranten.
Per directe gelegenheid keerden in 1894 1350 Chineezen uit
Sumatra's Oostkust naar hun land t e r u g , en van hen namen er
854 aan overgegaarde spaarpenningen $ 84 748 mede, terwijl 105
via de Straits-Settlements naar China terugkeerenden $ 33 442
hadden overgegaard. Zoowel voor het eene als voor het andere
bedrag waren door het immigranten-bureau afgegeven nietendosseerbare en alleen in China betaalbare cheques. Met inbegrip
van nog $ 4940, door in Deli verblijvenden in wissels naar China
verzonden , klom het totaal der in cheques en in wissels door het
immigranten-bureau naar China overgemaakte sommen in 1894
tot $ 123 130.
Uit Nederlandsch-Indie zelf betrokken de ondernemingen ter
Oostkust van Sumatra 3157 inlandsche werklieden , namelijk 2757
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v a n J a v a ( d a a r o n d e r ook lieden v;ui liet eilan 1 l i a w e a n ) ') e n 400

van Zuid-Borneo (dexe laatsten Bandjareexen), welke cijfers over
189:i respectievelijk bedroegen 1690 en 700.
Overigens werken op de bedoelde ondernemingen :üs contractkoelies ook Britach-IndiArs, in 'talgemeen Klingaleeien genoemd,
ofschoon

l i c h onder hen ook B e u g a l e e i e u , S i k h ' s en a n d e r e n be-

vinden. De Klingaleexen worden gebezigd als karrevoerders, veeh o e d e r s en slootengravers
De Bengalee/.en en S i k h ' s doen bijna
u i t s l u i t e n d dienst a l s w a c h t e r e , B o o d s c h a p p e n en o p p a s s e r s .
Het a a n t a l niet bij c o n t r a c t a a n g e n o m e n werklieden is b e t r e k k e i i j k g e r i n g . Voor een deel w e r k e n ook Bandjareezen on J a v a n e n

buii^n contract, maar meestal is dit bet geval nvt inboorlingen
uit Sumatra's Oostkust zelf (Maleiers, Battaka, Gajoe'a. enz.).
Ook Maleiers uit de Padangsohe Bovenlanden en Man lhelm j-ers
u i t de residentie T a p a n o l i k o m e n v a a k w e r k t o e k e n o p d e t a b t k s -

[Nederl. (Oost-) Indie.]

k o m s t e n behoorlijk n a g e k o m e n .
In de residentie B e n k o e l e n w e r k t alleen do o n d e r n e m i n g S i n g u p a i
in de ufdeeling Kroö m e t koelies van b u i t e n h e t g e w e s t at k o m s t i g ;
zij liet e c h t e r g e e n e m e t h e n gesloten c o n t r a c t e n i v g Utreeren. O p

de on lerneming aJjer Pringan-X^er Priokan in de afdeeling Seloema
b e d i e n t m e n zich v a n Inheemsen w e r k v o l k . Van de o v e r i g e erfpmchtaperceelen in B e n k o e l e n k w a m e n g--en o p g a v e n in ( v e r m o e d e lijk w a r e n d e i e in 1894 no_r niet in o n t g i n n i n g ) . O p de in e i g e n d o m bezeten g r o n d e n in B e n k o e l e n geschiedt de e x p l o i t a t i e , voor
zoover die p l a a t s heeft , me Ie met i o h e e m s e b e k o e l i e s , z o n d e r d a t

met hen contracten werden gesloten, die ter registratie werden
aangeboden. De dagloonen bedroegen ongeveer f 0,40 iï I' 0,60.
Uit de Lampongache Districten wordt gemald dal de onderneming Tandjong Pinang-Pedada Lebong in de afdeeling Toelang
Bawang

slechts

enkele

c o n t r a c t - a roei Iers

in

dienst

liud

tegen

ondernemingen, meestal met liet doe] om voldoende geld over te

f 18 'smasndsj nieuwe werden in 1894 niet aangenomen. Het is

s p a r e n ten idudr; d e b e l e v a a r t t e k u n n e n o n d e r n e m e n .
E e n e statistiek der in 1*94 ter i).>stku-; van S u m a t r a o p d e
B a r o p e e s c h e i a n d b o u w o n d e r n e m m g e n m d i e n s t zijnde c o n t r a c t k o e l i e s en dairlooners vindt m e n in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t .

niet o n g e b r u i k e l i j k d a t koelies na afloop van h u n w e r k c o n t r a c t o p
d e o n d e r n e m i n g g e v e s t i g d blijven. Noor s o m m i g e o n d e r n e m i n g e n
in de afdeeling O m m e l a n d e n van T e l o k B e t o o g w e r d e n in 1 8 9 4
(389 a r b e i d s c o n t r a c t e n g e r e g i s t r e e r d ; in g e m e l d e afdeeling d e d e n
zich onder het w e r k v o l k 110 g e v a l l e n van desertie voor.
De o n d e r n e m i n g e n in de residentie P a l e m b a n g w e r k e n u i t s l u i t e n d m e t w e r k v o l k van b u i t e n het g e w e s t , voornamelijk C h i n e e z e n ,
J a v a n e n , Maleiers e n B a n d j a r e e z e n ; in d e t o e p a s s i n g d e r zoogenaamde koelieordonnantie ondervond het bestuur geen moeielykheden , terwijl h e t g e 1 r a g d e r koelies over h e t a l g e m e e n w e i n i g
t e w e u s e b e n overliet O m t r e n t de g e n e e s k u n d i g e b e h a n d e l i n g d e r
koelies valt n o g te v e r m e l d e n d a t op de o n d e r n e m i n g T a t i a h 1'riok
in de a f d e e l i n g T e b i n g T i n g g i een d o k t e r - d j a w a g e v e s t i g d i s ;
e e n e p o g i n g o m een dergelijk persoon t e v e r b i n d e n aan d e o n d e r n e m i n g Soeban A j a m in dezelfde afdeeling s l a a g d e n i e t . Bij h e t
o n t s t a a n van z i e k t e n o n d e r de koelies w o r d t d e h u l p i n g e r o e p e n
van een officier van g e z o n d h e i d u i t een der m e e s t nabij g e v e s t i g d e
g a r n i z o e n e n . ; J De h u i s v e s t i n g der koelies w o r d t g e z e g d v o l d o e n d e
t e zijn. In h e t bijzonder w o r d t in het g e w e s t e l i j k v e r s l a g g e w a g
g e m a a k t van de m o e i t e , die m e n zich op Soeban A j a m geeft o m
de c o n t r a c t - k o e l i e s a a n de o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , t o t b e r e i k i n g van w e l k doel aan oppassende c o n t r a c t a n t e n e i g e n b u i s j e s
m e t een s t u k j e trf t e r b e p l a n t i n g worden a f g e s t a a n . Deze m a a t regel heeft reeds eene kleine k a n i p o n g doen o n t s t a a n .
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Rijk van ])eli. . .
~) Padangen Uedagei
»» . Rijk vau Laaokit.
, Rijk van Beraüng .
15.ito,' BtM
Ass.ihuu
Lab /eau Batoe

,i

Totalen in 1894 . .

Chineezeu.

21
2
11
2

421
191
040
913

Ja-

vaueu

Klh.
Ba- Ban- Ma- Bat- Ga.
galM weau- dja- lsi>
taks. ijoe's taai.
zen. ner.". reezen, ers.

Contract-koelies.
itai
502

54

10.

m

..

..
.,

SSfl

121
105
„

315

23

0 040

778
3 485
1 055

0J8

120

3 007

1 010

380

159

5
27
117
21

•1

11

., ..
50
78

.1

II

42 870 12 053

2272

728

497

„ 1893 . .

41 051 10 407

2294

G07

355 lOS

/ Rijk vau Deli. . .
i= ï Pa laufi1 en Bsdagri
p j Rijk van l.angkat.
' l i n k v;iu Serdaug .
Batoe Bara
Assahan
Laboean Batoe

341
4'.
197
100
03
40

IH

..

29
3
10
4

308
120
250
078
805
4 844
038

*•: «

59 049

"

54 882

11

Daglooners. a)

Totalen in 1894
ld.

„ 1893

tt

,.

„
«1

97
11

.,

„

11
11

**

"i

n

ii

..

790

ii

97

11

712

n

101

590,
129
943

407
51
164

ISS

SS

170
084

00
SM

50

881 ,.
408 ,,
787 780
503 ,
111 ,,
170 .,

"

"

2 322

037
2 971

799
410
I 123

50

205b 1 \:ï

2800

780

8312

2408I

2317

499

0 825

728

«) Werklieden, uit andere gewesten van Xederland»ch-Iudiëafkomstig, kunnen
ter Oostkust van Sumatra in dienst genomon worden zouder schriftelijke overeenkomst.
Op de o n d e r n e m i n g e n in de residentie P a d a n g s c h e B o v e n l a n d e n
•werken,
behalve e e n i g e J a v a a n s c h e , Niassche en Hiu loesche
k o e l i e s , hoofdzakelijk Maleiers , uit d e residentie zelve a f k o m s t i g ,
t e r w i j l de c o n t r a c t - k o e l i e s op de o n d e r n e m i n g e n in de r e s i d e n t i e
T a p a n o l i lieden zijn van N i a s e n J a v a ; bet g e m i d d e l d d a g l o o n
b e d r o e g f 0,40. Over h e t a l g e m e e n wvrden in 1894 zoo v a n d e
zijde d e r w e r k n e m e r s a l s der w e r k g e v e r s de a a n g e g a n e overeen*
') In verband met de vry gestadige daling van den dollarkoers , welke
ook in 181)4 weder viel waar te nemen (verg. o. a. het staatje op blz. 208
hiervóór), terwijl nog verdere daling was te voorzien, waardoor o.a. in de
residentie Oostkust van Sumatra (waar de Mexicaanschc dollar in het b j zonder verkeer eene belangrijke plaats inneemt) eene stijging der prijzen van
de eerste levensbehoeften wel niet zou uitblijven, evenals die stijging zich
reeds openbaarde in de prijzen van alle aldaar geïmporteerde artikelen, werd
in Februari 1895, in overeenstemming met een voorstel van den resident,
bij circulaire van den directeur van binnenlandsch bestuur aan de ge\vestelyke bestuurders op Java en Madura opgedragen de inlanders, die voor de
residentie Oostkust van Sumatra werkcontracten wenschen aan te gaan, op
bedoelde feiten te doen wijzen en hun duidelijk te doen maken d a t , by den
toenmaligen koers van 1' 1,20, twee dollars ter Sumatra's Oostkust voor het
gebruik nog minder waarde hadden dan één rijksdaalder. Sedert is uit medcdeelingen van de Dcli-Plantersvereeniging gebleken dat bij de meeste ondernemers ter Oostkust van Sumatra de gewoonte bestaat om liet door de contracteerende werklieden in guldens genoten voorschot tegen den koers van
f 2 in dollars om te zetten, en oin Javanen, die met spaarpenningen naar
J a v a terugkeeren, voor hunne dollars ook f 2 te geven. Voor zoover zulks
by sommige leden der Plantersvereeniging nog niet gebruikelyk w a s , is in
April 1895 door hen besloten om in de bewuste gevallen mede f2 als koers
voor den dollar aan te nemen.

T e n behoeve van d e o n d e r n e m i n g G a d i n g in h e t l a n d s c h a p
I u d r a g i r i op S u m a t r a ' s v a s t e n w a l (residentie R i o u w en o n d e r hooriglieden) w e r d e n sedert h a r e o p r i c h t i n g in A u g u s t u s 1893 t o t
in M a a r t 1 8 9 4 , k r a c h t e n s schriftelijke o v e r e e n k o m s t e n , in d i e n s t
g e n o m e n 130 C h i n e e z e n , 3 6 J a v a n e n , 2 8 Bandjareezen en 2 2
J a v a a n s c h e v r o u w e n , of t e z a m e n 2 1 6 a r b e i d e r s » c o n t r a c t a n t e n .
Dit a a n t a l v e r m i n d e r d e i n den loop v a n het oogstjaar t o t 1 5 3 ,
zoo w e g e n s afloop van d e o v e r e e n k o m s t of o n t b i n d i n g m e t onderl i n g goedvinden , als w e g e n s overlijden en desertie. N a d e r w e r d e n
a a n g e v o e r d 5 8 n i e u w e l i n g e n , zoodat voor bet 2 ! e o o g s t j a a r z u l l e n
w o r d e n ge>ezigd 211 w e r k l i e d e n , zijnde 153 C h i n e e z e n , 2 8 J a v a n e n , 10 Bandjareezen en 2 0 v r o u w e n . De C h i n e e s c h e k o e l i e s
w o r d e n u i t s l u i t e n d voor h e t p l a n t e n van t a b a k g e b e z i g d , g e n i e t e n $ 6 's m a a n d a en w e r k e n overigens o n d e r dezelfde v o o r w a a r d e n als in de residentie O o s t k u s t van S u m a t r a . De J a v a nen en B a n d j a r e e z e n , a a n g e n o m e n voor h e t m a k e n v a n g e b o u w e n , w e g e n en a f w a t e r i n g s s l o o t e n , o n t v a n g e n $ 8 m a a n d l o o n ,
t e r w i j l d e v r o u w e n , m e e s t a l l e g e h u w d , voor h e t t e v e r r i c h t e n
l i c h t e r soort w e r k , zooals h e t zoeken n a a r r u p s e n , h e t p l u k k e n
van b l a d e r e n , s o r t e e r e n , e n z . , per m a a n d 8 3 v e r d i e n e n . O v e r i g e n s
hield deze o n d e r n e m i n g 4 0 I n d r a g i r i ë r s bezig m e t h e t k a p p e n of
b r a n d e n v a n bosch e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n a t a p . O n d e r d e C h i neesche koelies k w a m e n vele g e v a l l e n v a n desertie v o o r ; in h e t
geheel werden daarvan 26 gevallen a a n g e g e v e n , in 2 2 w a a r v a n
de s c h u l d i g e n opgespoord en g e s t r a f t w e r d e n . De a n a n a s - p l a n t a g e
Victoria in d e afdeeling B a t t a m v a n hetzelfde g e w e s t h a d m 1 8 9 4
3 7 Chineesche koelies en 4 Maleiers in d i e n s t ; zij v e r d i e n e n $ 7.50
p e r m a a n d en w e r k e n niet o p c o n t r a c t .
I n de W e s t e r a f d e e l i n g v a n Borneo w e r d e n in 1894 s l e c h t s 1 4
k o e l i e c o n t r a c t e n g e s l o t e n . S o m m i g e c o n t r a c t - k o e l i e s blijven ook n a
afloop van h u n n e v e r b i n t e n i s in dienst. O v e r i g e n s b e h i e l p m e n
zich ook m e t D a j a k s . V e r l e n g i n g vau w e r k c o n t r a c t e n k w a m n i e t
voor , d a a r de koelies ook b u i t e n c o n t r a c t g e m a k k e l i j k w e r k k o n d e n
vinden.
In de Z u i d e r - en Oosterafdeeling v a n Borneo t r a c h t t e | m e n |bij
' I Over de geneeskundige verpleging der koelies in andere gewesten zy'n
geen bijzonderheden medegedeeld. Bekend is het echter, wat de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra betreft, dat in de tabakstreken aldaar
verschillende particuliere Europeesche geneesheeren gevestigd zyn.
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een paar ondernemingen (Tandjong-Kinaroem en ttabi-8oemping)
het zooveel mogelijk zonder OfiiniOSTJh workfolk to stollon Slechts
bediende men zich d a a r , nadat de te kinaroem werkende Chineezen
in Mei 1894 voor liet meerendeel ontslapen en naar de plaats
hunner aanwerving teruggevoerd waren, van MO O-tal h u n n e r ,
•om de Maleisohe bevolking in de voor de tabakscultuur gevorderde werkzaamheden te onderrichten. Het nog overgebleven werkvolk bij de in de eerste helft van 1894 gesloten ondernemingen
Senoentoen en 1'andain g i n g deels over bij eene nieuwe onderneming in het district Tabelong en werd deoli teruggebracht
naar de plaats waar het was aangenomen. Ten behoeve van welke
ondernemingen in 1894 werko vereen komsten werden g - r e g i s t r c n l ,
is niet gemeld. Opgaven omtrent de loonen zijn slechts medege*
deeld met betrekking tot de ondernemingen Tandjong-Kinaroem,
üoenga Djanar en Amaiidit, waar de vaste arbeiders (mandoon)
f 10 a f 16 's maands genoten, terwijl de dagloonen bedroegen:
voor mannen f 0,25 ü f 0,30, voor vrouwen f 0,26 en \oor kinderen f 0,10 a f 0,20.
Bij de twee Kuropeesche landbouwondernemingen , welke men
tot dusver in het gouvernement Celebes en onderiioorigheden aai.trof, en welke beide uitsluitend werkten met arbeiders van binnen
faet gewest verkregen, is in Juni 1894 eene derde gekomen, de
voor de koffiecultuur bestemde onderneming Tambora in bet land-

scbap Sanggar op Boembawa. Üe op dexe nieuwe onderneming
werkende koelies zijn afkomstig van Java (116 mannen en 40
vrouwen uit Kediri) en van Makasser (17 mannen en 4 vrouwen),
die op kosten van de onderneming naar hunne bestemming ziju
vervoerd. Met hen is echter geen contract gesloten , zoodat zij na
aanzuivering van hun voorschot, dat f 60 :'t f 7 0 bedraagt, naar
verkiezing de onderneming kunnen verlaten. Het dagloon bedraagt
f 0,50 voor de mannen en f' 0,30 voor de vrouwen; biervan wordt
echter een gedeelte ingehouden ter aanzuivering van het voorschot.
De mandoon genieteu f 1 per d a g , allen zonder den kost. De au .geworvenen zijn goed gehuisvest.

Onder de ondernemingen in de Minshssss (residentie Ifenado)
wordt we Ier alleen Karoa genoemd, als werkende met van Java
afkomslige arbeiders, in 1894 ten getale van 83 (daaronder ook
vrouwen). Van degenen wier diensttijd in 1894 verstreek, verbonden er zich 67 opnieuw (05 voor drie en 2 voor twee jaren). Wegens desertie en onwil tot werken werden 2 koelies van Karoa
door den magistraat gestraft. De overige ondernemingen betrekken
het werkvolk uit het gewest zelf, o. a. uit Gorontalo en van de
Talaut-eilanden. Men werkt algemeen met arbeiders die, bij de maand
a a n g e n o m e n , aan loon, voeding, enz. f 10,50 ii f 12 's maands
kosten , d. i. berekend over 2G werkdagen (des Zondags wordt niet
gewerkt) p. m. f 0,40 a f 0,47 per dag.
In de residentie Amboina wordt in de behoefte aan werkkrachten
hoofdzakelijk voorzien door het sluiten van werkcontracten met
Javanen eu Boetonneezen. Deze overeenkomsten werden wederzijds
behoorlijk nagekomen. Voor het grootste gedeelte worden zij gesloten
voor den tijd van drie of vijf jaren. Het loon bedroeg f 6 ' s maands ,
met rijst, z o u t , kleeding , vrije woning en geneeskundige behandeling.
Omtrent het werkvolk op de onderneming der Batjan-exploitatie
Maatschappij op het eiland Batjen (residentie Ternate) zijn ditmaal
geen bijzonderheden gemeld.

13. Boschwezen.
Alvorens iiier het een en ander te doen volgen omtrent het n u t ,
dat in verschillende buitenbezittingen door de bevolking van de
boanhen wordt getrokken ter verkrijging van in den handel g e zoeble boschproducten , voor zooveel de gewestelijke verslagen over
1894 tot zoodanige mededeelingen de stof leveren, zij voorafaangeteekend wat voorshan Is het gevolg is geweest van den in 't
vorig verslag (blz. 227; aangekondigden maatregel betredende de
aanwijzing van een houtvester 1ste klasse ter voorbereiding van
een geregeld bosch beheer in de residentiën 1'alembang , Lampongsche
Districten en Ban ka en onderiioorigheden.
Bedoelde deskundige , in het begin van 1894 naar de residentie
Palembang vertrokken, hield zich in den loop van het jaar hoofdzakelijk bezig met eene voortzetting van het reeds vroeger door
den inspecteur van het boschwezen aangevangen onderzoek naar

het voorkomen en de gesteldheid der onglenbostcben in dat gewest,

ter voorbereiding van eene rationeele boschregeling, zoomede om
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tot eene beantwoording te kunnen geraken van de vraag of en zoo
ja in welke mate eene loonende boschexploitatic uitvoerbaar zou
zijn. Naar zijne bevinding .schijnen de onglenbossohen uitsluitend
beperkt te zijn tot het Stroomgebied van de Lalan-, T o e n g k a l - ,
Dawas- en Batangleko-rivieren , terwijl slechts een paar bosschen
tof den benedenloop der Moesi belmoren. Zij worden dus alleen
aangetroffen in de afdeelingen Iliran-Manjoeasin en Moesi llir , zoo-

mede in de onderafdeelingen Moesi Oeloe en 8indangatrekan van

de afleeling Tebinjr Tinggi. Bovendien komen zij voor in die streken
van het rijk van Djambi , die aan de voornoemde afdeelingen grenzen. |)e geographische verspreiding is dus betrekkelijk eene zeer
geringe en s t a a t , voor zoover thans bekend in nauw verband
met de eisehen , die deze bosschen aan bodem en klimaat stellen.
Zij verlangen n. 1. een warm , vochtig klimaat en een \vaterliou-

denden bodem , doch gedijeu niet in bepaald moerassige streken.
Hunne verbreiding is daardoor beperkt tot het noordwestelijk deel
van het g e w e s t , en wel tot de strook gronde, gelegen tusschen
de moerassige kuststreek in het noorden en oosten en de uitloopers
van het gebergte in het westen en zuiden. l)eze strook is vrij vlak
(golvend) , is doorsneden door een net van wateraderen en bedekt
met eeti onafgebroken vrij homogeen boecb , waarin de o::glenbosschen enclaves van verschillende uitgestrektheid vormen. Oe
houtvester berekent dat de voornaamste onglen-complexen gezainenlijk eene oppervlakte zullen beslaan van hoogstens 1500 a 1000
bouws. In een dier complexen, bet Mendis-complex in het stroomgebied der Lalan-rivier, werd , i,a verkregen regeeringsmaebtiging,
in eieren beheer een proef-aankap begonnen vsn p. m. 100M 3 . onglenhuut. Bij het einde van 1894 legen nog slechts50 M'. vierkant
bezaagd hout in het bosch gereed. Het transport daarvan naar
de hoofdplaats P a l e m b a n g , waar deze houtwerken publiek zouden
verkocht worden, ondervond vele moeielijkheden, vermits de
soengei Mendis, waarlangs de afvoer moet geschieden, door vele
boomstammen versperd was.
Hoewel men in P a l e m b a n g , behalve het onglenbout, nog vele
andere goeds houtsoorten aantreft, komen deze toch meestal in de
bosschen verspreid voor. Alleen de tembesoe (namelijk de tembesoe
renab) maakt hierop eene uitzondering, van welke boomsoort,
voornamelijk in de afdeelingen Iliran-Banjoeasin en Ogan-Kommering-Ilir-Blidah (het meest in de lage moerassige kuststreken) ,
soms uitgestrekte complexen gevonden worden, o. a. langs de
soengei Pesoegihan , langs verschillende soengei's van de Lalanrivier, en in de marga Rambang Kapahtengah langs de oevers
van de soengei Kam bang. Langs de Ogan treft men voorts vele
verspreide tembesoe—aanplantingen aan , welke haar ontstaan te
danken hebben aan het voorschrift dat ieder, die eene licentie tot
asnkap verkreeg, verplicht w a s , als eene vergoeding voor de
gekapte tembesoe-boonien . eenige plantjes in den grond te brengen
ter plaatse door den controleur aangewezen. Meestal ziju die tuinen
onregelmatig, hier te dicht op elkaar g e p l a n t , daar door open
plekken afgewisseld, en ofschoon zij vele duizenden boomen bevatten en dus eene zekere waarde vertegenwoordigen , kunnen zij
toch niet geacht worden tct vervanging te strekken van de uitgebreide bosschen, die in vroeger jaren de afdeelingen Ogan Oeloe
en llir bedekt moeten hebben. Alleen de plantsoenen bij de marga
Doesoen Loeboe Keliat worden bij uitzondering als goed ontwikkeld
vermeld.
Het hierboven vermeld onderzoek van den houtvester in Palembang werd in l.et laatst van 1894 onderbroken door eene inspectiereis naar Banka, waar de boschquaestie voorziening eischt in
verband met de toenemende behoefte aan houtskolen ten dienste
der gouvernements-tinwinning op dat eiland. Aan bedoelden
ambtenaar, wien nu Muntok als standplaats is aangewezen , is
opgedragen zich in de eerste plaats met den toestand der Banka»
sche bosschen bezig te houden en voorts het noodige te verrichten
tot invoering van eene rationeele be!rijfsregeling.
Over hetgeen te doen zal zijn voor het boschbehoud in de
Minahassa (residentie Menudo) heeft de Indische Begeering een plaat*
selijk technisch onderzoek g e l a s t ; de hiertoe in commissie gestelde
houtvester (zie vorig verslag, blz. 241) keerde in het voorjaar van
189.) van zijne zending op Java terug. Bij de afsluiting der
Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk was zijn rapport nog
niet. ingekomen.
Voor zooveel omtrent de uitvoeren van boschproducten die in
1894 uit de buitenbezittingen plaats hadden, opgaven verstrekt
zijn , vindt men die in het volgende overzicht.
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In 1804 verscheepte hoeveelheden (in pikols) a)
GEWESTEN
Hoeveelheden (in pikols) en waarde der uitvoeren naar buiten Nederlandsch-Indie
zonder rekening te houden met de plaatsen van
(volgens de algemeene handelsstatistiek van Nederlandsch-Indie over 1894).
der buitenbezittingen,
bestemming* (volgens de gewestelijke jaarverslagen).
van waar de lneruevens vermelde
|•
Anhoeveelheden bosch- Gom- Gom- Gom- Gom- Getah- dere
H j . j
KottanGomGom- GomG omGetah- Andere R o t t a n producten in 1894
dam- elasbengetahelasgetahWas.
Was.
werden
zoin. mar. tiek. kopal. pertja. soor- soorten.
kopal.
pertja.
soorten. soorten
benzoin. dammar. tiek.
verscheept uitgevoerd
ten.
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Zuider- en Oosterafdeelingvan Borneo z)
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Menado
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9

„16

2413
2
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„
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„
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„
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208141

345

901408 f505 507 f 2 4 1 3 2 7 6 f31 081 f7 278 849

i

a) Waar de opgaven zijn gedaan in K.G.. zijn deze herleid tot pikols naar den maatstaf van 62 K.G. per pikol.
b) Waar een T is ingevuld . ontbreken de gegevens.
cl De prijzen, waartegen in 1891 in Benkoeien de boschproducten verhandeld werden, worden opgegeven te hebben bedragen: voor gomdammar f 15 & f 30 ,
omelastiek f 80 a f 100 , getahpertja i 60 a f 90, karet akar f 20 ii f 30. was f 65 il f 90, alles per pikol; rottan segah f 2 a f 2,50, en bindrottan f 0,20 a f 0.40
e 100 stuks.
d) De rottan-uitvoeron zijn in het gewestelijk verslag niet in pikols opgegeven. De hoeveelheid beliep 0944 hossen van 100 stuks.
e) Doorgaans worden de boschproducten uit Benkoeien naar plaatsen in Nederlandsch-Indië zelf verscheept, meest Batavia en Padang. Vandaar dat de algemeene
handelsstatistiek , die alleen de uitvoeren naar buiten Nederlandsch-Indie omvat, slechts eene kleine hoeveelheid vermeldt.

f

/') Ook uit de Lampongsche Districten vinden de boschproducten meerendeels hun weg naar andere Nederlandsch-Indische havens, veelal naar Batavia en Palembang. De voornaamste uitvoeren hadden plaats te Telok Betong en Menggala. Voor de in de Lampongsche Districten opgekochte boschproducten (waartoe ook b e hooren kleine hoeveelheden olifantstanden en snavels van neusuoorndieren) werd op de afscheepplaatsen betaald als volgt: voor gomdammar f 7 a f 20. gomelastiek
f 30 a f 60. tahooi en andere getahsoorten f 50 a f 65 , rottan f 5 a f 13, alles per pikol. Naar Singapore werd ook semamboe-rottan uitgevoerd, welke soort f 1
a f 2 per stuk gold.
ff) Namelijk 795 pikol getah balam en 474 pikol tahooi.
h) Bovendien werden uit de Lampongsche Districten uitgevoerd 2421 hossen en 2 055 700 stuks rottan, onder welke laatste hoeveelheid 169 200 stuks semamboe-rottan.
») Ongereken 1 zekere hoeveelheid rottanstokken , waarvan alleen de waarde (f 7025) is opgegeven.
k) In de voor Palembang aan de handelsstatistiek ontleende opgaven zijn ook de cijfers van Djambi begrepen.
I) Onder de verdere boschproducten . die uit Atjehsche havens worden uitgevoerd, vindt men o. a. genoemd (zonder dat hoeveelheden zijn opgegeven): zwarte en
•witte hars, drakenbloed . reukhout, ivoor, neushoorn, enz.
«i) Uitgevoerd van Atjeh's Noord- en Oostkust naar de Straits-Settlements. De meest gewilde getahsoorten zijn getah ramboeng, balam, pertja en palei. De
eerste soort gold f 75 ft f 125 , de andere soorten f 100 a f 125 per pikol.
n) Uitgevoerd van Atjeh's kNoord- en Oostkust naar de Straits-Settlements. De gemiddelde waarde der rottan kan gesteld worden op f 8 per pikol.
o) Was wordt in Atjeh alleen ter Oost- en Westkust ingezameld. Gemiddelde waarde f 50 a f 60 per pikol.
p) D i handelsstatistiek vermeldt slechts een zeer klein gedeelte der uitvoeren van .Atjeh , namelijk alleen die van Olehleh (Groo'.-Atjeh;. Volgens het verslag
van ons mnanlaat flMl I M I te Piiinng werd in 18'.'4 aldaar uit Atjeh en onderhoorigheden o. a. aangevoerd (daaronder ook kleine hoeveelheden uit de aangrenzende ,
maar administratief niet tot Atjeh bthoorende landschappen Tamiang en Troemon): 685 pikol getahpertja, 105 pikol India rubber, 6318 pikol rottan , 3 pikol bijenwas
en 13 stuks olifantstanden.
g) Waarde f 903.
r) Deze hoeveelheid werd van Kingat (Indragiri) naar Singa).ore uitgevoerd. De waarde bedroeg f 50 912.
*) Uitsluitend van | ludragiii naar Singapore uitgevoerd; waarde f 20014. In dit landschap weidt langs de Indragiri-rivier van af Kwala Tjinako tot Batoe Idjal
aanzienlijke uitbreiding; aan de aan|laiitingen van roitan segi.li g e g t w e . Naar schatting wareu in 1894 50 000 plantjes in ien grond gebracht. De handel in zaad
en plantjes is toenemend. ^_ Voor het zaad werd $ 0.40 ] er gantang in voor de plantjes § 2 a S 5 per 1000 stuks bedongen.
t) Waarde f 1048.
«) Omtrent de exploitatie der bijennesten op Banka zie noot >r. Als uitgevoerde toschprodneten worden nog genoemd: garoehout (reukhout) 17 K.G., akar
poelosari 4831 K.G., tinggi-bast 1350 K.G.. akar tengan 5308 K.G. Voorts weiden in het district Djeboes gedurende 1894 nog ingezameld p. m. 150 pikol kroeingolie (prijs f 3,50 I f I pat (pikol). Van uit Muntok had uitvoer van deze olie plaats naar Palembang en Batavia tot eene hoeveelheid van 1984 liter.
t) De inzameling had slechts plaats ter voorziening in eigen behoefte en in die der tinwinning. In gespleten vorm werd rottan slechts uitgevoerd tot eene waarde
van 1 505.
-,r) Voorts werd van Banka nog "uitpevoeid eene hoeveelheid van 246 pikol
honig. Volgeus den resident gaf in 1894 de inzameling van honig en was bevredipi
pende
•ende uitkomsten. Geëxploiteerd werden ongeveer 13 830 bijennesten,
i, welke
welk 344 pikol honig en 128 pikol was zouden hebben opgeleverd. Gemiddeld kon voor de
Sonig f 10, voor de was f 80 per pikol worden bedongen.
a) Bovendien werd uit de Westerafdeelingjvan Borneo nog uitgevcerd 3100 K.G. tengkawang-vet.
t;) Uitsluitend bindrottan. Bovendien werd aan rottan semamboe nog uitgevoerd 141 600 stuks.

|5.2.J

'263

Koloniaal versla» van 1895. [Nederl. (Oost-) Indie.]
s)

Aan vogelnestjes werd nog uitgevoerd 00 pikol uit Bcndjermasin (waarde f 10 91:!) en 200 pikol uit Koetei.

aa) Hiervan werden 575 pikol van Bandjermasin naar Java en 98 pikol van Sampit naar Siügapore verscheept.
bb) Uit Koetei. Berouw en Boeloengan naar Singapore uitgevoerd.
cc) Welke getahsoort hier bedoeld wordt, vindt men in het gewestelijk verslag niet opgegeven. C'it Bandjennasin bedroeg de uitvoer 1151 pikol (naar Singapore
7208 en naar Hoerabaija 2*3 pikol) en uit Sampit (naar Singapore en Java) 1395 pikol. Voorts is onder het opgegeven cijfer begrepen 3500 pikol „ g e t a h kamalun ",
afkomstig van Koetei, Berouw en Boeloengan.
tld) Hiervan 45 243 pikol («941 naar Singapore en 18 302 naar Java) afkomstig uit Bandjennasin, en 75 000 pikol uit Koetei. Berouw en Boeloengan.
bedroeg de uitvoer 54 085 bossen rottau eu 13 000 stuks rottanstokken.

I'it Sampit

te) Bandjerroasin deelt in dit cijfer met 185 , Koetei met 000 en Sampit met 23 pikol.
ff)

Overigens werd aan boschproducten nog uitgevoerd 1004 pikol sandelhout en 10 K.O. zwam.

gg) H e t gewestelijk verslag van Menado vermeldt alleen de waarde der uitgevoerde boschproducten , bedragende voor gomkopal , speciaal afkomstig uit de rijkjes
aan de Toroiui-bocht, f 819041 , voor rottan uit de Minahassa f 131 028 en voor bijenwas f 8520.
hh) Uitvoer van massooi ^boomschors) schijnt in 189 4 te Ternate niet te hebben plaata gehad.
aangebracht eene hoeveelheid van 40 517 K G .

Alleen wordt gemeld dat aldaar van Noord Nieuw-Guinea werd

»ï) Van Boeroe werd o. a. uitgevoerd 88 900 liter kajoepoetih-olie; waarde f 03 582.
kk) Waarde f 8323.
Il) De specificatie is te onTolleiiig om te worden getotaliseerd.
mm) Dr hierbedoelde uitvoeren der buitenbezittingen geselliedden hoofdzakelijk naar Singapore (f 5 724 527) en overigens naar Nederland (f 935 043), naar Pinnng
(f 384 470) en naar andere landen of plaatsen (f 132 757). Als van (of over) Java en Madura naar Nederland en den vreemde verscheept, vermeldt de NederlandschIndische handelsstatistiek ter zake van boschproducten, als de in het staatje bedoelde, nog eene waarde van f 9 4 7 597. waarvan Mat .Nederland 1' 188 179, naar
Singapore f 32 984 , naar Pinang nihil, en naar elders f 720 434.

