•

Overeenkomsten niet inlandsche v

in den Oost-Indischen Archipel.
Nata Kasoema en van Kaali MOHAMMED Said , welke laatste den
bestuurder den eed afgenomen heeft.

l«li. 22.)

Geschreven te Ngabang den 2den Maart 1898.
NOTA VAN TOELICHTING.

Bij het thans overgelegde suppletoir contract (1) is overeengekomen , dat tegen eene .schadeloosstelling van f 30 000's jaars
op een nader door het Gouvernement te bepalen tijdstip (sedert
bepaald op 1 Juli 1893) de tolheffing in al de op den vasten
•wal van Sumatra gelegen, tot bet sultanaat van Lingga-Kionw
en Onderhoorigheden behoorende landschappen in handen van
het Gouvernement zal overgaau.
Uitvoerige mededeelingen omtrent dezen maatregel zijn verstrekt bij de Indische begrooting voor 1898 (zie nota van wüzigingen , Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Zitting 1897/1898. — 4. N ' . SS.)
.

(1««. 28.)
LANDAK.

AKTEN VAN VERBAND EN VAN BEVESTIGING.
AKTE VAN VERBAND.

Stempels en haudteekeningen van den Panembahan en de
mantri's van Landak en de liandteekening van den kaali.
In tegenwoordigheid van
den controleur van Landak.
(ir. q.)

Ten mijnen overstaan.
,.
., . . „ . , . . . .
* Un"}vH' ** "<'"<•<"/<'""'"<</
ran Borneo ,
n

ZANDVELD.

("'. .'/•)

VAN HoKVBLL.

AKTE VAN BEVESTIGING.
Nademaal de waarnemend Panembahan van Landak Pangeran
Muwnroi Sotm op den 22sten October 1696 is overleden, en
aangezien Pangeran RATOI ABIMI. ADJID HAN , wiens aanwijzing
tot opvolger in het bestuur van genoemd landschap werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvernenientsbesluit van 2 Juli
1882 n". 28 thans meerderjarig is en op heden den 2den Maart
des jaars 1898 in handen van mij GlRBrr, WILLEM. WOLTEK. CAREL
baron van HOKVELL . ridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw, enz. resident der Westerafdeeling van Borneo , plechtig
heeft beëedigd en te m\jnen overstaan beeft bengeld en onderteekend de aan deze akte gehechte schriftelijke verbintenis.

Ik Pangeran Ratoe Abdul Adjid Hau met den naam van
Panembahan Soeria Koesoema Abdul Adjid Akamoedin optredende als Panembahan van Landak, beloof plechtiglijk, dat
ik aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en aan
Z\jne Excellentie den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië als vertegenwoordiger der Koningin in deze gewesten,
gebouw en getrouw zal zyu en bet gebied van Landak, dat mij
in leen wordt afgestaan en als zoodanig door mij wordt aangenomen , met allen ijver, oplettendheid en toewyding voor en
vau wege het Nederlandsch-lndisch Gouvernement zal besturen
overeenkomstig de wetten en iustellingen des lands en met stipte ]
inachtneming van de bepalingen. vervat in de met mijne voorgangers gesloten overeenkomsten ;

bij deze door mij onder nadere goedkeuring van den (•ouverneurGeneraal van Nederlandsch-Indië in naam en van wege het
Nederlandsch-lndisch Gouvernement plechtig bevestigd in zijne
waardigheid van bestuurder van Landak en zulks onder den
naam en titel van Panembahan Bomu KonOBti AÜDI'L ADJID
AKAMOEI>IN , ten blijke waarvan hem van deze akte zoomede van
de bovenbedoelde door hem aangegane schriftelijke verbintenis,
nadat die stukken zullen zgn voorzien van het bewijs van goedkeuring en bekraebtigiug van den Gouverneur-I bmeraal, een
exemplaar zal worden uitgereikt.

dat ik te allen tyde genegen zal zijn om mij met dat Gouvernement te verstaan omtrent punten in die overeenkomsten .
die nader blijken mochten , in het belang van land en volk
regeling te behoeven:

In tegenwoordigheid van
den controleur van Landak.

dat ik alles zal aanwenden wat tot heil en voordeel van het
landsch p Landak kan strekken ;
dat ik niets met raad eD daad '.al doen wat in het nadeel
van het Nederlandsch-lndisch Gouvernement of van zijne onderboorigen zal zijn , noch zal gedoogen dat zulks door anderen
worde gedaan, maar dat ik integendeel, ingeval mij zoodanige
daden mochten ter oore komen, deze naar mijn beste vermogen
afweren en daarvan kennis geven zal aan deu meest nabijzijnden
ambtenaar van het Gouvernement:
dat ik wyders alle verbintenissen voortvloeiende uit de tusschen het Gouvernement en mijne voorgangers gesloten overeenkomsten heilig en getrouw zal nakomen en voorts alles zal
doen wat een getrouw en eerlyk bestuurder en leenman betaamt.

Zoo wordt voornoemde

Pangeran RATOE ABDUL ADJID HAN

Aldus gedaan te Ngabang ten dage en jare voorschreven.

(ir. </.)

D< Retideut der IFesterafdeeling
tan Borneo .

ZANDVKLD.

(». o.)

VAN HOLVEI.L.

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 24sten Mei 1898.
De Gouverneur-Generaal tan NederlaMdsck-IndÜ,
(u: </.)

Y.\N DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,
De Alaemeene .Secretaris.
(». </•)! A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift,
Deze verklaring heb ik met eede bevestigd , bezegeld en onderteekend ten overstaan van GEUBIT . WILLEM. WOLTEK, CAREL baron
VAN HOÊVELL , ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw enz.,
resident der Westerafdeeling van Borneo, ADOLF MEINARDUS
ZANDVELD , controleur van Landak en van de mantri's van Landak
Pangeran Pakoe Kasoema Mantri en Pangeran Temoenggoeng
(I) Voor het contiact van 1 tlecember 1857 en het supp'etoir contract van 20
Januari I8<>8 in deze overeenkomst aangehaald. Zie Gedrukte stukken van de
Tweede Kamer der Stnten-Uenerual Zitting I85S/I859 — [XXIII] X". 5 en Zit—
ting 1888M880 — 7ü >'". 11.

De Gouverneinents-Xenetaris,
(net.) COIIEH STCART.

Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris-Generaal bij hot Departement
ran Koloniën,
S n , loc.-S.-G.