Aan de gewestelijke verslagen valt overigens nog het volgende
te ontleenen.
In de tifleeling Tanah Datar der Padangsche Bovenlanden kapte
de bevolking soerian-houf ook voor de behoefte in andere afdeelingen van het gewest. Ter latere verkrijging van mijnhout ten
dienste cLr gouvernements-ontginning van Ombilien-kolen werd
in diezelfde afdeeling in de nabijheid van het kolenveld, onder
leiding van een opziener van het boschwezen , soerian- en njoearhout geplant. De proefaanplanting stond echter niet zeer gunstig
ten gevolge van mindere geschiktheid van den bodem en langdurige droogte gedurende eenige maanden van het jaar. Hierin
werd in den aanvang van 1895 aanleiding gevonden den inspecteur van het boschwezen niet eene zending derwaarts te belasten ,
ten einde zich persoonlijk omtrent den toestand der aanplanting
te vergewissen.
De aanvoer ter hoofdplaats Benkoelen van hout uit het binnenland nam weder af, als gevolg van het gebrek aan karbouwen.
Te Mokko Mokko werden , behalve brandhout, uitgevoerd 990 balken
en 500 planken.
In de afdeeling Toelang Bawang der residentie Lampongsche
Districten, waar goede geleger.heid tot afvoer langs de rivieren
bestaat, worden op kleine schaal houtwerken verzameld ten uitvoer in den %'orru van planken naar Bantam. Van Palembaiig werd ,
behalve eene hoeveelheid van 17 887 planken, voor eene waarde
van f 80G3 aan verschillende andere houtwerken uitgevoerd.
De ondernemer der in ' t vorig verslag bedoelde boschconcessie
in Sambas (residentie Westerafdeeling var. Borneo) kreeg eene nieuwe
bestelling uit het buitenland voor de levering van ijzerhout om
als bestratingsmaterieel te dienen, aan welke bestelling hij, ten
gevolge van financieele omstandigheden, voorloopig geen gevolg
had kunnen geven. De te Pontianak gevestigde stoomhoutzagerij
bleef in werking, doch de uitkomsten beantwoordden r.og niet aan
de verwachting.
De concessionaris der bosschen op het eiland Tanah Djampea
(gouvernement Celebes en onderhoorigheden) voer Ie in 1894 180 M3.
hout af, vermoedelijk naar Makasser.
Aan liet gewestelijk verslag van Menado valt te ontleenen dat
uit de afdeeling Gorontalo (hoofdzakelijk naar Nederland en voor
een klein gedeelte naar SoeraUiija) aan e b b e n - , ij/.er- en andere
houtsoorten werd uitgevoerd voor eene waarde van f 24 310.
Door de te Toeal op Klein-Key (residentie Amboina) gevestigde
houtzagerij (zie blz. 241 van het vorig verslag) werd in 1894 eene
vrij groote hoeveelheid ijzerhout verzaagd tot balken, planken en
latten, die naar Amboina, Banda en Saparoea verzonden werden. De
winst der onderneming wordt nochtans gezegd zeer middelmatig
te zijn.
ü p het land Tjandi Koesi-ema in de afdeeling Djembrana (residentie Bali en Lombok) had ook in 1894 aankap var. hout p l a a t s ,
voornamelijk van ketangi-hout, dat naar Banjoewangi werd verscheept. Er werd uitgevoerd voor eene waarde van f 5692, tegen
f 4434 in 1893.
Omtrent de houtkapondernemingen ter Oostkust van Sumatra
werden ditmaal geen opgaven ontvangen.

C. Veeteelt.
Voor zooveel omtrent de getalsterkte aan buffels, runderen en

paarden in sommige gewesten der buitenbezittingen tamelijk benaderende opgaven door het bestuur verstrekt kunnen worden, zijn
de ontvangen opgaven betreffende het einde van 1894 in het volgende
staatje bijeengebracht.
GEWESTEN.

Sumatra's ( Padangsche Benedenlanden . .
West- ' Padangsche Bovenlanden . .
kust.
' Tapanoli b)
Benkoelen
Lampongsche Districten
Palembang (zonder het rijk Djambi) . . .
Bnnka
Billiton
Wpsterafdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafd. van Borneo (alleen voor
Tanahlaut. Tabalong en Negara) . . .
Menado (alleen v/d Minahassa en Gorontalo).
Amboina
a)

Buffels.

Runderen

Paarden.

40
109
39
7
15
15
c)
e)

55 400
100 800
19 900
2 800
2 400
5G00
e) 371
c) «
9 400

2 950
10 700
11 000
720
739
825
382
29
50

11 300
1 200
rf)4 300 (e 23 100
9 700
i IOO

639
15 400
135

100
000
600
000
800
900
122
.
430

Gezamenlijk.

98
220
71
10
18
22

450
500
100
tM
939
325
875
29
9 8*0

13 133
12 800
11935

In de opgegeven gewesten zouden naar schatting nog worden aangetroffen :

Schapen. Geiten. Varkens.
Schapen.Geiten. Varkens.
Sumatra's AVestkust (niet opgegeten).
Westerafd. v. Borneo
28 000
8 800
Benkoelen . . .
800 14300
Zuider- en OosterLamp. Districten . 2350
8 700
ald.v Borneo (gePalembang (zonder
deelten als boven)
1 700
950
(alleen
Djambi) . . . 2000 37 300
3 500 Menado
Minahassa). . . .,
1 500 64 200
BanWa
65
224 13 100
Billiton . . . .
72
3 000 Amboina . . . 1 5 700 2 J300 43 100
l) De opgaven betreffende de residentie Tapanoli zijn bplangrijk hooger dan
die over 1893 en vorige jaren. Waarschijnlijk zijn thans streken inedegerekend,
die tot dusver niet waren medegeteld.
c)

Op Bauka en Billiton ontbreekt een eigenlijke veestapel.

tl) Alleen in Gorontalo.
e) Over 1893 werd opgegeven 28 200. De oorzaak der lagere opgaaf over 1894
is niet toegelicht.

W a t met betrekking tot den vee- en paardenfok ter Sumatra's
Westkust in de thans ontvangen berichten is gemeld , bevat weinig
nieuws na hetgeen te dien aanzien in 't vorig verslag (bis. 244)
voorkomt. l)e in Toba-Silindong (residentie Tapanoli) ingevoerde
Chineesehe ezeldieren paarden onder elkaar. Pogingen oindeezelinnen
te doen dekken door (Battaksche) paar len bleken vruchteloos door
verzet van de zijde der eersten. De plannen tot wijziging van de
drie ter Sumatra's Westkust bestaande proefstations voor de verbetering van de inheemsche paardenrassen waren in den aanvang
van 1895 nog in overweging. In Tapanoli vond de maatregel der
castraiie weder geen toepassing en in de Padangsche Bivenlanden
in afnemende m a t e , namelijk slechts in 88 gevallen (in 1892 werden aldaar 310 en in 1893 nog 134 paarden gecastreerd). Aan de
aanvragen vanwege de bevolking om in ruimeren kring goede
dekhengsten voor de voortteling beschikbaar te stellen , kon — \vegens het beperkt getal der van gouverrementswege gestationneerde
fokdieren — niet altijd worden voldaan. In Benkoelen zou in 1894,
als een gevolg van geheerscht hebbende ziekten onder buffels en
runderen, het aantal dezer dieren verminderd zijn. Omtrent de
uitvoering der in 't laatst van 1894 op den resident van Benkoelen
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verstrekte machtiging om aan te goeder naam bekend staande inlanders het verkrijgen van deugdzame fokdiemi te vergemakkelijken , zijn in dit r e n l a g nog geen mededeelingen te doen.
Behalve in laatstgenoemd gewest en in enkele andere streken
(verg. b i l . 120 hiervóór) was in de buitenbezittingen de gesoodheidstoestand van bet vee, TOOT zoover bekend, zeer bevredigend.
De overstroomingen, die in J u l i / A u g u s t u s 18'Ji in Qorontalo
(residentie Menado) plaats hadden , veroorzaakten aldaar een vrij
belangrijk verlies aan paarden en hoornvee.
In de meeste buitenbezittingen werd vee ingevoerd van Java en
Madura , Siain en Bali, om de aannemers te voorzien van slachtvee voor de vleeschleverautie aan de garnizoenen en de marine)
vooral in Atjeh was de invoer tot dat doel belangrijk. In de resideotie Oostkust van riumatra had bovendien invoer van Beogtaleehe
trekoSMD ea van slachtvee plaats t<'n behoeve van de talrijke particuliTe oudernemingen. Uit de residentie Timor vonden, als g e WOOnlnk, weder belangrijke uitvoeren van paarden plaats. roor-

namebjk van de eilanden Boemba, liotti en BaToe naar het eiland
Java. Niet veel minder belangrijk is de uitvoer daarheen Tan paarden van bet eilan 1 Boembawa (gouvernement Celebes en ouder -

boorigheden).
II.

§ 1. Dkusl

MIJNBOUW.

van het

mijnwezen.

Personeel. Blijkens de opgaven in 't vorig verslag (blz. 245), welke
reeds liepen tot de. laatste maanden van 1894, beschikte de Indische
Begeeriug toen voor den dienst van liet mijnwezen over 14 hoofden verdere ingenieurs. Sedert werd in bet korps opgenomen een
in het voorjaar van 1895 voor die bestemming van hier uitgezon*
den candidaat-myningenieur, doch vertrokken tijdelijk naar Europa
2 der hoofdingenieurs: de een met eene bijzondere opdracht (zie
l a g e r ) , en de ander met een eenjarig verlof wegens Langdurigen
dienst (wiens betrekking ingevolge Indisch Staatsblad 1894 n*. 287
opengehouden, dat is tij lens bet verlof waargenomen wordt). Op
] Juli 1895 was dientengevolge bet aantal der in Indii dienstdoende hoofd* en verdere ingenieurs van het mijnwezen gedaald
van 14 tot 1 3 , onder dit laatste getal ook gerekend de in Februari
1895 bij den zelfstandigen dienst der gouvernementskoleiiwinning
ter Sumatra's Westkust gedetacheerde mijningenieur, die, zooals
bij gouvernementsbesluit d l . 11 April 1895 n°. 8 ook voor latere
gevallen tot regel is gesteld , zoolang zijne tewerkstelling bij de
Ombilien-exploitatie d u u r t , boven de formatie van het korps mijningenieurs wordt gevoerd. Voor de onder den dienst van het mijnwezen ressorteerende werkzaamheden bleven dus op 1 Juli 1895
12 mijningenieurs over.
Bedoelt 12-tal was toen werkzaam gesteld als volgt : de hoofdingenieur, chef van bet korps, met twee hem toegevoegde ingenieurs (waarvan één tijdelijk) te Batavia aan het hoofdbureau van
het mijnwezen; twee ingenieurs waren belast met den dienst
der grondpeilingen; vijf ingenieurs (daaronder een waarnemend
hoofdingenieur) waren werkzaam op Banka, terwijl aan twee
ingenieurs de geologische en mijnbouwkundige onderzoekingen
in de Westerafdeeling van B orneo waren opgedragen.
Van de 6 eandidaat-niijuingenieurs voor den Indischen dienst,
die op uit. 1894 in Europa in opleiding waren (de candidaat, van
wien hiervóór sprake w a s , had zijne theoretische en practische
studiën toen reeds beëindigd), werd er in den loop van 1895 één
op zijn verzoek,' tegeu restitutie van het van gouvernementswege
voor hem betaalde, van zijne verbiutenis ontheven, terwijl een
andere zijne opleiding volbracht en sedert (in Januari 1896) ter
beschikking van den Gouverneur-Generaal is gesteld. Daar in 1895
3 nieuwe kweekelingen wwden aangenomen, die allen in dat jaar
waren geslaagd in bet tweede gedeelte van het examen B volgens
art. 65 der wet op het middelbaar onderwijs hier te lande (Ne !erlandsch Staatsblad 186:J n°. 50), zijn t h a n s 7 candidaten voor den
Indischen mijndieost in opleiding.
Voor onderzoekingen in h"t te Batavia gevestigde chemische
laboratorium van het mijnwezen bleef men zich weder bedienen
bi-t/.ij van militaire apothekers, namelijk voor bet analyseeren van
monsters van artesisch water, hetzij van de te Batavia geplaatste
mijningenieurs, waar het gold ertsen en gesteenten te onderzoeken.
Het aantal opzichters en venier personeel van het mijnwezen
bedroeg op uit 1895 3 topograpben (ongerekend 1 met buitenlandsch verlof, die echter op 1 Juli 1895 'slands dienst met penaioen verliet), 31 opzieners (waaronder 7 tijdelijke, en 2 van
buitenlandsch verlof teruggekeerde die op eerstgenoemden datum
nog niet waren herplaatst), 9 boormeesters (waaronder A tijdelijke , doch ongerekend 1 met buitenlandsch verlof), 3 machinisten
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(waaronder 2 tijdelijke) en 1 tijdelijk aangesteld werktuigkundige
bij den d ; enst der grondpeilingen.
Bij de exploitatie van het Ombilien-kolenveld , waarvan de leiding
bleef opgedragen aan den hoofdingenieur, chef van den dienst
der staatsspoorwegen ter Sumatra's W e s t k u s t , waren op uit. J u n i
1895 in dienst: 1 ingenieur van het mijnwezen, tijdelijk aldaar
gedetacheerd (zie hiervóór), ter vervanging van den mijnbouwkundigrt , wiens tijdelijke verbintenis aan 'slands dienst als i n g e nieur-directeur der Ombilien-ontginning in het laatst van 1894
kwam te eindigen door eervolle ontheffing wegens ziekte (zie noot
1 op blz. 254 van het vorig verslag), 2 buitengewone mijnoplieners ' ) , 1 gedetacheerd tij lelijk opzichter van het mijnwezen,
5 tijdelijke onderopzichters der staatsspoorwegen , benevens 1 tijdelijk
machinist en 5 beambten op maandgeld.
Verzamelingen en geschriften.
De bij het hoofdbureau van het
mijnwezen aanwezige mineralogische collectie werd verrijkt met
de gesteente-monsters, bijeengebracht tijdens het in 1894 beöindigd geologisch onderzoek van Java en Madura *), zoomede met
d i e , verzameld bij de onlangs (Augustus 1894—April 1895) plaats
gehad hebbende geologische verkenningen van Billiton en Banka,
met omliggende kleine eilanden. Door den hoogleraar dr. K. .MARTIN
werd in Januari 18H5 een kort verslag uitgebracht omtrent eene
kleine nartij petrefaeten , afkomstig van de Westerafdeeling van
Borneo (zie vorig verslag, blz. 246), terwijl een meer uitgewerkt
rapport daaromtrent, tegelijk met de voorloopige conclusiGn,
waartoe bet onderzoek van de bij het geologisch onderzoek van
.lava en Ma iura gevonden versteeningen den hoogleeraar hebben
geleid *), werd gepubliceerd in de in Juli 1895 verschenen aflevering n». 2 1 a der »Ueitriige zur Geologie Ost-Asiens und Australiens". In den loop van 1895 werden dr. MARTIN nog drie andere
collectiën van uit hetzelfde gewest af komstige fossielen toegezonden ,
waaromtrent door hem in Januari 1896 een beknopt rapport werd
ingediend. Aan den gepensionneerden mijn-ingenieur J. W . RBTORRS
werd een onderzoek opgedragen van ennige microscopische gesteente-praeparaten afkomstig van de Oostkust van Borneo. De
resultaten zoowel van dit onderzoek als van dat van gesteenten ,
afkomstig uit Timor, de Molukken , Toba (Sumatra's Westkust)
en Zuid-Celebes (verg. vorig verslag, t. a. p . ) , werden gepubliceerd in het in December 1895 verschenen eerste gedeelte van
den jaargang 1895 van het hier te lande uitgegeven »Jaarboek
van tiet mijnwezen in Nederlandsch Oost-Iudië", welk gedeelte
voorts nog bevat een (verbeterden) herdruk van dein 't vorig verslag (blz. 116) bedoelde verhandeling over een bij paleontologische
onderzoekingen op Java ontdekten anthropoïed, zoomede eenige
nadere opmerkingen aangaande de geologie van het Toba-meeren
omgeving.
Als extra-bijvoegsels van de Javasche Courant van 22 Februari
en van 8 Maart 1895 werden gepubliceerd een kort bericht over
de in October 1894 plaats gehad hebbende uitbarsting van den
vulkaan Galoenggoeng in de l'reanger Regentschappen, benevens
een rapport over liet voorkomen en deontginbaarheid van diamauten in L a n d a k , respectieveb]k samengesteld door den hoofdingenieur bij het mijnwezen R. FKNNBMA eu den mijningenieur N.
W I N G EASTON , terwijl de op het hoofdbureau van het mijnwezen

bewerkte periodieke » Verslagen van het mijnwezen " over de laatste
twee kwartalen van 1894 en de eerste twee kwartalen van 1895
verschenen als extra-bijvoegsels bij de nummers der genoemde
courant dd. 25 J a n u a r i , 2 i Mei, 13 Augustus en 25 October 1895.
Palaeontologische, geologische en mijnbouwkundige
onderzoekiaqen
tan gouvernementsmege. Omtrent de onderzoekingen op polaeontologisch gebiel van den bij zijn korps a la suite gevoerden officier
van gezondheid der tweede klasse M. E. F. T. DUBOIS , die zich
thans in Europa bevindt in het belang van de beschrijving van

') Drie van «Ie vier Pruisische niijnbeambten, in 1892 tijdelijk aan den
Indischen dirnst verbonden als buitengewone niijiiopzicni'rs (zie het Koloniaal
Verslag van dat j a a r , blz. 247), werden in de eerste helft van 1895 eervol
uit hunne tijdelijke betrekking ontslagen en keerden naar Kuropa terug. De
vierde verbond zich, te rekenen van 1 Juli 1895, wederom voor een tydvak van drie jaren.
') Kleine verzamelingen van duplicaten dezer gesteenten werden aangcboden aan de vier universiteiten en de Polytechnische school hier te lande,
benevens aan een tweetal buitenlandsche musea.
3
) De uitvoerige beschrijving van deze versteeningen verschijnt, zonals
reeds werd medegedeeld op blz. 255 van het Koloniaal Verslag van 1803,
als een afzonderlijk werk onder den titel: „Die Fossilien von Java", van
welk werk tot dusver vuf afleveringen het licht zagen.
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het door hem verzamelde materiaal, zijn reeds bijzonderheden
me lege leeld op bil 134 hiervóór. Tor aanvulling van het alda:ir

tut 26 L. per minuut op 1.14 M. boven den beganen grond.

voorkomende kan oog worden gemeld dat de boer Dtmou vddi

welke de

zijn vertrek naar europa nog in de gelegen.heid werd gesteld om
in Mei 1895 eene I»ïj de irrigatiewerken in de Bolo—vallei ontdekte
viiidphiat.s van fossielen te he/.oeken. Bij Tinggang (residentits K0111hang) was namelijk , behalve enkele fragmenten van fossielen, bet

geheel voltooid. Het debiet bedroeg na Ie afwerking HG L. per

In de residentie Krawang wem de tweede put te Tjilamaija,
minuut

rtnnddean

.Moeara Koeion

op 0.7 M. boven den

van water nioet voorzien,

beganen grond

Bij eene In de

desaa Tejruwaroe of Krassak uitgevoerde boring werd eene diepte

bereikt van 130.7 M . en werden zes bronnen dooi Deden met
regelmatig, van 2 4 M. beneden, tot 4 6'i 11. hoven den beganen
g r o n d , toenemende stijghoogte. Do bron op 129 M. diepte, met
een debiet van aanvankelijk 7 5 , later 61 I. per minuut op 0.5
soort. Daar hier verdere von laten waarschijnlijk waren te achten , M. boven den beganen g r o n d , werd voor de watervoorziening
werden twee reeds vroeger hij palaeontologische nasporingen ge- bestemd, bleue derde boring te Djatiragai werd tot eene diepte
bezigde werklieden der genie ter heschikking van den elief der van 218.8 M. voortgezet, waarbij rrjf watnrhoudende lagen werden
genoemde werken gesteld tot het ontgraven en behandelen van aangetroffen , waarvan het water tot op 6.5 a 7 .M. beneden den
de eventueel te vinden fossielen in de 1.5 K.M. lange en vrij beganen grond opwelde. De put werd aoodanig afgewerkt dat vier
diepe insnijding, die hij Tinggang ten behoeve van het groote dezer bronnen kunnen worden afgetapt. Aangezien bet water niet
irrigatie-kanaal der Solo-vallei wordt gemaakt
boven den beganen grond stijgt, moet het opgepompt worden.
Na beëindiging van het' hem opgedragen geologisch onderzoek Einde Mei kon eene hoeveelheid van 50 L. per minuut worden
van Billiton c. a. (verg. vorig verslag, blz. 246), begaf lich de beschikbaar gesteldj men zal echter trachten deze hoeveelheid
hoofdingenieur bij het raiji.wezen dr. Et. 1). M. VEUHEEK nxar nog te vermeerderen.
Banka en omliggende eilanden tot het doen van ejne geologiaebe
De boring te Batang in de residentie Pekalongan werd gestaakt,
verkenning, welke noodig werd geacht ten einde de geologische na lat men onder vrij moeielijke omstandigheden eene diepte van
samenstelling van de genoemde eilandengroepen onderling te kun- 3<'3.7 M. bal bereikt. Het water van één van de drie bij de boring
nen vergelijken. De bedoelde verkenning 1 iep in April 189Ó af, aangetroffen bronnen van voldoend vermogen bleek ongeschikt voor
waarna den heer VERBEEK werd opgedragen voor den tijd van drinkwater; het debiet der beide andere bronnen te zamen bedroeg
IV, jaar, of zooveel korter als mocht blijken voldoende te zijn , 79 L. per minuut op 0.4") 11. boven den beganen grond. Voorts
zicli in commissie naar Nederland te begeven , ten einde persoonlijk werden te Batang met zeer gunstigen uitslag nog twee ondiepe
toezicht te houden op het drukken van tekst en kaarten van da boringen verricht. De eene put leverde, bij eene diepte van slechts
door h e m , in vereeuiging met den hoof (ingenieur R. FENNËMA. , 16.3 M., ongeveer 12 L. water per minuut op 0.2 M. boven den
samengestelde beschrijving van de geologische opneming van J a m beganen grond , welke hoeveelheid door pompen gemakkelijk op
en Madura, welke beschrijving, die t<? uitgebreid is om in het 84 L kon worden gebracht. De tweede h a l een debiet van circa
«Jaarboek van het mijnwezen" te worden opgenomen, als een 20 L. per minuut op 0.8 M. boven den beganen grond. Drie andere
afzonderlijk werk , zoowel in de Hollandsche als in de Franscbe dergelijke ondiepe boringen mislukten.
t a a l , hier te lande liet licht zal zien. De heer VERBEEK heeft verder
De voor rekening van het inlandsen bestuur bij de missizit ter
de opdracht om gedurende zijn verblijf i'i Buropa o. a. een raphoofdplaats S >erakar!a ondernomen boring (n°. VJH) werd op 156
port met bijbehooreude kaarten op te maken betreffende zijne
M. diepte gestaakt. Op 153.5 M. werd eene derde bron aangeboord
hiervóór bedoelde onderzoekingeu op Billiton en Banka c. a.
met een debiet van 120 L per minuut op 0.61 M. boven den
Boor het voortgezette boorooderzoek op Banka konden weder beganen grond , bij eene stijghoogte van 5.80 i\. Het debiet der
aan verschillende mijnen terreinen worden aangewezen tot voort- eerste wel, d a t , zooals op blz. 247 van het vorig verslag werd
H t t i o g van bestaande ontginningen , terwijl als vroeger ook de moge- medegedeeld, 200 L. per minuut bedroeg, werd beperkt tot 75
lijkheid tot het ondernemen van nieuwe ontginningen werd nagegaan. L. als maximum , en dat der beide anderen te zamen tot 120 L.
Ter voortzetting van de geologisch-mijnhouwkundige opneming Bene evene na voor rekening van het inlandsch bestuur verrichte
van de residentie Westerafdeeling van Borneo werden verkenni'u r -- boring in kampong Bandengan bereikte eene diepte van 218 M. ,
tochten gedaan in Sambas , Landak en in het moeielijk toegankelijk na veel vertraging te hebben ondervonden door herbaal Ie nastorgebied der Songkong-Dajaks aan den bovenloop der Sekajam-rivier, tingen en beklemmingen van de bekleedingsbuizen. Ten slotte waa
oostelijk van den Goenoeug Nioet. De geologische opneming van de uitkomst echter zeer g u n s t i g , daar twee bronlagen werden
eerstgenoemd landschap werd nagenoeg ten einde gebracht; daar- aangetroffen , die na afwerking van den put minstens 200 (veromtrent zal een uitvoerig verslag het licht zien. In het Mandhor'sche moedelijk ruim 300) L. water per minuut zuilen kunnen opleveren.
werd een mijnbouwkundig onderzoek naar kopererts ingesteld, dat De put no. VII in bet fort Vasten b u r g , die in minder dan een
tot dusver niet tot bevredigende uitkomsten leidde; dergelijke jaar tijds belangrijk in debiet was achteruitgegaan, werd door
onderzoekingen in Landak naar diamant, antimoon- en uiolyb- schoonspoeling verbeterd. Het debiet vermeerderde daarbij van 10
deenglana werden evenmin met gunstigen uitslag bekroond.
tot 5 i L. per minuut op 0.31 M. boven den beganen grond.
AU uitvloeisel der onderzoekingen, vanwege den dienst Tan het
bleue boring te Tandjong Karang in de residentie Lampongscbe
mijnwezen ingesteld in het belang van eene drinkwatervoorziening Districten werd op 60 M. diepte g e s t a a k t , nalat e ue broulaag
van de hoofdplaats Soerabaija (verg. blz. 163 hiervóór), werd eeue met negatieve stijghoogte was aangetroffen , die 60 L water per
machinale poinpinrichting opgesteld, ten einde na te gaan of de minuut leverde bij aftapping o p 2 0 M. beneden den beganen grond.
zandafcettingen in staat zijn om blijvend eene voldoen Ie boeveel» De watervoorziening moet dus hier plaats hebben met behulp van
heid water te leveren, en vervolgens te onderzoeken welke mate eene diepwelpomp. Ter hoofdplaats Telok Betong werd eeue tweede
van zuiverheid in verschillende jaargetijden en bij verschillende rivier- boring aangevangen, die op 63.2 M. diepte in eene steenharde
standen het opgepompte water bezit. Bet bacteriologisch onderzoek OOI Jomeraat-laag werd gestaakt. Kene dergelijke op27.5 M. diepte
van het op deze wijze verkregen water viel aanvankelijk minder aangetroffen laag werd met behulp van dynamiet do rl> «rd. De
gunstig uit dan verwacht w a s ; bet onderzoek i o n echter bij minder put werd zoodanig afgewerkt dat de twee aaugeb orde bronnen
snellen g a n g der pompmaehine dienen te worden herhaald.
afzonderlijk konden uitvloeien met een gezamenlijk debiet van 5 5 L .
In November 1894 werd door een hoofdingenieur van het mijn- p-r minuut op 0.20 M. boven den beganen grond. Bene derde boring
wezen bet eruptie-terrein van den volkaan Galoenggoeng in de reei* werd tol 30 af. diepte gebracht; op 25 M. doorsneed men logen,
dentie Prettiger Regeotscbappeu in oogenachouw genomen. Omtrent waaruit 30 a 40 L. water per minuut kon worden opgepompt.
zijne bevindingen en waarnemingen bracht hij in Januari 1895 het Beide putten werden voor het publiek in gebruik geste' i.
rapport u i t , waarvan op de voorgaande bladzijde sprake is.
In de residentie Sumatra's Oostkust werd de boring opdeafdeelingshoofdplaats Bengkalis tot op 209 M. diepte voortgezet, zonder
Diepe aronifriümgen.
Gedurende het tijdvak van 1 Juli 1894 dat men er in slaagde drinkwater te verkrijgen. Door ongesteldheid
tot uit. Juni 1895 werden de volgende boringen verricht.
van den met de werkzaamheden belasten boormeeater en door het
Ter hoofdplaats Batavia werd de artesische put te Kemaj >ran vastraken van de bekleedingsbuizen ondervond dit werk belangrijke
verder afgewerkt door inbrenging van gietijzeren buizen, hetgeen vertraging. Er bestond intusscheu veel kans van siagen , aangezien
intusscheu met vele moeielijk heden gepaard ging. Na de voltooiing reeds eenige bronnen met positieve stijghoogte werden aangetroffen ,
bleek de put te kunnen leveren 2000 L. water per minuut op waarvan het water echter nog een weinig brak en sterk ijierhou1 M. en 1800 L. per minuut op 2 M. boven den beganen grond. dend was.
Het debiet van drie putten te Weltevreden werd door schoonIn het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden werden in
spoeling vermeerderd , en wel van dien in het artillerie-kampement Groot-Atjeh een achttal reeds bestaande putten schoongespoeld,
van 115 tot 150 L. per minuut op 2.20 M., van dien in het waardoor het gezamenlijke debiet van 29'J L. tot 521 L. per
infanterie-kampement van 17.50 tot 22.50 L. per minuut op minuut vermeerderde. Te Segli (Atjeh's Noordkust) werd eene
0.07 M., en van den put in het groot-militair hospitaal van 20 boring begonnen , waarbij moeielijkheden werden ondervonden door
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

geraamte van een groot dier blootgelegd, hetwelk hij onderzoek
bleek te Instaan uit den schedel en een aantal groote beenderen
van een » eleplms", behoorende tot de uit den Kendeng bekende
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de aanwezigheid van grintlagen «MI rolblokken. De boring bereikte
einde Mei 1N95 eene <iiepte van 245 .VI. Hen viertal bronnen werden
aangeboord met geringe stij „'hoogte en min of meer brak water
leverende. Het zoutgehalte in liet water scheen echter , n a a r m a t e
men dieper boorde, te verminderen.
Met betrekking tot vergunningen aan particulieren tot het boren
van arteaiaoke putten ter verkrijging van water van eene grootere;
diepte dan 15 M. (/.ie Indisch Staatsblad 1884 n". 5'») kun worden
medegedeeld dat de in 1891 aan den tocmiialigeu administrateur
van de onderneming Slodjo Sragen in de residentie Soerakarta verleende vergunning tot hel aanleggen van vjjf putten (/.ie bis. 244 van
het Koloniaal Verslag van 1891) werd ingetrokken , voor zoover
daarvan nog geen gebruik was gemaakt. Daarentegen werd t a n den
tegenwoord igen beneerder toegestaan op het fabrieksterrein dier
ouderne.iiing in de d e u a Ifodjo drie putten te boren. Ook werd aan
den eigenaar van het particuliere land Tandjong Dist (residentie
Batavia) het boren van een put op dat land toegestaan. Aau beide
vergunningen werden de gebruikelijke voorwaarden verbonden, o. a.
hierin bestaande dat de boring binnen een jaar aangevangen en
binnen een bepaalden tijd voltooid moest zijn ; dat het debiet van
den put niet door het aanbrengen van pompen of andere kunstmid*
delen mag worden verhoogd , en dat gezorgd worde voor behoorlijke
afvloeiing, zonder overlast voor anderen, van bet overtollige water.
§ 2.

Tin.

Banka.
Het exploitatiejaar 1894/95, loopende van bet Chineesch nieuwjaar op 6 Februari 1894 tot dat op 26 Januari 1895, omvatte
11'/s maand en was nagenoeg even lang als het daaraan voorafgegane en ongeveer een maand korter dan 1892/93. Het graafwerk
ten behoeve van de exploitatie 1894/95 werd op 13 Februari 1894
aangehangen en op 24 Januari 1895 gestaakt.
De weersgesteldheid kwam met die van het exploitatiejaar 1893/94
in zoover overeen , dat zij niet zoo gunstig was als in 1892/93.
Volgees op 9 punten van het eiland verrichte waarnemingen was
de gemiddelde maandelijksehe regenval 245 m.M., tegen 242 m.M.
in 18 '3/94 en 265 m.M. in 1892/93. Bovendien liep voor de verschillende maanden en districten de gemiddelde regenval ditmaal
bijzonder uiteen, en was hij over het geheel zeer onregelmatig, zoodat verschillende ontginningen nu eens door te veel water en dan
weder door droogte te lijden hadden. De sterke regens op 23
en 24 November en 20—23 December 1894 brachten o. a. belangrijke
schade toe aan de mijnen in de districten Djeboes, Blinjoe, Soengeiliat en Merawang, ten gevolge waarvan de productie in die
districten, naar eene matigo schatting, ongeveer 6000 pikol te laag
uitviel. Daarentegen kon in Januari 1895 in de reeds genoemde
districten Blinjoe en Soengeiliat, zoomede in de districten Muntok,
Koba en Toboali door buitengewone droogte het wasschen en
smelten niet geheel ten einde gebracht worden, zoodat de uiterste
termijn van inlevering van het product verlengd, en de afrekening
met de meeste ontginningen uitgesteld moest worden.
De gezondheidstoestand der mijnwerkers liet zeer veel te wenschen over. Niet alleen bleef de berriberri algemeen heersenen ,
maar tevens g i n g daarmede in het meerendeel der mijndistricten
een abnormaal hoog percentage aan andere ziekten gepaard. Gedurende het exploitatiejaar overleden niet minder dan p. m. 800
m a n , waarvan circa 600 aan berriberri; alleen voorde ontginningen
der lste klasse bedroegen deze cijfers respectievelijk 704 en 530 ').
Intusschen bleek de maatregel, waartoe op grond van de opgedane ondervinding in den loop van het vorige werkjaar was besloten (verg. vorig verslag, blz. 247), om namelijk de door berriberri aangetaste mijnwerkers niet meer te doen opnemen in de
tijdelijke ziekeninrichtingen te Muntok en P a n g k a l p i n a u g , maar
hen in de nabijheid der mijnstreken af te zonderen, ten
') In de bedoelde ontginningen Ringen door de berribcri ruim 107 000, endoor
andere ziekten ruim 275 000 dagtaken (koengs) voor den mynarbeid verloren ,
hetgeen, berekend naar liet dngeiyks in de groeven opgekomen personeel ,
overeenkomt met een verlies van ruim 21 pet. (6 pet. door berriberri en ruim
15 pet. door andere ziekten).

einde in de daartoe op gunstig gelegen plekken opgerichte tijdelijke
verblijven voor rekening der kongsi's te worden gevoed en verpleegd ,
zoo Innig aan het doel te beantwoorden dat verdere uitbreiding
der epidemie kon worden gestuit. In de laatste maanden van liet
jaar kwamen nog slechts enkele nieuwe gevallen in de mijnen
V"or, en waren de tijdelijke verblijven zoo goed als ontruimd.
Toch bleken er zich, na de nieuwe inschrijving voor het werkjaar
1895/96, nog ongeveer 200 man in de ontginningen der lste klasse
te bevinden , die, hoewel van de berriberri genezen , nog niet krach*
tig genoeg waren om als geheel valide aan den arbeid deel te
nemen, terwijl ongeveer een even groot aantal door de kongsi's
ontslagenen er wegens hun ziekelijken of verzwakten toestand
niet in daagden een reëiigagement te sluiten. Daar een voortdurend verblijf van dergelijke lieden op Banka steeds gevaar zou
kunnen opleveren voor nieuwe verheffingen van de epidemie, is
bij gouTernementebealu.it van 9 Maart 1895 n°. 6, bij wijze van
tijdelijken maatregel, bepaald dat wegens berriberri ontslagen Chineeacbe mijnwerkers zoo spoedig mogelijk van bet eiland zullen
worden verwijderd, en wel, voor zoover zij niet van Banka uit naar
China kunnen terugkeeren , door hen naar het berriberri-gesticht
te Buiten/.org te doen overbrengen, ten einde eerst na voldoende
herstelling van daar naar bun geboorteland te worden teruggezondeii ").
Maar ook voor de ziekenverpleging op Banka zelf heeft de
Indische Regeering nadere maatregelen dienstig geacht. Het bleek
toch dat de mijnkongsi's, ook wegens de groote afstanden, maar
al te vaak verzuimden om bij ziekte onder het personeel de hulp
in te roepen van de alleen in de districten Muntok en Pangkalpinang besehei len geneeskundigen (officieren van gezondheid),
terwijl ook de aanwending van de door de technische beambten
der mijncontróle verstrekte eenvoudige geneesmiddelen , niet het
minst door onverschilligheid van de lijders zelven , te wenschen
overliet. Daar niet onwaarschijnlijk de aan koortsen, buikziekten
of beenwonden lijdende mijnarbeiders bij eenigszins geregelde en
doelmatige verpleging onder deskundig toezicht in veel korteren
tijd zouden herstellen dan wanneer zij in de mijnen bleven voortsukkelen , hetgeen tevens het werkverzuim tot kleir.ere verhoudingen
zou terugbrengen (waarom dan ook de mijnkongsi's zich genegen
betoonden de voeding der zieken te blijven bekostigen ook als zij
buiten de mijnen in ziekenloodsen werden opgenomen), werden
door de Indische Reireering de noodige, vooralsnog tijdelijke,
maatregelen bevolen (gouvernementsbesluit dd. 4 April 1895 n°. 7)
betreffende het verschaffen, behalve te Muntok en Pangkalpinaug,
onk in elk der overige mijndistricten van Banka van geneeskundige
behandeling en verpleging in daartoe op te richten en verder in
orde te brengen en te houden semi-permanente ziekenloodsen, met
dien verstande dat de voeding der verpleegden zou blijven voor
rekening der mijnkongsi's. Reeds aanstonds w e r l e n , in verband
met deze beschikking, vier dokters-djawa naar Banka gedirigeerd.
Hoewel, blijkens het hiervóór medegedeelde , de exploitatie in
1894/95 door ongunstige invloeden van verschillenden aard werd
beheerscht, bereikte de tinlevering — als gevolg van meer werkkrachten (in de gezamenlijke ontginningen der lste en 2de klasse
waren gedurende 1894/95 1450 werklieden meer ingeschreven dan
in 1893/94) — het tot dusver nog niet behaald totaal van 129 951
pikol, tegen 119 513 pikol in 1893/94 en 121736 pikol in het
zeer voordeelige jaar 1892/93.
Uit het volgende overzicht blijkt hoeveel elke der drie klassen
van ontginningen gedurende de laatst verloopen vijf exploitatiejaren tot de levering bijdroeg, zoowel in het geheel als gemiddeld
per hoofd.
') In verband daarmede werd bjj hetzelfde besluit machtiging verleend om
by het bedoelde gesticht drie tijdelijke loodsen te bouwen, gezamenlijk ruimte
aanbiedende ter verpleging van 225 zieken , en werden levens de voor de
uitvoering van den maatregel verder noodige regelingen getroffen, ook door
vaststelling van de som den terugkeerenden tegoed te doen om hen in staat
te stellen gedurende den eersten tyd na aankomst in China in hun onderhoud
en c. q. in de kosten van hunne reis overlaad naar hunne vroegere woonplaats te voorzien. Tot uit. April 1895 waren reeds 109 man van Banka
naar Buitenzorg geëvacueerd, terwyi sedert April 1894 tot op genoemden
datum 169 man van Banka naar China werden teruggezonden, waarvan 7S
per stoomschip via .Singapore en 91 direct per wangkang.
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Ingeleverde hoeveelheid tin (in pikols):

Totaal

te
Werkjaar.

Duur van bet werkjaar.

door de

door de

door de

ontginningen

ontginningen

ontginningen

der 2de

der 3de

klasse.

klasse.

klasse.

70 819=1(6.07 pet.
73 098=78.08 „
99 194=81.48 „
99 521=83.-27 .,
108 555=83.54 .,

26 948=25.14 pet.
1 5 2 1 8 = 1 6 2 3 .,
15 080=12.89 .,
14 083=12.29 „
15 738=12.11 „

te

IIIII

31 Januari 1890 - 9 Februari 1891
9 Februari 1891-30 Januari 18.12
30 Januari 1892 - 1 7 Februari 1893
17 Februari 1893-0 Februari 1894
6 Februari 1894 - 26 Jan. 1895

Iste

9423=
5307=
6862=
5309=
5058=

8.79 pet.
5.67 „
5.03 .,
4.44 „
4.35 „

In vorho urling tot het getal
arbeiders werd het navolgend
aantal piko Is gemiddeld per hoofd
ingeleverd:

levering
(in
pikolg).

107 190
93 623
1-21 730
119513
129 951

door de
door de
door de
ontginmn- ontginnin- ontginuingen der Iste gender2de geuder3de
klasse.
klasse (i).
klasse.

10.75
n.835
10.93
10.0»

12.10*
9.74
11.59

11.«1
9.56

39.26
42.43
53.01
Bl.M
54.41

o) Wat deze categorie van ontginningen betreft, is de gemiddelde levering niet per arbeider, doch per iuleveraar berekend.
De gespecificeerde opgaven, voor elko der negen inijndistricten
over het werkjaar 18ü4/95 voorkomende i'i tabel I van bijlage LLL
hierachter, doen zien dat bet aantal ontginningen der iste U u H
100 bleef bedraden, terwijl dat der 2de klasje, Joor de opening
van nieuwe kleine mijnen in de districten Muntok, Blinjoe,
Soengeiliat, Pangkalpinangen Soeogeislan, vermeerderde van 138
tot 159.
Verder blijkt uit de bedoelde opgaven , vergeleken met die
opgenomen in «Ie overeenkomstige tabel behoorende bij liet vorig
verslag, dat in 1894/95 in vier van de negen inijndistricten
de gemiddelde hoofdelijke levering der Iste klasse-ontginningen
hooger was dan in het voorafgegane exploitatiejaar, docii dat die
levering voor geheel Banka iets lager uitviel , zijnde 10.HÏJ pikol ,
tegen 10.93 in 1893/94. W a t de ontginningen der 2de klasse betreft,
werd alleen in het district Merawangeen gemiddeld productiecijfer
behaald, dat iets hooier was dan in 1893/94; in alle overige districten was de levering belangrak minder, zoodat het algemeen
middencijfer voor deze ontginningen dan ook daalde van 11.93
pikol in laatstbedoeld exploitatiejaar tot 9.56 pikol in 1894/95.
Van de bevoegdheid , den resident toegekend bij art. 5 § c van
het reglement voor de betaling van den arbeid bij de tinwinning
op Banka (Indisch Staatsblad 1891 no. 135), om de ontginningen
der Iste klasse te doen werken tegen eene vaste betaling vau ten
hoogste f21 per pikol t i n , onder beding dat alle verstrekkingen
en voorschotten bij de afrekening dcot de mijnen moeten worden
afbetaald , werd gebruik gemaakt voor (50 van de 100 mijnen dier
klasse (tegen 69 van de 10(1 in 1893/94), van welke er 1 werd
betaald met f 1 5 , 2 met f 15,50, 8 met f 1 6 , 1 met f 16,50, 4 met
f 1 7 , 9 met f 1 8 , 1 met f 18,50, 7 met f 19, 8 met f20 en 1 met
f20,50, terwijl er 18 het maximum van f21 genoten. Door een
9-tal van de bedoelde mijnen werden in meerdere of mindere mate
goede winsten behaald , doch de overige waren minder gelukkig
en konden de geraamde productie niet bereiken, zoodat de uitkeering onvoldoende bleek om de kosten der exploitatie te dekken.
Overeenkomstig het voor het werkjanr 1894/95 aangenomen begitsel (verg. vorig verslag , blz. 248) werd door bet meerendeel
der betrokken kongsi's of ondernemers het tekort bijgepast, doch
een 7-lal ontginningen (verg. tabel II der reeds vermelde bijlage
L L L ) , welke in de termen vielen van art. 7 , al. 2, van het hiervóór
aangehaald reglement, inoe.-ten door min of meer belangrijke
«tegemoetkomingen" Worden in staat gesteld om in onvermijdelijke
uitgaven te voorzien De on Ie schulden van de op vaste betaling
per pikol tin werkende mijnen werden bij de afrekening weder voor
memorie gevoerd. ')
Onder de ontginningen der Iste klasse waren er verder 7 (in
1893/94 6 ) , aan welke , overeenkomstig art. 5 § « van het betalingsreglement, bij den aanvang van bet exp'.oitatiejaur voor de geheele
in te leveren productie eene vtrhoogde ininiaiuin-uitkeerii'g per
pikol tin werd toegezegd. Deze uitkeeringen , welke voor 2 der
bedoelde mijnen f 12 per pikol bedroegen en voor de overige respectievelijk f 10,50, fl2,."0, f 1 3 , f 13,50 en H 5 , bleken bij de afrekening voldoende, zoodat geene nadere tegemoetkoming behoefde
te worden verleend.
Van de overige 33 ontginningen der Iste klasse, aan welke bij

den aanvang of in den loop van het exploitatiejaar geen bijzonder
toezeggingen in den zin van voormeld art. 5 waren gedaan (iu
1893/94 waren er 25 ontginningen die in <!e bedoelde omstandig"
heden verk-erdeni, hadden er 21 bij de afrekening overeenkomstig
de 2 ie alinea van art. 6 van bet betaüngsreglement, nog tegemoetkomingen noodig ajs bedoeld bij «fd. l i l , § B , Iste klasse,
b, 2 ° . , van bet bij dat reglement behoorende tarief, en wel tot
een gezamenlijk bedrag van f 73 464 (verg. de gespecificeerde
opgaven in tabel III van bijlage LLL hierachter). In lr<93/94 werd
uit dien doofde aan 19 van de 25 mijnen f 76 356 uitbetaald.
In de van Banka ontvangen opgaven wordt het genotene door
al de ontginningen der Iste klasje voor liet gedurende het exploi
tatiejaar 1894/95 in 's lands pakhuizen ingeleverd tin (ruim 108 555
pikol of ruim 83,6 pet. van de totale inlevering) gesteldop f2 014 912,
zijnde gemiddeld f 18.56 per pikol en f 198,55 per ingeschreven
w e r k m a n , welke sommen over het exploitatiejaar 1893/94(bij eene
inlevering van p m. 99 521 pikul, zijnde mede ruim 83 ] et. van
bet totaal) neerkwamen op respectievelijk f 1959 5 6 3 , f 19,70 en
f 215.12. Bij de opgegeven bedragen van f 2 014 912 en f 1 959 563
zijn echter buiten aanmerking gelaten voor 1894/95 een bedrag
van f 134 377 en voor 1893;'94 een bedrag van f 116 5 1 3 , aan
bedoelde ontginningen uitgekeerd als premie voor betoonden ijver
en als vergoeding voor niet in natura omvangen rijst, terwijl de
in natura verstrekte rijst (in 1894/95 93 700 en in 1893/94 98 771
pikol) is in rekening gebracht voor f 5 per pikol ').
Van de 2502 singkeh's (Cbiueesche nieuwelingen), die reeds in
bet werfjaar l*93,'9i op Banka waren aangebracht (zie vorig vers l a g , blz 249), werden er gedurende het exploitatiejaar 1894 95
2500 bij de ontginningen ingedeeld. Aan de mijnen werd voor die
nieuwelingen, wier werving op f 103 762 was komen te s t a a n ,
in rekening gebracht f 87 500 (a. f 3 5 per hoofd), welke s o m ,
met de f 2 9 7 5 welke nog bij het einde van het werkjaar 1893/94
te verrekenen bleef (zie vorig verslag t. a. p . ) , bij de afrekening
over 1894/95 geheel wer I ingehouden. Het overig bedrag der wervingskosten , ad f 16 2 6 2 , w e r d , ingevolge afd. I I I , § B , Iste
klasse g van het tarief, voor rekening van den lande genomen.
Voor het werfjaar 1894/95 was de waarschijnlijke behoefte aan
nieuwelingen begroot op 2000 m a n , waaronder 500 Hakka- of
Hoklo-Chineezen , doch aangenomen werien 2299 man , namelijk
2258 Haijnam- of andere stamverwante direct per wangkang uit
China aangekomen Chineezen tegen 3 0 , benevens 41 via Singapore
aangebrachte llakka's tegen 40 dollar per hoofd , zoodal de raming
niet 299 man werd overschreden. Voor die overschrijding golüen
dezelfda redenen als in het voorafgegane werfjaar, namelijk de
goedkoope werving (de dollarkoers wisselde af tusschen f 1,19 en
f 1,20', d. i. opnieuw lager dan toen) en de belangrijke verliezen

') De ontginningen der 2de klasse beschikten slechts over 681 pikol rjjst lin
1893/94 over 607 pikol), mede tegen t 5 per pikol. Overigens werd door
het Gouvernement nog gratis rijst verstrekt aan oude en gebrekkige mijnwerkers (2587 pikol, tegen 2610 pikol in 1893/94) , terwijl ook de werklieden
lii.l het mjjnbouwkundig onderzoek uit 's lands voorraad van rjjst worden
voorzien. Up hoeveel de rjjst den lande komt te staan, gerekend tot in de
pakhuizen op Banka, is in tabel IV van bijlage LLL hierachter bij noot
vermeld.
De levering in 's lands pakhuizen te Batavia van de voor 1895/96 benoo') Deze maatregel wcrJ ook toegepast op eene op «len voet van het gedigde hoeveelheid, geraamd op 105 000 pikol , is in Mei 1895 aanbesteed en
wone tarief werkende mjjn.
toegewezen aan den laagsten inschrijver (een Chinees) tegen f 4,42 per pikol ,
Het schuldcijfer van alle ontginningen Iste klasse, da*. l>ü het einde van
1893/94 volgens verbeterde opgaven I 1 283 448 beliep, verminderde in 1894/95 zjjnde f 0,50 per pikol minder dan de aanbestedingsprys voor 1894/95.
Het vervoer van Batavia naar Banka kost i' 19,97 per kojang (30 pikol)
met 147 859, zoodat bij het einde \an laatstgcmeld exploitatiejaar nog
verg. vorig verslag, blz. 249, noot 1.
1 235 589 aan oude schulden te boek stond.
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aan liet mijnwerkerspersoneel iloor berriberri BO andere ziekten
toegebracht.
De kosten vnn werving der bedoel Ie 2299 nieuwelingen, die be-

stemd waren om gedurende het exploitatiejaar 1896/96 te worden
ingedeeld, bedroegen f 83 514, waarvan f 80 465 (ft f 88 per
hoofd) ten laste van de mijnen, en het overige, a l t :i049, ten
laste van den lande werd gebracht. Bij de afrekening over 1894/96
werd van de bedoelde som van f 80 465 reeds een bedrag van
f 1435 ingehouden, zoodat nog f 79 030 te verrekenen bleef.

Aangezien de sterkte van bet Ghineescbe mtjnwerkersperaoneel,
ondanks de indceling van de bovenbedoelde 2299 nieuwelingen,
op uit. April 1895 slechts 241 man grooter was dan op uit. April 1894,
namelijk 12711 m a n , werd, ten einde bet personeel der bestaande
inijnen op sterkte te houden, en ter verkrijging van bet personeel

benoodigd voor de foorgenomen uitbreiding der ontginning in de
vallei der Soengei Boeboes in bet, district Blinjoe , voor 1895/96
eene aanvulling van dnt personeel met ongeveer 2500 man noodig
g e a c h t , tot de werving waarvan in Mei 1895 de DOodige machtig i n g is verleend. Met bet oog op het nog niet geheel eindigen
van de berriberri-epiiemie, bestond bet voori lemen o m , in afwacbt i n g van de resultaten van het biervóór reeds besproken evaouatie«
systeem, het aan te werven contingent zoo weinig mogelijk uit
via Singapore aangebrachte Chineezen te doen bestaan . daar <!e
ondervinding in den laatste tijd geleerd bad dat onder de bezendingen van daar zich vaak physiek zwakke en moreel slechte
individuen bevonden, die in de eerste ' p l a a t s voor de berriberri
vatbaar zijn.
De totale kosten, in Indië gevallen op bet in 1894/95 gewonnen 13anka-tin, irerekend tot in de pakhuizen op J a v a , kunnen
volgens de becijfering m tabel IV van bijlage LLI, gesteld worden
op gemiddeld f 23,<v<7!:9 per pikol, welk gemiddelde voor de levering vu» 1893/94, volgens verbeterde opgaven, bedragen had
f 26,15**. \ '"('„'t men hierbij de verdere kosten, gerekend tot den
verkoop bier te lande, de kosten dus wegens aflading van J a v a ,
verroer henraarta, veiliogskocten, enz. (daartoe als maatstaf aanïicmende hetgeen voor 'leze kosten is verantwoord in .ie verkooprekeningen betreffende bet in 1894 bier te lande geveibie Bankalin) ad f 2,48** per pikol, dan verkrijgt men voor het vereenigd
bedrag der kosten in Indië en in Nederland over 189 i/95 gemiddeld per pikol f 26,36*', tegen f 29,13** (verbeterde opgmif) over
1893/94. Hij deze berekeningen zijn echter, sooals gewoonlijk,
wat de kosten van het bij de : in winning betrokken Buropeesch
personeel betreft, alleen in aanmerking genomen de uitgaven voor
de op Banka tewerkgestelde ingenieurs, enz., niet dus kusten van
opleiding, uitzending, verlofstraktementen, pensioenen, enz. Volgecs de snoeven bedoel Ie verkooprekeningen heeft bet in 1894
hier te lande geveilde lianka-tin gemiddeld ] er pikol bruto opgebracht f51,81™ (in 1893 echtor f 64,52°*), hetgeen dus tegenover de
genoemde som van f 26,36" een voordeelt verschil oplevert van
f 25,44" per pikol, legen f 3 5 , 3 8 " (f 64,52 0 6 -f 29,13") over bet
voorafgegane veiling.-- en leveringsjaar. In 1895 daalde.i de tin] rijzen echter nog neer. Bij de in dat jaar hier te lande gehouden
veilingen van Banka-tin werd toch slechts een raid lelprijs verkregen
van f 47,32 per pikol. De uitkomsten van elke veiling, als gewoonlijk berekend per 50 K.G. , volgen hieronder.

Dagteetuning
• Ier
veiling-en.

Verkochte
hoeveolheden
(in
pikols).

Aan de
koopers in
rekening
gvbraclite
boeveelheden
(in K.G',

Gemiddelde
opbrengst per
50 K.G.
Bruto.

Netto.

n

1895.
:il Januari

in Maart
ÏS
30
26
28

Mei
Juli
September
November
Totalen . .

Over 18'.'4 waren de totalen

i i ee :.5 j

18 206=»
1841*»»
18 235°*
18 481»'
18 332»'
IK 413»*

I 131 524
1 119 337
1 135 209
I 1-24 441
1 131 801

f 30.38
38,29
39.53
39.08
39.09
38.87

I 34,39
36.23
37,39
37,07
37,11
30.97

110 144"<

6 704 867

f 38,54

f 30 55

100 005'»

C 142 488

42.17 c) 40,15

ii) YYilingsprijs, verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte
1 pet: veilingskosten, doch verminderd met l'i, pet. korting voor contante
betaling.

[Nederl. (Oost-) ïndie.]

b) De hier in mindering gebrachte onkosten zijn alleen die wegen» allading op Java, vervoer herwaarts en verkoop hier te lande.
c) De in 't vorig verslag (blz. 250) vermelde niiddenpriJH van f 40,05
berustte op voorloopige gegevens.

B i 11 i t o n.
Hoewel, blijkens

het door de Hilliton-Maat.-chappij over het

boekjaar 1894/95 uitgebracht verslag') werkkrachten in overvloed
beschikbaar waren, in die mate zelfs dat maatregelen moesten
worden genomen tot beperking van de immigratie van Cbineesen ' ) ,
de gezond hei Istoestand onder bet mijnwarkerspersoneel bijzonder
gunstig «ras te noemen en de weersgesteldheid over 't algemeen
der ontginning dienstig w a s , bleef de werkelijke productie toch
ruim 1600 pikol beneden die van bot. voorafgegane boekjaar, en
wel als een gevolg van de »algeuieene verarming der ertslagen."

De toekomst der ontginningen — too bericht de Maatschappij in
haar jaarverslag — Idijft beperkt en wordt nog beperkter indien

de tegenwoordige lage tinprijzen blijven standhouden en oaardoor
de magere terreinen, die slechts op lage quanta en dus met boogen
toeslag ontginbaar zijn, van ontginning moeten blijven uitgesloten,
omdat de exploitatie daarvan niet looi.end kan zijn.
Behalve in het district Dindang waar een nieuw ontgiiiningsterrein werd gevonden , werden bij bet met 7 a 8 werkploegen
voortgezette grond, nderzoek uitsluitend terreinen « a f g e w e r k t " ,
welkein vroegere jaren ontgonnen of vluchtig onderzocht waren, doch
die onder de toen bepaalde ontginningsvoorw aarden (f20 per pikol
zonder meer) niet ontginbaar werden geacht. Ook deze terreinen
waren echter niet meer ruim voorhanden , terwijl wat het ertsgehalte i.etrof de uitkomsten mede gaandeweg minder werden.
De sterkte der ingeschreven mijnwerkers, zonder de verlofgangers en ongerekend 10 man bij bet. hoofdbureau te werk g e steld, steeg van 8433 op uit. April 1894 tot 9046 op uit. April
1895, en met de verlofgangers van 8787 tot 9296, terwijl de
gemiddelde sterkte over het geheele boekjaar 1894/95 8390 man
bedroeg, leuren 8120 over het voorafgegane, welke beide laatste
aan de registers ontleende getallen echter in werkelijkheid eenigszins lager zullen zijn geweest en geacht moeten worden niet meer
te hebben bedragen dan respectievelijk 8300 en 8000 (verg. wat
daaromtrent la^er is ongemerkt in noot f van bet staatje).
De werkelijke productie, dat is de hoeveelheid tin op uit. April
1895 reeds verkregen of naar schatting nog te verkrijgen uit bet
sedert uit. April 1894 uitgegraven erts , beliep p. in. 83 809 pikol,
tegen 85 451 pikol in 1893/94, uitmakende, gerekend over eene
gemiddelde presente sterkte van respectievelijk 8300 en 8000 m a n ,
eene hoof lelijke productie van 10.10 pikol in 1894/95 en van 10.68
pikol in 1893/94. De ontgmnings-intensiteit daalde dus in doorslag
met ongeveer (i pet.
De smelting gedurende het behandelde boekjaar (de zoogenaamde
administratieve productie) leverde uit het op 1 Mei 1894 nog onversmolten erts van 1893/94 en uit liet erts v;.n 1894/95 te zamen
82 425 pikol t i n , tegen 78->94 pikol als resultaat der smelting
gedurende 1893/1*4. Op i.et eind van 1894/95 bleef nojr onversmolten eene hoeveelheid e r t s , waaruit i.aar schatting ruim 16 000
pikol tin zou kunnen worden verkregen.
Voor het boekjaar 1895/96 werd de werkelijke productie geraamd
op p. m. 75 0c0 pikol. Ten gevolge van de lage tinprijzen beeft
de Billiton-Maatscbappvj zich intusschen genoodzaakt gezien om
niet alleen de werkplaatsen op de quanta 5 en 6 pikol per man
'sjaars te blijven staken , maar daartoe ook over te gaan voor
die op 7 pikol , en slechts onder gunstige omstandigheden op
quantum 8 te doen werken, een maatregel die van de zijde der
inijnen geen ernstigen tegenstand ondervond. Het gevolg hiervan
zal zijn nat. in 1895/96 meer zoogenaamd quantuin-tin tegen belangrijk minderen toeslag zal voorkomen.
Benige der vorenstaande opgeven zijn in het volgende staatje
distrietsgewijze gespecificeerd.
') Hjj brief van den Minister van Koloniën van 12 December 1H95 reeds
afzonderlijk aan de Staten-Ucneraal aangeboden.
") De immigranten z(jn niet alle nieuwelingen, doch bestaan meercndeels
uit lieden die door de zoogenaamde verlofgangers bji hun terugkeer van
China worden medegebracht. Aan die verluluan/ers placht de Maatsrbappjj
verlofpassen uit te reiken, wSSIOp vermeld stond dat de houder, naar
Iiilliton terugkeerende, familieleden ot bekenden mocht medebrengen, die
dan door de Maatschappij , tegen betaling van eene premie van f tB per
hoofd aan de aanbrengers, in dienst werden genomen.
Nu in den laatsten tjjd de registratie als mijnwerker aan een groot deel
der bedoelde lieden door de Maatschappij werd geweigerd , trokken de aldus
afgewezenen naar de Chineesche wijken, waaruit zjj vervolgens toch in de
mijnen terecht kwamen. Ten einde den toevloed te stuiten en daardoor moeieljjkheden te voorkomen, is door het gewestelijk bestuur aan de Dilliton—
Maatschappij verzocht het bovenbedoelde op het meebrengen van werkvolk
uit China betrekking hebbende formulier voortaan uit de passen weg te laten.

Tweede Kamer.
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e) In den loop van 18949". went één dezer mijnen Ingetrokken wegen!
de inoeiclijke ontginning van d( magote ertadagen.
Eén meer dan in 189S/M wegens de Overwhrfving al( mij» van eene
zelfstandige „noempang" (met dezen maant «orden aangeduid werkploegen
die een eigen terrein ontginnen en een eigen beatnnrhebben: vataynoodig
hebbeu. ontvangen z;j van de moedermijn en verrekenen dat niet tin).
• ) Bovendien werkten 8 zelfstandige ,nOOinpnnga*'.
•/) iIngerekend een 10-tal die hij liet hoofdkantoor op Hilliton waren
te werk gesteld.
e) Hieronder voor 1894/96 •_> 7 deelhebben en 9029 koelie., welke cijfers
voor 1898/94 respectievelijk 256 en 8529 bedroegen. Koeliestellende deel.
hebbers waren er in 1S94/95 84, tegen 35 in 1893/91. Hij liet werkplan voor
1895/90 werd gerekend op eene totale sterkte van 8140 man, waarvan6484
man onder Qttantam zouden werken.
Gedurende 1894/96 werden uit de sterkte afgeschreven 917 mQnwerkers,
namelijk 94 wegens overlijden. 155 door ontslag, 210 do >r evaeuatie of
gedwongen verwijdering, 285 door afschrijving van veriofgangen en 143
die hij de in Augustus 1894 gehouden jaartelling als nnnniverwisscl.ini s ol
deserteurs bleken te moeten worden afgeschreven. 1 laarentegen werden als
nieuwe arbeiders ingeschreven 1186 Immigranten , waarvan 107 , die ptemiën
vau de mijnen ontvingen, als ringkeh's, en de overigen als „vrijwilligers"
werden geboekt. Van de 1329 .vrijwilligers" hadden 804 Bieb bij hethooMhnuaii voor het niijiiwerk aangeboden en waren er 725. die mehtstreeka
naar de mijnen waren vertrnkkt u . ngesehreven naar gelang van ontdekking
(ten deele naamverwisselaars).
liet aantal (Jhineesche en inlandsche vrouwen in de mijnen vermeerderde
in 1894/95 vau 395 en 94 tot 108 en 97, terwijl het aantal kinderen verminderde van 892 tot 880.
f) De opgaven in deze kolom zijn ontleend aan de in [ndlë door den
vertegenwoordiger der Maatschappij verstrekte opgaven. In bet hier te lande
in drak verschenen jaarverslag dei .Maatschappij wordt de gemiddelde sterkte
aan mijnwerkers over 1S94 M opgegeven als volgens de boeken te hebben
bedragen 8899 man, waarvan gemiddeld 418 verlotgangen uwezig waren,
blijft alzoo S451 man, tegenover 8100 in 1893/94. richter wordt daarbij op
gemerkt dat de uitkomsten der jaarlijksche telling betredende deserteurs en
naamverwisselaars aanleiding geven om als werkelijke presente sterkte aan
te nemen voor 1894/95 8300 en voor 1893/91 8000 man.
Alle mijnen, behalve twee van die in Boeding, werkten onder
het quiinlumstelsel hetzij geheel, hetzij voor zooveel sommige der
werkploegen betreft. Door strengere handhaving van de voorwaarden
van het quantumstelsel en het staken van de ontginning van eenige
arme terreinen daalde de toeslag per man in alle districten , met
uitzondering van het zooeven genoemde, en bedroeg gemiddeld
f 06,56 tegen f 74,09 in 1893/94. Aan tinbetaling en toeslag te
zamen genoten de ingeleelde mijnwerkers over 1*94/95 gemiddeld
f 285 loon per hoofd , tegen f 302,75 in het voorafgegane boekjaar.'
Behalve de 45.43 pikol, die reeds op de in 1893/94 gehouden
veilingen was gebracht (verg. vorig verslag, blz, 251), werd van
den tinoogst van 1893/94, ad 78 594.51 pikol, gedurende datzelfde
boekjaar nog 2.75 pikol op Billiton verkocht, zoodat de overige
hoeveelheid van 78 546.33 pikol, op de balans van 1893/94 onder
het actief op uit. April 1894 in den post »Tinrekening" u i t g e trokken voor eene boekwaarde van f 1937 335,59 ' ) , voor den
') Dat is tegen f 24,67 per pikol, z(jnde de kostprijs van het tin , slechts
gerekend tot in de pakhuizen op Hilliton, dus zonder de verder daarop te
vallen kosten gerekend tot aar. de aflevering te Batavia aan de koopets,
niet welke verdere kosten vroeger de balanswaarde van het tin placht te
worden verhoogd; verg. het te dien aanzien aangeteekende in 't vorig verslag (blz. 251/252).
Voor het op uit. April 1895 viorhanden tin is, naar denzelfden maat-dat
als in 1893/94, de balanswaardc gesteld op t 24,19 per pikM. dus voor de
gehcele hoeveelheid van 82 371. 7 .ikol op f 1 992 455,11.
HandalingeD der Staten-Generaal. Bijlagen 1895 — 1896.
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: verkoop in 1894/95 beschikbaar bleef. De eindwegiug te Batavia
leverde DOS een overwicht vun 221.98 pikol, terwijl iu 1894/95
' Dog 2.70 pikol o|i Billiton werd verkocht, zoodat vuur verkoop te
Batavia voorbanden bleef 78705.55 pikol, welke hoeveelheid bij
de tegeldemaking, ter aanvulling vau een" laatste kaveling, nog
moest worden vermeerderd met 50.82 pikol uit den oogst van
1894/95. De zes veilingen, achtereenvolgens iu J u i n , A u g u s t u s ,
1
October en December 1894 en Februari en April 1895 gehouden,
bestonden «lm in 't geheel uit 78816.37 pikol en brachten respectieveujk o p : t ' 4 ' i , o 8 , i' 48,.')'.», f 4 5 , 4 8 , f 4 2 , 0 6 , f 40,54 en
I 44,19 gemiddeld per pikol, gevende bij doorslag over al de
veilingen — bij eene totale opbreugst van f 3 514 332,06 ') —
een algemeenen middenprijs van f 44,5'.», tegen i 52,56 in 181/3/94
en f 64,54 in 1892/93.
I)e aanhoudende daling van de tinmarkt sedert bet eii de van
het boekjaar 1893/94 (de zooeven vermelde algemeene middenprijs
van f 44,59 was zoo laag als sedert 1879 niet was voorgekomen)
bad ten gevolge dat de geldelijke resultaten, door de Hilliton—
Maatschappij iu 1894/1)5 behaald, nog minier gunstig waren dan
in ii t daaraan voorafgegane jaar. Werd toen eene winst verkregen
van l'812 209,63, zoo lat bet % voor den Staat bedroeg f507 631,02,
het boekjaar 1894/95 liet eene winst over vun f 577 4,'!28i, waarvan dus aan den Staat uit te keeren was f 3 6 0 8 9 5 , 5 2 ' , welke
som de Maatschappij den 13den Maart 1890 heef! afgedragen. s)
In 't vorig verslag (blz. 252) was sprake van den afloop der
bij .irt. 5 vau het concessie contract bedoelde gerechtelijke taxatie
van de bezittingen der Maatschappij op 1 Mei 1892 (door eene
drukfeil werd op gemelde bis. liet jaartal 1893 genoemd), en van
een tusschen de Maatschappij en de Begeering gerezen geschil
omtrent het al of niet opnemen in bedoelde taxatie van een belangrijken post, namelijk van het loogenaamde «centraalarchief"
der Maatschappij, zijnde de door de met de schatting belast ge: zijnde deskundigen genoemde boorlijsteu, rapporten en
kaarten , door he i in den inventaris opgenomen voor eena waarde
van f 5 7 2 0 0 0 , welke poet, naar het oordeel van de Uegeering,
niet op den inventaris behoort. Terwijl dit punt in April 1895
aan de uitspraak van scheidslieden is onderworpen, welke uitspraak
wordt tegemoet gezien, is inmiddels, bij een door partijen
onderteekend proces-verbaal <ld. 22 December 189i
:ndcyfer der bij voormeld art. 5 bedoelde * taxatie voorloopig, d. i.
zonder de waarde van het «centraal archief", vastgesteld on
B
l
f2565468,61.
Behalve bet sanvullingsteekenwerk der mijnkaarten , aangevende
den voortgang der ontginningen volgens art. 13 van hetconcessiecontract, werd vanwege de Maatschappij eene eopie vervaardigd
van bet stel geologische verdeelingskaarten der distneten. Voorts
leverde zij liet duplicaat der mijnkaarten in, tot verwisseling van
het bij bet hoofdbureau vau het mijnwezen berustende exemplaar.
l>e situatieplannen van de hoofdplaatsen der districten op Bil—
liton, welke ingevolge art. 2 van het concessie contract van de
ontginning uitgesloten blijven, werden vastgesteli bij gouvcrnementsbesluit van il April 1895 n». 2 1 .

S u m a t r a.
*) *Mij,icoïicessie Stak (betreffende een mijnveld gelegen in het
lai idschap Siak der residentie Oostkust van Sumatra). Deze in 1887
aan de naamlooze vennootschap »Siak Tin- en LandbouwnuunV
schappij*' te Amsterdam verleende, maar sedert medio 1891 nut meer
geëxploiteerde concessie werd, ingevolge de concessievoorwaarden
(verg. het Koloniaal Verslag van 1887 blz. 201), wegens nalatigheid
;
) Aan vendu-s.ilaris werd door de Maatschappij over de/e z, s veilingen
te Batavia gestort t 47 443,50. Ter zake van in 1894 van Batavia uitgevoerd
Billit<m-tin werd aan uitvoerrecht geïnd f 203 506,28.

•) Sedert de afsluiting van de mededeelingen, in 't vorig verslag te dezer
plaatse opgenomen, is door de Maatschappij ook voldaan, en «vel in 't laatst
van April 1895, de som van f20 025, waarmede liet winstaandeel van den Staat
over 1892/93 alsnog moest worden verhoogd, als gevolg van de uitspraak
der arbiters dat eene som van f 33 000, door de Ma.itsi happij betaald als
patentrecht over de laatste acht maanden van 1892, uitsluitend ten laste van
aandeelhouders behoorde te komen.
Volledigheidshalve zij verder nog aangeteekend dat de in de „Overgangsbepaling" van het concessie-contract (N'ederlandsch Staatsblad 1891 n°. 189'
Indisch Staatsblad n». 182) bedoelde overgangsrekening, nadat zjj, in verband
met evenbedoelde arbitrale uitspraak, de noodige wijziging had ondergaan ,
nog in Maart 1895 door den Minister van Koloniën werd goedgekeurd.
4
) De met een * aangeduide mijnconcessié'n zijn met 's Gouvernemeuts goedkeuring verleend door de hoofden van inlandsche rijken of landschappen
aan wie in meerdere ot mindere mate het recht van zelfbestuur is gelaten!
(Het in 1889 aangenomen model-contract voor zoodanige inlandsche concesaiën is opgenomen in n°. 4769 van het Bnblad op het Indisch Staatsblad )
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andarende neer d u eenjaar in het betalen van den veracnulaigden cijns, door den sultan en de rtykagrooten van Siak ingetrokken , waarna genoom Ie Maataohappij . gerekend van 13 April
1895 af, in liquidatie ia getreden. Du voormelde intrekking wdrd
door den Gouverneur-Generaal
goelgekeard bij besluit dd. 16"
November 18% nc 16.
[niniddela varen door den vertegenwoordiger in lndie1 van de
B illiton- d iati: ,.I,I;I j itappeu gddaan — aanvankelijk ten behoeve
van een" naaatachap (t • vornnn uit een paar handelalichamen en
verder o. a uit de toen nog niet in liquidatie getreden Biak-Tinen Landbouwmaatachappty), en later voor hen in privé, — om,
krachtens een onder nadere tcouvernementagoedkeuring met hut
Siaks.ii beatuur gealoteu ooncaeaie contract, mijnontginning iu
het Biakach gebie i te beproeven , met de verlaten myncooce**ie
» S i a k " tot baaie. Ben verzoek om goelkeuriug van bedoeld contract werd in April 1N95 door ile Indische Begeering in dien sin
beantwoord dat de eventueel te openen nieuwe onderneming,
wanneer deze zich bepaalde tot het terrein der voormalige n i j n eoneeaaie » S i a k ' ' , m >r zooveel zulks noodig en raadzaam mocht

blijken, van gouvernementawege gaarne zou worden tegemoet
gekomei. , doch d a t , onder meer, bezwaar moest worden gemaakt
tegen de gewenachte toezegging van monopolie tot het uitvoeren
van niijiiontginniiigen liuiten dat terrein en voorshands tegen uitbreiding der onderneming naar het gebied van den bovenloop der
Kaïnpar Kiri , den linker, ever der lljven-Tiipoiig Kanan en de
Bokkao-ataatjea, daar de Indische Regeering zich voorbehield om
bedoelde streken te eeniger tijd van gouvernementawege in onderzoek of exploitatie te doen nemen. Op grond van die bezwaren
werd door genoemden vertegenwoordiger van het door hein outworpen plan afgezien.
Kiouw

en

onderhoorigheden

'M 'neoucessie Suujkep (betreffende het geheele eiland S i n g k e p ,
gcleg n in den Lingga-archipel). De Singkep Tin-Maatschappij
breidde gedurenrle het op uit. J u n i 1895 geëindigde werkjaar de
o n t g i n n i n g , voor zooveel de in het binnenland gelegen terreinen
betref: , aanmerkelijk uit. Terwijl aan mijnwerkers (arbeiders
in de groeven) in het voorafgegane werkjaar , dat echter slechts
over 11 maanden l i e p , gemid leid aanwezig waren (buiten de
zieken; 1022 man , wier ertswinning gedurende dat tijdvak nader
gebleken is te hebben uitgeleverd 4313 pikol (8530 blokken),
vertegenwoordigde de in bet 13 maanden omvattende werkjaar
1894/95 door eene presente sterkte van gemiddeld 849 mijnwerkers
uitgegraven erts eene productie van 12 679 pikol (22 697 blokken)
t i n , daaronder naar schatting 100 pikol (180 blokken) te verkrijgen uit nog voorhanden gebleven tinslakken. Bovendien verkreeg
de onderneming nog 149 pikol (276 blokken) tin uit tinslakken
van 1893/94, uit boormonsters en uit van Maleiers opgekocht erts.
Bij gunetigen regenval rek-n Ie men in 1895/96, met 1000 man
in de groeven, op eene productie van 14 000 a 15 000 pikol.
Voor het branden van houtskolen en voor ander werk buiten
de groeven beschikte de onderneming in 1893/94 over gemiddeld
174, doch in 185(4/95 over gemiddeld 338 m a n , terwijl voorts het
aantal zieke mijn— en andere arbeiders gemiddeld bedroeg 130 in
1893/94 en 101 in 1894/95. Onder de totale gemiddelde sterkte
van 1288 man in laatsigemeld werkjaar telde men 1108 Ohineezen ,
135 Maleiers en 45 Klingaleezen. Aangevoerd werden in 1894/95
683 koelies voor de mijnen. Daarentegen vertrokken of werden
weggezonden "248 mijnwerkers; voorts overleden 277 man en deserteerden 94 man.
In 1894/95 werd gewerkt in 12 groeven , waarvan 4 aan de
zuidoostkust van het eiland (hoofdzakelijk in de Dabo-vallei) en
8 in het binnenland (in het Raija-stroomgebied). Het tin werd
aan de mijnwerkers betaald met 13 dollar ') per pikol; die in de
groeven aan de kust genoten bovendien, als tegemoetkoming voor
de moeielijker bewerking, een toeslag van gemiddeld 6,20 dollar
per pikol. (Die toealag werd betaald over 1928 pikol tin.) Omgeslagen over de geheele productie kwam het tin , geleverd in de
pakhuizen op S i n g k e p , te staan op 13,82 dollar per pikol.
Door den aanleg van een tramspoor van de groeven in het
binnenland naar de noordkuat zal liet transport van tin en goederen
worden vereenvoudigd , en voortaan over meer arbeidskracht voor
het ontginningawerk kunnen beschikt worden.
De exploratie van het concessie-terrein werd op uitgebreide
schaal voortgezet, doch met het vinden van nieuwe terreinen was
'ï

Keitelijk heefl de IrindeKprartiik de ri-*id>-iitic Kiouw nnet Siagkep)

binnen liet gebied der aüvenaarkt gebraakt, eveaali ook met da residentie
Ooetkukl van Smaahra het geval la (verg noot 1 op blz. -.'CO hiervóór).

men niet zoo gelukkig als in 1893/94. Wel bleken vele plaatsen
ertahoudend, doch ontginbare l a g e n , en dan log van geringe

uitgebreidheid , werden slechts aangetroffen in ee i viertal beekjes
nabn

da

lialjn-vallui , waar

vroeger

bovenlaag ch erts was ^e-

vonden. Overigeni waren de gevonden ertaafzeitingen te gering
o m , althans

hij de tegenwoordige Inge tinprij/.m, niet voordcel

te kunnen worden geëxploiteerd. De ezplorati van het geheele
eiland , welke men vroeger meende in circa "- jwren te kunnen
volbrengen, ia gebleken met de beschikbare middelen een veel
langer tijdsverloop te zullen vorderen.
Gedurende het op uit. Juli 1895 afgeslote! 61e boekjaar der
Maatschappij werden in «Ie hier te lande ou de twee maanden
gehouden veilingen door haar te gelde gemaal t 2274 blokken als
restant der administratieve productie van 1093 H , zoome Ie 14 776
van de 2 4 4 9 8 blokken, welke de administrati jve productie : ) van
1894/95 uitmaken, welke 17 050 blokken, met nog 2 blokken aan
dvn sultan van Lingga tegen betaling ve.strekt, opbrachten
f 4 4 2 3 4 6 , namelijk per50K.Ö.achtereenv Igei at42,95(September
1894). f37,74 (November), f35,25 (Januari l é 9 5 ) , f 3 7 , 2 6 ( M a a r t ) ,
f38,59 (Mei) en f 38,61 t-Juli).
De winst- en verliesrekening der Haatte! appij over 1894/95
wees voor het eerst een voordeelig saldo a a n , < n wel van f 111 665
(debet f 2 7 8 0 9 2 , credit t'389 757), welk sald) geheel werd bestemd voor afschrijvingen.
Aan het hoofd der onderneming, aan welke tok een Kuropeesch
geneesheer is verbonden . staat op Singkep een ho ifdadministrateur ,
gevestigd op de hoofdplaats Dabo, die wordt l jgestaan door een
4-tal Buropeeacbe beambten (een administrateur, twee adjunctadministrateurs en een opzichter voor het gi mdonderzoek). De
administrateur heeft in 1894/95 zijne staudplaa. i gekregen aan de
noordkuat, alwaar de Maatschappij een nieuw i tablissement heeft
opgericht. ook ter beveiliging van het van dear afgevoerd wordend product tegen diefstallen van de zijde ( er op Singkep en
omliggende eilanden zich ophoudende ühineescl e landbouwers.
Over den door den sultan van Lingga-Rio i w , met wieo de
ondernemiug in rekening-courant staat J ) , geioten cijns is niets
gemeld.
In Juli 1895 wijzigde de Singkep Tin-Maatsc appij hare statuten
in dien zin da* zij eventueel haar exploitatiete rein ook buiten het
rijk Lingga-Riouw en onderhoorigheden zal kunnen uitbreiden,
en dat de sluiting van het boekjaar voortaai , in plaats van op
uit. J u l i , zal plaats vinden op uit. J u n i , d. i. iegelijk met de
sluiting van het werkjaar op Singkep. Op de: i wijzigingen werd
bewilliging verleend bij Koninklijk besluit dd 26 Augustus 1895
n°. 59 (zie het bijvoegsel tot de Nederlandschv Staatscourant van
21 September 1895).
§ 3.

Steenkolen.
Java.

Mljiicoacetsle Sedan (betreffende een mijr.veld ter grootte van
2747 b o u w s , in het district Sedan der afd reling en residentie
Rembang). Gedurende 1894 werd eene enkele kolenlaag geëxploiteerd, waardoor 2124 ton kolen v a n , naar he' schijnt, zeer goede
hoedanigheid werd verkregen. Van die hoeveelheid werd 784
ton als stukkolen en 236 ton in den vorm van I riquetten verkocht.
Vaste werklieden werden tot dusver niet t e b e z i g d ; evenmin
werd op taak of bij uitbesteding gewerkt. Steeds waren er g e noeg Javaanache dagloonera uit de omliggende d ssa's te verkrijgen,
die per dag en per man van 20 duiten tot 7i' cent verdienden,
terwijl bij de briquetten-fabricatie ook jongens werden gebruikt.
Het transport geschiedt van de onderneming per kar naar de
strandplaats l.assem of Dassoen en van daar verder per prauw
naar Soerabaija.
Hoewel bij eenige in 1894 uitgevoerde onderzo dringen op 7 M.
diepte eene nieuwe kolenlaag werd aangetroffen l a g het in het
voornemen vau de concessionaris (de Soerabaijaseho Hank- en Han:

>

Blijkens het hiervóór aMdegedeeHe kwam 'M werkel.ike prodnetle van

18'J4/'.if> te staan op _'J li'.iT -+- 276 = SS 971 blokken. Mier iinler zijn celiter

begrepen 180 blokken, in 18'.).">/9C> iinir Khatting te rerkrOg tnalttiatlahttira
van 1894/95. DOM laatste hoeveelheid valt batten de adminiatr Ueve productie .
onder welke daarentegen wel zijn kt rekeaea la aaüai da werkelijke prodnitii' niet te begrijpen i7o:> blokken, attmakead* liet tin uit daBiiiaiillliig
van den oos;st l.s'.i.V.II. (I it den oo;;st v;oi 1' i!,'!)."> was .1 hel erts IIOJJ
TÓÓT de ai'sluiting van liet werkjaar versmolten.
5
) Zie art. XI van liet in Int vanlag va: 180."» (Mn. H l ) besprikeii
nieuwe loiHcssie-iontraet van "27 Januari/2 Juli s93 , afeedri kt in liet Verslafr van liet mijnwezen over Int Ide k\\.:ri I lKfl.'i, belnorende liii de
Javaaebe Courant dil. gO April 1894.
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delsvereeniging ta Amster lam), uit uuunerkiog van deruim voorgiene koleumarkt op Java, de productie eenigsxins te beperken.
Omtrent de vooruitzichten der onderneming rail overigens weinig
met cekerheid te Hggeu. Het verschuldigde vast recht over bet
tijdvak van 1 November 1893 t/in 31 Oetober 1894, bedragende
f 686,75, werd in 'e lande k»s te Bembang gestort. Over 18!) i zou
ook de betaling van cijns hebben moeten beginnen, mam- deze was niet
reraobuldigd , daar de in.jn ovW dat jaar met verlies had gewerkt.
8 u in a t r ii.
Gouvtnu!iin'>itS(jitt</iiiuiii!/ van het OnbititH-ioUtUêld
{Sumatras
Westkust). Niettegenstaande deze eerst iu het najaar van 1892aangevangen onderneming ook in 1*94 met groote moeielrjkheden
had te kampen , eensdeels een gevolg van het nog iteeda werken
aan den rand van bet kolenbekken en van den in Mei 1894 ontstanen brand in de Waringin-mijn (zie vorig verslag , ld/.. 255),
anderdeels van de omstandigheid dat de behoefte aan koelies voor
de militaire expeditie naar Lombok gedurende de laatste maanden
van liet jaar een aanzienlijk deel der valide dwangarbeiders aan bet
werk o n t t r e k , wees de exploitatierekening over laatstgenoemd jaar
voor het eerst een, zij 't ook gering , voordeelig saldo aan (f 5717).
Gedurende bet 1ste halfjaar van 1895 kon echter in menig opzicht
onder gunstiger omstandigheden worden g e w e r k t , en volgens de
rekening over dat tijdvak bedroeg liet voordeelig verschil tusschen
ontvangsten en uitgaven zelfs f 53 31)0. Ben en ander kan in hijzonderheden blijken uit de twee overzichten, gedrukt (onder n°s. 42
en 43) als bijlagen bij de Memorie, van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreflende de ontwerp-Indische
begrooting voor 1896.
Het eerste der bedoelde overzichten doet o. a. zien dat de aanlegrekenmg van de mijnonderneming op uit. 1894 in eindcijfer
bedroeg f 1 287 2ö8 of, na aftrekking van de waarde van den op
dat tijdstip op het kolenveld aanwezigen voorraad verbruiksgoederen , f l 277 399. Van de in 1894 gedane uitgaven ad f 1 409 364
kwam ten laste van den aanleg f 575414 en ten laste van de exploitatie f 833950) tegenover welk laatste bedrag de ontvangstender
kolenexploitatie iu genoemd jaar stegen tot f 839 667.
Bij de bespreking van de exploitatierekeningen over 1894 zoowel
van het kolen* als van het spoorwegbedrijf ter Sumatra's Westkust , wijst de hoofdingenieur, chef van die beide diensten ' ) , er
o p , dat de uitkomsten der heide exploitaties in onderling verband
moeten worden beschouwd, aangezien bij vaststelling van het tarief
voor kolen vervoer langs den spoorweg slechts bedoeld werd de
zelfkosten van het vervoer te dekken. Ba daar de exploitatie van
den spoorweg over 1894 een overschot gaf van f 295 189 (verg.
bijlage H H . zoomede hlz. 167 van dit verslag), stelt hij dit bedrag
+ de f5717 overschot op het kolenhedrijf tegenover het gezamenlijk
aanlegkapitaal van beide ondernemingen ad f 20 184 049 (daaronder
voor den spoorweg . zonder de havenwerken , f 18 375 957 en voor de
kolenstort- en bijbehoorende inrichtingen te Emmahaven — op 1 October 1894 in gebruik gesteld — f 530 693).
Ter toelichting van het bovenbedoelde cijfer der ontvangsten van
de koleuonderneming over 1894, a l f839 6 6 7 , mogen de volgende
opgaven strekken.
Gedurende 1894 werd, ongerekend 6259 ton fijn gruis dat in
de eerste maanden van het jaar -) op het kolen-emplacement te
Sawah Loento 3) werd g e s t o r t , door den dienst der ontginning
afgeleverd 72 451* ton kolen (daaronder 1 1 5 9 2 ' ton gruiskolen),
waarvan rechtstreeks uit het kolenveld werd reraonden aan verschillende diensten en tuin particulieren 10 370 7 ton (daaronder
4450' ton gruiskolen) en het overige in het magazijn te Mm mahaven werd opgeslagen. Met inbegrip van den restant-voorraad
aldaar op uit 1893, ad 3780 ton kolen, was dientengevolge in
bedoeld magazijn over 1*94 in 't geheel te beschikken geweest
over 65 861 ton (daaronder 7141" ton gruiskolen). Daar de verstrekkingen te Kmniahaven , met inbegrip van de2792*ton gruis-
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gen 60 193* ton (waaronder 6067 ton gruiskolen), en de spillage
in bet magazijn op 13264 ton (daaronder 8* ton gruiskoleni kwam

te staan . bleef dus uij bel einde van 1894 te Bmmahaven nog
opgeslagen 4341 ton (daaronder 1066 tou gruiskolen).
liet zeevervoer spilieerde 286' ton kolen. De verkochte boe veelbeden zoowel rechtstreeks uit het kolenveld (zie hiervóór) als

die te Kmmahaven verstrekt of vandaar veracbeept, bedroegen
derhalve in 't geheel 67 4*5* ton (daaronder 7725*tongruiskolen).
Bene specificatie vau de bestemming d<-r bedoelde 67 485 ton,
met vermelding van de geldelijke opbrengst, laat men hier volgen.
Rechtstreeks uit het kolenveld verbonden:

aan het magazijn der taataapooinsfreu opSumatra(S9SS
ton), aan h e t militair departement ta P a d a n g SB Ptdauff
Pandjang i l t o n ) , aan het civiel bouwdepartement ta
P a d a n g (14 too) en aan den dienst der koleoootginnlng
zelve (iuo t o n ) , gefameaujh
aan particulieren op verschillend* langs den spoi rWCg

ra plsatasu

Ton.
'.usö

Opbrengst.
f
16tM

i i84

773

H3ii

SOS 10

l'it het megudjn te Bmmahaven verstrekt:
vervoerd naar en verkocht op . l a v a : aan de marine, aan
het departement der burgerlijke openbare werken en aan
paiticulieren respectievelijk 43IIO . IS061 en M l t o n , ot'

g..ismenlHk
verroerd aaar Olehleh, Amlioina en Hahaasar en verkocht aan de marine i;4IO ton . vervo-rd naar Telok Betoog
en verkocht aan het departement van binnenlandsch bestuur
4il t o n , af gezamenlijk
te Kmmahaven a r a a a n de marine
te Kmmahaven aan het d.partement der burgerlijke
1 openbare werken
te Kmmahnven aan particuliere stoomsehepen (aan de
Koiiiiiklijke Paketvaart-Maatsehappij l'.l 442. a a u d e J I a a t j schappij . . N e d e r l a n d " 1 is51 • en aan andere stoomschepen
• 1157 ton)
te Kmmahaven uon particulieren

8 150
831

l i l 361
12 01»

on

IA)

2 ; 45i
25

270 0s:>
2:tt

iÉ.7i8ü

: ' 8 3 1 057

Berekende waarde (niet inbegrip spoorwegvracht) van
: de hoeveelheid k o l e n , welke op uit. Iis94 te Emmahaven
„teer in voorraad was dan op uit. I M 1 (1341—3780 = 5 0 1
ton)

siJIU

f IM oc:
Hiertegenover liedroegen de uitgaven ten laste van de
exploitatierekening over 1801 (zie de reeds aangehaalde bijlage . n". 42 , van de hooger bedoelde Memorie van Antwonrd)
Voordeelig saldo

. . .

s33 i'50
f

5717

Ook nu werden ten laste van de exploitatie-rekening verschillende
afschrijvingen g e b r a c h t , zooals dit zou geschieden wanneer de
Onihilieii-otitginning eeue particuliere onderneming ware. De gel\ delijke uitkomsten der ontginning over 1894 zouden een grooter
' overschot hebben opgeleverd indien zij niet gedrukt werden eens! deels door de wijze waarop tot dusver de kosten der dwangarlieiders
ten laste van de exploitatie werden gebracht (waarover lager),
1 anderdeels door de omstandigheid dat N955 ton kolen aan de spoorI weg-expioitatie werd geleverd tegen slechts f 5 per ton, een lager
; bedrag dus dan dat der zelfkosten, die in 1894 op gemiddeld
f6,14 5 per ton kwamen te staan. De uitgaven in het kolenveld,
. met inbegrip van bet laden in de spoorwegwager.s , bedroegen toch
| in 1894 f 435 3 6 2 , zijnde de totale kosten ten laste van deexploi] tatie-rekening ad f833 950 (zie de opgaven hiervóór), verminderd
m e t : 1°. de spoorwegvracht, ten bedrage van f 1 9 3 7 4 1 , en 2°.
eene som van f204 847 wegens kosten van opslag in depot, laden
in de schepen , vervoer door den Archipel en lossen van de kolen
I op de plaats van bestemming. Voor bedoeld bedrag van f435362
1 werd verkregen , na alt rekking van spillage en verlies bij het
'. zeetransport. 70 839 ton kolen, zoodat de kosten per ton f 6,14*
bedroegen. Terwijl dus op de rechtstreeks uit het kolenveld aan
den spoorweg geleverde kolen werd verloren , werd gewonnen op
I de leveringen aan DOUW- en militair departement (ad f 15 per ton).
kolen als brandstol verbruikt door bet voor de
eigen kolenvervoeren I zoomede op die aan particulieren op plaatsen langs den spoorweg
4
gecharterde particuliere Stoomschip CtUUt ) , in 't geheel bedroe- I gelegen (Sawah Loento, Padang Pandjang, Padang en Poeloe
') Sedert 1 Januari I8M was bedoeldehooMambteaaar te Solok gev stigd,
doch niet 1 S e p t e m b e r lS'Jó is zijne s t a n d p l a a t s verlegd n a a r 1'adang l'.md-

|aag> De dageujksche leiding d«r kobrooatgianing is opgedragen aan een
agentes» van bel mijnwezen ter standplaats sawah Loecto (verg.overigens
hlz. 2114 hiervóór).
:

)

Later la al bet besehlkbwe grais, tegea eeae betattag van gemiddeld

I ' 4 per ton (Terg. r w l g v e r s l a g , bU. 2 6 4 ) , in liet kolenveld k u n n e n worden

van da haai gevet.
•) Het IQOf en s o r t e e r g e b o u w a l d a a r werd op 1 O c t o b e r 1894 in gebruik
gesteld.
) D e o n g u n s t i g e a a s a m a d l g b e d e a w a a r v a n h i e i b o v a a s p r a k e w a s (lirnnd

in de Waring in-mijn ea vermindering van bet aantal dwangarbeiders) hadden

ten gevolge dat dit stoomschip In is'.it op sommige reizen dagen laag 1
wachten op het aanvoeren van lading te Emmahaven en selft nn 1 n Una
met niet wdie lading BMMSI vu tn kken, hetgeen de kosten van het traaspori
aanmerkelijk Mrhoogde. In het begia van December 1894 vrerd eb '
tijib lijk aan de Koninklijk'' l'ak'-tvaait-.Maatsehappij t e r s g g e g e v e n voor let
Dtaken van eene ïvis n a a r C h i n a , van w a a r liet schip in F e b r u a r i I89S
t e r u g k e e r d e . De b e s t a a n d e c h a r t e r p a r t i j voor het tijdvak 80 .luni 1898 t 11,

medio I8'.ió werd voor de tweed'' kelA van 1899 en vervolgens nog tot alt.
1896 verlengd. Voor het Me halfjaar 18'.)5 werd de haar verminderd vaa
f 10 5O0 tot f 9000 per maand : voor 1898 werd voor 1 8600 per maand --eontracteerd.
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Ulier), waarvoor gemiddeld f6,53 per ton bedongen werd, ongei de spoorwegvracht volgens bel gewone tarief'.
Aan spoorwegvrachl naar Bmmahaven, in 't geheel over netto
0603* t o n , werd in 1N94 betaald f 193 7 4 1 , dos per ton
3,20 '). Hij aankomst te Bmmahaven kostten de kolen dus
(>, i -js .+. f3,30 = f9,341, waarby nog komen de uitgaven wegene
opslag

en

verstrekking,

d i e , evenals

in

1 8 9 3 , gemiddeld

op

f 0,60 per ton werden berekend ; ). op de te Bmmahaven geleverde kolen, waarvoor door de departementen fan marine en oer
burgerlijke openbare werken f 15 en door particulieren gemid*
ield f 11 per ton wei I betaald, werd dus eveDM l gewonnen.
In 'r g e h e e l w e r d e n voor verschillende d i e n s t e n naaf J a v a en d e

buitenbexittingen vencbeept 31 067 ton of, na aftrekking van de
spillage, 80781 ton, geveode, tegen de TOOT 1894 vastgestelde
regularisatie-prijsen (/.ie vorig verslag, blz. 254), eene totale opbrengst van f 487 407, zijnde gemiddeld per ton i' 15,83*. De
uitgaven voor opslag te Bmmahaven, laden in de schepen, vervoer en lossen ter bestemmingsplaats bedroegen, aooala hiervóór
reeds v e r m e l d , f 2 0 4 8 4 7 , w a a r v a n a f g a a t voor t e B m m a h a v e n
v e r k o c h t e kolen ( 2 8 3 3 4 t o n X f 0,60 = ) f 15 8 0 0 , zoodat over-

blijft f 189047. I>it bedrag moet worden vermeerderd met de
k o s t e n , ad f 35877 der 27925 ton bunkerkolen voor de Cekbes
f 3 1 2 = ) f 9,26* per t o n , en stijgt alzoo tot
H,l |, 15,145 +
214 924. De naar Java en de buitenbezittingen verscheepte
;-!0 7S1 ton netto hebben dus per ton gekost aan opslag,
laden, vervoer en lossen gemid leid f 6,98. Van de mijn tot de
bestemmingsplaats bedroegen de kosten alzoo in Let geheel f 6,14*
-f- f 3,20 + f 6,98 =1*16,32*, waartegenover staat eene opbrengst
van gemiddeld f 15,83 5 p-r ton, hetgeen dus voor de bedoelde
'10 781 ton een verlies opleverde van f 0,49 per ton.
Alvorens bier n o g kortelijk terug te komen op de uitkomsten,
welke de ontginning in de eerste maanden van 1895 heeft opgeleverd. zij eerst nog Let volgende aangeteekeud omtrent de voor
dat jaar vastgestelde regulaiisatieprijzen voor de aan andere dienstt a k k e n , ons. te leveren Ombilien-kolen (gouvernemeutsbesluiteo
dd. 24 Juli en 20 September 1895 nos. 9 en 14). Als grondslag
vo ir de prijaberekenii a werd weder aangenomen de mi Idelprijs
der te Tandjong i'riok m groo:e ladingen aangevoerde Kngelsche
kolen, «elke in 1894 f 14,71 per ton bedroeg, verminderd met
il pet. uu-t het oog op mogelijke daling der prijzen van Cardill'kolen in [ndii nu de aanknopen van die soort door bet Gouvernemenl bijna geheel hebban opgehouden
Voor andere plaatsen dan
Tandjong i'riok (waaronder voor 1895 voor het eerst Samarang en
Panaroekan zijn opgenomen) is bij de vaststelling van d e regularisatieprijzen weder rekening gehouden met de verschillende om—
stan ligheden die den marktprijs op die plaateen beheerschen.
Voor L895 zullen nu de Ombilien-kolen ten laste van den ontvanranden dienst en ten Late van de kolenontginning worden geregulariseerd tegen onderstaande prijzen per ton (verg. noot a op
, !/.. 254 van het vorig verslag):
voot den dienst der StaatopoOTWegsn en der kolenontginning ter S11mttru'i Westkust: gele\rnl op den spoorwegwagen te Sawah Loento . f
voor alle andere diensten :
mlevcrd op i'eo spoorweg-wagen op een der stations of batten van den
suinr.tra-spoonveg' . zooniede te Eminahaven ii. 'Ie bunkers der schepen .
geleverd op eene der volgvnde plaatsen van SJ< lerlandsch-lwlië. waar
. .rtie n'sclukte steigers zijn op den steiger, ot op ree den in de prauwen :
te Tandjong Priolc.
,. Tjilaljap
„ SojrSMQi op da reedt
il.
in bet bas-in van bet marine-etablissement
.. Probolinggo
.. Sidaijoe L K H
.. Taaal, Cheribon . Peknlongau en Samarang
.. Paostoeku
. Olehleh [Atjeh . wanneer de kolen zijn aangebracht
buiten tnsschenknuist van den aannemer voor de levering1 der in Atjeh door het
Gouvernement benoodigde kolen
,. il., wanneer de overvoer door bedoelden aannemer is geschied . .
, Telok Betimg (L.impontfsche Districten)
„ IfftVusST
„ .Amboina
Terwijl

alzoo

d e langste

5,00
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kolenonderneming verscheepte kolen t' 13,25 per ti n I Iroeg , namelijk voor de naar Tandjong I'riok verscheepte partij* n , konden de
zelfkosten voor bet eerste semester 1895 worden berekend op
slechts f 4,93 per ton (in 1894 op I 0,14&) en de verdere kosten,
gerekend tot de bestemmingsplaatsen buiten Bmmahaven, ge«aïni'iilijk op gemiddeld I' 7,90, in 't geheel lerhalve f 12,89 per
ton verscheepte kolen (tegen f 16,32* over 189i), zoo lat op alle
leveringen gewonnen werd, niettegenstaai
regularisatieprijzen voor de verschillende aanbrengplaatsen f 1,25 per ton lager
waren gesteld dan voor 1894 was aangenomen (verg. de opgaaf
op bU. 254 van 't vorig verslag). Zooau straks reeds werd herincerd , wijst dan ook de exploitatierekening over bet 1ste halfjaar 1895 een ovenehol aan van f 5 3 3 0 0 , en dit niettegenstaande
de algemeens kosten der directie (hoofdingenieur en zijn bureel,
magazijn me.ster , enz.), zoomede traktementen, daggelden, enz.
in bun geheel ten laste van de expl itatierekening zijn gebracht,
terwijl zij over 1894 nog voor de grootste helft op de aanlegrekening voorkwamen. Als oorzaken van de zooveel gunstiger
geldelijke uitkomst gedurende de eerste zes maanden van 1895
zijn aan te m e r k e n : 1°. de grootere productie : 51 035 ton *) (of
49 027 ton netto), tegen 30 760 in de eerste helft van 1894;
2". de consequent do >rgevoerde controle en bezuiniging 4 ) ; 3". een
ruim gebruik van de gelegenheid tot verscheping van de kolen,
o a. door liet charteren voor 7 reizen ook van het stoomschip
Bantam der Koninklijke Paketvaart-Maatscbappij (behalve de te
Bmmahaven verkochte 11 100 ton werden naar Java en Olehleh
verscheept 28 188 t o n ) , en 4°. de geringere kosten der d w a n g arbeiders , ten gevolge van het op blz. 273 te vermelden g o a v e »
nementsbésluit dd. 24 December 1894 n°. 1.
Zooals reeds werd o p g e m e r k t , moest in de laatste maanden van
1894 ten behoeve van de militaire expeditie naar Lombok een
groot aantal dwangarbeiders aan de ontginning worden onttrokken
(verg. ook blz. 8(5 hiervóór). Het aantal der voor het werk besehikbare veroordeelden, dus na aftrekking van zieken en geëmployeer*
den , dat in Augustus 1894 nog gemiddeld 1090 per dag bedroeg,
daalde in November zelfs t o t 546. Reeds in December kon echter
door bet departement van justitie de aanvulling worden hervat, zoodat in Januari 1895 de werkkrachten voldoende waren
opgevoerd om de ontginning weder krachtiger] voortgang te doen
hebben, terwijl sedert met de aanvulling naar behoefte is voortgegaan. Intusscheri waren in het najaar van l!S94, in verband met
het gebrek aan dwangarbeiders, gaandeweg meer vrije arbeiders
(voor een klein deel Niassari en overigens Chineezen) in dienst
genomen, respectievelijk tegen f 0,40 eu f 0,50 per d a g , doch
de ondervinding leerde ai spoedig dat bet meerendeei dezer
lieden voor den eigenlijken kolenarbeid ongeschikt was, en dat
alleen voor het werk in het gesteente op den duur enkele
ploegen kon den worden g e b r u i k t , terwijl de overige zooveel m o gelijk buiten de mijnen te werk werden gesteld. Het aantal vrije
werklieden , dat in December 1894 tot gemiddeld 336 per dag
was geklommen, nam sedert geleidelijk af, en bedroeg in üecember 1895 nog slechts 51. 'J

15."0
>) Zie nader noot 5 hieronder.
U,«l
U,25
IS,75
14,25
ij.25
15.75
17,75
15,75
14,15
9.95
23,75
17,25
20.25

r e g u l a r i s a t i e p r i j s voor d e v a n w e g e de

'i Zoowel voor MM als voor 1S95 bleef het tarief voor het vervoer der
koten van Sawah Loento naar Kramahaven bepaald op 2 cent per ton-kilometer,
il. i. op I' .'!,12 per ton voor den geheelen afstand (verg. noot .'! op blz. 263
van het vorig verslag en blz. 165/HiG hiervóór).
' i Voor 1M6 werden deze werkzaamheden, zoomede de rangeerdienst op
het kolen-etablissement te Sawah Locnto, ter besparing van personeel en
uitgaven, opgedragen aan den dienst der spoorweg-exploitatie. In rekening
werd gebracht voor den rangeerdienst f 0,10 per ton, voor opslag en aftevertag der kolen in liet ruim der schepen f 0,40 en in de bunkers der
schepen f 1 per ton.

*> O. a. vorderde de verlichting in de mijnen, die in 1894 f 3 0 087
kostte, in de eerste helft van 1895 slechts eene uitgaaf van I 6746. en dit
ondanks het <cel grooter aantal arbeiders. Intusscle'ii moet niet uit het ooworden verloren dat bijzondere omstandigheden tot dit resultaat medewerkten,
als het gebruik van betere lampen, buitengewoon lage olieprijzen , enz.
In het belang van een zuinig beheer is li.-t tot dusver vigeerende stelsel
om voor preniiën aan de verschillende ambtenaren eu beambten der ontginning te beschikken over f 0,10 per verkregen ton kolen , ingevolge gouvernenn ntsbesluit dd. 7 Augustus 1895 n». 2 , voorloopig alleen voor het jaar
1895 vervangen door eene andere regeling, volgens welke de premie niet
meer zal bestaan in een van de voortbrenging afhankelijk tonnengeld, maar
rechtstreeks verband zal houden met de productiekosten. Voor 1895 zou nu
aan bedoeld personeel eene maandeljjksche premie worden toegekend ten
bedrage van 25 pet. van het bedrag , dat de zelf kosten der kolen in elke laatstverloopen maand te .Sawah Loento op den spoorwegwagen bljjven beneden
f 3,40 per ton. Onder zelfkosten worden in dit geval verstaan alle uitgaven
voor werk, gereedschappen en materialen welke rechtstreeks tot het winnen
van de kolen, zoomede die welke voor de bureaux , magazijnen en opmetingen
en voor het onderhoud van het etablissement met gebouwen en verdere inrichtingen B0B gedaan, dus niet de uitgaven voor werk in het gesteente tot
opsporing van de koollagen, noch die voor uitbreiding van het etablissement
en evenmin de kosten der hoofddirectie. De verdeeling van het bedrag der
premie onder het personeel is aan den chef der exploitatie overgelaten, met
de verplichting om daarbij zooveel mogeluk met werkelijk bewezen diensten
rekening te houden.
6
) In aansluiting aan de mededeelingen op blz. 265 van het vorig verslag
laat men hier volgen over elke maand van 1894 en van 1895 een overzicht
van de gemiddelde sterkte per werkdag van het arbeidend personeel (voor
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De uitgaven voor <le in het kolenveld gebezigde dwangarbeiders,
alleen uitgenomen de kosten der kleeding, welke bestreden werden uit de fondsen van het departement van justitie, werden in
1894 weder ten laste van de ontginning gebracht. Intusschen
kon niet worden ontkend dat, aangezien de ontginning billijkheidslialve slechts kon worden heiast met het door de werkkrachten der
arbeiders vertegenwoordigd geldswaardig bedrag, door de tot dusver gevolgde berekeningswijze de exploitatie te zwaar werd g e drukt, hetgeen te meer merkbaar werd toen, na het vertrek van
een groot deel der valide dwangarbeiders nuar Lombok, de meerderheid der overgeblevenen uit minder hruikbaren en zieken bestond. Daarom is bij gouvernementsbesluit, dd. 24 December 1894
n*. 1 tot beginsel aangenomen orn , van 1 Januari 1895 af, door
de kolenouderneming aan het departement van justitie te doen
betalen een vast bedrag voor eiken dagdienst door dwangarbeiders
in of buiten de mijnen rechtstreeks ten behoeve van de kolenontginning verricht, en daarentegen , terwijl dit tot nu toe alleen
het geval was met de kosten van kleeding, voortaan alle uitgaven ten behoeve van de naar het Ombilien-veld gezonden gestraften ten laste van genoemd departement te doen komen.
Omtrent de regeliug van den arbeid bij de koleuontginning valt
het volgende aan te teekenen.
Voor den arbeid in de mijnen worden de veroordeelden verdeeld
in drie ploegen , die ieder 8 uren moeten werken , en wel de eerste
ploeg van 's morgens <i uur tot 's namiddags 2 uur, de tweede
van 2 uur 's namiddags tot 10 uur 's avonds, en de derde van 10
uur 's avonds tot 0 uur 's morgens. Echter wordt daar , waarjzulks
doenlijk is, steeds op taak gewerkt. Toezicht op den arbeid wordt
uitgeoefend door de bij de mijn-exploitatie in dienst zijnde Europeesche opzichters, bijgestaan door het noodige aantal uit de
dwangarbeiders gekozen mandoors, en in de kwartieren door een
Kuropeescheu cipier , bijgestaan door mandoors , mede uit de dwangarbeiclers gekozen. De op taak werkenden mogen zich. na het
hun opgedragen werk te hebben verricht, naar de kwartieren begeven. De van het werk teruggekeerden worden , in aanmerking
genomen den zwaren arbeid dien zij achter den rug hebben ,
overdag niet opgesloten , doch kunnen zicli vrij bewegen in den
omtrek. Des avonds echter worden de kwartieren om 7 uur gesloten en mag niemand zich meer daaruit verwijderen. In verband
met deze maatregelen, die op den goeden geest onder de veroordeelden zeer gunstig werken , wordt echter een streng politietoezicht vereischt op de passar te Sawah Loento en in de omgeving
der dwangarbeiders-kwartieren, lilijkens bijlage X hierachter beliep
het aantal ontvluchtingen in 1894 (gerekend tot uit. November)
176, en keerden er in bedoelde elf maanden van de toen of vroeger
gedrosten 146 gedwongen of vrijwillig terug.
In een schrijven van Februari 1894 (latere berichten werden
omtrent dit punt niet ontvangen) constateerde de hoofdingenieur,
chef der Ombïlien-exploitatie, dat de tewerkgestelde veroordeelden
gewillig elke hun opgelegde taak volbrengen en dat, bij goede
verzorging en welwillende behandeling , hun gedrag weinig of niets
te wenschen overlaat. Naast vele bruikbare staan echter, trots de
beste keuring . ook vele minder bruikbare individuen; naast vele
vlijtige , ondanks .streng toezicht en uitloviug van premiöa , ook
vele minder werkzame.
Voor sommige rubrieken van arbeid. en daartoe behooren o. a.
het verzetten van grond en daarmede overeenkomende werkzaambeden , waarbij volharding en groote inspanning noodig zijn, bijv.
bij het maken van gangen in hard gesteente, staat de dwangarbeider in het algemeen ver bij den vrijen werkman achter, doch
bij den galerij-arbeid in koollagen voldoet hij goed.
Met betrekking tot het oordeel omtrent de hoedanigheid der
Ombilien-kolen bij gebruik op stoomschepen kan, voor zooveel
zooveel voor het werk beschikbaar)
verkregen (afgev oerde) productie.
1894.
Maanden.
Dwang- Vrije ararbeiders beiders.
Januari . Ï • . 1227
n
Februari
. 1140
n

».

Hei . . .

, .

Juli. . .
Augustus . . ,
September. .
Oetober .
.
November. .
December. • •

.
.
.
.
.

1083
1033
1090
810
820
546
736

130
150
100
60
70
100
140
222
336

, waarbij tevens is vermeld de per maand
Productie
(tonnen).
5 270
5 149
6 614
6 737
7 450
5 521
6 191
6 824
5 022
6 424
5 691
4 940

1896.
Vrjie ar- Productie
arbeiders beiders. (tonnen).
1058
232
7 251',
iio:>
214
7 259
1218
202
8 352
1367
193
8 113
149
9 506
1680
110
10 549
1669
1587
91
10 098
1464
89
9 544
1312
98
9 104
1378
71
9 021
132.1
68
9 634
1391
51
9 517

DwHf

72 452

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

107 953

de schepen der marine betreft, worden verwezen naar het medegedeelde op blz. 69,'70 hiervóór. Van particuliere reederijen werden,
naar meergenoemde hoofdingenieur meldt, gunstige rapporten ontvangen. Ook bij gebruik als brandstof in locomotieven werden
met de Ombilien-kolen bevredigende resultaten verkregen.
Thans mogen, aan de hand van de daaromtrent door denzelfden
hoofdambtenaar medio Augustus jl. verstrekte gegevens , na enkele,
algemeene beschouwingen , nog eenige inedaleelingen volgen met
betrekking tot het beloop der werkzaambeden in het kolenveld,
naar volgorde van de verschillende punten waarop tot dusver
gangen in het gebergte werden geopend.
Op 1 Augustus 1895 was de aanleg der galerijen beperkt tot
het zuidwestelijk gedeelte van bet kolenveld, begrensd naar het
westen door eene lijn langs het uitgaande van af de Loento-rivier
tot 300 M. voorbij Loera Doerian, en naar het zuiden door do
Loento-rivier over eene lengte van p. in. 300 M. De onderzoekingen
van drie jaren hebben aangetoond dat in dit gedeelte tweeërlei
soorten van storingen en verschuivingen voorkomen , namelijk
loodrecht op de richting en in de richting der lagen. De voornaamste van eerstgenoemde soort van storingen zijn : 1". die even
beoosten den mond der oude Loento-mijnj 2°. eene zeer belangrijke bij het ravijn Pandjang; 3°. eene dergelijke bij het ravijn
Waringin . en 4°. eene van veel minder beteekenis bij het ravijn
Doerian. Gerekend van af de oude Loento-mijn worden dus vier
afgescheiden afbouwvelden gevormd, die ten opzichte van elkander
verschoven zijn. Dat benoorden Loera Doerian ligt het hoogst;
het daaraansluitende tot Waringin is weinig, het dan volgende
tot Pandjang, evenals het laatste bij Loento, zeer belaugrijk naar
beneden verworpen , zoodat de lagen in het onderste stuk honderden
meters in het horizontale vlak naar het zuidwesten zijn verplaatst.
Behalve deze dwarsbreukeu worden in elk vak kleinere en grootere
storingen en verschuivingen in de richting der lagen aangetroffen.
Deze onregelmatigheden, die den aanleg van veie dwarsgalerijen
noodig maakten en aan den afbouw niet bevorderlijk waren, bemoeielijkten aanvankelijk ook het onderkennen van de aangetroffen
lagen , zoodat niet altijd terstond een juist oordeel kon worden
geveld, en men in de meening werd gebracht met meer of minder
dau de vanouds bekende drie lagen A , B en C te doen te hebben.
Let men daarbij nog op het feit, dat de laag 13 tot dusver nergens
in zoodanigen toestand werd aangetroffen dat aan ontginning
dier laag kon worden gedacht, dan is bet duidelijk dat met grootere,
bezwaren te kampen viel dan men oorspronkelijk verwachtte. Nu
echter eenmaal een juister inzicht in de samenstelling van het
onderhanden gedeelte van het kolenbekken is verkregen , en een
groot deel der voorbereidende werkzaamheden tot het openleggen
van de lagen is voltooid , laat het zich aanzien dat binnen betrekkelijk korten tijd de afbouw van de voor de behoefte in Nederlandsch-Indië benoudigde hoeveelheid kolen geen bezwaar meer zal
hebben.
Sedert Januari 1895 werden verschillende nieuwe mijnen geopend ,
terwijl in de toen reeds bestaande met kracht werd voortgewerkt.
Hieronder volgt eene korte opsomming van alle punten , waarop
in het gebergte gangen zijn geopend.
Op het laagste niveau beginnende, treft men den eersten ontginningszetel, mijn Loento 1, aan op 254 M. -f- P.P. , ongeveer
10 M. boven de bedding der Loento-rivier. De grondgalerij in d«
dikke (onderste) laag O, in Oetober 1894 geopend, bereikte 1
Augustus 1895 eene lengte van 207 M., op welk punt eene dwarsgalerij werd begonnen , met het doel de hooger gelegen lagen B
en A op te zoeken. Omtrent den aard der storiQgen , welke meer
dan waarsehijulijk worden aangetreden tusschen het niveau van
mijn Loento 1 en dat van de reeds in Februari 18!>2 op295M.-(P.P. begonnen Loento-mijn (thans mijn Loento III). bestaat nog
geenerlei zekerheid. De galerij van mijn Loento I ligt in verband
met het zeef- en sorteergebouw te laag , en de richting der koollagen is in dit gedeelte van het kolenveld te onregelmatig om die
galerij als hoofdafvoerweg te kunueu gebruiken. Meer afdoende ia
bovendien het bezwaar dat, bij het drijven van eene hoofdafvoergalerij in de kool, steeds gevaar te duchten is voor brand, waardoor men elk oogenblik blootgesteld kan worden aan de noodzakelijkheid haar te moeten verlaten.
Op deze gronden werd besloten eene hoofdtransportgalerij te drijven
in het gesteente, en wel onder de koollagen , op het peil van het
zeef- en sorteergebouw , namelijk op 274 M. 4- P.P. De bedoeling
is deze galerij (mijn Loento II), welke in Mei 1895 begonnen
werd, voort te zetten tot aan de noordelijke grens van het kolenveld en haar voor machinaal transport in te richten. Op 1 Augustus
had zij eene lengte bereikt van 43 M.
Ten einde voor 1896 een nieuw af bouw veld gereed te maken.
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werd in Maart 1893 op 278 M. -f- P.P. eene derde grondgalerij
geopend (mijn Loento 11 boven). Met deze galerij zal de dikke laag
C worden opgezocht, welke voor het gedeelte, gelegen onder de
reeds afgebouwde laag A, zonder bezwaar knii worden ontgonnen.
Reeds in April werd in de galerij de laag A ontmoet en over korten
afstand gevolgd. Verschillende overwegingen leidden er echter toe
haar weder te verlaten en door het gesteente recht op het doel
af te gaan. De grondgnlerij had op 1 Augustus eene lengte van
105 M. en zou waarschijnlijk binnen twee maanden de laag C
bereiken. Zoodra deze laag tot aan de storing vervolgd en de
voorbereiding tot afbouw voltooid is, kunnen hier kolen worden
gewonnen. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de
bekende neiging der dikke laag tot zelfontbranding, zoodat alleen
de methode met wederopvulling der afgebouwde gedeelten kan
worden toegepast.
In de reeds genoemde mijn Loento III, het vierde ontginningspunt, werd in de laag A de grondgalerij naar het westen doorgedreven tot op 517 M. van de eerste dwarsgalerij , waar in Mei
[895 de groote storing bij het ravijn Pandjang werd bereikt. Sedert
liep de afbouw boven het niveau van 324 M. -+- P.P. ten einde,
terwijl daarbeneden de voorbereiding gereed kwam. In de laagA
kan de afbouw nog gedurende een balf jaar met kracht worden
voortgezet, terwijl daarna de laatste pijler boven de grondgalerij
nog gedurende eenige maanden kolen leveren kan. De grondgalerij
in deze laag op 324 M. -f- P.P. kwam in Augustus 1894, op 150
M. van de hellende dwarsgalerij, in gestoord terrein en werd
daarna met eene opwaartsche helling van 26° voortgezet, zoodat
omstreeks drie maanden later gemeenschap werd verkregen met
de mijn Pandjang, als gevolg waarvan de ventilatie zeer verbeterde.
De verwachting (zie vorig verslag, blz. 254) dat de grondgalerij
in de laag C, die bij 380 M. eene belangrijke storing had bereikt,
de verschoven laag spoedig zou doen terugvinden, werd niet vervuld. Toch werd de galerij door het gesteente verlengd, met het
doel de hieronder te vermelden tweede laag der mijn Pandjang,
welke op 342 M. -f- P.P. was doorsneden , op grootere diepte terug
te vinden. Deze dubbel gedreven dwarsgalerijen hadden op 1 Augustus 1895 eene lengte verkregen van 366 en 368 M. zonder het
gewenschte resultaat op te leveren.
De vijfde mijnmond is die op 341 M. -+- P.P. in het ravijn
Pandjanjj:. De dwarsgalerij der mijn Pandjang (vroeger >Groote
exploitatie Waringin" genoemd) werd, na in Juni 1894, toen zij
eene lengte van 227 M. had bereikt, voorloopig te zijn gestaakt,
in het laatst van April 1895 weder verder gedreven. Omtrent de
beide door deze galerij gesneden , 2 M. dikke, sterk vergruisde
lagen verkeerde men aanvankelijk in dwaling. Terwijl men veronderstelde de laag C nog niet te hebben aangetroffen , had men
deze toch reeds tweemalen doorboord. Inderdaad is de dikke laag
sterk verdrukt en door eene verschuiving in tweeën gedeeld. De
laag B bevat hier alleen brandschiefer en geen kool. Reeds in Mei
werd bij het verder drijven van de bovenbedoelde dwarsgalerij (bij
202 M. lengte) de gezochte laag A ontmoet, en spoedig daarna
tot het drijven van grondgalerijen in die laag overgegaan. Op l
Augustus hadden deze naar het oosten eene lengte van 45 M. en
naar het westen eene van 52 M. bereikt. In de tweede laag C
werden reeds in 1894 naar het oosten en westen galerijen geopend.
De galerij naar het oosten werd, gedeeltelijk door gestoord gebergte,
ongeveer 180 M. verlengd , en kwam daar in gemeenschap met
de galerij op 32 M. -+ P.P. in laag A der mijn Loento III. Die
naar het westen werd vervolgd met het doel om de onderste laag
van de mijn Waringin II te ontmoeten , en trof dan ook in Februari
1895 , toen zij eene lengte van 346 M. verkregen had , eene grootendeels uit brandschiefer bestaande laag aan. Deze laag (mogelijk
15) raakte reeds in April in brand , zoodat van het verlengen der
galerij tot opsporing van de overige lagen in de mijn Waringin
II moest worden afgezien.
De dwarsgalerij Waringin I werd bij eene lengte van 111 M. in
Juli 1894 gestaakt, nadat twee koollagen waren doorsneden, welke
naar het oosten en het westen spoedig gestoord bleken. Beoosten
de dwarsgalerij werd eene dalende galerij gemaakt, welke luchtgemeenschap vormde met de reeds genoemde mijn Pandjang. Naar
het westen werd daarbij met hetzelfde doel eene galerij naar Waringin II geopend, welke in December 1894 eene galerij in laag
III van deze mijn ontmoette. De weinige kolen , welke uit Waringin I konden worden verkregen , werden afgebouwd , waarbij werd
zorg gedragen dat de luchtverversching tusschen Waringin II en
Pandjang niet werd verbroken.
Wat de zooeven bedoelde mijn Waringin II (op 365 M. + P.P.)
betreft, kan worden medegedeeld . dat de daarin aangetroffen vier
lagen (zie vorig verslag blz. 254,255) waarschijnlijk alle behooren
tot de laag C. De eerste dikke laag, welke dicht bij den mond ,
der mijn werd ontmoet, is dan afgeschoven , terwijl de overige drie, i

respectievelijk 7,5, 1 en 2,25 M. dik, te zamen de laag C vormen,
plaatselijk door dunne steenlaagjes gescheiden. Dit vermoeden krijgt
groote waarschijnlijkheid , omdat boven de laag C langs het gebergte het uitgaande van laag A over groote lengte kon wordei.
gevolgd. Bij het onderzoek naar de gevolgen van den brand , die
op 26 Mei 1894 in den afbouw van Waringin II uitbrak (verg.
vorig verslag, blz. 255), bleek de dwarsgalerij over aanzienlijke
lengte ingestort, zoodat deze voor afvoer ongeschikt is geworden.
Het vuur was einde April 1895, blijkens de nu en dan waar te
nemen lichte rookwolkjes , nog niet verstikt. Het water, dat in
Juni 1894 in de galerijen geleid was, werd niet afget«pt, maar
bleef daarin staan , terwijl de luchtgemeenschap met Waringin I
behouden bleef door eene hooger gelegen galerij in laag III. Aan
verdere kolenwinning uit de mijn Waringin II kan voorloopig
niet worden gedacht.
Als zesde beginpunt van ontginning wordt vermeld de mijn
Doerian I. In deze mijn werd in September 1894 op 375 M. -+P.P. begonnen met het drijven van eene grondgalerij in de laag C,
d. i. in de dikke koollaag van 7,5 I 8 M., welke samenhangt
met de dikke laag van Waringin II, en daarboven een net van
galerijen aangelegd , welke stuitten tegen eene weinig belangrijke
verschuiving ongeveer in de richting der laag. Tegelijk vervolgde
men de grondgalerij der vroegere onderzoekingsgalerij Doerian ')
op 370 M. -f- P.P. en ontmoette daarbij eene inzinking. De eerst—
bedoelde galerij had op 1 Augustus 1895 eene lengte van 436 ,
de andere van 297 M. Ten einde de zooeven bedoelde inzinking te
ontgaan , werd in Mei 1895 op 365 M. 4- P.P. eene dwarsgalerij
begonnen , welke na ontmoeting van de koollaag daarin zal worden
vervolgd en gelegenheid zal geven om de kool bij de inzinking af te
bouwen. Eene in October 1894 geopende dwarsgalerij naar de laag
A doorsneed de laag B en was op 1 Augustus 1895 203 M. lang.
Om zoo spoedig mogelijk de laag A te bereiken , welke laag verwijderd moet wezen vóór aan afbouw in laag C kan worden gedacht, is in Juui 1895 eene opwaarts hellende galerij geopeud .
die gelegenheid zal geven een stuk van voldoende pijlerhoogte tot
afbouw voor te bereiden.
Sedert Maart 1895 werden in de laag A boven de mijnen Doerian
en Waringin op verschillende plaatsen galerijen aangezet voor nog
een 4-tal beginpunten van ontginning, als :
a. boven Doerian de mijn Doerian II op 411 M. -+- P.P. De
laag uit deze mijn kan tengevolge van eene inzinking slechts eene
kleine hoeveelheid kolen leveren;
b. eveneens boven Doerian de mijn Doerian III op 409 M.-+-P.P.
De laag ligt hier vrij vlak en is door dezelfde verschuiving, welke
bij Doerian I is vermeld, zoodanig verdeeld dat ook hier het
afbouwveld beperkt is. Het van uit Doerian III niet te bereiken
stuk kan echter worden afgebouwd uit:
c. Doerian IV, eene op 400 M. -+- P-P. in den oostelijken
tak der Loera Doerian aangezette galerij , welke op l Augustus
1895 60 M. gevorderd was, en die zoover mogelijk zal worden
doorgedreven , en eindelijk
d. eveneens op 400 M. -f- P.P. en uit denzelfden tak der Loera
Doerian naar het zuiden boven de mijn Waringin II de mijn
Waringin III, die op genoemden datum 82 M. lang was en vervolgd zal worden tot aan de groote storing bij het ravijn Waringin.
Wanneer de bestaande verwachting wordt verwezenlijkt, zal,
wanneer de afbouw in de mijn Loento 111 is afgeloopen, de voorbereiding tot afbouw in de mijnen -Pandjang (laag A) en Doerian
II (laag A) gereed, en die in de mijnen Loento 11 boven (laag C).
Waringin III en Doerian III (laag Aj belangrijk gevorderd zijn.
De bovenbeschreven belangrijke uitbreiding der ontginningswerken is het gevolg van de eigenaardige omstandigheden, waaronder gewerkt moet worden. Wanneer zulks eenigszins mogelijk
blijkt, zal later, vooral in het belang van een gemakkelijker toezicht , gestreefd moeten worden naar geleidelijke beperking.
Op het eiland Weh nabij Atjeh's noordkust werd , zooals reeds
op blz. 6 hiervóór is gezegd, in April 1895 een aanvang gemaakt
met de werkzaamheden ten dienste van het aan de rfabang-baai
aldaar te vestigen particulier kolenstation in het belang van den
afzet der ünibilien-kolen ten behoeve van de groote scheepvaart. : )
Einde Juli werd van hier aangebracht het ijzerwerk voor de beide
laadhoofden, waarna in Augustus, nadat het vereischte grond') Vóór den ingang dezer vroegere ondcrzoekingsgalcrjj werd met 1 April
1895 een ventilator in werking gebracht, die 2000 M3. lucht in de minuut
uit de verschillende met elkander in verbinding gebrachte ni(jnen kan zuigen.
5) B| gouvernementsbesluit dd. 4 Januari MN n*. 105 werd , behouden*
de daarbij gestelde voorwaarden , goedkeuring verleend zoowel op het alg<-meen plan voor het kolen-etablissement als op de uitgewerkte ontwerpen
der steigerwerken , enz.
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verzet was afgeloopen, met het plaatsen van de schroefpalen een
a a n v a n g kon worden gemaakt. Een der beide steigers was in
het begin van November reeds zoover gereed dat een stoomschip
er goederen aan kon lossen; tegen het einde des jaars was hij geheel voltooid. Bij het plaatsen van de schroefpalen voor den
anderen steiger werden echter vele moeielijkheden ondervonden ,
zoodat dit werk in het begin van 1896 nog niet was afgeloopen. Jntusschen was ook begonnen met de opstelling van de drie in
November 1895 uit Nederland ontvangen ijzeren steenkolenloodsen.
De bij de steigers behoorende corps-morts in de Sabang-baai
waren alle gelegd. Tot de oprichting van gouvernementswege
van een kustlicbt op het eiland Kelas in genoemde baai en van
een oeverlicbt aan den zuidwestelijken ingang der baai is in December 1895 besloten, en beide lichten zullen vermoedelijk reeds
in het tweede kwartaal 1890 kunnen worden ontstoken.
Mijnconcessie Bahanyaa (betreffende een mijnveld ter grootte
van ruim 15 bouws in de onderafdeeling Lematang Ilir der residentie Palembang). Met de ontginning werd in Januari 1894 een
a a n v a n g gemaakt. Gedurende dat jaar werd gewerkt met een
personeel van slechts 6 van elders aangevoerde , op contract werkende arbeiders. De productie bedroeg 342 ton kolen van jonge form a t i e , welke naar Moeara Enim en Palembang werden afgevoerd.
Een gedeelte werd verkocht ft f 4,80 per ton , terwijl bet overige
door den concessionaris (den beer J. MOLDENHAUER) zelf verbruikt
werd in diens ijs- en mineraalwater-fabriek ter hoofdplaats Palem*
b a n g . Het verschuldigd vast recht over 1894, ad f 3,75, werd in
' s l a n d s . k a s aldaar gestort.
* Mijnconcessie Tjinako (betreffende een mijnveld , ter grootte
van circa 25 C00 b o u w s , gelegen in het tot de residentie Riouw
en onderhoorigheden behoorende landschap Indragiri op den vasten
wal van Sumatra). Deze in October 1893 goedgekeurde inlandsche
concessie is verleend aan den heer J. M. H. VAN OOSTER/.KE. Tot
ontginning werd in 1894 nog niet overgegaan, doch er werd een
vluchtig onderzoek verricht, waarvan de u i t s l a g , tijdens de afsluiting der Indische mededeelingen in het voorjaar van 1895,
n o g niet bekend was.
B o r n e o.
Mijnconcessie Kolta Baroe (betreffende een mijnveld, ter grootte
van circa 2G77 b o u w s , gelegen op het tot de residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo behoorende eiland Laut). Met de
ontginning werd ook in 1894 geen aanvang gemaakt. Als retri*
butie ten behoeve van het inlandsch bestuur op Poeloe Laut
(verg. het verslag van 1890, blz. 234) over 1893 en 1894, niet
inbegrip van boeten wegens te late betaling, werd f 3 3 6 0 in
's lands kas te Bandjermasin gestort. Ook de in April 1894 voor
de vierde maal opgelegde boete van f 100 wegens het niet tijdig
plaatsen van de voorgeschreven merkteekenen werd betaald, doch
in October 1894 en April 1895 moest te dier zake voor de vijfde
en zesde maal boete worden opgelegd. Met betrekking tot de
door concessionarissen, de heeren P. VAN DIJK en M. G. BOISSEVAIN,
aangeboden teruggave van de concessie aan het Gouvernement
(zie vorig verslag, blz. 256) werd , voor zoover hier te lande gebleken i s , nog geur. beslissing genomen.
* Mijnconcessie aan de Mahakkam-riticr
(betreffende een mijnveld ,
ter grootte van circa 50 000 b o u w s , gelegen in het landschap
Koetei der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Hoewel,
zooals reeds werd aangestipt op blz. 256 van het vorig verslag , de
Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo, die de hierbedoelde concessie exploiteert, in 1894 niet had te kampen met tegenspoeden
van den aard als die in 1893 ondervonden , leverde de onderneming,
ondanks grootere productie en lagere productiekosten, toch weder
verlies op (blijkens het door den directeur der Maatschappij over
1894 uitgebrachte jaarverslag ten bedrage van f N4 9N7).
Tegen 18 830 ton in 1893, bedroeg in 1894 de productieder vier i
in bewerking zijnde mijnen (weder ongerekend afval en gruis) |
21 436 ton , waarvoor het werkvolk 125 509 dagdiensten ') presteerde; \
de productie per dagdienst beliep dus 0.171 ton , tegen 0.156 ton
in het voorafgegane j a a r , bij de beoordeeling van welke gemid- ;
') Ongerekend de G6 342 dagdiensten, aan zoogenaamdcn „ voorbouw'' of
voorbereidend werk besteed, liet gemiddeld nantal werklieden bedroeg in
1894 789 man. Volgens bestuursopgavcn waren omstreeks de helft der
werklieden contract-koelies, hoedanige er in 1S94 geen meer waren aan
genomen. Van 109 koelies liepen in 1894 de werkovereenkomsten af, terwijl
52 koelies naar Java terugkeerden.
Ulijkens het jaarverslag der Maatschappij had de onderneming op uit. 1894
in dienst TOS werklieden, als: 429 Javanen, 272 Bandjareezen en 34 van
anderen landaard.
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delden in het oog is te houden dat zij betrekking hebben op het
gewonnen quantum kolen na behandeling in de zeefinrichting,
en dat de onderneming over geen mechanische hulpmiddelen
ten dienste der kolenwinning beschikt, terwijl zij als dierlijke
trekkracht slechts een paar karbouwen bezigt. De productie*
kosten daalden van f 7,92 4 tot f 6,78 per ton , terwijl de gemid*.
delde verkoopprijs van f 11,02 (verbeterde opgaaf) steeg tot f 11,06
per ton , doch het debiet sterk verminderde. Tegen 19 256 ton in
1893, werden in 1894 toch slechts 15 729 ton ") verkocht, zoodat,
na aftrekking van 302 ton wegens spillage, op het einde van laatst*
bedoeld jaar 6390 ton in voorraad bleef (op uit. 1893 !W5 ton),
waarvan 5440 ton op het hoofdetablissement der onderneming te Batce
Panggal en respectievelijk 576 en 374 ton in de depots te Soera*
i baija en Samarang. Van de voormelde hoeveelheid van 15 729 ton
1
werden van de hand gezet te Batoe Panggal 7929 , op verschillende
: plaatsen van Java 5694 en in de depots te Soerabaija en Samarang
' 2106 ton , een en ander gemiddeld tegen respectievelijk f 8,90 ,
f 14,50 en f 9,89 per ton.
In verband met de in het beheer aangebrachte bezuinigingen ,
die vooral aan de exploitatie over 1895 zouden ten goede komen , en
' de ontstane gelegenheid om in gemeld jaar niet onbelangrijke
; kolenleveringen te bewerkstelligen zoowel aan de Koninklijke
| Paketvaart-Maatschappij als aan de marine (o. ». ter voorziening
I in een deel der gedurende het tweede halfjaar 1895 benoodigde
aanvulling van de depots te Soerabaija, Makasser en Amboina ,
:
waar in den verderen loop van het jaar op aanbrengst van Ombi*
lien-kolen niet of slechts ten deele kon gerekend worden , en verder
! ten behoeve van de depots te Bandjermasin , Kenia en Dobo), is
' gedurende 1895 door de Maatschappij nog kunnen worden voort:
gewerkt. De meer en meer verkregen overtuiging dat het kolenbedrijf op zich zelf aan de onderneming geen genoegzame levensvatbaarheid verzekert, heeft de directie intui-schen naar middelen
doen omzien om den werkkring der onderneming in Koetei uit te
breiden en daarmede eene reconstructie der Maatschappij te doen
gepaard gaan. Tot voorbereidende maatregelen in die richting zag
zij zich in staat door plaatsing van een belangrijk bedrag eener
5 pet. obligatieleeuing. In de eerste plaats beoogt nu de MaatI schappij gebruik te maken van eene reeds vroeger op haar over*
gedragen concessie tot. opsporing van petroleum , in October 1892
door het Koeteisch bestuur voor den tijd van vijf jaren verleend .
voor welke onderzoekingen (diepboringen) zij met de üordtsche
Petroleum-Maatsehappij (zie lager onder § 4) eene overeenkomst
heeft gesloten , en ten tweede om van genoemd inlandsch bestuur
eene landbouwconcessie te verkrijgen, hoofdzakelijk ter verdere
uitbreiding c. q. van de teelt van Liberia-koffie, waarmede . met
voorkennis van het Koeteisch bestuur, reeds voorloopig in 1894 eene
proefaanplanting was ondernomen.
1

'Mijnconcessie Mathilde (betreffende een mijnveld , naar berekening
groot 15 000 bouws, aan de Balik-Papan-baai, mede in Koetei).
Op het door het Koeteisch bestuur verleende uitstel tot 1 December
1898 voor het in ontginning nemen van dit mijnveld (verg. vorig
verslag, blz. 256), voor welke ontginning de heer J. H. MKNTEN
eene op 30 J u n i 1891 ingegane concessie bezit, werd door den
Gouverneur-Generaal goedkeuring verleend bij besluit dd. 7 October
1894 u". 67.
Inlandsche. ontyinniwjen. De opbrengst dezer ontginningen in het
landschap Salimbou (afdeeling Sintang der residentie Westeraf*
deeling van Borneo) bedroeg in 1894 730 t o n , tegen 2050 ton in
1893. Van de in 1894 bij de gouvernements-steenkolendepóts te
Pontianak en Sintang ingenomen West-Borneo-kolen (verg. blz. 70
hiervóór) is alleen voor het eerstgenoemde depot de hoeveelheid
vermeld, ad 290 t o n , tegen 393'/i ton in 1893. 3) De verminderde
behoefte bij deze depots, ten gevolge van de terugbrenging van
het aantal in het genoemde gewest gestationneerde, gouvernementsstoomschepen tot één (zie blz. 71 hiervóór), had op de inlandsche
ontginningen een nadeeligen invloed.
:
) Onder andere .'!S0 ton ten dienste der marine in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (zie blz. 70 hiervóór), KM ton aan de hilliton-Maatsehappij en 6011 ton aan de Koninklijke Paketvaart-Maatsehappij.
3
) Uit inlichtingen , dezer dagen van het Indisch Hestiiur ontvangen , blijkt
dat de prijs van de hierbedoelde (Salimbou-)kolen aan de mijn en de transportkosten naar de beide depots in 1894 dezellde waren als in't vorig verslag
(blz. 25G) is opgegeven, in verband waarmede de kosten derSalimbou-kolen
in het depot te Pontianak niet, zooals op de aangehaalde blz. 70 hiervóór is
opgegeven, hebben bedragen f 31,3') per ton, maar f 24,*4 per ton. In de
van den beheerder van het depot ontvangen opgaven was namelijk eene vergissinjr ingeslopen, wat de kosten van het vervoer betrof, welke voor het
traject Sintang-Pontianak , in stede van voor f 12, voor f 24 per koianjj
waren in rekening gebracht.
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§ 4. Petroleum.
1 administrateur en 2 Kuropeeschegeëmployeerden. Vast inlandsen
personeel werd nog niet aangesteld. Het verschuldigde vast recht
Java.
ad f 50 's jaars werd tijdig in 's lands kas te Soerabaija gestort.
M ij nconcessie Djahakotta (betreffende een mijnveld , ter grootte van
Mijnconcessie Klantoeny Sodjomeito (betreffende een mijnveld ter
•^1 «ÜO bjuws, in bat district Djabakotta der afdeeling en residentie
Soerabaija). De te Wouokrouio gevestigde raffineerfabriek van de grootte van 277 bouws in het district Troeko der afdeeling KeuDordt8ehe Petroleum-Maatschappij, welke vennootschap zoowel dal , residentie Samarang). De aanvankelijk met gunstig gevolg
de hierbedoelde als de hierna te vermelden concessie »de Twaalf verrichte onderzoekingen op dit terrein (zie vorig verslag , blz. 257),
Dessa's" exploiteert ' ) , produceerde in 1894 — uit 27 000 000 L. j waarvoor de (aan Chineezen verleende) concessie is ingegaan op
ruwe olie (waarvan 14 730 000 L. afkomstig uit de in de tweede 18 September 1894, werden voorloopig gestaakt, in afwachting
plaats genoemde concessie en uit een aangrenzen 1 onderzoeking* - | van de resultaten der aangewende pogingen om een deskundige
veld) — aau geraffineerde petroleum eene hoeveelheid van 15 088 582 uit Rusland of Amerika aau de onderneming te verbinden.
L. of 435 794 kisten ;ï 36 L., tegeu 273 801 kisten in 1893. De
Mijnconcessie *Grobo//an Petroleumconcessié" (betreffende een mijngemiddelde dagelijksche productie aan geraffineerde petroleum be- j veld ter grootte van 338 bouws in het district Poerwodadi der
droeg 42 982 L., tegen 27 011 1.. in het voorafgegane jaar. Van i afdeeling Grobogai: , residentie Samarang). Deze concessie voor het
de uit de ruwe olie, behalve de geraffineerde petroleum (die eeae I winnen van petroleum en aanverwante delfstoffen is bij gjuverwaarde vertegenwoordigde van f 42,75 per 1000 L.), verkregen nementsbesluit van 6 November 1895 n°. 1 voor den tijd van
bijproducten vond de gasoline, waarvan 7474 kisten werden ver- j 15 jaren verleend aan de firma MAC NEILL ft C°., te Samarang
kocht , geregeld afnemers tegen een middelprijs van f 78,85 per i op den voet der raijnbepalingen in Indisch Staatsblad 1873 n°. 217 a
1OO0 L., en zelfs kon niet altijd aan alle aanvragen worden vol- (juncto 1892 n°. 154), 1889 n°. 242 en 1874 n°. 128, met bedaan. De smeerolie-fabriek schijnt aan hare bestemming te beant- paling dat de concessie zal ingaan met den dag van aanvaarding,
woorden; ten minste de vraag naar bare producten nam toe. Ver- welke aanvaarding moet plaats hebben vóór of op 6 Mei 1896.
kocht werden 3058 kisten smeerolie ter waarde van f57,30 per Het vau den aanvang der mijnontginning af (ook deze wordt
1000 L. en p. m. 5G0O0 K.G. asphalt. Dit laatste artikel werd 1 geacht te zijn ingegaan met den dag van aanvaarding der conhoofdzakelijk geleverd aan den dienst van den waterstaat, die er cessie) verschuldigd jaarlijksch vast recht ad f f 0,25 per bouw
eene proef "mede nam tot bestrating, welke proef zoo goed slaag !e I moet vóór uit. December van elk jaar in 's lands kas te Samarang
dat daarmede in de;i loop van 1895 op grootere schaal zou worden i worden gestort, terwijl de te zijner tijd op te brengen cijns is
voortgegaan. Lucigeen-olie, waarvan in 't geheel werden verkocht bepaald op 10 pet. van de netto opbrengst der ontginning. Binnen
200 vaten tegen f57 per 1000 L., werd hoofdzakelijk geleverd een jaar na de aanvaarding moeten de grenzen van het concessieaan de staatsspoorwegeu ter verlichting van de statious-emplace- veld op het terrein zijn uitgezet, op verbeurte vau boete, ook
meuten. L)Ö afzet van het voornamelijk door suikerfabrieken als bij verder verzuim. Voorts zijn eenige bijzondere voorwaarden
brandstof aangewende residu nam aanmerkelijk toe. Geleverd wer- !i gesteld
die in hoofdzaak overeenkomen met die voor de concessie
den 2 34(5 415 L. tegen gemiddeld f 10,85 per 1000 L.
i Klantoeng Sodjoinerto (verg. vorig verslag, blz. 257).
Gedurende 1894 werden in het concessiegebied met drie boorstelHn"-en 13 nieuwe putten geboord , doch 6" daarvan leverden in 't geMijnconcessie Tinawoen, (betrelfende een mijnveld, ter grootte
heel geen aardolie op en de overige slechts eene matige hoeveelheid. ! van 30 232 bouws, waarvan de begreuzing aan de oppervlakte
Het Europeesch personeel der Maatschappij (zoowel voordeout- j overeenkomt met die van het district Tinawoen der afdeeling
ginuiu» van de concessieterreinen «Djabakotta" en »de Twaalf i Bodjoncgoro, residentie Hembang). Met de ontginning werd in
Dessa's*' als voor het uitvoeren van boringen naar petroleum in 1894 nog gemi aanvang gemaakt. Alleen werd in de dessa Kae,enige nog niet in concessie afgestane opsporingsterreinen) werd de wan eene boring verricht tot onderzoek van de oliehoudende
uitgebreid met 2 boormeesters. 2 machinisten en 1 opzichter voor lagen. Blijkens het vorig verslag (blz. 257) zijn concsssionarissen
de raffinaderij. Het inlandsen personeel bestond uit 316 bazen en de heer Cu. G. RIKS/, en de firma ANEMAET ft C".
werklieden (onder welke laatsten 24 vrouwen), tegen 202 (waaronder 20 vrouwen) in 1893.
S u m a t r a.
De belastbare netto opbrengst, voor zooveel de concessie Djabakotta
betreft, bedroeg over 1N94 f234 777,13, zoodat de cijns a 3 pet. op
"Mijnconcessie aan de Lepau-rivier (betreffende een mijnveld ter
f7043,31 werd vastgesteld, terwijl als vast recht f5450 'sjaars grootte van 500 bouws in het landschap Langkat der residentie
geheven wordt.
Oostkust van Sumatra). Het reeds in 1893 verkregen zeer bevreBij gouvernementsbesluit van 26 Januari 1895 ti". 16 werd, met digeud resultaat van de exploitatie der petroleum bronnen in dit
dispensatie n n het daaromtrent organiek bepaalde, de uiterste mijnveld werd, blijkens het in Juni 1895 door de Koninklijke
termijn tot indiening vau den werk- en productiestaat gesteld op Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen
15 April. en die tot betaling van den cijns op uit. Juni van elk in Nederlandsch-Indië uitgebracht jaarverslag, in 1894 door de
uitkomsten in ruime mate overtroffen. De productie , die gedurende
jaar.
de laatste vier maanden van het jaar gestegen was tot gemiddeld
Mij/tcoucesiie »de Twuulf Dessa's" (betreffende een mijnveld ter meer dan 100 000 kisten per maand, bereikte een totaal van 1 042 943
«rootte van 2412 bouws in het district Goenoeng Kendeng der kisten , tegen 401 370 in 1803. De opbrengst aan ruwe olie der
afdeelin°- en residentie Soerabaija). Omtrent het product dezer eveu- bestaande vier putten bleef zóó constant, dat, ter voorkoming van
eens door de Dordtsche Petroleum-Maatschappij geëxploiteerd wor- verlies aan grondstof, het aanboren van de oliehoudende laag
dende concessie is reeds het noodige medegedeeld onder «Mijn- moest worden voorkomen, zoodat dan ook slechts drie nieuwe
concessie Djabakotta."
] boringen op beperkte schaal werden verricht. De geproduceerde
In 1894 werd met één boorstelling een zestal boringen ver- geraffineerde petroleum vond steeds zonder moeite afzet; van de
richt. Vier der geboorde putten gaven vrij veel. een ander weinig bijproducten werden evenwel nog geen inkomsten van eenig
olie, terwijl de zesde veel gas leverde.
belang verkregen , doch langzamerhand begon zich ook daarvoor
Aan vast recht over 1893 werd in Juni 1894 een bedrag van eene markt te vormen. De toegenomen productie deed behoefte
van f 603 in 's lands kas te Soerabaija gestort. Cijns is voor het gevoelen aau eene betere afscheephaven dan die, waarover aan de
eerst over 1896 verschuldigd.
soengei Babalan kon worden beschikt. Als zoodanig werd in OctoMijnconcessie Goenoeng Sari (betreffende een aan de voornoemde ber 1804 de iets noordelijker gelegen Aroe-baai in gebruik genoconcessie »de Twaalf Dessa's" grenzend mijnveld, ter grootte f»n men, terwijl op de westkust van het eiland Sembilan (dat de
200 bouws, in de afdeeling en residentie Soerabaija). : ) Tegen Aroe-baai van Straat Malakka scheidt) de noodige tijdelijke loodhet eind van 1894 kwam eene raffineerfabriek gereed , doch de sen werden opgericht voor den opslag en de verscheping der
in dat jaar verrichte boringen gaven weinig resultaten. Het per- petroleum, die aldaar in tongkangs, door een » steamlaunch"
soneel dezer onderneming (in handen van Chineezen) bestond uit gesleept, van de onderneming wordt aangebracht. De nieuwe
afscheepplaats dient sedert voor de verzending van het product
naar verder gelegen havens dan Singapore en Pinang. De
i) Dezelfde Maatschappij benuttigt ook eenige in de dessas Koetie , Kriekak , markten , waar de olie der onderneming wordt aangevoerd, zijn
Goenoeng Anjar Lor. J.idah Koeion, Utah "Wetan en Gogor gelegen petro- de residentie Oostkust van Sumatra, de Straits-Settlements, At jen ,
leumbronnen, welke zü van de inlandscue bevolking, die de bronnen vroeger
Rangoon (Britsch Birma), Bangkok (Siam), Saigon (Fransch Cochiuntginde , in liuur heeft.
China), Hongkong en Batavia, en verder alle plaatsen in Neder*) In deze concessie zijn ook begrepen eenige bronnen op de grens van landsch-Indiö, die door aanvoer uit Singapore in hare behoefte
het district Goenoeng Kendeng, welke tocbehooren aan de opgezetenen vau aan petroleum doen voorzien. De bruto-prijzen, voor de olie behet particulier land Goenoeng Sari, door wie die bronnen vroeger werden
dongen, bewogen zich tusschen 1,10 en 2,15 dollar voor 2 losse
geëxploiteerd.
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blikken en tusschen 1,32 en 2,25 dollar voor eene kist van 2
blikken; de onkosten liepen bij de verschillende agentschappen
uitten tusschen 0,18 en 1,80 dollar, waaronder begrepen zijn de
vracht en de inkomende rechten, daar waar deze laatste betaald
moeten worden ' j .
Hoewel de petroleum markt ook in 1894 nog ongunstig was
en de dollarkoers buitengewoon l a a g , wijzen de geldelijke u i t koOHtefl der onderneming eene netto-winst aan van f 161 677 ,
waardoor de Maa'schappij in staat werd gesteld voor het eerst
dividend (8 pct.j aan hare aandeelhouders uit te keeren. Op uit.
1884 bleven onverkocht 17b" 173 kisten en 20M'AH'lblikken petroleum.
Blijkens het Koloniaal Verslag van 1889 (Llz. 250) kon destijds
loor de Regeering geen uitzicht geopend worden op restitutie aan
's lands kas van de indertijd, onder zekere voorwaarden , voor rekening van den toenmaligen concessionaris (wijlen den heer A. J .
ZIJI.KEH) , in het hier besproken concessieterrein vanwege den
dienst van het mijnwezen verrichte onderzoekingen naar de a a n wezigheid van petroleum, aangezien genoemde concessionaris
zich slechts tot terugbetaling verbonden had voor het geval de
onderneming vóór 1 Januari 1890 tot uitvoering mocht zijn g e komen , hetgeen eerst het geval werd nadat de concessie in het
laatst van 1890 (verg. het verslag van dat j a a r , blz. 235) was
overgegaan op de haar sedert exploiteerende Maatschappij. Thans
kan worden gemeld dat deze laatste, na daartoe (in Mei 1895)
dezerzijds nader te zijn aangezocht, overeenkomstig een door de
algemeene vergadering van aandeelhouders op 28 J u n i 1S95 aangenomen voorstel van commissarissen, het bedrag der bedoelde
kosten, ad f 116 113.34, heeft erkend als eene «eereschuld", die
uit de door de Maatschappij te maken winsten zal worden terugbetaeJd in jaarlijksche termijnen van f 11 611 , en zulks nadat
vooraf aan de aandeelhouders uit de winst over 1895 zal zijn uitgekeerd het bij de statuten bedoeld minimum-dividend van 6 pet.
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*Mijnconcessiën Besitang en Aroe-baai (betreffende een tweetal
mijuvelden , groot naar berekening respectievelijk ongeveer 11836
en 62 960 b o u w s , mede in het landschap Langkat). Zooals reeds
op blz. 258 van het vorig verslag werd medegedeeld, werden in
1894 twee nieuwe mijnvelden tot het winnen van aardoliën en
andere delfstoffen door het inlandsch bestuur van Langkat aan de
zooeven genoemde Maatschappij in concessie afgestaan. Bij gouvernementsbesluit van 4 Maart 1895 n". 4 werden de daarop betrekking
h e b b e n d e , inmiddels gewijzigde, concessie-contracten goedge- .
k e u r d , nadat genoemde vennootschap, bij notarieele akten , onder
Jomiciliestelling ten residentiekantore te Medan , de ook van andere
concessionarissen in inlandsche staten geëischte verbintenissen
jegens het Gouvernement (betreffende de eventueele terugbetaling
aan 's lands kas vau bijzondere beschermingskosten , e n z . , ten behoeve van de te vestigen onderneming en de weriug daarbij van
Chiueesche mijnwerkers van Banka) had aangegaan. De concessiecontracten , welke niet wezenlijk afwijken van het in n°. 4769 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad opgenomen model-contract,
zijn in hun geheel afgedrukt in het »Verslag van het mijnwezen"
over het 1ste kwartaal 1895 (extra-bijvoegsel tot de Javasche Courant
van 13 Augustus 1895). De concessiën gaan in met den dag van
goedkeuring der contracten door den Gouverneur-Generaal en
eindigen 75 jaren daarna , wanneer niet vóór het verstrijken van
dien termijn met toestemming van de Indische Regeering omtrent
eene verlenging is overeengekomen. De cijns, aan den sultan van
Langkat op te brengen , is vastgesteld op 5 cent voor eiken hectoliter in den handel te brengen gezuiverde petroleum of ander
uit de grondstof te verkrijgen geheel of gedeeltelijk gezuiverd
product, en op 3 cent voor eiken door de onderneming geproduceerden en daarvan vervoerden hectoliter ruwe aardolie , onverschillig of dat vervoer door of namens de concessionaris of door
anderen geschiedt. De cijns is verscnuldigd op uit. December van
elk jaar en bedraagt in geen geval minder dan f 1000 voor de
concessie Besitang en dan f 6000 voor de concessie Aroe-baai, en
moet betaald zijn vóór den lsten April van het j a a r . volgende op
dat waarover hij verschuldigd is.
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*Mijn concessie BoeAit Mas, vroeger genaamdPeirolia
(betreffend*
een mijn veld , naar berekening groot 60 000 bouws, mede in het
landschap Langkat). Op blz. 258 van het vorig verslag werd
reeds medegedeeld dat bij het inlandsch bestuur van Langkat
het voornemen bestond om de in November 1894 door dat bestuur
ingetrokken concessie »Petrolia" van den heer J. DEEN (welke
intrekking werd goedgekeurd bij gouvemementsbesluit van 7 Ja*
nuari 18H."> n°. 24j te doen overgaan op de meerbedoelde K o ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbrounen in Nederlandsch-Indië. De overdracht had sedert
plaats en het betrekkelijk concessie-contract, waarbij de naam
tier concessie veranderd werd in dien van >Boekit M a s " , erlangde, nadat de vennootschap bij notarieele akte de gebruikelijke
bijzondere verbintenissen jegens liet Gouvernement had aangegaan
(zii' de voorgaande rubriek), de goelkeuring van den GouverneurGeneraal bij besluit van lU Mei 1895 o*. 8. Aan die goedkeuring
werd , in verband met eene nog bestaande onzekerheid omtrent
het juiste beloop van de westelijke grens van het landschi.p Langkat.
de voorwaarde verbonden d a t , indien te eeniger tijd bleek dat
eenig gedeelte van het in de concessie omschreven terrein buiten
de Langkatsche grens mocht vallen , zoodanig gedeelte niet in de
concessie zou zijn begrepen. Het concessie-contract is overigens
geheel gelijkluidend met de hiervóór besproken overeenkomsten
voor de concessiën Besitang en Aroe-baai. De cijns mag in geei.
geval minder dan f 6000 'sjaars bedragen.
B o r n e o.
*Mijnco,icessie Louise (betreffende een tnijnveld nabij de Mahakkam-rivier in het landschap Koetei der residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo). De termijn van drie j a r e n , binnen
welken aan deze op 30 J u n i 1891 ingegane concessie een begin
van uitvoering moest zijn gegeven , is door het inlandsch bestuur
van Koetei verlengd tot 1 December 1897 , welke termijnsverlenging
door den Gouverneur-Generaal werd goedgekeurd bij besluit van
7 October 1894 n°. 67. : )
§ 5. Andere

delfstoffen.

Java.
Mijnconcessie Genoek U'atoe (betreffende een mijn veld ter grootte
van 9 1 /; bouws in het district Goenoeng Kendeng der afdeeling en
residentie Soerabaija). De ontginning der jodium houdende bronnen , in deze concessie begrepen , leverde in 1894 2^59 K.G. ruw
joodkoper, zijnde 119 K.G. meer dan in het voorafgegane jaar.
De waarde van het verkregen product bedroeg f 9 4 3 6 , met eene
belastbare netto opbrengst van f4292. De over 1893 verschuldigde
cijns, ad f 122,29, werd tijdig in 's lands kas te Soerabaija gestort,
en die over 1894 bepaald op f 128,75. Het vast recht bedraagt
f2,50 per jaar. De onderneming, die in den aanvang van 1895
werd ingebracht in eene naamlooze vennootschap (de te Soerabaija
opgerichte >Maatschappij tot exploitatie van het land Genoek \Vat o e " ) , is van zeer eenvoudige inrichting: het getal werklieden
bedraagt 14 a 15 d a a g s , die onder toezicht staan van een B u r o -

peeechen opzichter.
Mijnroncessie Kcdoeag Waroe. (betredende een mijnveld ter grootte
van ruim 7 bouws , mede in het zooeven genoemde district Goeuoeng Kendeng). Met de ontginning van deze in 1889 door de
inlandsche rechthebbenden op den grond der dessa Kedoeng Waroe
aanvaarde concessie voor het winnen van jodium en jodiumverbindingen was ook bij het einde van 1894 nog geen aanvang gemaakt.
.Mijnconcessic Ooetioeng Woengkal (betreffende een mijnveld ter
grootte van 12 bouws in het district Toeren , afdeeling Malang ,
residentie Pasoeroean). Ook op uit. 1894 was nog niet gebleken dat
met de ontginning voor het winnen van zandsteen , krachtens de
daartoe in 1889 door den heer C. ZWEEKLS aanvaarde concessie ,
een aanvang was gemaakt.

') Volgens consulaire opgaven werden in 1894 aan Langkat-petroleum
:
> Luidcns een eenige maanden later bjj de Indische Begeettag ontvangen
ingevoerd: te Singapore 508 449 en te Pinang 25HS71 kisten, zijnde rosadres van den concessionaris, den heer J. 11. MEXTEN (die tevens de hierpectievelük ruim 00 en ruim 04 pet. van liet totaal der petroleuin-invoeren
vc'n'.r besproken kolenconcessie „Mathildc" b e d t ) . was door hein niet bet
aldaar, terwijl in 1893 die verhoudingseijlcrs v o o r d e l.:ingk:it-pctroleuin
Ken tiisi h bestuur eene nieuwe overeenkomst aangedaan , waarbij hem tot
(niet respectievelijk 170 G45 en 1:10 000 kisten) slechts bedroegen M <'ii M
pet. De prijzen te Singapore bewogen zich tusschen 1,40 en lfi& dollar per ' het jaar 1908 het monopolie voor de winning van petroleum en aanverwante
storten in het landschap Kortei zou zijn verleend. Aangezien de overeenkist van 2 blikken , met eene prijsverlaging van 15 a M dollarcent» voor
konist niet was overgelegd, kon op het verzoek om goedkeuring daarvan
allevering zonder kisten : te Pinang kon voor Langkat-petroleum per 1 blikken
door de Indische lïegeering niet worden beschikt.
bedongen worden 1,42 i 1,78 dollar met- en 1.29 i 1.52 dollar zonder kist.
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Mijnconcessie Wadjak (betreffende een mijnveld ter grootte van
1243 bouws, gelegen in het district Wadjak , afdeeling Ngrowo
der residentie Kediri;. Gedurende 1894 maakte de concessionaris,
de heer B. D. VAN KIBTHCHOTKN , van zijn recht tut winnen van
marmer en kiezelgesteente geen gebruik. Zijne pogingen om de
concessie, tian welke in 1893 een begin van uitvoering was g e geven , in eene vennootschap in te brengen, waren tot dusver niet
geslaagd. Het over het tijdvak 1 Juli 1893 t/m. 1 .luli 1894 verschuldigd vast r e c h t , ad f310,75 werd in April 1894 in 'slands
kas te Kediri gestort.

Bumatra.
De heer R. D VKHBEKK , aanvrager van de concessie voor het
winnen van edele en andere metalen in een uitgestrekt mijnveld
der afdeeling XIII en IX Kotta (residentie Padangscbe Bovenlanden), deed nog niet blijken dat hij over het noodige kapitaal
ter uitvoering van de onderneming kon beschikken. Bij gouvernementsbesluit dd. 30 Juni 1896 ii°. 9 werd hem opnieuw uitstel
verleend, thans tot 2 Juli 1896.
Omtrent de goudgraverijen en wasscherijen der bevolking in
sommige streken van het gouvernement Sumatra's Westkust zijn
r
j, een mededeelingen ontvangen (verg. wat laatstelijk te dier zake
is gezegd in het verslag van 1893, blz. 267).
In de afdeeling Indragiri, omvattende de op Sumatra's vasten
wal gelegen Kiouwsche onderhoorigheden , en in het aangrenzende
landschap Kwantan wordt door inlanders, meestal vrouwen, als
de veld werkzaamheden zijn afgeloopen, op kleine schaal goud
gewasschen. Voor het verkregen product , omtrent de hoeveelheid
waarvan geen cijfers zijn vermeld , wordt 70 tot 90 dollarcents
per gram betaald.

Mijnconcessie Pangi/oel (betreffende een mijnveld ter grootte van
ongeveer 77 bouws in het district Banggoel der afdeeling Trenggalek , residentie Kediri). De termijn , binnen welken de voorloopige
concessionaris, de heer I. J. DBRMOUT , ter erlanging van eene
definitieve concessie voor het winnen in bet hierbedoelde mijnveld
van marmer en kalksteen , zou moeten hebben aangetoond dat de
noodige fondsen (f50 000) voor de uitvoering beschikbaar waren,
werd bij gouvernementsbesluit van 7 October 1894 n". 51 , op
eventueel te wijzigen voorwaarden , voor de derde maal verlengd.
en wel tot uit. 1895. Ofschoon de heer DËRMOIT zich daarop, in
vereeniging met een anderen aanvrager, die als geldschieter zou
optreden , heeft aangemeld ter erlangmg van de concessie, achtte
evenwel de Indische Kegeering ten opzichte van de beschikbaarheid
van het vereischte kapitaal nadere verklaringen noodig alvorens
hot verzoek in gunstige overweging te kunnen nemen. Daartoe
is den aanvragers alsnog tijd gelaten tot 30 Juni 1896.

B a n k a.

"Mijnconcessie Kliripan (betreffende een mijnveld, ter grootte
van 395 bouws, gelegen in de regentschappen Pengasih en Nanggoelau der residentie Djokjokarta». Nadat in Juni 1894 de noodige
gebouwen waren opgericht, waaronder eene laadplaats aan de
spoorbaan tusschen de halten Wates en KedoendaDg der staatswesterlijnen , en een rijweg was aangelegd van die laadplaats Daar
de groeve , werd met het delven van het bruinsteen-erts een begin
gemaakt. Aanvankelijk ondervond de ondernemer, de heer H. \V.
VAN DALFSEN , moeielijkheden wegens gebrek aan werkvolk in de
schraal bevolkte streek. Bij het invallen van den westmoesson
liepen de groeven onder w a t e r , hetgeen instorting van de wanden
ten gevolge had. Volgens een Duitsch mijningenieur, die in 1893
op kosten van den ondernemer een onderzoek had verricht naar
het voorkomen van het erts , zou de quantiteit daarvan te gering zijn
voor eene ontginning op groote schaal, dnch waren ligging en
hoedanigheid van dien aard dat eene ontginning in het klein wel
aanbeveling scheen te verdienen , eene meening welke door de
sedert opgedane ondervinding beloofJe bewaarheid te worden. De
productie in 1894 toch bedroeg circa 1O00 ton bruinsteen, waarvan
315 ton werd vervoerd r a a r Tjilatjap en 150 ton naar Samarang, i
welke hoeveelheden tot vrij bevredigende prijzen werden verkocht. I
Aan de groeve bleven nog circa 500 ton in voorraad. Over het
eerste jaar waren de cijns en het vast reeht aan den sultan vnn Djokjokarta reeds betaalt. tëene voor de onderneming bezwarende
omstandigheid was hierin gelegen dat de mailbooten voorshands
Tjilatjap niet aandeden, en bovendien ook niet genegen waren
het erts in » b u l k " a s lading aan te nemen, waarom het door
speciale, niet al te groote vaartuigen zal moeten worden afgehaald.
Vergunning tot het tcinnen tan kalksteen (in het gebied der
dessa Tjono van bet district, Menoreh , afdeeling M e e l a n g , residentic Kndoe). Van deze aan den heer V. LBVYPSOIIN verleende
en door hem aanvaarde vergunning (zie vorig verslag , blz. 258j
werd gedurende 1894 nog geen gebruik gemaakt. Bij gouvernemeutsliesluit van 10 Octobel 1894 n". 29 werd de vergunning in
dier voege uitgebreid dat het verkregen product niet uitsluitend
tot het branden van k.. k zal behoeven te worden gebezigd, maar
ook als bouwmateriaal in deu ban lel zal mogen worden gebracht.
In verband met deze uitbreiding — welke door den ondernemer
tijdig is aanvaard igouverneiiientsbesluit dd. 12 Januari 1895
n°. 37) — werd de vóór 15 December van elk jaar in 's lands kas
te Magelang te storten retributie verhoogd van f 25 tot f 50.
Tevens werd aan den beer LlVT880HX, naar aanleiding van diens
verzoek om recht lot ontginning door middel van mijngangen ,
te kennen gegeven dat dit "eht slechts door eene mijnconcessie
kan worden verkregen , en >at de Indische Kegeering genegen
was o m , met intrekking van de biervóór besproken v e r g u n n i n g ,
het verlet men van eene mijnconcessie onder nader vast te stellen
voorwaarden in overweging te nemen , indien hij daartoe alsnog
uitdrukkelijk bet verlangen te kennen gaf en ten genoegen van den
Gouverneur-Generaal kon aauu-uiien dat een kapitaal van f 1 5 000
ten behoeve van de bedoelde mijnontginning beschikbaar ivas.
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Vergunning lot het winnen van kaolia. Bij gouvernementsbesluit
van 24 October 1894 n°. 7 werd voor den tijd van tien achtereenvolgende jaren , ingaande met de dagteekening van genoemd b e s l u i t , aan den heer W. LBE.MIIRUGOEN vergunning verleend (zonder
daarvoor retributie aan den lande verschuldigd te zijn) om . als
grondstof voor het vervaardigen van aardewerk op het eiland
B i n k a . aldaar kaolin te winnen in gronden, behoorende tot het
staatsdomein , voor zoover daarop geen rechten worden uitgeoefend
door derden , dan wel voor zoover dezen te hunnen genoegen zijn
schadeloosgesteld. Aan de vergunning werden zekere voorwaarden
verbonden (zie het «Verslag van het mijnwezen" over het iste
kwartaal 1895 , gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant
van 13 Augustus 1895), strekkende o. a. ter voorkoming dat ten
behoeve van de beoogde onderneming meer gron<l in gebruik
worde genomen of gehouden dan noodig i s , en ter verzekering
dat het van de vergunning te maken gebruik niet leide tot bezwaren, hetzij uit een oogpunt van veiligheid , hetzij uit anderen
hoofde. De vergunning is binnen den gestelden termijn van zes
weken na dagteekening \an voormeld besluit aanvaard , waarvan
is aanteekening gehouden bij gouvernementsbesluit van 12 Januari
1895 n". 2. Gerekend van 16 Maart d. a. v. zijn de rechten en verplichtingen van den houder der vergunning, met goedkeuring van de
Indische Regeering (gouvernementsbesluit van 6 April 1895 n°. 18),
overgegaan op de te Batavia gevestigde firma P. LANDBERG BN
ZOON.

B o r n e o.
Mijnconcessie Goenoeng Lawak (betreffende een mijnveld ter grootte
van ruim 3000 bouws in het district en de afdeeling Martapoera
der residentie Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo). De te Amsterdam gevestigde »Boriieo-Mijnmaatschappij ", welke gedurende
eenige maanden van 1893 op dit haar concessieterreiu on lerzoekingswerkzaamheden had doen uitvoeren , liet in 1894 de zaak
we Ier rusten. Het jaarlijksch vast recht, ten bedrage van f 7 5 0 ,
werd echter tijdig in 's lands kas te Bandjermasin gestort. De
concessie is verleend voor het winnen van diamant, goud , platina
en steenkolen.
"Mijnconcessiën i Sambas Gold Mines" en » 1/ 'est-Borueo Gold Fidd"
(in bet landschap Sambas der residentie Westerafdeeling van Borneo).
Op het terrein van geen dezer beide concessiën , ten doel hebbende
de winning van g o n d , lilv e r , platina, enz., werd in 1894 de
vanwege de »West-Borneo Goud Maatschappij" te AmsterJam
laatstelijk ter hand genomen , doch in 1893 gestaakte exploitatie
hervat.

*Mijnco/tci'Ssi>' Ban Pin San (betredende twee mijnvelden . te
zaïnen vermoedelijk groot "2230 b o u w s , mede in Sambas). Deze
goudexploitatie werd ook in 1894 door de nieuwe concessionaris
(de in 1892 t" Amsterdam opgerichte Onderzoekingsmaatsehappij
van mijngronden ter Westerafdeeling van Borneo) nog niet hei vat.
Ben uit Europa gekomen essaieur hield zich eenigen tij 1 bezig
met een metallurgisch onderzoek van ertsen , doch de uitkomsten
werden aan den dienst van tiet mijnwezen niet bekend.
'Mijnconcessi' Kaliudjau
(betreffende een mijnveld , ter grootte
van circa 1(100(1 bouws, gelegen in de Dajakstreken van het
landschap Koetei der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo). Omtrent deze concessie voor de winning van edele metalen
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en andere delfstoffen , indertijd verleend aan wijlen den heer G.
MUHKAY , werd sedert liet medegedeelde op blz. 259 van het
vorig verslag niets naders vernomen.
*Mijaconcessie. Melak (betreffende een raijnveld, groot circa 13 000
b o u w s , zich uitstrekkende aan weerszijden van de Mahukkamrivier van af Moeani Pahoe tot Tandjong Batoe over eene breedte
van 1500 M.). Deze op 5 October 1893 ingegane concessie voor
het winnen zoowel van ertsen als vim steenkolen , petroleum ,
edelgesteenten ei: andere delfstoffen , in handen van den lieer L.
W . H. DB MUNNICK S r . , kwam in 1894 nog niet tot uitvoering.
"MijHCOhcetsie Charlotte (in bet landschap Goenoeng Taboer der
residentie Zuider- en OosterafJeeling van Öorneo). Deze concessie
voor het winnen van lood- en antimoonglans en aanverwante
ertsen, mede 7an 't laatst van 1893 dagteekenende , is verleend
aan den heer J. H. MENTEN , tevens houder van twee concessiën
in Koetei. Ter uitvoering ook van deze derde concessie schijnen
in 1894 op het terrein nog geen werkzaambe ien te zijn verricht.
Inlandsehe ontginningen. De opbrengst van de goudproduceerende
streken der residentie Westerafdeeling van Borneo wordt over 1894
opgegeven als volgt: Sambas 147'/<, Montrado 1 3 3 8 . Matnpawa
3 4 , Mandhor 3 5 , Landak 120, Tajan 134 en Sintang 267 thail ,
of te zamen 2075 1 /, thail • ) , tegen 2521 thail in 1893. Ten aanzien van deze cijfers dient echter in 't oog te worden gehouden
dat ze waarschijnlijk te laag zijn opgegeven , daar de betrokken
personen steeds moeite doen om de gewonnen hoeveelheden geheim
te houden met het oog op den aanslag in de bedrijfsbelasting. Aan
de goudproductie namen in Sambas 148, in Montrado 1348 en in
Tajan 47 personen deel. Naar gelang van de hoedanigheid van
het goud werd voor de thail betaald f 64 a f 80. Het door het
Gouvernement verpachte recht tot afgifte van licentiën voor de
uitoefening van de inlandsehe goud- en diamant-industrie b r a c h t ,
voor zooveel dit recht niet met andere pachtmiddelen vereenigd
i s , in de onderafleelingen Lara en Loemar en Montrado der
(toenmalige) afdeeling Montrado respectievelijk f 2784 en fü040en
in Mandhor (afdeeling Pontianak en ommelanden) f 132, of te
zamen f 4956 op , tegen f 4308 in 1893. Aan ongemunt goud werd
in 1894 , volgeus de douane-opgaven , uitgevoerd (naar Singapore)
voor eene waarde van f 26 5 0 0 , tegen f 38 750 in 1893.
In de onderafdeeling Tanah Laut (afdeeling Martapoera der
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd in 1894
135 thail goud verkregen , tegen 129 thail in 1893. Als pachtschat werd betaald 1 0 / 4 thail stofgoud , of 6 l / 4 thail minder dan
in 1893. De prijs van zuiver Pleiariscu stofgoud wisselde af tusschen
f70 en f75 per thail.
Omtrent de inlandsehe diamantwinning in de residentie Westerafdeeling van Borneo wordt uit Landak bericht, dat deze industrie
slechts een sober bt staan oplevert, ofschoon in 1894 2704 k a r a a t ,
of 537 karaat meer dan in 1893, naar Pontianak werd vervoerd.
Onder eerstgemelde hoeveelheid waren slechts 60 steenen van 2
of meer karaat.
Het debiet van licentiën voor het winnen van diamant in de
afdeeling Martapoera der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo bracht f J277 op of f 116i meer dan in 1893. Deze v e r
meerJering is toe te schrijven aan de omstandigheid dat in 1894 in
mindere mate ruwe diamanten uit Europa werden ingevoerd , ten gevolge waarvan vele werkeloos geworden diamantsiijpers hun geluk
beproefden in het graven naar diamant in de omstreken van Martapoera , evenwel zonder noemenswaardige resultaten.
C e 1 e b e s.
Mij/tco/icrssii' Soemalata (betreffende een mijnveld, ter grootte
van ruim 2680 bouws, in het district K w e n ' a n g der afdeeling
Gorontalo, residentie Menado). Omtrent deze concessie, blijkens
het \orig verslag (blz. 260) in Juni 1894 verleend aan de firma
Oebroeders BAUKRMANN n
PAUMKNTIEH te Gorontalo, en door
hen binnen zes maanden te aan vaarden, wordt in de Indische
niededeelingen voor dit verslag niets naders bericht. Van elders
blijkt echter dat hier te lande eene naamlooze vennootschap voor
hare exploitatie in wording is.
| 0.

Vergunningen en oneretukomsteit. tot
k nniig*
opsporingen.

mijnbouw

Ten vervolge op de gelijksoortige opgaven , bij bet vorig verslag
') Hieronder niet heep-pen eene hoeveelheid van 8'/ ; thail, in MM ver
kvagea uit drie fOMUnQnen in de oadenMeeBag Siaejkawaaej. bewerkt don
7 personen, die vanouds betwttag aan den pachter te Montrado betalen.

gevoegd, vindt men in tabel V van de reeds vermelde bijlage
LLL eene lijst van de in het tijdvak van 1 Juni 1894 t/m u i t .
Juni 1895 verleende, ingetrokken en door tijdsverloop vervallen
vergunningen tot het doen van mijn bouwkundige opsporingen in
g"deelten der daarbij aangeduide districten . afdeelingen of landsibappen , zoowel van de gouverneinentslanden als van sommige
inlandsehe staten.
Omtrent de uitkomsten van de opaporingen , voor zoover daaromtrent bij den dienst van het mijnwezen berichten inkwamen ,
kan het volgende worden gemeld.
De opsporingen naar petroleum op Java werden vooral door de
Dordtache Petroleum-Maatschappij met kracht voortgezet. Terwijl
de Maatschappij het onderzoek in Cberibon (verg. vorig verslag ,
blz. 260) s t a a k t e , aangezien bet aangeboorde product geen olie
van goede qualiteit bleek te kunnen leveren , en hare boringen
in Samarang (vergunning H 7, DORREPAAI.) nog niet met gunstigen uitslag werden bekroond, slaagde zij beter in het district
Panolan der residentie Hembang, waar einde 1894 van eenige vrij
overvloedige bronnen dagelijks eene met den inhoud van p. DJ.
400 kisten overeenkomende hoeveelheid olie door eene ijzeren
pijnleiding van ruim zes paal lengte naar de in genoemd jaar
aan den oever der Solo-rivier opgerichle fabriek werd geleid. Het
plan bestond om deze hoeveelheid op te voeren zoodra nieuwe
distilleerketels zouden zijn aangebracht. Tijdig werd de vereischte
mededeeling gedaan (zie art. 3 van Indisch Staatsblad 1889 n°.
242) dat met de winning werd aangevangen, terwijl in Juni 1895
eene aanvraag om concessie werd ingediend. Tot dusver is van
eene beschikking der Indische Regeering op die aanvrage hier te
lande niet gebleken. Van de door dezelfde Maatschappij in de
districten Gomoeng Kendeng en Grissee der residentie Soerabaija
verrichte boringen waren de uitkomsten in het voorjaar van 1895
nog niet bekend. Over proef boringen , vanwege dezelfde Maatschappij te ondernemen in een onderzoekingsterrein in het landschap Koetei (Oostkust van Borneo), waarvoor de «SteenkolenMaatschappij Oost-Borneo " recht van opsporing heeft, is gehandeld op blz. 275 hiervóór.
In Samarang (vergunning CH. W. AYBI.ING) werd met een
gewoon handboortoestel op eene diepte van 173 M. eene olielaag
aangeboord, die tot dusver vrij veel en vrij zuivere olie opleverde.
Het onderzoek zou op grootere schaal worden voortgezet. Het
onderzoek naar petroleum in de districten Djabakotta en Soerabaija der afdeeling Soerabaija in de gelijknamige residentie (vergunuing J. H W. D E E R N S ) , zootnede de opsporingen in de residentiën Banjoemas en Kadoe leverden nog geen beslissende resultaten op.
Met vrij bevredigende» uitslag zou , naar bericht w«-rd , ook in
de afdeeling lliran en Banjoeasin der residentie Palembang (verg u n n i n g .1. SCHMITZ) naar aardolie zijn geboord.
In een opsporingsterrein in de afdeelingen Ommelanden van
Telok Betong en Semangka der residentie Lampongscie Districten
(vergunning E. G. TAYLOH) wees een voorloopig onderzoek i n d e n
ljop van 1895 op het aanwezen van steenkolen. Op eei door den
belanghebbende gedaan verzoek om het voorkomen en de ontginbaarbeid der kolen , op zijne kosten , door een ingenieur van den
dienst van bet mijnwezen te doen nagaan voor den tijd van
hoogstens drie maanden , werd bij gouvernementsbesluit dd. 21
November 1895 n". 17 gunstig lesenikt. De directeur van onderwijs , eeredienst en nijverheid werd namelijk gemachtigd om ,
zoodra de belangen van den dienst zulks zouden toelaten en nadat
de adressant zich bij notarieele akte en onder borgstelling tot
tijdige terugbetaling van de kosten zou verbonden hebben , ten
liehoeve van de bewuste onderzoekingen voor den aangegeven
duur een goiivernementsmijningenieur naar de Lampongsche I)istricten te dirlgeeren. In afwachting van eene principieele beslissing
ter z a k e , waaromtrent niet de Kegeering hier te lande in overleg
was getreden , werd echter den heer TAYLOR medegedeeld dat de
Indische Hegeering zich het al of niet verleenen van eene kolenci ncessie voor het bedoelde opsporingaterreiu voorbehield, onafhankelijk van de uitkomsten der in te stellen onderzoekingen ,
en zulks speciaal met liet oog op bare eigen kolenontginning ter
Su mat ra's Westkust. Mocht eventueel eene concessie met worden
verleend, dan zouden alle uitgaven voor het go;;\ernementsonderzoek ten laste van den lande blijven en zouden bovendien door
bet Gouvernement worden terugbetaald de verder door den adressant voor bet onderzoek gemaakte kosten , voor zoover die — ter
beoordeeling van i'.en < iouverneur-<. .eraal — mm Izakelijk waren
geweest. W a t bet voorbehoud betreft omtrent het al of niet verleenen van concessie is tedert aan den Gouverneur-Generaal als
In-t dezerzijdseh oordeel te kennen gegeven dat in de van staats*
wege aangevangen Icolenexploitatie geen reden kan gelegen zijn
om op aanvragen Letreffendo de ontginning van kolenmijnen at'-
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wijzend te beschikken.
aanvrager vooraf bepaald maximum per jaar, bij de gouvernenieutsIn de residentie Hagelen (vergunning H. W. VAN D A L M S N en verkooppakhuizen (uitgenomen bij die in het binnenland) tege:.
H. E. ÜOHKBI'AAL) werden onderzoekingen ingesteld naar de goedkoopeu prijs te verkrijgen (per pikol tegen f 2 en per K.Cr. tege;:
mogelijkheid otn van de exploitatie van het mineraalwater <ler f 0,03") in 1894 gebruik werd gemaakt voor 3019 pikol (in 1892
K r a k a l - b r o n , en van de iu die residentie voorkomende pijpaarde voor 2335 en in 1893 voor 3132 pikol). Het op dien voet te verhoudende lagen, industrieele ondernemingen te niuken. Naar hetgeen strekken SOUl meet erhter vooraf, op kosten van den aanvrager,
daaromtrent gemeld werd , scheen raen wel kans van slagen te voor de co! su int ie onbruikbaar zijn gemaakt. Daar de wijze,
waarop men tot hiertoe bij die onbruikbaarmaking te werk ging
hebben.
In het landschap Bvvool ter noordkust van Celebes werden de (zie Bijblad op liet Indisch Staatsblad n°. 3908), volgens deskundig
onderzoekingen voor rekening van de > Nederlandsch-Indische advies, niet meer geheel afdoende kon worden geacht, werdeu te
Mijnbouwmaatsehappij " te Batavia voortgezet (zie vorig verslag , dieu aanzien nadere voorschriften gegeven bij eene circulaire var.
blz. 260). Eene uit eeue ondiepe schacht aangelegde horizontale den directeur vau onderwijs, eeredienst en nijverheid dd. 10 Maart
galerij doorsneed een paar ertsgaugen , respectievelijk ter dikte 1895.
van ruim 8'/i en ruim 6 voet, die rijke g o u d - en zilverertsen
Het aantal verkoopplaatsen bedroeg onder uit. 1894 op Java en
bleken te bevatten. Monsters van het gevonden erts werden bij Madura 182 en in de buitenbezittingen 4 3 , dus één minder dai.
het hoofdbureau van het mijnwezen te Batavia ter aualyseering op uit. 1 8 9 3 , omdat het zoutverkooppakhuis te Loeboe Lintang
ontvangen. Eenige uit den dikken g a n g afkomstige partijen , be- (Benkoelen) in den loop van 1894 ledig viel en ingevolge een
staaude uit 126'/, K . G . , bleken per ton van 1000 K G . gemiddeld reeds in 1893 genomen besluit (zie het Koloniaal Verslag van dat
te bevatten 183 gram goud en 51*2 gram zilver, terwijl de onder- jaar, blz. 268) gesloten werd. De zoutvoorraad van een ander pakhuis
zochte massa uit den anderen e r t s g a n g , p. m. 10 K.G., eeu in de residentie Benkoelen . namelijk dat te Ketaun . tot de opg o u d - en zilvergehalte aanwees van respectievelijk 136 en 466 heffing waarvan tegelijkertijd was besloten, was op uit. 1894
gram per ton. Tot goedkeuring van een in Januari 1893 namens nog niet opgeruimd.
voormelde vennootschap met het Bwoolsch bestuur gesloten nader
De geldelijke opbrengst van het zoutdebiet bedroeg op Java en
contract, tot aanvulling van het in 't laatst van 1 ï?S>"2 goedge- Madura f 7 103 892 en in de buitenbezittiugen f 1273 092 of te
k e u r d e , bij welk aanvullingscoutract het opsporingsterrein der zamen f 8 3 7 6 9 8 4 , tegen f 8 4 7 8 4 6 3 (volgens verbeterde opgave;*)
Maatschappij werd verruimd, werd de resident van Menado, in 1893 en f 8 240 469 in 1892.
onder zeker voorbehoud, gemachtigd bij gouvernementsbesluit
In de wijze waarop het zout werd gedebiteerd kwam in 1894
slechts in zoover verandering dat in den loop van de eerste
dd. 13 Juli 1894 i r . 8.
helft van dat jaar onder de plaatsen, waar de verkoop bij het
gewicht in stele van bij de maat geschiedt, ook werd opgenomen
III. Z o n .
Tjabangboengin in de residentie Krawang (zie vorig verslag. blz.
De uitkomsten van het gouvernements-zoutmouupolie bleve'i iu 260/261). Voorts traden op verschillende data der maand Januari
1894, zoowel wat de verkochte hoeveelheid als wat de opbrengst bij de verkoopplaatsen op Java's zuidkust, zoomede bij die ter
betreft, beneden de cijfers ran 1893. welk jaar trouwens in beide hoofdplaats Telok Betoog (I.ampongsche Districieu) en in de geopzichten boven alle vroegere stond. Het debiet in 1894 toch bedroeg westen Sumatra's Westkust, Benkoelen, P a l e m b a n g , Westerop Java en Madura (met uitzondering van Djokjokarta . waar geen afdeelmg van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
zout van gouvernementswege verkocht wordt,) in totaal 1 059 668 in werking de bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 302 vastgestelde
pikol, zijnde 21319 pikol minder dan in 1893, toen (volgens ver- verhoogde zoutprijzen (zie bet verslag vau 1893, blz. 268), zoodat
b«terde opgaven) in het geheel 1 080 987 pikol werd verkocht. thans de normaalprijs van t 6,72 per pikol geldt voor geheel XederToeneming van het debiet had plaats in 6 vau de 21 gewesten landsch-Indië, met uitzondering van de twee gouvernementsverkoopwaar gouvernements-verkooppakhuizeu bestaan, tot een totaal plaatsen in de residentie Soerakarta en van die in de gewesten Su ma:
van 7794 pikol; daarentegen verminderde de afzet in de overige 15 tra's Westkust en Palembang , waar de prijs f 6 per pikol bedraagt. )
met 29 113 pikol. Ook in de bui ten bezittingen , voor zooveel aldaar
Het denkbeeld betreffende den verkoop van het zout in afgepaste
het zoutmonopolie w e r k t , viel over 't geheel afneming van het verpakking verkeert nog in het stadium van onderzoek. Blijkens
debiet op te m e r k e n , en wel niet 19 163 pikol, daar het daalde, het vorig verslag (blz. 261) had het bekroonde antwoord op de
vau 220 623 (volgens verbeterde opgaven) in 1893 , tot 201 460 prijsvraag betreffende een geschikt verpakkingsmiddel de commissie
pikol in 1894. Ter hoofdplaats Palembang en in de residentién vau Indische beoordeelaars — of juister den directeur der hoogere
Banka en Zuidei- en Oosterafdeeling van Borneo nam het debiet burgerschool te Soerabaija, dr. T H . J. VAN BUUHEX — geleid tot
in het geheel toe met 3307 pikol, terwijl het in de betrokken het indienen van een plan betreffende het voor Iudië meest
andere vier gewesten met 22 470 pikol verminderde.
wenschelijk te achten stelsel van machinale verpakking. Bij dit
In hoever de lager te vermelden prijsverliooging, welke inden plan werd voornamelijk aanbevolen een systeem , volgens hetwelk
.oop van Januari 1894 bij een 7-tal verkoopplaatsen op Java (die het zout in briquetten geperst en aldus in geasphalteerde kisten
aan de zuidkust) en bij de meeste verkoopplaatsen in de buiten- verpakt en vervoerd zou worden. Terwijl dit plan , waarbij was
bezittingen werd ingevoerd , op de afneming van het zoutdebiet voorgesteld om aanvankelijk op bescheiden schaal, door middel
invloed heeft gehad , is niet met zekerheid te zeggen. ') Overigens van eene te Sumanap op Madura op te richten verpakkingsfabriek ,
zullen waarschijnlijk dezelfde omstandigheden hebben medegewerkt, met de briquetteering van het zout eene proef te nemen , bij her
die ook vroeger reeds meermalen van nadeeligen invloed op het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid in behandegebruik van gouvernements-zout zijn geweest, namelijk de min ling w a s , verkreeg dr. VAN BUUHKN een eenjarig verlof naar
of meer door de weersgesteldheid begunstigde clandestiene aanmaak Europa (April 1895). Ingevolge daartoe, op voorstel van de
vau z o u t , en het gebruik vau Siamsche visch , waarmede naar Indische Kegeering, ontvangen opdracht heeft dr. VAN BLUREN
schatting (do uit den aard der zaak hoogst onzeker.' ramingen het door hem aanbevolen systeem in zijne toepassing op Indisch
waren bovendien, zooals gewoonlijk, weder onvolledig) d e , zout sedert in de practijk bestudeerd te Ischl in Oostenrijk (verg.
vergeleken bij vroegere j a r e n , buitengewoon groote hoeveelheid van het verslag van 1893, blz. 268) en zich in genoemd rijk en in
ruim 25 640 pd<ol zou zijn ingevoerd. Overigens kuint het zout- Duitschland tevens op de hoogte gesteld van ae vereischte mechaverbruik gedurende het verslagjaar over 't algemeen tamelijk wel nische hulpmiddelen voor de verschillende onderdeden der methode
overeen met de cijfers van het jaar 1892, zoodat 1893 als eeu en tevens van die welke ook bij het aanmaken van het zout
voor het debiet bij uitstek voordeelig jaar moet worden aangemerkt.
:
In bijlage MMM hierachter worden de verkochte hoeveelheden
) Uit het verkonppakhuis te Soerakarta werd jaarlijks kosteloos 100 pikot
in 1894 en in de twee voorafgegane jaren gespecificeerd naar de zout ten behoeve van den kraton des soesoehoenans verstrekt, welke veruiteenloopende verkoopprijzen en wordt tevens het debiet opge- strekking was bedongen bij art. 2 van het suppletoir contraet met Soerakart;.
geven voor elke verkoopplaats in het bijzonder. Dat overzicht doet dd. 22 Juni 1831, en zulks als schadeloosstelling voor de overneming door liet
o. a. zien dat van de voor huidenbereiders , ijs— en zeepfabrikanten , Gouvernement van liet district Koewoe. In den loop van 1895 is echter met
soesoehoenan eene regeling getroften , krachtens welke deze minder pa>enz., bestaande gelegenheid om het voor deze of andere industrieele , den
sende verplichting is vervangen door eene betaling in geld. Ujj overeenkomst
doeleinden benoodigde zout, mits blijvende binnen een voor eiken dd. 26 Juli 1895 (goedgekeurd en bekrachtigd bü gouvernementsbesluit dd. 25
>) Zooals hooger is aangeteekcnd, ging het debiet op Java en Madura in 1894
in 't geheel terug inet 21 319 pikol. Opmerking verdient dat alleen by da
zooeven bedoelde 7 verkoopplaatsen aan .lavas zuidkust in 1894 26 377 pikol
minder werd gesleten dan in 1893 . namelijk 28 610 pikol, tegen 54 987 pikol
in 1893 (in 1892 55 792 pikol).

October 1895 n*. 22) is nu voor de bewuste zoutlevering. ingaande met 1
Januari 1896, in de plaats gesteld de iaarljjkselie uitkeering van een daarimile overeenkomend bedrag in geld, berekend naar den tegemvoordigen verkoopprjjs van het zout in 's lands pakhuis ter hoofdplaats Soerakarta . met
dien verstande d a t . indien die prij> eventueel mocht worden verhoogd, ook
het bedrag der schadeloosstelling eeue daarmede evenredige verhnoging zal
ondergaan.

Bijlage C.
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zouden kunnen te stade komen. Sedert houdt hij zich bezig niet ! proef nog door hem te verrichten werkzaamheden , verlengd tot
de samenstelling van het verslag zijner plaatselijke bestudeering uit October 1890.
van het briquet- en verpakkingssysteem en met het opmaken van
De goovernemenU-sout winning op Madura viel in 1894 nog
gewijzigde projecten voor eene installatie om eventueel met de ruimer uit dan in 1893. Ingeleverd werden 1490250pikol(49070
briquetteering in Indië op kleine schaal een begin te maken. lien kojang), zijnde 97 080 pikol (3230 kojang) nu er dan in 1893,
deel van het te Ischl in briquetvorm gebracht Indisch zout is in ; toen 1393 170 pikol (46439 kojang) werd verkregen. De aanmaak
eene daarvoor gekozen bijzondere »oververpakking" naar Indië ge- * U in 18!).'! en 1894 over de afdeelingen van Hadlira, waar
zonden , ten einde op geregelde tijden de af- en toeneming in zoutpannen bewerkt worden (in 1894 tot een getal van 920 te
gewicht te doen constateeren, en om de deugdzaamheid der Sampang, 1081 te, Hoender bij Pamakassan en 1568teSumanap),
» oververpakking " te doen nagaan. Inmid Iels is het verlof van verdeeld als volgt:
dr. VAN liutiRRN , met het oog op de in het belang dereventueele
Ingeleverde hoeveelheid
zout (in kojangs van
30 pikolmaten).

ZOUTAANMAAKPI.AATSEN
IN DB ONDERSTAANDE
APDEBLINORN DER
RESIDENTIE MADURA.

Betaling door de zoutKosten waarop de kojang
makers gemiddeld per hoofd zout aan het Gouvernement
genoten (a f 10 per kojang)
te staan kwam n).

Aanwezige zoutvoorraad
n de depots (in kojangs) bij
het einde van het jaar b).
I

'.893.

1894.

Sampang

13 901

tr> 801

Pamakassan

t l 801

12 100

109,47

112 50

10,98

Sumanap

20 737

20 771

131,42

110.02

4G439

49 075

T e zamen

1893.

f

f

1894.

108,49

130,46

f

t

181.50

144.71

1893.

f

f

1894.

11.29

f

1893.
;

11.74

1894.

34 131

38 708

11,00

41958

42 743

13,03*

12.22»

87 120

82 40C

11.77

11 65*

103 209

IG3 857

a) Met inbegrip van de kosten van administratie, toezicht. opschuring en daarmede in verband staande uitgaven , alsmede die voor den bouw van nieuwe pakhuizen , welke kosten niet afzonderlijk zijn opgegeven.
i) Bovendien lagen opgeschuurd in de doorvoerpakhuizen en waren in de verkooppakhuizen voorhan len 20 310 kojang op uit. 1893 en 22 253 kojang op uit. 1894.
Voor de opschuring van het ingeleverde zout waren op uit. 1891 174 dep3tpakhuiz»n beschikbaar, waarvan 40 te Boender, 34 te Sarapang en 100 te Sumanap,
verdeeld over respectievelijk 2 , 2 en 7 etablissementen. In 1891 werden 4 pakhuizen te Mondoeng Mondoeng (Sumanap) door onvoorzichtigheid van een der wakers
door brand vernield. De schade werd begroot op f 7179.

De tijdelijke maatregelen om het politietoezicht bij de aanmaak•
plaatsen op Madura te verscherpen, ter wering van heimelijken
aanmaak van zout en tot beteugeling van den sluikhandel In dat
artikel , waaraan bij gouvernementsbeslu't van 15 April 1893 n°.
14 uitbreiding was gegeven (zie het verslag van 1893, blz. 269),
zijn bij gouvernemeutsbesluit van 1 April 1895 n». 35 weder voor
twee jaren verlengd. De goe Ie werking van die maatregelen
blijkt uit het steeds stijgend debietcijfer in genoemde residentie
(zie de reeds vermelde bijlage MMM hierachter).
De in de afdeeling Grobogan der residentie Samarang aan
sommige dessa's vrijgelaten zoutwinning uit de daar aanwezige
zoutwater- en modderwellen leverde in 1894 eene hoeveelheid van
16 354 pikol zout o p , tegen 16 548 pikol in 1893. Overeenkomstig
Indisch Staatsblad 1876 n°. 258 werd daarvoor aan cijns betaald
f 8259,50, tegen f 8274,40 in 1893.
IV.

Waarde van de goederen a) voor particulicrc rekening
ingevoerd van (of
over)

I I E R I O U S T Of BUTKMHmS.

uitgevoerd naar

de nevens de' cijfers vermeide landen
of plaatsen.
18»».
f

47 241 093

f

Engelsch Katiail (voor orders) . . . .
Andere landen (buiten den Oosterschen
AJ^

ingevoerd van
(of over)

H E R K O M S T OP DESTEMMIKO.

uitgevoerd naar

de nevens de cijfers vermelde landeu
of plaatsen.
MM.
f

50 200 831

f

Engels'h Kanaal [toer orders) . . . .
Andere lauden buiten den Oosterschen

[

Oostersche ( S ' » f P o r e - , • , ; • • .• •
irehh,el
* Andere gedeelten (buiten
nrcnipel j
Nederlandsch-Indiè) . .

05 013 011
8 6*1453

43 028 337
50 362 503

/ 02 989 415
42 250 438

14 889 5:11

3 247 712

KOOPVAA.RT EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaart.
Voor zooveel de in de te Batavia opgemankte janrlijksche algemeene handelsstatistiek behandelde Nederlandseii-Indische havens
betreft (verg. o. a. het verslag van 1893. blz. 251 , en noot 2 op
blz. 252 allaar), vertegenwoordigde, blijkens den in het najaar
van 1895 verschenen jaargang 1894, de handelsbeweging voor
rekening van particulieren tusseben Nederlandsch-lndië en de
daarbuiten gelegen lauden of plaatsen gedurende laatstgenoemd
jaar de hieronder vermelde waardecijfers, waarbij, ter vergehjking , de uitkomsten van 1893 worden herhaald.

1 >oster-c!ie
archipel |

Waarde van de goederen 3) voor par—
ticuliere rekening

,-buiten
Nederlandsch-lndië) . .

50 100 SS2
i 13 3G4 441

52 238 899
M 129 492

/ 07 730 913
30 394 199

13 854 005

3 388 033

|eelten

Totaal.

.

.

.

f

159 404 089

c) (f 44 238 019)

f

170 981408
(f 41 178082)

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1895—1896.

Totaal.

.

.

.

f

158 547 232

c) (f 46 439 099

f

182 152 029
(f 45 094 065)

a) Bovendien werd door particulieren ingevoerd : aan nngemunt goud en zilver,
in 1893 voor eene waarde van f 9 5 3 1 en in 1894 voor eene wa rde van f 1 0 0 0 5 ,
en uitgevoerd aan ongemunt edel metaal ;enkel goud) voor eene waarde van f 39 200
in ISM M vin f :± SM in 1894.
De invoer van speciën voor rekening van particuliere i . ni'de niet in deze tabel
begrepen. beliep in 1893 en 1894 achtereenvolgens f 10 298 297 en f 8 915 735
[waaronder aan gouden munt f 1 1 5 9 000 en f 710 175). terwijl de particuliere
uitvoer vau spenen bedroeg in 1893 f 1030 071 (waaronder a u gouden munt
f 15 000 i n m IS91 f 878 777 alles aan zilveren munt).
i) Onder de uitvoeren naar het Engelsch Kanaal (voor orders) zijn ook de u i t voeren naar Engeland begrepen.
c) De lussehen ( ) geplaatste totalen wijzen aan tot welk bedrag de buiten—
bezittingen in het algemeen totaal declen.

Volgens bovenstaande cijfers bleef de particuliere invoer ongeveer itationnair. Bij dit verschijnsel dient men echter in aanmerking te nemen dat weder voor eenige artikelen van invoer
lagere eenheidsprijzen aangenomen zijn moeten worden. Drukte
men den invoer dier artikelen (boter, steenki.len, meel en petroleum) in de eenheidsprijzen van 1893 uit, dan sou, in stede van
op een achteruitgang van ruim f 900 000 1 zoals thans, te wijzen
zijn op een vooruitgang van ongeveer f3 /, millioen. Noggunstiger zou de loop van zaken ten opzichte van de particuliere invoeren
zich voordoen, indien in 1894 niet de reactie wam ondervonden

van de buitengewoon groote petroleum-aanvoeren gedurende 1893,

waarop ree Is hiervóór geweien werd (blz. 201, noot f/j. Van verschillen Ie andere artikelen toch nam de invoer in vrij aauzienlijke
mate toe, in het bijzonder van visch, diverse eetwaren (buiten dia
in de handelsstatistiek in afzonderlijke posten genoemd), krame-
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rijen, g a r e n s , mest en rijst, waarvan in 1894 voor ruim f 8 millioen meer '!;m ii: 189:5 werd aangebracht. De invoer van katoenen manufacturen daalde opnieuw, doch thans slechts van f ii74
millioen tot f 36* millioen.
Van de particulier* uitvoeren was de waarde in 1894 ruim f 11
millioen booger dan in 1893, niettegenstaande «Ie uitvner van
suiker, ten gevolge van de omstandigheid dat de verscheping
van een groot gedeelte van het product van 1894, in de boopop
betere prijzen, tot 1895 werd uitgesteld, f J2" millioen minder
dan in 1893 bedroeg
Dat mindere toch werd rtümechoóta opgewogen door den n e l f 2 0 * millioen vermeerderden koffie-uitvoer,
terwijl (nik de uitvoer van copra met ruim f 4 millioen vooruitging1. Op te merken is voorts nog dat ook voor eenige belangrijke
artikel n van uitvoer — meer in het bijzondercacao, peper, thee
en tin — m 1894 lagere eenheidsprijzen dan die van 1893 zijn
aangenomen moeten worden. Eindelijk verdient nog vermelding
de toenemende beteekenis van petroleum als uitvoerartikel, ver-

band boudende met de werkoamheden der Koninklijke Nederland*
sche l'ettoli'iiin-Maatschappij in de residentie Oostkust van Sumatra. Tegen 109 846 H . L . in 1893, ter waarde van f 878 769 , \verden in 1894 uit genoemd gewest naar havens in het buitenland uitgevoerd 265 730 H. L. Langkat-petroleum , ter waarde van f 2 125 847.
Ter voorziening in verschillende behoeften van '•lande dienst
werd in 1894 voor goavernemtiitsrcki'ii'iai
aan diverse goederen
ingevoerd voor eene waarde van f 6 7 1 1 5 9 7 , tegen in 1893

f 6 585 534 (aan speciën werd in elk dier jaren voor gouveriiemeutsrekenlng bovendien ingevoerd f 1 millioen aan zilveren m u n t ) , terwijl
het Gouvernement aan koffie, tin en kinabast naar Nederland
consigneerde voor eene waarde van f 17 022 361 (in 1893 voor
f 20 377 312).
Nadere l>ijz'>nderhi' len omtrent de handelsbeweging tusschen
Nederlandseh-Indit 1 en de daarbuiten gelegen landen of plaatsen vindt
men in bijlage NNN hierachter. Die bijlage doet, behalve de waarde
van de in- en uitgevoerde goedereu, gespecificeerd naar hunnen aard ,
o. a. ook — doch alleen van de particuliere in- en uitvoeren — de
hoeveelheden kennen, voor zoover deze in de handelsstatistiek
worden opgegeven.
Het aandeel , dat de zeilvaart aan de bovenbedoelde handelsbeweging h a d , bedroeg voor den invoer ruim 71/» pet., voor den
uitvoer ruim 61/» pet. Terwijl namelijk de geheele in- en uitvoer
van goederen (zoo voor gouvernements- als voor particuliere rekeningj eene waarde van respectievelijk f 165 J millioen en f 199'
millioen vertegenwoordigde, werd daarvan met zeilschepen tot
eene waarde van f 12 7 millioen aangebracht en van f 13 millioen
uitgevoerd. Die cijfers bedroegen voor 1893 f 166 millioen en
f 191 millioen (totale iu- en uitvoer), waarvan f 10* millioen en
f 19 1 millioen met zeilschepen.
Ten aanzien van de scheepvaartbeweging met plaatsen buiten
Neder'andsch-Indië, en van de kustvaart, ontleent men aan
voormelde handelsstatistiek de volgende totalen.
1893.

1894.

Aautal zeilschepen.
IN- E N

UITKLARINGEN.

Aantal
stoomschepen.

SCHEEPVAARTBEWEGING
I n g e k 1 :> ;i r d bij aankomst van buiten Nederlandsch-Indië:
op Java n Madura
in d i buitenbezittingen

MET PLAATSEN B U I T E N

Totalen
U i t g e k l a a r d bij vertrek naar buiten Nederlandsch-Indie:
Yan Java en Madura
van de buitenbezittingen
Totalen

Van de a a n g e k o m e n schepen. hiervóór bedoeld
in Nederland
• •
„ Nederlandsch-Indiè
„ de Straits-Settlements
„ andere landen

.

getuigd
getuigd
op Euroop
inlaad.
peesrhe
wijze. sche wijze

.

Aantal zeilschepen,
Te
zanden.

Aantal
stoomschepen.

getuigd
getuigd
op Euro- op inlandpeesche
sche wijze.
wijze.

Te
zamen.

NKDERLANDSCH-INDIÉ.

575
2371

105
83

19
1194

099
3648

571
2713

97
118

27
1230

695
4061

2946

188

1213

4347

3284

215

1257

4750

563
2365

94
88

21
1157

C78
3610

542
2660

95

21
1223

658
3979

2928

182

1178

4288

3202

191

1244

4637

99
760
1418
669

18
30
19
121

117
1121
"2143
•966

107
862
1635
680

22
39
36
118

326
751
180

129
1227
2422
978

2946

188

4347

3284

|

behoorden thuis:

Totalen

.

Inhoudsgrootte (in M'.)

(3 340 120) (416 174)

En van de v e r t r o k k e n schepen behoorden thuisi
in Nederland
„ Ne lerlandsch-Indiè
„ de Straits-Settlements
„ andere landen
Totalen

90
728
1368
742

22
37
16
107

2928

182

(3 412 299) (400 210)

Inhoudsgrootte (in M » )

331

a) *706
»176
1213
(114076)

353
*680
*I45
1178
(109 908)

(3 870 370)

215
(454 010)

112
1118
*20B4
•994

98
836
1523
745

4288

3202

(3 922 423)

17
28
37
109
191
(407 581)

1257

4756

(114 082)

(4 003 070)

329
755
160
1244

115
1193
2315
1014

4637

(113 810)

(3 894 674)

1398
2852

2301
3839

KUSTVAART, b)
Aangekomen:
op Java en Madura . .
in de buitenbezittingen
Totalen c)
Inhoudsgrootte lin M>.) . .

446
537

967

983

(1 560 026) (341 818)

Vertrokken:
van Java en Madura .
„ de huitenbezittingen
Totalen c)
Inhoudsgrootte lin M*.)

416
551

417
571

504
533

988

1037

(1 520 055) (335 151)

1783
3383
5166
(101 240)

1767
3585
5352
(97181)

2645
4471

473
545

430
442

7116

1018

872

(2 003 084) (1 018 573) (331 137)

2688
4680

463
516

420
525

7377

979

945

(1 952 390) (1 521 564) (343 559)

4250

6110

(82 712)

(2 032 422)

1231
2924

2114
3965

4155

6079

(83 506)

(1957 62S»)

a) Waar een * is geplaatst, heeft men te doen met verbeterde opgaven.
6) In de kustvaart-opgaven is niet opgenomen het scheepvaartverkeer tusschea de verschillende havens van Java en Madura onderling, noch ook, wat de buiteubezittii.gen betreft, het verkeer tusschen de havens van eenzelfde gewest aldaar. Stoomschepen, die op bepaalde lijnen dienst doen. zijn hechts geteld op de plaatsen
van aanvang en einde der reizen; van de aankomst en het vertrek op tusschenstations is dus geen gewag gemaakt.
c) Deze sciiepen behoorden voor verreweg het groote meerendeel in Nederlandsch-Indiê thuis.
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Zooals in vorige verslagen reeds meermalen is medegedeeld,
treft men onder de inlandsche en met haar gelijkgestelde bevol-

king in de meeste streken slechts weinig personen aan , die van
den scheepsbouw een bepaald beroep maken , en bepaalt de/.e tak
van nijverheid zich dan nog voornamelijk tot het deels op werven ,
deelt op andere plaateen aan het zeestrand of aan de oevers van
rivieren vervaardigen en kalfateren van rivierprauwen en kleine
vaartuigen , bestemd voor de zeevisch- en gnrnalenvangst.
Voor zoover bekend, liepen de meeste door inlanders en vreemde
oosterlingen gebouwde vaartuigen van sta] el in de gewesten
Soerabaija , Sumn'ra's W e s t k u s t , Celehfi en i nderhoorigheden en
Amboinu; aldaar toch werden in 1894 te water gelaten respectievelijk 7 3 , 2 0 5 , 111 en 144 vaartuigen, meerendeels ter
inhoudsgrootte van minder dan 2 ton. Alleen onder de drie eerstgenoemde getallen waren begrepen respectievelijk 1 , 31 en 37
zeeschepen (op inlandsche wijze getuigd). Uit de residentie Oostkust
van Sumatra , w a a r , blijkens het vorig r e n l a g , in 1893 158 vaartuigen waren gebouwd (daaronder 9 op inlandaebe wijze getuigde
zeeschepen), werden ovrr 1894 geen opgaven omtrent het scheepsbouwbedrijf ontvangen.
In de gewestelijke verslagen wordt voorts medegedeeld dat op
door Europeanen geëxploiteerde scheepstimmerwerven , die voor het
meerendeel aan pniuwenveeren toebehooren ' ) , gedurende 1894
werden g e b o u w d : in de residentie Batavia 6 inlandsche vaartuigen ,
in de residentie Japara 17 op inlandsche wijze getuigde zeeschepen
waarvan 8 door de firma J. F . DIJKMAN & C°. te Joana , en ter
hoofdplaats Soerabaija op de werf van de firma P. LANDBERG & ZOON
22 dito zeeschepen. Op deze laatste werf waren dagelijks gemiddeld
140 man te werk.
De te Amsterdam gevestigde Maatschappij (van welke ook sprake
is op blz. 162 hiervóór), die een deel van het haventerrein te
ï a n d j o n g Priok in erfpacht bezit voor de exploitatie van eene
reparatiewerf met dokgelegenheid , werkte in 1894 rnet gemiddeld
320 man , zoowel Europeanen als inlanders en Chineezen, die gezamenlijk aan arbeidsloon ontvingen f 140 982. (Over 1893, toen
meer weik voorhanden w a s , werd te dier zake betaald f 2 9 3 143.)
Aan omstreeks 25') schepen werden op de werf der Maatschappij
grootere of kleinere herstellingen , enz. verricht. Daar het kleinste
der twee gouvernementsdokken , waarover de Maatschappij krachtens hare concessie-voorwaarden (Indisch Staatsblad 1891 n°. 6) te
beschikken b a d , in 1894 geen dienst meer kon doen, en dan ook,
na afkeuring in J u n i 1894, door het Gouvernement teruggenomen
werd om publiek verkocht te worden (verg. vorig verslag, blz. 146,
noot 2 ) , werd het te dokken materieel in 1894 uitsluitend in het
andere (3000 tons-) dok opgenomen : daarmede werden 85 dokkingen
uitgevoerd met 343 dokuagen (in 1893 7 6 , met 313 dokdagen,
terwijl toen het kleinere dok nog dienst gedaan had voor 19 dokkingen met 99 dokdagen). Voor 'slands dienst (uitgenomen voor
de marine) werden in 1894 door de Maatschappij uitgevoerd 108
werkorders, tot een gezamenlijk bedrag van ruim f 63 000. Onder
deze som komen voor 4 op uit. 1894 reeds afgeloopen orders in
het belang der werkzaamheden aan het in losse deelen van hier
uitgezonden en door de Maatschappij ineen te zetten nieuwe (4000
tons-) gouvernemeutsdok , bestemd om — tegen de daarvoor in de
concessie-voorwaarden gestipuleerde betaling — aan de Maatschappij
in gebruik te worden gegeven ter vervanging van dat, oorspronkelijk bij de marine in gebruik geweest, waarover zij thans nog
beschikt tegen eene jaarlijksche betaling van f 36 000. De termijn,
binnen welken de Maatschappij het nieuwe dok voor 'slands rekening
heeft ineen te zetten, is bepaald op twee jaren , ingegaan 3 October
1894. Bij gouvernementsbesluit van laatstgenoemden datum n°. 11
is voor bedoelde werkzaamheden f 385 000 beschikbaar gesteld.
Ter oprichting van de ten dienste van het werk noodige twee
afloophellingen voor pontons, zoomede voor het opslaan van de
vereischte loodsen, is kosteloos aangewezen een gouvernementsterrein aan de Westergracht van het havenemplacement, aangezieu het terrein , waarover de Maatschappij krachtens hare concessie-voorwaardeu beschikt, voor een en ander geen voldoende
ruimte aanbood, wilde men haar gewoon bedrijf niet belemmeren.
De geleidelijke verscheping van hier van de samenstellende deelen
van het dok liep in April 1895 af.
Omtrent de d o k - en scheepsreparatie-inrichting te Soerabaija van
de te Batavia gevestigde «Maatschappij tot exploitatie van droogdokken en reparatiewerven in Nederlandsch-Indiö" (zie vorig verslag,
blz 263/264) zijn ook over 1894 geen mededeelingen ontvangen.
Ten vervolge op vroegere gegevens van dien aard vindt men
in bijlage P P P hierachter eene opsomming van de scheepsrampen
gedurende 1894 in de wateren van den Nederlandsch-Indischen
Archipel overkomen aan op Kuropeesche wijze getuigde schepen.

>) Voor een paar gewesten was in den laatsten tijd het onderwerp bü
gewestelijke keur geregeld, namelijk voor Soerabaija en Hiouw en onderhoorigheden .Javasche Courant 1894 n°. 70 en 1895 n\ 51).

>) Voor het in orde houden van hare prauwvlojt heeft de Billiton-M.iatschappij eene eigen werf ter hoofdplaats Tandjong Fandan op billiton.
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Zonder de vaartuigen te rekenen van minder dan 30 M'. inhoudsgrootte, beliep, volgens opgaven van nlt. 1894, het aantal
in Nederlandsch-lndië thui3 behoorende schepen en vaartuigen
1933 (43 meer dan op uit. 1893), gezamenlijk metende 237 491
M3. of 83 919 Ngiatorton (respectievelijk 3682 en 1301 meer dan
op uit. 1893). Voor bijna ' / , waren h e t , evenals in 1893, kleine
nUvuurtuigWl . op inlandsche wijze getuitrd. Het aantal gr otere
zeilschepen , als harken, brikken, schoeners, kotters, en/.., ging
in 18'.l4 slechts met 4 vooruit — van 181 tot 185, — doch de
gezamenlijke inhoudsgrootte dezer grootere zeilschepen verminderde
van 79 243 tot 77 937 M s . Omgekeerd weren de NeierlandschIndische itoomacbepeu iets minder in getal dan in 1893 (80 ,
tegen toen 82), doch nam hun inhoudsgrootte toe van 76 879 tot
80 504 M*. Hoe deve stoomschepen en de verschillende hiervóór
genoemde soorten van grootere en kleinere zeilschepen over fle
verschillende gewesten verdeeld waren , kan blijken uit bijlage
0 0 0 hierachter. Diezelfle bijlage bevat tevens een overzicht van
de stooin- en de zeilschepen, gerangschikt n a a r d e inhoudsgrootte
en de plaatsen waa' zij tehuis behoorden , welke op uit. 1894 te
boek stonden als voerende Nederlandsen-Indische zetbrieven.
Jïerste zeehrieven werden in 1894 verleend voor 5 stoom- en 8
zeflschepen , metende resj ectievelijk 2643 en 1955 M*. De 5 stoomschepen waren alle in den vreemde gebouwd. Van de 8 zeilschepen
waren 5 schoeners, ter gezamenlijke inhoudsgrootte van 615 M*. ,
in Nederlandsch-lndië, en 1 hark, metende 1076 M 3 ., zoomede
2 schoeners gezamenlijk metende 264 M*., in den vreemde gebouwl. Van de bedoelde 13 schepen behoorden er 5 aan vreemde
oosterlingen en 2 aan inlanders t o e , respectievelijk met eene gezamenlijke inhoudsgrootte van 3298 en ^31 M'.
Volgeus de verordening op de zeehrieven en jaarpassen in
Nederlandsch-lndië mochten , zonder van zeehrieven of jaarpassen
te zijn voorzien , buiten de tonnen in zee varen : vaartuigen van
zeilvereenigingen of jachtclubs, reddingsvaartuigen, visschersvaartuigen , binnenschepen en alle minder dun 2 ton (of 3 M'.)
metende vaartuigen , doch werden , ingevolge Indisch Staatsblad
1874 ii°. i 5 2 , voor deze verschillende niet als eigenlijke zeeschepen
aan te merken vaartuigen gewoDe passen vereischt, af te geven
door het hoofd van bestuur van de plaats waar zij tehuis behoorden. Daar het wel voorkwam dat djoemgans van visschersprauwen
en andere kleine vaartuigen elkanders passen leenden , hetgeen de
uitwijzing van de identiteit van het vaartuig hemoeielijkte , deed
zich, inzonderheid bij de opiumpoütie , de wenschelijkheid gevoelen
om de middelen van controle op zoodanige ntet van zeehrieven of
jaarpassen voorziene vaartuigen te verscherpen , althaus voor zooveel Java en Madura betreft ')• Voor die eilanden is nu het voorschrift in Indisch Staatsblad 1874 n°. 152 bij ordonnantie van
30 November 1895 (Indisch Staatsblad n". 254) vervangen door
eene meer uitgewerkte regeling, waarbij o. a registratie en
merking der bedoelde vaartuigen verplicht zijn gesteld. Bedoelde
regeling zou met 1 Maart 1896 in werking treden; zie Indisch
Staatsblad 1896 n'. 1.
De in 't vorig verslag (blz. 101) besproken regeling dereischen
van bekwaamheid , gevorderd o. a. in schippers en stuurlieden op
voor passagiersvervoer bestemde Nederlandsch-Indische stoomschepen, werd in September 1895 (Indisch Staatsblad n°. 210)
aangevuld in dien zin dat op stoomschepen , die niet alle zeeën
bevaren, als schipper en — zoo deze tot de vereischte bemanning
behoort — ook als stuurman kunnen worden toegelaten zij die
het diploma bezitten van tweeden stuurman voor de groote stoomvaart. Daartoe werd overgegaan uit overweging dat het examen
ter verkrijging van bedoeld diploma theoretisch veel zwaarder en
practisch niet minder zwaar is dan dat voor stuurman voor de
kleine stoomvaart, het diploma van welk laatste examen tot
dusver in de bedoelde gevallen bij uitsluiting werd gevorderd.
Nadat bij Koninklijk besluit dd. 28 September 1894 (Nelerlandsch Staatsblad n°. 157) nadere bepalingen waren vastgesteld
omtrent de erkenning hier te lande van Noorsche meetbrieven
voor zeeschepen , werd , ter verzekering van gelijke behandeling
in Nederlandsch-lndië. aldaar het nood ige geregeld , en zulks door
aanvulling dienovereenkomstig (bij beschikking van den directeur
van financiën dd 4 Juli 1895) van de instructie voor de scheepsmeters.
§ 3.
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gewezen in het aangehaalde hoofdstuk C (zie blz. 19 hiervóór).
In Groot-Atjeh werden verschillende nieuwe voor vervoer met
karren geschikte wegen aangelegd. Wel had tot nog toe over deze
wegen weinig ander vervoer per kar plaats dan van de goederen,
welke voor onze militaire posten bestemd waren, doch men verwachtte dat zij binnen iangeren of korteren tijd aan de ontwikkeling
van den binnenlandsehen handel in het algemeen zouden ten goede
komen. Buiten de linie verrezen verscheidene kleine passars. De kleinhandel in lijnwaden is voornamelijk in handen vau Atjehersen Klingaleezen, zooinede van Maloiers vau Sumatra's Westkust; die in rijst en
andere artikelen, vooral kramerijen, wordt gedreven door Chineezen ,
die bovendien werk maken van den opkoop van de weinige producten
die er zijn. Omtrent den binnenlandsehen handel in de onderhoorigheden van Atjeh is weinig bekend; op de plaatsen onzer vestigingen
langs de kust was deze voornamelijk in handen van Atjehers,
die hunne waren rechtstreeks van Piriang ontvangen.
In de residentie Riouw en onderhoorigbeden wordt de binnenlandsehe handel bijna uitsluitend gedreven door Chineezen , die, terwijl
zij allerlei huishoudelijke artikelen in het klein van de hand zetten,
tevens de opkoopers zijn van landbouw» en boschproducten. In
de afdeeling Indragiri g a a t de binnenlandsche handel vooruit.
Het binnenlandsch vertier op Banka nam gedurende 1894 toe ,
inzonderheid in de oostelijke districten Merawang en Pangkalpinang ,
alwaar door de zich vrij krachtig ontwikkelende gambiercultuur
eenig meer geld onderde inlandsche bevolking kwam. De bestaande
passars ter hoofdplaats Muntok en te Pangkalpinang werden druk
bezocht en op de districtshoofdplaatsen Batoe Koesa (district Merawang) en Soengeislan (district van dien naam) verrezen nieuwe
passars, waar het mede vrij levendig toeging.
Op Billiton werden de passars vrij druk bezocht. Belangrijke
rijstinvoer had plaats zoowel van Java als van Singapore.
Terwijl in de residentie Westerafdeeling van Borneo de invoer
van sommige artikelen, zooals katoenen en andere manufacturen,
ijzer-, koper- en aardewerk afnam, vermeerderde die van andere
artikelen, als eetwaren, garens, rijst en petroleum. Volgens het
gewestelijk verslag had over het algemeen de binnenlandsche handel
niet over slapheid te klagen.
De mededeelingen ten behoeve van deze rubriek ontvangen met
betrekking tot het handelsvertier in de residentie Zuider-eu Oosterafdeeling van Borneo gelden alleen den rijst— en den lijnwaadhandel.
Deze laatste vertoonde niet meer levendigheid dan vroeger, doch
de rijsthandel was van meer o m v a n g , doordien uit Amoerthai
groote hoeveelheden werdeu betrokken voor de behoefte in de
Does >en- en Dajaklanden , waar de oogst ongunstig was uitgevallen.
Ter Oostkust van het gewest werdTils gewoonlijk in de behoefte
aan rijst voorzien door invoer van Singapore. Te Simpoer in de
afdeeling Amoenthai werd eene nieuwe passar opgericht.
Dat in liet gouvernement Celebes en onderhoorigheden de ruimere
koffieoogst en de voor dit product te bedingen betere prijzen,
waardoor meer geld in handen der bevolking k w a m , zich in een
drukkeren binnenlandsehen handel afspiegelden, werd reedsaangeteekend op blz. 2S hiervóór. Te Makasser werd rijst aangevoerd
zoowel van Java en Bali als van Singapore; het grootste gedeelte
werd echter weder uitgevoerd en wel naar de Molukken en Timor.
In de afdeelir g Oosterdistricten werd bet aantal passars met één
uitgebreid, doch eene sedert kort geopende p a s a r in de afdeeling
Zuiderdistricten werd ingetrokken.
Omtrent bet binnenlandsch vertier in de resi ientiën Menado,
Amboina en Timor zijn in de gewestelijke verslagen geen andere
bijtonderhe Ion aangetroffen dan die, welke reeds eene plaats vonden
o|i blz. 26, 29 en 31 hiervóór.
De biiinenlan ische handel in de residentie Ternate ondervond in
1894 den terugslag van de gedruktheid van den groothandel. De
omzet van lijnwaden en kramerijen was geringer dan in vorige
jaren. In rijst g i n g nogal wat o m , zoowel ten gevolge van de
omstandigheid dat dit product de sago meer en meer als voedingsmiddel verdringt, als wegens de matige prijzen.
W a t voor deze rubriek aangaande de gouvernementsafdeelingen
Boeleleng en Djembrana (residentie Bali en Lombok) is gemeld ,
bepaalt zich tot Benige cijfers betreffende den invoer aldaar van
manufacturen, welke invoer eene waarde beliep van respectievelijk
f 421 74ö en f 2Ó769, tegen f 347 952 en f 27 008 in 1893. Van
de in de afdeeling Boeleleng ingevoerde manufacturen werd voor
eene waarde van f 3 1 6 077 over zee uitgevoerd naar de zelfbestuur
bezittende landschappen. Op de passars in beide afleelingen werdeu
voornamelijk landbouwgereedschappen , gambier, kram-rijen, tabak,
zout, enz verhandeld.

Binnenlandsche handel. Volgens de ontvangen bestuursberichten
viel gedurende 1894 vooruitgang in den binnenlandsche'i handel
te bespeuren in de Preanger Regentschappen , Djokjokarta en
Madioen , en heerschte in verschillende streken van Bantam, Samarang , Soerabaija, Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki een levendig
binnenlandsch vertier. Waren er streken , zooals bepaaldelijk o. a.
uit Batavia en K r a w a n g wordt gerapporteerd , waar de bevolking
ten gevolge van den achteruitgang van de rijstprijzen minder
geld in handen kreeg dan gewoonlijk, in de afdeeling Malang
der residentie Pasoeroean nam de welvaart der bevolking toe ten
gevolge van den gunstigen koffieoogst. Van een levendigen handel
in lijnwaden wordt gewag ^emaukt in de gewestelijke verslagen
betreffende Samarang (voor sommige plaatsen), Soerakarta (inzonderbeid met betrekking tot de hoofdplaats) en Baujoemas , zoomede
in de berichten uit Japara voor zooveel de afdeeling Koedoes betreft, terwijl in die uit Bantam , Kediri, Baujoemas en Bageleu van
een meer of minder belangrijken afzet van copra gesproken wordt. In
' t algemeen zij overigens nog verwezen naar de aanteekeningeu ,
die omtrent den binnenlandscheu handel in de verschillende gewesten van Java en Ma lura worden aangetroffen in bijlage QQQ hierachter.
De plaatsen op Java , waar geregeld markt wordt gehouden ,
namen weder in aantal toe. Zoo kwamen 2 nieuwe passars tot
stand in elke der residentien Bantam , Pasoeroean en Probolinggo
en 1 in elke der residentiën Cheribon, S a m a r a n g , Bezoeki en
Kediri, terwijl in Banjoemas eene nieuwe veepassar werd opgericht.
Ten opzichte van de buitenbezittingen valt aangaande het handelsverkeer nog het volgende aan te teekenen, ter aanvulling
van hetgeen in vorige gedeelten van dit verslag (hoofdstuk C en § 2
der Iste afdeeling van hoofdstuk O) dienaangaande is gezegd.
Meer levendigheid in den haodel ter Sumatra's Westkust viel
niet waar te nemen. De goe Ikoopere Europeesche lijnwaden waren
meer in trek dan de duurdere inlandsche weefsels. De handel in
rijst was nogal van b e l a n g ; groote hoeveelheden werden van elders
ingevoerd, terwijl dit product ook veel op de passars verhandeld
werd. De omzet in andere artikeleu bleef statiounair. Het aantal
passars werd met vier uitgebreid.
Terwijl in de afdoeling Kroë der residentie Benkoelen de binnenlaudsche handel minder levendig was dan in 1893, tengevolge
van den geringen omzet in koffie eu boschproducten en den daaruit
voortvloeienden minderen inkoop van importartikelen, werkten ter
hoofdplaats van het gewest, zomoede in de afdeeling Ommelanden
van Benkoelen de genomen maatregelen tot bestrijding van de
veepest stremmend op het verkeer en ondervond de binnenlandsche
handel in die streken den terugslag daarvan. Ter hoofdplaats en
in de afleelingen Seluema, Laïs en Mokko Mokko neemt de vraag
naar lijnwaden van Europeesch fabrikaat t o e ; in de SemendoOeloe-Loeas (afdeeling Kauer) gaf men de voorkeur aan kleedjes
vau Palembangsch maaksel , terwijl in andere gedeelten van
laatstgenoemde afdeeling de bevolking zich veelal nog het
liefst bedient van eigen weefsels. die bijzonder sterk eu duurzaam zijn. Van Laïs werden vele lijn walen naar de Lebong uitgevoerd. Daalde in 1893 het aantal te Kr.iO ingevoerde paarden
van 399 tot 100, gedurende 1894 werden er slechts 51 ingevoer I.
Overal vermeerderde de invoer van petroleum. Van de 3 in [883
in de afdeeling Kauer opgerichte p u w i werden er 2 wegens bet
geringe bezoek opgeheven: de derde, te Moeara B i e d e n ? , werd
vrij druk bezocht en zou waarschijnlijk in stand kunnen blijven.
In de Lampongsche Districten k w a m , ten gevolge van de lage
marktprijzen voor de peper , in 1894 we.nig geld onder .ie bevolking ,
en in verband hiermede nam de invoerbaiidel af. Ter hoofdplaats
Telok Betoog, waar m.;n ter voorziening in de behoefte aan rijst
"•eheel van invoer van elders afhankelijk is , was de handel in dit
artikel \an beteekenis.
De biunenlatidsche handel in Palembang was ook in 1894 vrij
levendig en bepaalde zie'o weder voornamelijk tot den afvoer van
boscbproducten en kollie , welke artikelen, door Palembangers en
Chineezen in de binnenafdeelingen opgekocht, ter hoofdplaats
Palembaug nader worden verhandeld. De prijzen, die voor gambier
eu benzoë behaald werden , daalden zeer en de omzet in Kanautabak was onbeduidend. Het toenemend vertier wordt zeer in de
hand gewerkt door de vaart naar de Palembangsctie bovenlanden
van kfeine stoomschepen, die allerlei invoerartikelen aanbrengen,
waardoor intussehen de inlandsche prauwvaart achteruitgaat en
waarvan ook de inlandsche nijverheid, o. a. de inlandsche weverij,
de gevolgen ondervindt.
Visscherijen. Het in 1892 aan een beoefenaar van de studie der
Üp de levendigheid, die in 1894 in het handelsvertier in de
residentie Oostkust van Sumatra viel op te merken, werd reeds Indische zeefauna (dr. J. F . VAN BEMUBLEN , destijds leeraar aan

r*. 2.|

Bijlage C.

Koloniaal verslag vau 1895.
het gymnasium Willem III te Batavia) opgedragen onderzoek met
betrekking tut de v r a a g , of maatregelen dienden te worden genoineu tot t e g e n g a n g van roofvisscherij (zie vorig verslag, blz. 264),
werd ten gevolge van het in Augustus 1894 aan genoemden
natuurkun lige verleend builenlandsch verlof voorloopig gestaakt.')
Hetgeen uit de verschillende gewesten omtrent de visscherijen
en de inzameling van zeeproducten werd bericht, is in hoofdzaak
eene herhaling van liet in vorige verslagen ge/.egde. Zijn het
vooral de kuststreken, waar men eene vissehersbevolking aantreft,
in sommige gewesten van Java houdt de inlander ook visehvij vers
aan (verg. voor hetgeen daarvoor aan belasting wordt betaald het
overzicht op blz. 104 hiervóór), of maakt hij werk van het kweeken
van visch op sawahs na afloop van den rijstoogst.
VVaar parelbanken voorkomen, vindt het visschen en duiken
naar parel- en paarlemoerschelpen hier en daar mede door de
bevolking p l a a t s , doch bijzonderheden zijn dienaangaande niet
gemeld. Uit vorige verslagen kan blijken dat in den laatsten tijd
ook particulieren zich voor deze industrie moeite geven. De voor
sommige gedeelten van het territoriaal zeegebied reeds verleende
vergunningen van dien aard hebben echter tot nog toe weinig of
geen vruchten g e d r a g e n , waarschijnlijk om lat zij tot wederopzeggens verleend zijn en geen uitsluitend recht geven. Dat de
vergunningen voorshands enkel op dien voet worden verleend,
geschiedt in afwachting vau het tot stand komen vau eene regeling
op dit stuk , als bedoeld in het verslag van 1893, blz. 274. Oulangs heeft het Indisch Bestuur zijne inzichten te dezer zake aan
hot. Opperbestuur medegedeeld, onder aanbiediug van eene conceptordonnantie , welke thans bij het Departement van Koloniën in
onderzoek is. Daar bet hier eene tot op dit oogenblik nog weinig
bekende industrie geldt en het dus van belang kan zijn over de
ontworpen regeling het oordeel van belanghebbenden en deskundigen te vernemen, is inmiddels de concept-orJonnantie , vergezeld
van eene nota van toelichting, openbaar gremaakt als bijvoegsel
der .lavasche Courant van 10 December 1893 (zie voor eene rectificatie het n°. van den 13den dier maaud).
Gedurende 1894 en de eerste helft van 1893 werd het aantal
vergunningen als hiervóór bedoeld met niet minder dan 26
vermeerderd; verg. de lijst in bijlage BKR hierachter. Een 4-tal
aanvragen werden afgewezen: één (voor de wateren van Atjeh's
Koordkust) wegens politieke redenen, en de drie andere óf omdat
de vergunning voor een bepaald aantal j a r e n , óf bij wijze van
uitsluitend recht werd gevraagd.
Ter aanvulling van hetgeen op blz. 28 hiervóór nopens de parelvisscherij bij de Aroe-eilandeu (residentie Amboina) is gezegd , is
aan de voor dit hoofdstuk ontvaniren berichten nog de mededeeling
te ontleeuen dat onder de in 1894 van duar uitgevoerde zeeproducten begrepen zou zijn geweest voor eene waarde van f 149 500
aan paarlemoer (p. va. 2300 pikol I f 65) en van p. m. f 40 000
aan parels. Er wordt echter niet bijgevoegd of de uitvoer geschiedde
voor rekening vau de bevolking of van particulieren.
Volgens opgaven uit dezelfde residentie Amboina namelijk, van do
;>Baudasche Perkeniers-eu Handelsvereniging" te Neira op Banda,
als belanghebbende bij eene parelvisscherij-onderneming, welke haar
bedrijf uitoefende in tiet gebied van den sultan vau Tióore (residentie
Ternate), was deze onderneming in 1895 in liquidatie moeten
treden. De aan het Tidoreeseb bestuur verschuldigde pachtsom
van f G000 'sjaars eu de kosten, verbonden aan het onderhoud
harer vloot (het stoomschip Enterprise en vier loggers), toch liepen
te hoog tegenover de zeer twijfelachtige kansen op eene do. rloopend goede vangst. Van December 1894 tot Juli 1895 was met
genoemd stoomschip in 't geheel slechts 538 pikol paarlemoerschelpen verkregen.
Fabrieks- en hand/cerAsnijverheid.
Over het belangrijkste deel
van het fabriekswezen in Indië, namelijk over de tot verwerking
van landbouwproducten dienende ondernemingen, is reeds gehandeld in afd. I van dit hoofdstuk. De over 1894 ontvangen opgaven
omtrent de overige tot het fabriekswezen te rekenen of daarmede
gelijk te stellen inrichtingen zijn bijeengebracht in bijlage SSS
hierachter, doch slechts voor zooveel de gewestelijke verslagen
daaromtrent gegevens behelsden. Of dan ook de lijst wel op volledigheid mag aanspraak maken . schijnt te mogen worden betwijfeld.
Ongerekend eenige tijdelijk niet gewerkt hebbende of althans bij
het einde des jaars tijdelijk gesloten inrichtingen (dit laatste was
o. a. het geval met eene eerst in hetzelfde jaar geopende lucifer-
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fabriek te Kertosono in Kediri), vermeldt de bedoelde lijst omstreeks
een 170-tal buiten den landbouw staande industrieels inrichtingen
van meer of minder belang, daaronder ook gerekend de d r u k k e rijen. Terwijl het aantal drukkerijen weinig verandering aanwijst,
vindt men thans voor 't eerstgenoemd: eene uetroleum-raffinaderij
(in Rembang), vier kalkbranderijen (in Sainarang en Keliri), eene
cementlabriek (ter Oostkust van riumatra), zoomede eene ijsfabriek
en twee mineraalwater-fabrieken (in S a m a r a n g , Soerabaija en ter
Oostkust van Sumatra). Omtrent den meerderen of minderen bloei
der drukkerijen is niets gemeld ; ook is dit het geval ten aanzien
van ruim een 40-tal der overige in de lijst genoemde inrichtingen.
Er blijven dan 88 fabrieken, enz. over, waarvan voor 48 de uitkomsteu worden genoemd gunstig of bevredigend , voor 20 middelmatig of redelijk, en voor even zoovele minder bevredigend of
ongunstig.
In welke mate, zoowel de landbouw» als de technische industrie
in Indië zich van stoom als beweegkracht bedienden , i s n a t e g a ; i i i
uit bijlage J.I hierachter.
Aanguande de iulandsche handwerksnijverhei 1, ook voor zooveel
betreft de door de inheemsche bevolking beoefende takken van
kunstnijverheid, behelzen de berichten over 1894 weinig belangrijks.
Aan bet in vorige verslagen medegedeelde kan althans niets nieuws
worden toegevoegd.
Loonen tan ambachtslieden en koelies. Omtrent den stand der loonen in de verschillende gewesten van Xederlandsch-In lië zijn over
1894 de volgende gegevens ontvangen.
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Chincesche ambachtslieden verdienden meermalen i 2.50 per dag.

b) Bij inlanders in dienst zijnde ambachtslieden on koelies genieten doorgaans
voeding van de werkgevers en ontvingen in geld respectievelijk f 0.25 k f 0.40
en f 0.10 il f 0,15.
e) Op taak werkende in de riettuineo, zoomede bij de werken tot verbetering
van de bevloeiing der afdeeliog Indramaijoe, werd meer verdiend, en bij de ai'scheping van suiker bedroeg het dagloon soms f 0.80. Inlandsohe en Chmeesche
werkgevers betaalden lagere koelieloonen.
</; Op taak werkende werd meer Terdiend. Vrouwen en kinderen ontvingen
als koeheloon respectievelijk f 0.20 en f 0,07 per dag.
e)

') Aan dr. v±x B n n r o m , die eene betrekking hier te lande heeft
aanvaard, is in den aanvang van 1896 een eervol ontslag uit den Indischen
dienst verleend.

Tweede Kamer.

Op de fabrieken verdienden de ambachtslieden dikwijls me;r.

f) Ter hoofdplaats Soerabaija werden bekwame ambachtslieden met f 2,50 daags
betaald.
g)

A U gevolg van den gunstigen koffieoogst waren de loonen der karrenvoer-
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«Iers en koelies in de koffedistricten vrij hoog j koelies in de afdeeiing Malang
verdiendeu tot f 0,80 per dag.
Ii) Werksters in de tabaksrhuren genoten f 0.15 a t 0.25 daags.
•') De koelieloonen waren betrekkelijk hoog tengevolge van de groote vraag
naar arbeidskrachten, o. a. voor de werken aan de Donan-haven en den spoor•en tramwegaanleg.
j) Het zeer hooge bedrag van dit dagloon, vergeleken met de voor de overige
gewesten van Java opgegeven maxima , is niet toegelicht; zie echter de noten a e n / .
k) De loonen bleven stationnair, behalve in de afdeelingBlitar, waardespoorwegaanleg tot stijging leidde.
/)

Bij verstrekking vau voeding wua het koelieloon gemiddeld f 0,45 daags.

m) De loonen bleven stationnair. Bij gemis aan bepaalde opgaven zijn die, voorkomende in de verslagen van 189i of 1893, behouden.
n) Deze cijfers gelden alleen voor de hoofdplaats ; daarbuiten bedroegen de koelieloonen per dag f 1 en hooger.
o) Deze cijfers betreffen alleen de onderhoorigheden. Overigens wordt gemeld
dat bij de zoogenaamde ,. Atjeh-associatie " verscheidene Atjehers als ambachtslieden en dagloonei's in dienst waren, die i 1 k f 1,50. soms 1' 2,50 per dag
verdienden. Waar de Atjeher bij landgenooten als loontrekkende iu dienst is, ontvangt hij in den regel geen vast daggeld , doch voeding en opium.
/>) Chineesche koelies kregen $ 7 a $ 10 als maandloon.
q) Ter Oostkust van Borneo werden koelies met f 1 per dag betaald.

Maten en gewichten. Gedurende 1894 werden door den ambtenaar
voor de regeling' van het ijkwezen in Nederlandsch-Indie op verschillende plaatsen in de residentiën Batavia, Probolinggo en Banjoeinas, te Banjoewangi (residentie Bezoeki) en hisr en daar in
het gouvernement Suinatra's Westkust zittingen gehouden voor
de verificatie van de gouvernements-maton, gewichten en weegwerktuigen. Kr werden 11666 van die voorwerpen aan eene inspectie onderwurpen, van welke er 10 022 (daaronder 5 525 na vooraf
gejusteerd of weder in bruikbaren toestand te zijn gebracht) werden goedgekeurd en 1044 afgekeurd. (Van de goedgekeurde maten
enz. waren er 6779 en van rie afgekeurde 769 volgens het metrieke
stelsel; de overige, voor zoover het geen «strijkers" of « w e e g w e r k t u i g e n " w a r e n , hielden Amsterdamsche of inlandsehe maat
of gewicht.) De gewichten bij de postkantoren in gebruik, welke
bijna zonder uitzondering te licht werden bevonden , werden successievelijk nanr het atelier der posterijen te Weltevreden opgezonden ,
om daar van schroefdraadvormige justeeropeningen voorzien, en
vervolgens door djn ambtenaar voor de regeling vau het ijkwezen
op de vereischte zwaarte gebracht te worden, sedert de gouvernements-maten, gewichten en weegwerktuigen aan eene geregelde
verificatie worden onderworpen, wordt in het algemeen meer zorg
besteed aan het bewaren en onderhouden van die voorwerpen. ')
Door 5059 particulieren werd van de hun aangeboden gelegenbeid gebruik gemaakt om 16 059 m a t e n , gewichten en v»eegwerktuigen aan eene inspectie van meergenoemden ambtenaar
te onderwerpen. Nadat van deze voorwerjen 2003 stuks waren
gejusteerd of in bruikbaren toestand g e b r a c h t , konden er 14 106
stuks den ijk ondergaan , terwijl er 1953 moesten worden nfgekeurd (hiervan respectievelijk 1X68 en 100 volgens het metrieke
stelsel; de overige, voor zoover geen «strijkers" of »weegwerkt u i g e n " , hielden Amsterdamsche of Rijnlandsche, doch meerendeels inlandsehe maat of gewicht). De opbrengst der van p a r ticulieren geïnch; ijkgelden bedroeg f 3 2 6 5 , 2 5 , tegen f 1749 30
in 1893.
Nopens de verrichtingen der op sommige plaatsen door het
gewestelijk bestuur als waarnemende ijkers aangewezen personen
werden berichten ontvangen uit Makasser, Menadoen Amboina.
(Jp eerstgenoemde plaats werden goedgekeurd 1124 m a t e n , ge') Bij circulaire van den directeur van onderwijs, eercdienst en nijverheid
werden in het begin van 18'J5 (Bjjblad op het Indisch Staatsblad n°. 4973)
eenige voorschriften gegeven tot het bewaren , onderhouden en het gebruik
van maten , gewichten en weegwerktuigen in de gouvernenients-instellingen.

wichten en weegwerktuigeu (waarvan 67 na voorafgegane jus?eering) en afgekeurd 149 stuks ; op de laatstgenoemde twee plaatsen
werden respectievelijk 237 en 6048 dergelijke voorwerpen goedgekeurd. Het onderzoek geschiedde voor rekening van 972 particulieren
(waaronder te Makasser alleen 808), die daarvoor f 987,33* aan
ijkgelden stortten.
Kamers van koophandel en nijverheid. Van de in NederlandschIndië bestaande vijf kamers van koophandel en nijverheid (op de
drie hoofdplaatsen van Java , zoomede te Padang en te Makasser)
gaf die te Batavia eene «Verzameling van ingekomen en uitgegane
s t u k k e n " en die te Makasser etn verslag harer werkzaamheden
over 1894 in druk uit.
Tentoonstellingen.
Hield de Buitenzorgsche Wedloopsocieteit in
1893 geen afzonderlijke paardententoonstelling, omdat zij het d a a r voor gewoonlijk besteed bedrag ter beschikking stelde van het
comité der in dat jaar te Batavia afhouden tentoonstelling van
voortbrengselen van landbouw, nijverheid en veeteelt (zie vorig
v e r s l a g , blz. 266), in 1894 had weder de gebruikelijke tentoonstelling plaats. Voorts werd in J u n i 1894 te Batavia eene bloemententoonstelling gehouden, terwijl vanwege de sportclub «Vooruit"
te Menado iu Juli van dat jaar eene vee- en paardenmarkt werd
georganiseerd, die tevens als expositie moest dienen van vee
en paarden, in de Miuahassa door de bevolking gefokt. Zooals
gewoonlijk werden ook weder in sommige gewesten door de Regeer i n g gesubsidieerde paarden- en veetentoonstellingen gehouden,
waarvan reeds melding is gemaakt op blz. 249 hiervóór.
Loterijen.
De tweede geldloterij, groot f 200 000, ten behoeve
van dein 1893 te Batavia gehouden tentoonstelling (zie vorig verslag,
blz. 26G) werd op 7 Augustus 1894 uitgespeeld. Gedurende de
laatste acht maanden van 1894 (de opgaven in 't vorig verslag
liepen tot uit. April 1894) en het eerste halfjaar 1895 werden
door den Gouverneur-Generaal — zie Indisch Staatsblad 1886
n°. 12 — 2 groote en 6 kleine geldloterijen toegestaan. Nadat
n o g in 1894 was uitgespeeld de geldloterij, groot f 2 0 0 000,
waarvoor het op blz. 53 hiervóór bedoelde >Lombok-fonds" te
Soerabaija in September lc94 toestemming had verkregen , werd
in Februari 18^5 het houden van eene binnen één jaar uit t e
spelen geldloterij, groot f 400 000, vergund gezamenlijk aan bet
Koomsch-katholiek kerk- en armbestuur te Batavia en aan het
bestuur der vereeuiging «Soerja Soemirat" te S a m a r a n g , met bestemuiing om de winsten , waarin elk dier besturen voor de hebt
zou deelen , te doen strekken voor da voltooiing van het te Batavia
voor de Koomsch-katholieke gemeente in oprichting zijnde k e r k gebouw en ten behoeve van eene te stichten proef-landbouwkolonie
(verg. wat over de plannen ten deze der vereeuiging «Soerja Soemirat" gezegd is op blz. 144 hiervóór). De hooger bedoelde 6 kleine
geldloterijen liepen elke over een bedrag van f 10 000. De daarmede te verkrijgen winsten moesten strekken respectievelijk tot
stijviug der geldmiddelen van het kerkfonds der Protestantsche
gemeente te P a d a n g , ten bate van het verzorgingsgesticht »Pamoeridan Wolanda" te Djokjokarta, ter bekostiging van de o p richting , enz. van eene Fröbelschool te Chenbon , ter instandhouding
van zoodanige inrichting te Buitenzorg, voor hetzelfde doel te
P a d a n g , en ter instandhouding van de Maatschappij «Toonkunst
Aurora" te Batavia. Ook werd nog toegestaan eene door particulieren te Magelang (Kadoe) georganiseerde loterij van luxe-voorwerpen , groot f OüOü , ten voordeele van de nagelaten betrekkingen
der gesneuvelden op Lombok. Deze verschillende kleine loterijen
moesten zijn uitgespeeld binnen zes maanden na den datum der
vergunning.
De Minister

van

Koloniën,

BEBGSMA.

